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Okienko starostu Starosta obce Vladimír Pružinec pokračuje v podávaní informácií o jeho činnosti v obci.
Vážení a milí spoluobčania, v tomto roku sa vám prihováram prostredníctvom obecných
novín prvýkrát. Prijmite, prosím, želanie pevného zdravia, vzájomného porozumenia a
zlepšenia medziľudských vzťahov.
Obec Diviaky nad Nitricou pozostáva z piatich častí. Už vo svojom volebnom programe
som sľúbil, že sa budem spolu s poslancami obce podieľať na zveľaďovaní každej časti.
Získal som vašu podporu s tým, že sa pousilujem urobiť pre našu obec čo najviac. Nie
vždy je situácia ľahká – ako aj v spoločnosti, v rodine, tak aj v dedine. Niekedy si myslíme, že sme urobili pre danú vec všetko, ale nakoniec sa stretávame aj s nepochopením
a nevôľou. Ale i takéto veci prináša bežný život.
Ja som veľmi rád, že sa podarilo dokončiť dielo – inžinierske siete pre IBV Kalinovská, cieľom ktorého je zabezpečiť mladú generáciu, zabezpečiť jej v našej obci rodinné
zázemie. Už teraz je dielo pripravené ku kolaudácii a pozemky sú už odpredávané
prvým záujemcom.
foto: OcÚ, Prístrešok na Kaplnke v Mačove
V priebehu mesiaca február sa realizovala oprava Kultúrneho domu
v Mačove na základe výberového konania (obr. dole).
Realizovalo sa aj položenie dlažby v Dome smútku v Mačove, v knižnici
v Diviakoch, prestrešenie schodiska pred kaplnkou v Mačove (obr. vpravo).
V obci Diviaky prebieha výmena svietidiel za úsporné, rozšíril sa kamerový
systém v obci.
Bola podaná žiadosť na MF SR o poskytnutie dotácie na opravu obradnej
miestnosti, zateplenie a zníženie stropu v kultúrnom dome, oprava kuchynky
v kultúrnom dome, vnútorné vybavenie kuchynky.
V mesiaci marec budú prebiehať práce na oprave a údržbe kancelárií obecného úradu, rozšírenie kancelárie starostu obce. (V súčasnosti prebieha výberové konanie.)
Ešte veľa vecí je potrebné v našej obci vylepšiť, skrášliť či vybudovať. Ale
zase na druhej strane je treba sa do budúcna pozerať reálne, uprednostniť
také projekty,
ktoré
sme
schopní v rámci
ľudského úsilia
a hlavne financií zvládnuť. Spomeniem aspoň tie
najdôležitejšie pre nasledovné obdobie: výmena autobusových zastávok v časti obce Ješkova Ves
a Diviaky, osvetlenie priechodov pre chodcov, osvetlenie cintorínov, prestrešenie Domu smútku Diviaky.
A na záver si želám neustálu spoluprácu s vami občanmi, čakám a vážim si dobré a povzbudzujúce
rady, ale aj pripomienky, vážim si vašu ochotu
a toleranciu. Ďakujem všetkým, ktorým osud našej
obce nie je ľahostajný. Pozývam vás na najbližšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré je
plánované 14. marca 2016 o 17:00 h v KD Diviaky
foto: OcÚ, Rekonštrukcia kD Mačov
nad Nitricou.
text: Vladimír Pružinec, foto: -obecný úrad-
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zľava: Z. Gamanová, J. Hagarová, R. Iliaš

zľava: M. Baková, E. Divéky, M. Paulďuro
zľava: M. Vajda, A. Vajdová

Od posledného vydania občasníka sa zasadnutie obecného zastupiteľstva konalo 14. decembra 2015.
K hlavným bodom programu patrilo schválenie rozpočtu na roky 2016 – 2018 a VZN č. 2/2015 o vymedzení miesta na vylepovanie volebných plagátov, VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Diviaky nad Nitricou, VZN č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Diviaky nad Nitricou, VZN č.
5/2015 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby o úhradách za domácu opatrovateľskú službu pre občanov
s trvalým pobytom na území obce, VZN č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke obce www.diviaky.sk. –ik-

Rekonštrukcia KD Mačov Obyvatelia Mačova pozorne sledujú stavebný ruch v priestoroch kultúrneho
domu. Rekonštrukcia bola schválená v pláne práce obce pre tento rok.
Priestory poskytujú široké možnosti na kultúrno-spoločenské využitie, usporiadanie verejných stretnutí občanov.
Samozrejmosťou bude organizovanie rodinných osláv a životných jubileí, karov a ďalších podujatí na vyžiadanie.
Pracovníci drobnej prevádzky vyrobili stoly, obec zakúpila stoličky, zabezpečila inventár do kuchynky. Pokračujú
práce na izolácii obvodových múrov proti vlhkosti na budove, plánuje sa inštalácia odkvapových žľabov, zateplenie budovy a položenie dlažby pred budovou. Financie sú zabezpečené z vlastných zdrojov.
V mesiaci jún sa plánuje rozšíriť priľahlé detské ihrisko o ďalší prvok. Otvorenie ihriska a zároveň oslavy MDD sa
plánujú 4. júna 2016 v priestoroch areálu KD Mačov. –ik-, foto: obecný úrad

Rekonštruovaný interiér KD Mačov

Príprava na izoláciu budovy KD Mačov

Verejnoprospešné práce Dlhodobo nezamestnaní občania majú povinnosť odpracovať 32 h mesačne.
Dlhodobo nezamestnaní občania môžu pracovať v obci na verejnoprospešných prácach. Po dohode
s obecným úradom ich činnosťou je pomáhať pri zbere plastov každý druhý piatok, každý pondelok zabezpečujú čistiace, zametacie práce, starajú sa o čistotu a poriadok v obci. Pripomienky, návrhy k ich
činnosti je možné predkladať pracovníkovi Drobnej prevádzky p. Sigotskému, ktorý ich koordinuje. –ik-

Dane a poplatok za odpady zatiaľ odložené Prevádzka tzv. integrovaných obslužných miest,
ktoré vzniká aj v našej obci, avizovaná v minulom čísle občasníka Diviacke noviny, nie je po technickej stránke
jednoduchá. Zamestnanci obce sa dennodenne boria s problémami.

Z dôvodu prechodu nových informačných systémov a z dôvodu prechodu na elektronizáciu štátnej
a verejnej správy sa plánovaný januárový termín posúva. Zamestnanci obce v spolupráci s príslušnou
technickou podporou sa snažia o jeho sfunkčnenie v čo najkratšom čase. Aj z tohto dôvodu žiadajú občanov, ktorí boli zvyknutí už v tomto čase platiť dane z nehnuteľností a poplatky za odpady, aby boli trpezliví a situáciu tolerovali. Nezaviňuje ju ľudský faktor. Príčina tkvie v problémoch so softvérovým
a hardwarovým vybavením kancelárií. Spustenie ostrej prevádzky bude včas oznámené obyvateľom obce
prostredníctvom miestneho rozhlasu. –ik-
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Novela zákona o odpadoch mení systém odpadového hospodárstva

S účinnosťou
a prijatím novely zákona o odpadoch od 1. januára 2016 sa mení systém odpadového hospodárstva na Slovensku
a presmeruje toky odpadov od skládkovania smerom k recyklácii a zhodnocovaniu odpadov.
Nový zákon zásadným spôsobom mení systém financovania nakladania s komunálnym odpadom. Celý tzv. “triedený zber“ (papier, sklo, plasty, kovy) budú financovať výrobcovia, čo sa výrazným spôsobom premietne do hospodárenia obce. T. z., čím bude obec viac separovať odpad, tým bude menej komunálneho odpadu a viac peňazí
pre obec.
S účinnosťou nového zákona sa mení definícia drobného stavebného odpadu. V obci sa od 1. júla 2016 zavádza
tzv. množstvový zber, kde sa nastavuje sadzba pre drobné stavebné odpady 0,02 €/kg. Občania prinesú na zberný
dvor množstvo drobných stavebných odpadov, ktoré im vzniklo pri bežných udržiavacích prácach a obec im vypočíta na základe sadzby a množstva sumu, ktorú musia zaplatiť. To znamená, že občan zaplatí za reálne vyprodukované množstvo drobných stavebných odpadov.
Ďalšia zmena sa týka odpadových pneumatík – nie sú súčasťou komunálnych odpadov a nebudú sa zbierať prostredníctvom zberných dvorov. Občania ich budú môcť bezplatne odovzdávať v rámci siete distribútorov, čo sú aj
tie pneuservisy, kde sa pneumatiky nepredávajú.
Zberný dvor naďalej slúži občanom. Prevádzková doba je v stredu od 15:00 h do 17:00 h. V sobotu od 9:00 h do
12:00 h. –ik-

Obec uzatvorila zmluvu s pohrebnou službou STYX Po hrebné služby bude
zabezpečovať v obci výhradne služba STYX s. r. o., ktorá sídli na Nábreží Sv. Cyrila 359/24, 971 01 Prievidza.
Táto firma garantuje, že sa postará o všetky náležitosti spojené s vybavovaním pohrebu, aby pozostalí nemuseli
obchádzať úrady a firmy. Pohrebná služba STYX Prievidza Bojnice sa snaží maximálne vyjsť v ústrety a preto
uvedené telefónne čísla na poskytnutie kvalitných služieb sú k dispozícii nonstop 365 dní v roku a 24 hodín
denne – aj pre všetkých obyvateľov našej obce.
Telefónne číslo: 0915 287 002 a mailová adresa: psstyxsro@gmail.com.
Kancelária spoločnosti sa nachádza na adrese:
M. R. Štefánika 38, 971 01 Prievidza.
Otvorená je v pondelok až piatok od 8:00 h do 15:00 h.
Od 15:00 h do 00:00 h je zabezpečená pohotovostná služba.
V dňoch sobota a nedeľa je pohotovostná služba, dá sa volať na telefónne číslo 0918 147 299.
Ďalšie kontaktné mailové adresy sú: pohrebnictvopd@gmail.com, pohrebnictvobojnice@gmail.com,
psstyxsro@gmail.com. Viac informácií o pohrebnej službe a ich poradenstve – ak úmrtie nastalo doma, v
nemocnici, pri dopravnej nehode, v penzióne atď., sa uvádza na stránkach: www.pohrebnictvopd.sk a
www.pohrebnictvobojnice.eu.

Parlamentné voľby

Slovensko volilo 5. marca 2016 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, teda
aj vládu. V siedmych parlamentných voľbách o mandáty v parlamente sa zaujímalo 23 strán so svojimi kandidátmi.
Voliči prichádzali do volebných miestností v hojnom počte.
Úspešnosť bola v SR 59, 64%.
Prvý raz bolo umožnené voliť aj poštou Slovákom v zahraničí.
Množstvo voličov využilo možnosť voliť s voličským preukazom,
pretože deň volieb sa prekrýval s ďalšou obrovskou udalosťou Svetovým pohárom v lyžovaní v Jasnej. Z tohto dôvodu
najvyťaženejšou volebnou miestnosťou bola miestnosť v obci
Demänovská Dolina.
Volebná komisia v okrku č. 2, foto: -jhTieto voľby priniesli niekoľko noviniek. Volič prevzatie hlasovacích
lístkov a obálky mal povinnosť potvrdiť vlastnoručným podpisom v zozname voličov. Volič bol povinný odložiť
nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie
nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustil priestupku, za ktorý mu mohla byť
uložená pokuta 33 €.
V parlamentných voľbách sa o mandát poslanca Národnej rady SR uchádzali aj dvaja občania našej obce. Strana
TIP s číslom 1 vo voľbách nominovala Drahoslava Tkáča, 31 r., prezidenta občianskeho združenia. Slovenskú
národnú stranu s číslom 12 reprezentoval Emil Divéky, 40 r., riaditeľ. Ani jeden nebol úspešny. –jhV obci Diviaky nad Nitricou boli zriadené dve okrskové volebné miestnosti – č. 1 v KD Diviaky nad Nitricou pre
obce Somorova Ves, Mačov a Diviaky nad Nitricou, č. 2 v MŠ Banky pre obce Banky a Ješkova Ves.
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V Diviakoch nad Nitricou si rozdelilo 962 platných hlasov celkom 16 strán, v okrsku č. 2 to bolo 12 strán. Do parlamentu by sa dostali len tri strany. Na základe zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do NR SR v našej obci boli nasledovné výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname bolo 1 464
číslo
okrsok okrsok
Názov strany
strany
spolu
č.1
č. 2
(985, 479), počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlaSMER
č. 16
437
289
148
sovania bol 971, t. j. 66,33% (667, 304), počet
SNS
č. 12
138
99
39
voličov, ktorí odovzdali obálky 969 (666, 303),
Kotleba - ĽSNS
č. 19
115
77
38
SIEŤ
č. 20
60
42
18
počet voličov, ktorí zaslali návratku z cudziny 2
SaS
č. 23
60
49
11
(1, 1), počet platných odovzdaných hlasov 962
OĽANO
č. 3
51
33
18
(663, 299). Strany Šanca, Koalícia spoločne za
Sme rodina - Boris Kollár
č. 6
50
36
14
Slovenko, Maďarská kresťanská aliancia, Odvaha,
KDH
č. 17
17
10
7
Strana TIP
č. 1
9
9
0
SDKÚ – DS, SMK, Priama demokracia mali po 0
KSS
č. 14
8
6
2
hlasov. Tabuľka vľavo poskytuje údaje o
Strana zelených Slovenska
č. 7
5
3
2
celokových výsledkoch volieb v obci. –eiSKOK
č. 18
5
4
1
Most - HÍD
Demokrati Slovenska -Ľudo Kaník
SMS
VZDOR - strana páce

č. 11
č. 4
č. 2
č. 10

3
2
1
1

3
1
1
1

0
1
0
0

Poslanecké okienko

Pomocnú ruku
v rozhodovaní o živote obcí a miest a jej obyvateľov poskytujú poslanci obecného zastupiteľstva. Ich úloha a miera spoluúčasti býva často rôzna. Redakčná rada
občasníka v nasledujúcich číslach ponúkne čitateľom pohľad na prácu poslanca tak, ako ju vidia samotní poslanci
našej obce. V tomto čísle na otázky členov redakčnej rady odpovedá Emil Divéky.
1. Čo resp. kto ovplyvnil Vaše rozhodnutie kandidovať za poslanca?
Rýchlo meniaca sa doba prinášajúca možnosti, výzvy a nové vízie pre ďalší rozvoj obcí
ako je naša a taktiež podpora mnohých spoluobčanov ma postupne priviedli
k myšlienke kandidatúry. Po dôkladnom prehodnotení som usúdil, že ako poslanec sa
môžem pokúsiť meniť veci k lepšiemu a spolurozhodovať o smerovaní a rozvoji našej
obce.
2. Je rozdiel vo Vašich prvotných predstavách a skutočnosti o poslaneckej práci?
Prvotné predstavy neboli žiadne. Mojím predsavzatím bolo jediné, pomôcť rozvoju
a zveľaďovaniu našej krásnej obce, tak aby mi susedia a spoluobčania mohli povedať:
„Dobre sme spravili, že sme ti dali hlas.“
3. Ak áno, v čom? 4. Je Vaša priorita ako poslanca totožná s prioritou obce a obecného zastupiteľstva?
Verím, že v záujme každého člena zastupiteľstva, je to, čo aj v mojom záujme: život a kvalita občanov našej obce.
5. Aká je to priorita?
Obec - to sú predsa ľudia, čo v nej žijú, ich rodiny, škola, kde chodia ich deti, dôchodcovia, ktorí túto obec v minulosti budovali, kluby, občianske združenia a mnohé iné inštitúcie pôsobiace v obci... Preto priorita je jediná: ich
spokojný život v rozvíjajúcej sa obci.
6. V akom časovom horizonte vidíte jej reálne naplnenie, resp. čo je potrebné k tomu, aby mohla byť zrealizovaná?
O časovom horizonte je ťažko hovoriť. Každodenný život prináša rôzne situácie, problémy a výzvy, ktoré treba
riešiť. Práca poslanca znamená dennodenne byť k dispozícii ako zástupca občanov, pripravený sa s týmto „popasovať“.
7. Máte nejaké návrhy na zlepšenie komunikácie medzi poslancami a občanmi našich obcí?
Návrhy nemám žiadne. Snažím sa pracovať pre obec tak, že kedykoľvek ma požiada sused - občan o pomoc, radu,
som k dispozícii. Ako poslanec nemáte predsa pracovnú dobu. Obec žije 24 h denne a veci sa dejú. Treba ich riešiť
aktuálne.
8. V ktorej oblasti rozvoja obce vidíte možnosť Vašej aktívnej účasti a pomoci?
Dovolím si tvrdiť, že naša obec napreduje k spokojnosti jej občanov. Takže nemám konkrétnu oblasť. Ako som už
spomínal, veci sa neustále menia, život prináša dennodenne nové výzvy, ku ktorým sa rád pripojím.
9. Miesto na Vaše osobné vyznanie, resp. na niečo, čo by ste chceli odkázať čitateľom občasníka.
V živote mám jedno krédo “Ži tak, aby si sa na konci mohol obzrieť a povedať: nebol som tu zbytočne!“ Preto celý
život sa snažím byť dobrým priateľom, manželom, otcom, synom či susedom. Nemyslieť len na svoje pohodlie, ale
urobiť niečo aj pre ostatných - to je moja priorita ako človeka! Žijem v obci, ktorú mám rád a kde je šťastná moja
rodina. Aby to tak ostalo, je dôležité, aby aj obec prosperovala, rozvíjala sa a poskytla svojim občanom pohodlie,
zábavu a aj útočisko... a to je moja úloha poslanca.
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Prekročili hranice obce Mnohí obyvatelia našej obce vo svojej pracovnej či záujmovej činnosti zažívajú úspech a svoje danosti prezentujú aj širokému okoliu. Dnes k zástupu pridávame ďalšie mená.
Módna diva „Rodáčka z malej dedinky Diviaky nad Nitricou, talentovaná mladá návrhárka a žena chrliaca
vôkol seba pozitívnu energiu,“ čítame na stránkach live stylového magazínu HARMONY.
Petra Pršová je nielen pedagogičkou na Strednej umeleckej škole v Trenčíne, ale má za sebou aj
množstvo úspešných módnych prehliadok. Venuje sa odevnému dizajnu, vlastnej tvorbe, má svoju vlastnú značku. Podieľala sa aj na šití kostýmov do ľadovej revue Máša a medveď. Chcete
vedieť o jej práci a živote viac? Navštívte www.petraprsova.com. –gp-

Talent roka V prievidzskom dome kultúry vyhlásili najlepších športovcov, trénerov,...za úspechy v roku 2015.
Talentom roka sa stal ešte len 16-ročný Michal Úradník, ktorý je členom Klubu vodného póla Nováky. Darí sa
mu výborne nielen v kategóriách kadetov a juniorov, je aj platným hráčom A-tímu, keď sa v zápasoch Extraligy
pravidelne strelecky presadzuje. Na majstrovstvá Európy do Belehradu síce pre chorobu necestoval, no motivácie
má pred sebou dosť. –rr-

Kultúra 2015 Na pôde kultúry za aktivity boli ocenení aj občania obce – O. Domanická, A. Blaho.
Pamätný list riaditeľky HNM v Prievidzi Za dlhoročnú múzejnú činnosť si zo slávnostného večera, ktorý bol prehliadkou ocenených inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov odniesla Oľga Domanická. Ako temperamentná speváčka
ľudových piesní a rozprávačka patrí k ústredným postavám rôznych typov regionálnych slávností. Z desiatok
zhromaždených dokladov o živote dediny v minulosti sa jej a ďalším nadšencom podarilo založiť v starom notárskom dome v Diviakoch nad Nitricou izbu tradičného bývania, obohatenú o kuchyňu a ďalšie nové prírastky.
Cena OOCR Región horná Nitra – Bojnice Za osobitný prínos na rozvoji cestovného ruchu hornej Nitry zaslúžene
patrí Antonovi Blahovi za postupné zveľaďovanie a rekonštrukciu tradičných objektov bývania a remeselných
činností Ľudového skanzenu Mačovské gazdovské dvory. V posledných rokoch sa skanzen zaradil medzi najvýznamnejšie destinácie cestovného ruchu hornej Nitry. V súčasnosti komplex obsahuje 9 zastavení pri objektoch
tradičného bývania a remesiel, označených informačnými tabuľami s popisom. Významne tým prispieva k ochrane
kultúrneho dedičstva a remesiel na hornej Nitre. Pán Blaho získal v roku 2015 aj Cenu Hornonitrianskeho múzea
v Prievidzi za sprístupňovanie a popularizáciu kultúrneho dedičstva širokej verejnosti prostredníctvom projektu
Rekonštrukcia pálenia smoly v Mačove. -rr-

Výročné členské schôdze DV COOP Jednota SD Schôdze sa konali v Diviakoch nad
Nitricou, v Mačove a v Ješkovej Vsi. O ich priebehoch informovali členky.
DV COOP Jednota SD Diviaky nad Nitricou so svojimi 150 členmi patrí k najväčším v obci. O priebehu schôdze,
ktorá sa konala 22. februára 2016 za bohatej účasti členov informovala p. Helena Divékyová. - Počas rokovania
odzneli milé slová na adresu predavačiek v diviackej predajni. Účastníci schvaľovali trojčlenný výbor na ďalšie
volebné obdobie. Prítomní hlasovaním prejavili dôveru súčasnému vedeniu: predseda - Oľga Domanická, člen DV
– Dana Klopanová, hospodár – Helena Divékyová, revízna komisia – Janka Hagarová, delegát na Zhromaždenie
delegátov COOP Jednota Prievidza – Oľga Domanická. V pláne práce na ďalšie obdobie sa okrem tradičných podujatí objavilo nové – Stretnutie s knihou v miestnej knižnici v mesiaci marec. Všetky aktivity sú dokumentované
v kronike DV, ktorej obsah svedčí o ochote dozorného výboru hľadať možnosti pre prípravu zaujímavých podujatí
pre svojich členov.- –hdO VS za DV Banky - Ješkova Ves informácie podala Mgr. Zdenka Gamanová. -Programom schôdzí bolo zhodnotenie činnosti DV za funkčné obdobie rokov 2011 – 2015, správa o čerpaní združených prostriedkov členov za rok
2015, informatívna správa o dosiahnutých výsledkoch podnikateľských aktivít družstva za rok 2015
a podnikateľský zámer družstva v roku 2016. Dozorné výbory sú dôležitou súčasťou diania v obci a keďže členovia
(je ich 57) pracujú vo všetkých aktívnych organizáciách a združeniach v obci, nechýbajú na žiadnom podujatí organizovanom v obci. Príspevok 2 € na člena nedáva možnosť veľkým finačným investíciám, ale členovia sú
ochotní prispievať svojou prácou, svojím voľným časom pri realizácií rôznych podujatí. COOP Jednota S. D. Prievidza ocenila jednu z najväčších aktivít – Baňanský rozprávkový les - dodaním väčšieho množstva sladkostí. Žiadosť o sponzorstvo bolo podané i tento rok. Výsledky volieb pre roky 2016 – 2021, ktoré tvorili súčasť VČS:
DV Jednota Banky – Ješkova Ves: predseda - Mgr. Zdenka Gamanová, člen DV - Ing. Ľubica Lomnická, hospodár
- Ing. Alena Vajdová, revízna komisia – Ľubica Iliašová, Blažena Mikulová, delegát na Zhromaždenie delegátov
COOP Jednota Prievidza – Mgr. Zdenka Gamanová.
DV Jednota Mačov: predseda - Anna Briatková, člen DV - Anna Vavrová, hospodár - Magdaléna Jančichová, revízna komisia – Vladimír Račko, delegát na Zhromaždenie delegátov COOP Jednota Prievidza – Anna Briatková.
- zg-
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Kultúrne podujatia

Pri podujatiach organizovaných pre obyvateľov obce je potrebná spolupráca viacerých subjektov. Prinášame pohľad predsedkyne kultúrnej komisie pri OcÚ Bc. M. Bakovej na realizované akcie.
„Dňa 12. decembra 2015 sa konala predajná burza vianočného a iného tovaru, ktorá si hádam získa
srdce u všetkých občanov. Každý má nejaké veci, ktoré by rád posunul a potešil niekoho iného tým, že ich za symbolickú cenu posunie ďalej. A preto by som rada oslovila každého a povzbudila, aby sa nehanbil a na burzu prišiel,
či už predať niečo alebo kúpiť. Takéto burzy sú organizované všade na okolí, ale i vo väčších mestách a ľudia
cestujú až tam a my by sme prišli zase k vám, len sa netreba toho báť.
Rok 2015 ubehol veľmi rýchlo a my sme sa s ním spoločne rozlúčili 2. ročníkom Batôžkového Silvestra.
Stretli sa tu ľudia všetkých generácií. V „batôžkoch“ si priniesli so sebou dobroty na potešenie tela. Nikto nemohol
skôr odísť, pokiaľ všetko nepopapal, pretože pri dobrej hudbe aj všetko vytancoval.
Do dobrej nálady a tanečného kroku hral DJ Ivan Ďurica z Dolných Vesteníc a prítomných zabával až do bieleho
rána. Prelom rokov sme privítali pred kultúrnym domom zábavnou pyrotechnikou, ktorú si každý priniesol a tešil
sa spoločne. Všetci sme sa dobre zabavili. Kto neprišiel, môže banovať. Príležitosť bude mať zase na konci tohto
roku.“
foto: -mb-, Pohľad na karnevalové zabávanie sa v kultúrnom dome
Maškarný ples
V kultúrnom dome
farebne vyzdobenom
rôznymi
ozdobami,
maskami
a flitrami
bol pripravený pre
deti a školákov za
pomoci pani učiteliek
materskej školy.
Predstavilo sa množstvo masiek, rozprávkových bytostí ale
i iných – filmových –
postáv. Pri dobrej
hudbe sa deti vyšantili,
zabavili
a zatancovali preoblečení do svojho sna,
byť aspoň malú chvíľu vysnívanou bytosťou. V troch kategóriách (0 až 2,9 rokov, 3 až 5,9 roka, 6 rokov a viac)
bolo za pomoci komisie zostavenej z prítomných rodičov a rodinných príslušníkov ocenených 3 krát 10 masiek. Aj
ostatné masky dostali darček. ĎAKUJEME všetkým sponzorom a organizátorom, ktorí poskytli odmeny do balíčkov, ceny pre výherné masky a tak pomohli pri uskutočnení tejto veľkolepej
akcie. Výťažok z akcie sme odovzdali
pani učiteľkám materskej školy na zakúpenie hračiek.-mb1. ročník starostovského plesu
Uskutočnil sa v januári 2016 a záujem
organizátorov je, aby sa stal tradíciou
pri otváraní obdobia fašiangov.
Na plese sa všetci zabávali pri dobrej
hudbe OK Bandu - Števko Varga. Hosťom večera bola známa speváčka zo
Šlágru Silvia Klimentová (foto vľavo),
ktorá ples nasmerovala na tanečnú šnúru
a zábavu, ktorá trvala až do rána. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí
venovali hodnotné ceny do tomboly
a všetkým, ktorí prispeli svojou pomocou pri uskutočnení plesu. –mb-
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Fašiangy šialené, kedy sa miniete...

Tento rok sa pominuli naozaj veľmi rýchlo. Obdobie
fašiangov bolo krátke (trvalo trochu viac ako jeden mesiac), ale za ten čas sa to v obci priam „hmýrilo“ spoločenskými udalosťami, na ktorých sa bavili mladí i tí skôr narodení.
Banky, časť fašiangovej bandy na dvore Ľ. Duchoňa,

V našej obci sa stalo už tradíciou, že posledný víkend pred
Popolcovou stredou, ktorou začína 40-denný pôst, patrí
fašiangovníkom. Fašiangy v Ješkovej Vsi a v Bankách
organizačne zabezpečuje KST Ješkova Ves – Banky s
ďalšími spoločenstvami. Už pár rokov sú zamerané na
nejakú tému. Tento rok to boli „rohaté“ fašiangy.
Fašiangovú bandu tvorilo 35 účastníkov, z toho boli štyria
gazdovia. Fašiangovať sa začalo v časti Banky a hneď po
raňajkách spríjemnili deň dôchodcom v penzióne Senior
Banky. Potom sa pokračovalo celou dedinou. Okolo druhej sa fašiangovníci naobedovali a obchádzali všetky domy v Ješkovej Vsi. Skončili až za tmy v bare Florida.
V Ješkovej Vsi sa tradícia pochovávania basy neobnovila
ani tento rok. Škoda. text: -jh-, foto: -avFašiangová skupina Bukovec

V častiach obce Mačov, Somorova Ves a Diviaky
fašiangovala FSk Bukovec. Piatok poobede si vyhradili pre Mačov, kde do tradície chtivých domácnosti priniesli krásne a veselé zvyky patriace
k fašiangom.
V sobotu ráno hlasným: „aby boli, aby boli veľké
konope“ zobudili obyvateľov časti Somorova Ves,
kde začínali celodennú túru až do tmy. Kým prešli
Somorku a Diviaky, slniečko už bolo dávno za
obzorom. V nohách mali niekoľko kilometrov, ale
vybláznení a unavení ukončili deň s úsmevom na
tvári a s dobrým pocitom, že dobrí ľudia ešte nevymreli. V nedeľu slávnostne uzavreli sezónu plesov a zábav pochovaním basy v kultúrnom dome. Podľa prastarých zvykov by sa počas pôstneho obdobia nemali organizovať žiadne hlučné zábavy. Tento čas, ktorý potrvá až do
Veľkej noci, venujme stíšeniu sa v rodinách, oddychu a nabratiu síl (nie kíl), aby sme sa na jar s elánom opäť
pustili do práce a aj do zábavy. text a foto: -ač-

Najaktuálnejšie v mesiaci marec sú aktivity v knižnici

Prečo je marec mesiac
knihy? Marec je mesiac knihy už od roku 1955. V bývalom Československu ho vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu. Cieľom bola podpora trvalého záujmu o knihy.
Martin Hrebenda Hačavský (10. marec 1796 – 16. marec 1880) bol šíriteľom slovenskej a českej knihy. Paradoxne bol slepý, to mu však nebránilo venovať sa zbieraniu kníh a ich zachraňovaniu. Šíril vzdelanosť medzi pospolitým slovenským ľudom. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému
Gymnáziu v Revúcej.
Dnes už jeho úlohu - šírenie kníh a knižnej kultúry a podporu vzdelávania - plnia knižnice. Hoci sprístupňujú svoje
knižné fondy čitateľom po celý rok, v marci zvlášť aktivizujú svoju činnosť. Aj v knižnici v našej obci sú
pripravené rôzne aktivity zamerané na prácu s knihou a úctu k nej.
V priestoroch obecnej a žiackej knižnice si knihovníčka Elena Mišejová v spolupráci s pedagógmi základnej školy
pripravili v mesiaci marec pre deti zaujímavé dopoludnia. Začínajú sa ,,Pasovaním prvákov za riadnych čitateľov
obecnej a žiackej knižnice,“ pokračujú školským kolom súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín,
návštevami ostatných žiakov školy, detí školského klubu detí. Žiaci sa stretnú s knihou, oboznámia s priestormi
knižnice, ale aj s možnosťou zapožičania kníh domov.
Knižnica ponúka svoje priestory aj ostatným obyvateľom obce, ktorí si môžu nielen knihy zapožičať, ale sa aj
stretnúť a posedieť si v družnom rozhovore s priateľmi. Knižnica i knihovníčka sa teší na návštevy skupín aj
jednotlivcov. –em-
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Žijú medzi nami

V rubrike predstavujeme čitateľom občasníka obyvateľov, ktorí majú neobvyklú prácu
alebo sa voľnom čase venujú záľubám posúvajúcich ich z hranice amatérov takmer do stavu profesionálov.
Mariána Púčika (foto dole), rodáka aj súčasného obyvateľa obce Mačov, predstavujeme ako vášnivého holubára.
Mačov kedysi - maličká dedinka podľa počtu obyvateľov, no
s bohatou tradíciou chovu holubov takmer v každom druhom
dome. I keď holubníky z mnohých domov vymizli, predsa
zostalo pár „skalných“ nadšencov, vďaka ktorým Mačov
stále rezonuje v odborných kruhoch ako „holubárska“ obec.
V súčasnosti v nej žijú štyria z celkového počtu 4000 registrovaných členov v SR. Najdlhšie, takmer 50 rokov, sa holubom venuje pán Marián Púčik. V obývačke sa pyšne vyníma
viac ako 40 pohárov, v zásuvkách skrýva stovky diplomov,
ktoré vďaka svojim poštovým holubom získal.
V spomienkach sa vracia do detstva a spomína na svojho
strýca Lukáča, u ktorého pozoroval holuby. Keď mal 12 rokov, otec mu nakoniec na neustále domŕzanie kúpil prvého
holuba – bieleho papučiara. Odvtedy sa holuby stali jeho koníčkom. Od okrasných veľmi rýchlo prešiel na poštové. Pán Púčik v podstate od svojich pätnástich rokov chová
poštové holuby. Od roku 1970 je registrovaným členom, najskôr ZO Nováky, vznikom ZO Diviacka Nová Ves
prechádza do jej členstva. V súčasnosti sa v jeho holubníku nachádza niečo cez 100 holubov. V starostlivosti o ne
sa stáva nielen chovateľom, ale zároveň je aj veterinárom, čističom, plánovačom, psychológom holubov, manažérom, musí si ich vedieť rozdeliť do tzv. družstiev,... Aj ovládanie internetu je súčasťou dobrej „holubárčiny“ – sleduje výsledky, priebeh letov, aktuálne informácie. Holubom už nestačí len nasypať krmivo a podať vodu. Treba
riešiť minerály, vitamíny, elektrolyty, lieky na preventívne preliečenie, mať elektronický systém na sledovanie času
doletu. Z jeho rozprávania žiari, že tomuto koníčku sa oddall celým srdcom a dušou. Svoje holuby pozná doslovne
po perí. V minulosti patril medzi najlepších chovateľov oblasti. Jeho holuby si donášali pravidelne ceny z rôznych
výstav. Rád spomína, vtedy ešte, na Československú výstavu v Žiline, kde bol jeden z jeho odchovaných holubov
na piatom mieste, na Slovensku bol tretí. Či na svojho odchovanca Šampióna, s ktorým získal cenu v Nemecku, na
olympiáde bol siedmym najvýkonnejším holubom – za dva roky nalietal vyše 10 000 km. Aj holubica, vnučka
Šampióna, patrila k najvýkonnejším holubom na Slovensku. Týždeň čo týždeň za dva roky striedajúc tzv. krátke
a dlhé trate (krátke trate do 400 km, dlhé trate do 700 km, poznámka redakcie) nalietala takmer 10 000 km. Vedeli
ste, že poštové holuby v súťaži lietajú rýchlosťou okolo 72 km/h? Že preteky začínajú poslednou aprílovou nedeľou a končia prvou augustovou nedeľou? Za toto obdobie sa uskutoční cca 20 pretekov domácich, národných
i zahraničných? Že sa na pretekoch hodnotí výkon, rýchlosť, získavajú sa body veľmi zložitými prepočtami
a vzorcami? Pred pretekmi je potrebné holuby správne pripraviť, naladiť. Metód je viacero, pán Púčik používa tzv.
vdovskú metódu (oddelené samce a samice). Skromnosť, láska a úcta, s akou sa holubom venuje a s akou o nich
rozpráva, nenecháva na pochybách, že je špičkovým chovateľom. Záľuba náročná na čas, energiu i financie. „Všetko s mierou,“ usmieva sa, „rodina je prvoradá, aj keď holuby sú a zostanú mojou veľkou láskou“.-z rozhovoru
spracovala gp-

Zmeny vo FSk BUKOVEC

Folklórna skupina Bukovec v našej obci pôsobí 22 rokov a za ten čas sa
v nej vystriedalo množstvo účinkujúcich. Dospelí členovia si priviedli svoje malé deti, z ktorých sa medzitým stali
už rodičia. Tí medzičasom opustili rodinu folkloristov kvôli novým prioritám - práci, rodine...
A tak tí, ktorí boli pri zrode skupiny sú tam aj dnes, až na malé výnimky. Folkloristi reprezentujú obec v regióne
hornej Nitry a aj mimo neho a prinášajú zvyky tým, ktorí ich chcú vidieť a počuť. V roku 2009 sa zaregistrovali
ako občianske združenie, čím sa stali poberateľmi 2% z daní. Samozrejme, kto pozná pravidlá uchádzania sa o 2%,
vie koľko je za tým byrokracie a papierovania: vypracovanie a odsúhlasenie Stanov, žiadosť o pridelenie IČO,
zriadenie účtu, daňové priznania... Súčasťou stanov je aj voľba správnej rady a riaditeľa združenia každé tri roky.
V závere minulého roka sa konali regulárne voľby správnej rady a riaditeľa správnej rady a zároveň aj vedúceho
FSk Bukovec. Po 21 rokoch aktívneho pôsobenia FSk BUKOVEC pod tým istým vedením došlo k zmene a novou
vedúcou FSk BUKOVEC a zároveň riaditeľkou OZ BUKOVEC-ZUĽT (Združenie Uchovávania Ľudových Tradícií) sa stala Ing. A. Čechová. Je členkou skupiny 10 rokov a výrazne sa podieľala na živote FSk, aj na vzniku OZ
BUKOVEC-ZUĽT. Zmenou sa nič nekončí, ich aktivity v oblasti kultúry pokračujú. Možno v málinko inom duchu, iné vyjadrenie myšlienok, ale ideou naďalej zostáva - rozdávať radosť cez krásne piesne a tradície. „Pokiaľ by
ste chceli prispieť 2% z daní, požiadajte ktoréhokoľvek člena o tlačivo. Peniažky budú investované do obnovy krojov a do spoločenských akcií organizovaných FSk BUKOVEC,“ záujemcom odkazuje vedúca p. Čechová. –ač-
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Vedenie školy žiada všetkých
rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, aby rešpektovali
dopravné značenie zamedzujúce
vjazdu vozidiel do areálu školy.
Osadenie značenia bolo nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia
bezpečnosti žiakov v areáli školy pri ich pohybe medzi
jednotlivými budovami.

Ďakujeme všetkým obyvateľom, známym, ktorí
darujú 2% z daní na podporu aktivít detí ZŠ s MŠ
Diviaky nad Nitricou. Tlačivá na požiadanie
vydávajú ekonómky školy v pracovnom čase
alebo je možné ich stiahnuť z webovej stránky
školy. Z poskytnutých financií sa zakúpia
predškolákom výškovo nastaviteľné stoly,
žiakom školy sa zabezpečia zážitkové formy
vyučovania.

Lyžiarsky kurz pre žiakov so štátnou dotáciou Žiaci 7. a 8. ročníka v nedeľu
31. januára 2016 vyštartovali z Diviak nad Nitricou a nabrali smer Tatry. Spolu s nimi cestovali aj žiaci zo ZŠ Lehota pod Vtáčnikom.
Cestou do Kežmarských Žľabov si urobili prestávku v Tatranskej Lomnici, kde stretli hercov - Juraja Kemku, Lukáša Latináka, Roba Jakaba, Mariána Miezgu,
ktorí putujú v cestovateľskej šou Vo štvorici po
Slovensku vlakom. Prvý príjemný zážitok im
navodil dobrú náladu, pretože herci sa ochotne
a radi s účastníkmi odfotografovali (foto vľavo).
Ubytovanie pre žiakov lyžiarskeho kurzu bolo
zabezpečené v rekreačnom zariadení Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku CROCUS v Kežmarských Žľaboch.
Lyžiarsky výcvik žiaci absolvovali v stredisku
Ždiar – Strednica. Podmienky na lyžovanie sa
menili v závislosti od počasia. Vyskúšali dobré
snehové podmienky, blatové prechody
a miznúci sneh až po pravú tatranskú zimu.
Všetci žiaci zvládli základy lyžovania aj jazdy
na vleku, aj záverečný pretek. Lyžiarsky kurz splnil aj kultúrno –poznávaciu funkciu, pretože cestou späť si žiaci
prehliadli najvyššie položené lyžiarske stredisko na Slovensku Štrbské Pleso, kde ich privítala skutočná nefalšovaná zima s množstvom snehu . -text -tb-, foto: archív školy-

Tvoja strava je tvojím liekom Pani vychovávateľky so svojimi deťmi v školskom klube detí veľmi často tvoria. Keďže teraz, aj vďaka televízii, je v móde stravovanie, varenie, zdravá výživa, tak tvorili z potravín.
„Tvoja strava je tvojím liekom“ – výrok, ktorý
foto: -em-, Deti ŠKD s kuchárkami a vychovávateľkami pri príprave zdravého olovrantu
zanechal ľudstvu slávny grécky lekár Hippokrat,
zakladateľ medicíny, bol podnetom k aktivite
v ŠKD v piatok 19. februára 2016. Svoju pozornosť zamerali na zdravú výživu a na jej vplyv na
zdravie detí a dospelých. Zopakovali si potravinovú pyramídu. Porozprávali sa o škodlivých potravinách pre organizmus človeka a civilizačných
chorobách ako sú obezita, cukrovka. Nezabudli sa
zmieniť o dôležitosti pohybu v škole i doma, dôležitosti spánku a potrebe pitného režimu.
Deti si pripravili zdravý olovrant. Pozostával prevažne z ovocia a zeleniny, ktorú si sami nakrájali
a naservírovali. Na ich šikovné ručičky a maškrtné
jazýčky pri chystaní zdravého olovrantu sa prišli
pozrieť aj pani kuchárky s vedúcou ZŠS. Ocenili detský entuziazmus a chuť do jedla. Opäť sa potvrdil výrok, že to,
čo si pripraví každý sám, chutí najlepšie. –text a foto: -em-
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Športujem, športuješ? Športujem, športuješ? Športujem, športuješ?
Vstup na ihriská len s dodržiavaním prevádzkových poriadkov Pre športové areály v našej obci (viacúčelové ihrisko v Ješkovej Vsi – Banky a futbalový areál v Diviakoch nad Nitricou.)
boli, resp. budú vydané prevádzkové poriadky.
Prevádzkové poriadky určia možnosti využívania ihrísk a tiež pravidlá, podľa ktorých je potrebné sa správať, aby
sa zachovala funkčnosť, poriadok a kultúra daných areálov. Vstupom do spomínaných areálov sa stáva užívateľ
zodpovedný za svoje zdravie a na ihriská vstupuje na svoje vlastné nebezpečenstvo. V oboch areáloch je potrebné
riadiť sa pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom, prípadne pokynmi správcu ihriska. Znečisťovanie, či nebodaj úmyselné poškodzovanie je zakázané.
Multifunkčné ihrisko je určené na športové využitie všetkých obyvateľov našej obce. Obyvatelia obce užívajú
ihrisko zadarmo každý deň v týždni s ohľadom na nočný pokoj, teda do 22:00 h. Na umelej tráve je zakázané požívať alkoholické nápoje a fajčiť. Futbalový areál slúži verejnosti a pre potreby MFK Diviaky nad Nitricou. Užívatelia by sa mali správať tak, aby sa zachovala funkčnosť a zdravé prostredie futbalového areálu. Neničme si vlastné
ihriská a priestory určené na športovanie. Snažme sa udržovať čistotu a poriadok a vytvorme tak kultúrne prostredie hodné kvalitných výkonov registrovaných, ako aj „amatérskych“ športových nadšencov.-mp-

Z činnosti florbalového klubu FBC Wolves Diviacka Nová Ves

Spomínaný
klub, kde pôsobia hráči z Diviak nad Nitricou aj z Diviackej Novej Vsi, sa už tradične zúčastnil vianočného turnaja
Jozefa Božika v Partizánskom dňa 30. decembra 2015.
Na turnaji štartovalo desať družstiev, kde v silnej konkurencii obsadil klub konečné piate miesto. Postup medzi
posledných štyroch im zmaril konečný víťaz turnaja z Partizánskeho, s ktorým prehrali po nerozhodnom výsledku
v samostatných nájazdoch. Už o pár dní - 2. januára 2016, ich čakal turnaj - 7. ročník turnaja organizovaného florbalovým klubom z Kanianky. Kvôli rekonštrukcii telocvične v Kanianke sa prvýkrát hral v Prievidzi v telocvični
ZŠ Sama Chalupku. V konkurencii desiatich družstiev obsadili tretie miesto. Florbalový klub FBC Wolves Diviacka Nová Ves sa pravidelne zúčastňuje aj mestskej florbalovej ligy v Trenčíne, ktorá sa hráva na mesačnej báze
turnajovým spôsobom. Na turnaji súťaží 18 družstiev z Trenčianskeho kraja. Aj keď v silnej konkurencii na svoj
veľký úspech zatiaľ len čakajú, odovzdávajú už nadobudnuté skúsenosti mladým florbalistom zo ZŠ v Diviakoch
nad Nitricou. Prístup a vedenie tréningov už prilákalo nielen naše deti, ale dostalo sa do povedomia aj v okolitých
obciach. Zaujímavé je, že na tréningoch mladých florbalistov je viac ako polovica dievčat. –Vladimír Divéky-

Stolnotenisti pozývajú na svoje zápasy divákov do telocvične

Klub
stolných tenistov Diviaky nad Nitricou postúpil do vyššej súťaže. Túto sezónu 2015/2016 hrá 4. ligu KSST Trenčín.
V tejto prebiehajúcej sezóne 4. ligy sa nachádzame na 8. mieste z 13 mužstiev 3 kolá pred koncom súťaže.
V ťažkej konkurencii, kde sa nachádzajú mužstvá z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, je priebežná priečka
v tabuľke pred koncom sezóny výborná. Hrá sa v zložení Marián Caňo, Roman Vajda, Pavol Chudý, Peter Ševce,
Ján Blaho, Dušan Hnát. Priaznivcov pozývame na domáce zápasy v telocvični ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou –rv-

Oznam pre fanúšikov TJ Smrečina Dlžín – Ješkova Ves – Banky

Zimná
príprava je v plnom prúde a za sebou má prvý prípravný zápas s Hradišťom. Zápas sa niesol v priateľskom duchu
a napriek tomu, že nebol ľahký, podarilo sa vyhrať 5:3. Ďalší prípravný zápas je náplánovaný s TJ Koš.
Svojim fanúšikom chceme oznámiť, že všetky jarné zápasy sa majú odohrať na domácom ihrisku. Pretože stav
nášho ihriska nie je schopný zniesť túto záťaž a nie je doriešený problém šatní a sociálnych zariadení, uzatvorili
sme zmluvu v Kostolnej Vsi. Na ich ihrisku začneme jarnú sezónu.
Prvý zápas sa odohrá 20. marca 2016 s TJ Valaská Belá „B“ – Čavoj. V našom tíme pribudli hosťovaním dve posily, snažíme sa pripravovať zodpovedne, preto dúfame, že svojim fanúšikom ukážeme dobré výkony. Od jesene
začneme hrať pod ohláseným názvom TJ Slovan Ješkova Ves – Banky. Bližšiu správu podáme v ďalšom čísle
Diviackych novín.
Netajíme sa tým, že sa musíme boriťs mnohými problémami. Bez akejkoľvek finančnej podpory sme odkázaní
najmä na vlastné prostriedky. Pomôcť nám môže každý z vás sponzorským darom, vstupom do našej TJ (členský
poplatok je 15 €, odovzdaný vám bude členský preukaz), ale aj vstupným v jarnej sezóne. Finančné prostriedky
vyberá Martin Iliaš, príp. Štefan Jurenka a Jaromír Paver. Alebo nás nájdete každý utorok o 18:00 h a piatok
o 17:00 h na multifunkčnom ihrisku Ješkova Ves – Banky, kde trénujeme. Každá pomoc je vítaná, aby sme mohli
bez problémov zvládnuť jarnú časť sezóny a venovať sa tomu, čo nás spojilo – futbalu. -jp, zg-
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Priateľstvo vo VŠETKOm ZA MINÚTU s majstrom sveta

Tento rok slávi súťaž svoje dvadsiate narodeniny. Vďaka patrí najmä p. učiteľovi Milošovi Vidovi, ktorý ju vymyslel, aby vzbudil
záľubu v športovaní u žiakov školy. Sám organizoval prvých 11 ročníkov.
Posledný februárový týždeň si žiaci v škole pripomenuli Medzinárodný týždeň priateľstva, ktorý vyvrcholil
súťažou Všetko za minútu. Všetci žiaci, ktorí sa dostali do školského kola,
Zľava: Vladimír Moravčík, Matouš Kohout
najskôr absolvovali triedne kolo. V súťaži si svoje zastúpenie našli úspešné
športy - kanoistika, cyklistika, atletika či thajský box. Žiaci rozdelení do
jednotlivých družstiev v každej disciplíne nechali svoje srdce, statočnosť i
odvahu. Ich šikovnosť sa prejavila v preskokoch cez švihadlá, hravo si poradili so štafetou na kolobežke, problémy im nerobil ani hod plnou loptou či
boxovanie a kopanie do lapačov. Nie je dôležité, kto mal najviac či najmenej bodov. Zvíťazili všetci
žiaci, ktorí sa do súťaže
zapojili. Jednotlivé športové disciplíny so záujmom sledovali aj vzácni
hostia. Medzi žiakov školy zavítal Vladimír Moravčík - štvornásobný
majster sveta v thajskom boxe. Vladimír
ukázal, že sila sa neskrýva
len v rukách či nohách, Zľava: Martin Brokeš, Lenka Nosková IX. B, J. Hatványiová, G. Paulďurová.
ale aj v srdci. Aby našim žiakom predviedol základné prvky thajského boxu, priviedol so sebou aj kamaráta Matouša Kohouta (obr. vľavo hore). Atmosféru spestrila aj autogramiáda Vladimíra Moravčíka. V znamení priateľstva žiaci spoločne vyrobili a zviazali krásny náramok (obr. vpravo).
Marcela Vajdová, foto: archív školy (viac info na www.zsdini.edupage.sk, časť fotogaléria)

Pohľad na uplynulý rok v Pozemkovom spoločenstve Banky

V roku 2015 výbor
zorganizoval valné zhromaždenie, podal hlásenie na Obvodný úrad, odbor lesného a pozemkového hospodárstva
o uskutočnení schôdze a jej uznášaniaschopnosti. Počas celého roku sa pravidelne stretával.
Výbor riešil ponuku na odpredaj dreva na štiepku z dôvodu zničených stromov na nelesných pozemkoch.
V odpredaji bola zahrnutá aj dohoda o následnom vrátení ciest do pôvodného stavu – a to, z troch ciest urobia dve
a urbárska spoločnosť na svoje náklady tretiu. V rámci opráv cesty urbárskou spoločnosťou bol požiadaný p. Adamec, nakoľko pri štiepkovaní bola znehodnotená parcela s trvalo trávnatým porastom, aby túto parcelu zdiskoval.
Následne výbor požiadal Lesy SR o výosievky. Lesy SR poskytli zadarmo dve Tatry výosievok, ktoré boli rozhrnuté na vyrovnanie nerovností.
Na území, ktoré bolo vyťažené na štiepku, bolo vysadených 80 ovocných stromov, ktoré zabezpečil pán Š. Gaman.
Drevené koly k stromčekom zabezpečil p. M. Križan a sieťku p. R. Čech. Vysadenie uskutočnili členovia výboru
a dozornej rady spolu s členmi PZ Rokoš. Členovia PZ Rokoš urobili odrážky na odtekanie vody na výborom určenom území. Týmito dvomi brigádami si odpracovali doplnenie nájomnej zmluvy. Výbor taktiež riešil žiadosť od
vodohospodárskeho podniku, ktorý predložil projekt na výstavbu kanalizácie, v ktorom bola v priestoroch multifunkčného ihriska naplánovaná prečerpávačka kanalizácie. S takýmto umiestnením prečerpávačky výbor nesúhlasil.
V roku 2015 sa výbor zaoberal aj rekonštrukciou Cesty cez údol. Zatiaľ bol zaobstaraný materiál – dva kamióny
asfaltovej drte. Ten bol poskytnutý zadarmo vďaka spolupráci s PZ Rokoš.
Výbor uzavrel viacero nových nájomných zmlúv: s Lesmi SR na 10 rokov (ťažba - 4 000 m³ dreva), s Agrospolom
na 10 rokov, s PZ Rokoš, na 15 rokov, s futbalovým klubom Smrečina Dlžín na rok 2016 – odpracujú 120 brigádnických hodín.
Výbor požiadal futbalistov Smrečina Dlžín o odpracovanie brigádnických hodín za rok 2015 a futbalisti nanovo
osieťkovali 80 vysadených ovocných stromčekov, ktorých oplotenie bolo zverou zničené.
V roku 2016 má výbor urbárskej spoločnosti v pláne dokončiť rekonštrukciu Cesty cez údol. Ďalším bodom
v pláne je obnova studničiek – v roku 2016 aspoň dve.
Predseda informoval aj o plánovanom použití zmluvných brigádnických hodín:
dohodnuté brigádnické hodiny PZ Rokoš – obnova studničiek a dohodnuté brigádnické hodiny futbalistov vyhrabanie kameňa z upravovanej parcely. – Veronika Kohútová-
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Recepty našich kuchýň

Rubrika si dáva za cieľ podporiť vyskúšanie a oživenie tradičných jedál
obyvateľov našej obce. Do tohto čísla nám pani Elena Mišejová ponúkla tradičný recept veľkonočných sviatkov.
Veľkonočný mazanec
Ingrediencie: 1kg hladkej múky, soľ, 250 g krupicového cukru, postrúhaná kôra z 1 citróna, 50 g droždia, 500
ml letného mlieka, 4 - 5 žĺtkov, 250 g masla, 100 g olúpaných mandlí, 100 g hrozienok, mandľové lupienky na
posypanie, vajce na potretie, cukor na posypanie.
Prípravné práce: Múku preosejeme, droždie rozdrobíme do mlieka, maslo rozpustíme, mandle posekáme, hrozienka namočíme.
Postup: Do múky pridáme soľ, cukor, citrónovú kôru, droždie v mlieku, žĺtky, maslo a cesto dobre vymiesime.
Necháme vykysnúť. Do vykysnutého cesta pridáme mandle, scedené hrozienka, premiesime a necháme kysnúť
ďalej. Z cesta vyformujeme dva guľaté bochníky, preložíme na plech vystlaný papierom na pečenie, vymastený maslom a necháme ešte hodinu kysnúť. Bochníky narežeme ostrým nožom do tvaru kríža a potrieme rozšľahaným žĺtkom, posypeme mandľovými lupienkami a upečieme. Upečené a vychladnuté posypeme cukrom.

PozvánkyOznamy PozvánkyOznamy PozvánkyOznamy PozvánkyOznamy
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou č. 121 oznamuje rodičom, že ZÁPIS dieťaťa do 1. ročníka ZŠ
pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční dňa 19. apríla 2016 v čase od 13:30 h do 17:00 h v budove 1. stupňa
ZŠ. ZÁPIS dieťaťa do materskej školy sa uskutoční v termíne 2. mája – 31. mája 2016. Informácie
a prihlášky budú k dispozícii v materskej škole.

ZŠ s MŠ ponúka na
predaj 20 ks stoličiek.
1 kus po 2 €.

Pozývame na 2. ročník
dedinského turnaja „Človeče, nehnevaj sa“ spojený
podujatím „Zahrajme sa
veselo“ 16. apríla 2016, kde
vystúpia deti z MŠ a DFS
Studnička. Súčasťou bude aj
výstavka prác žiakov ZŠ.

Pozývame Vás do miestnej knižnice v utorok
a v štvrtok od 15:30 do 17:30 h, na stavanie
májov 30. apríla 2016 aj na. otvorenie areálu
detského ihriska a kultúrneho domu a oslavy
Dňa detí Mačov 4. júna 2016.
Baňanský rozprávkový les uvíta deti s rodičmi
11. júna, Deň susedov 13. augusta 2016.

Spoločenská rubrika (z matričných údajov od 25. 11. 2015 do 29. 2. 2016)
Do našej obce sa prisťahovali: Paulína Blahová, Michal Blaho, Katarí-

Jubilanti

na Blahová, Ján Iliaš st., Ján Iliaš ml., Zdenka Iliašová, Katarína Michelová
Z našej obce sa odsťahovali: Marek Vajda, Monika Bartíková, Lucia Kytková, Martina Sigotská, Jakub Hipký, Otília Beňová, Ing. Gabriela Albína
Beňová
Sobáše: Marek Bartík a Monika Čičmancová
Narodenie: Dorota Paulďurová, Lucas Púčik, Úmrtie: Zdenko Kováč
Monika Jestrebská, Diana Kotonská

90 rokov: -, 85 rokov: Jozefína Mo-

túzová, Mária Kaňová
80 rokov: Anton Kováč
75 rokov: Gabriela Divékyová, Ján
Vrtel,
70 rokov: Anton Beseda, Anton
Divéky, Helena Juríková


Poplatky za zverejnenie inzercie, reklamy: Inzerát bude uverejnený po zaplatení úhrady na miestnom obecnom úrade.
Plošná inzercia: 1 strana (formát A4) - 20 €, ½ strany - 10 €, ¼ strany - 5 €, 1/8 strany - 2,50 €. Slovná (riadková) inzercia:
1 slovo - 0,05 €.
Redakcia občasníka sa ospravedlňuje: V čísle 4/2015 na strane 10 - Návštevy u najstarších obyvateľov boli omylom zle označené fotografie: Správne: Anna Divékyová žijúca v penzióne Diviacka Nová Ves (obrázok vpravo), Emília Duchoňová Somorova Ves, 86 rokov, je na obrázku vľavo.
Staňte sa tvorcami Diviackych novín. Sú svedectvom o dianí v obci v určitom čase. Je aj na Vás, aby toto
svedectvo bolo čo najúplnejšie. Ďakujeme. Ozvite sa, pošlite svoje príspevky na adresu obec@diviaky.sk
Diviacke
alebo ich osobne doručte na obecný úrad. Tešíme sa na prispievateľov zo všetkých častí obce. Obsah
noviny
príspevkov by mal byť označený menom autora. Licencia udeľuje potenciálnym používateľom súhlas na
verejné rozširovanie uverejnených príspevkov za predpokladu uvedenia mena autora. Fotografie sú použité so súhlasom dotknutých osôb. Predpokladaná uzávierka ďalšieho čísla - 23. jún 2016.
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