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Diviacke noviny
Informačný občasník obce Diviaky nad Nitricou 1/2015 VIII. ročník január 2015 nepredajné
Žijeme dobu médií a sociálnych sietí. Zlá správa sa šíri rýchlo, dobré nie sú v móde. Je ľahké na základe jednej zlej
skúsenosti napísať, či povedať urazene: „Už nikdy viac...“ Áno, aj v našej obci nie je všetko vždy a všade v poriadku,
ale podstatný je citeľný a badateľný progres k lepšiemu. To je dobrá správa a Diviacke noviny sú jej poslom. Tie,
ktoré práve čítate, vám dávajú niekoľko tipov, kde si ju môžete overiť. Príjemné čítanie. – redakcia-

Foto: - novozvolené zastupiteľstvo obce: (zľava doprava) Marek Vajda, Ing. Július Duranzia, Ing. Alena Vajdová,
Ing. Michal Paulďuro, Janka Hagarová, Mgr. Zdenka Gamanová, starosta obce Vladimír Pružinec, Emil Divéky, Bc.
Margita Baková, Ing. Radovan Iliaš

Novoročný prejav starostu obce Vážení a milí spoluobčania, opäť prežívame prvé hodiny nového
roka, podávame si ruky, vyslovujeme želania pre rok, do ktorého sme vstúpili. Minulý rok je preč, už nedokážeme
na ňom nič zmeniť, ale mali by sme sa z neho poučiť. V živote je to tak, že jedno končí a druhé začína. Určite sa ho
každý z nás snažil naplniť tak ako najlepšie vedel, či už v oblasti rodinnej, pracovnej alebo osobnej.
Vážení spoluobčania, optimisti si želajú, aby nový rok bol lepší ako minulý a pesimisti, aby zostal aspoň taký, aký bol. Ale iba na nás záleží, aký si ho spravíme.
Predovšetkým by som vás chcel poprosiť, aby ste sa v novom roku nastavili na dobro,
vzájomné pomáhanie si a pochopenie sa navzájom. Veď v plnej miere platí: „Človek
oveľa menej potrebuje ako chce.“ Ak si toto uvedomíme, tak každý spor sa nám bude
zdať oveľa menší a ľahšie riešiteľný. Určite je toho veľa, čo by uľahčilo a spríjemnilo
život občanov. Každodenný úsmev as príjemné slovo nás nestojí nič a človeka veľmi
poteší. V mojom želaní do nového roka
sa chcem zároveň poďakovať všetkým,
ktorí sa akokoľvek pričinili o rozvoj,
Do nového roku veľa pohody,
zveľadenie, reprezentáciu a údržbu mašťastnej nálady,
jetku našej obce, ako aj prispeli ku kultúre, športovaniu a vzdelávaniu našich
žiadne nehody,
obyvateľov.
významné dohody,
Dovoľte mi, z celého srdca vám zaželať
humorné príhody a
v novom roku pevné zdravie, pokoj v roďalšie života výhody želajú
dinách, veľa pracovných a osobných úspechov. Nech nestrácate radosť
Dobrí susedia
zo života a vieru v to, že zlé sa vám podarí prekonať a opäť vo vašom
živote bude svietiť slnko. Želám vám i nám spoločne, aby sme zrealizovali ciele, ktoré sme si predsavzali. Ďakujem.





)
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Komunálne voľby s rekordnou účasťou Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím
č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.
Bolo to po šiestykrát od roku 1989 (23.- 24. november 1990, 18. - 19.november 1994, 18.- 19.december 2002, 2.
december 2002). Voľby sa konali v určený deň od 7.00 do 20.00 hodiny. Kým v roku 2010 prišlo k volebným urnám
v našej obci 930 voličov z 1477, t. j. 62,97%, 15. novembra 2014 to bolo v reálnych číslach o 43 voličov viac, t. j.
973 voličov z 1482.
Pre tých, ktorých zaujímajú rôzne pohľady na štatistické vyhodnotenia, ponúkame analýzu podľa volebných okrskov.
Voliči odovzdali poslancom celkom 6 011 hlasov, v okrsku č. 1 rozdali kandidátom bývajúcim v okrsku č. 2 hlasy
v rozpätí od 131 po 31. Voliči okrsku č. 2 hlasovali pre kandidátov bývajúcich v okrsku č. 1 v rozpätí 53 až 8 hlasov.
Sú to tzv. absolútne čísla. Riadenie obce zloženej z 5 obcí je náročné na vytýčenie hlavných úloh, budovanie stratégie
a hľadanie kompromisných riešení. Nové vedenie obce dostalo od obyvateľov obce možnosť presvedčiť obyvateľov,
že keď sa chce, všetko sa dá.
65,65% voličov si vybralo spomedzi 4 kandidátov na starostu a 28 kandidátov na poslancov takto:
Poznámka: Počet vydaných hlasovacích lístkov
okrs. č. 1 okrs. č. 2 spolu
Vladimír
Pružinec
345
40
385 v okrsku č. 1 bol 1 014 a v okrsku č. 2 bol 468.
Anna
Hagarová
224
57
281 V okrsku č. 1 odvolilo 66,17% voličov a v okrsku
Radovan
Iliaš
83
153
236 č. 2 to bolo 64,53% voličov. Voľby prebehli v pokojRadoslav Škraban
12
47
59 nej atmosfére.
p.
č.
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ZPOZ Človek človeku

Ďakujem - takto by sa
dal nazvať postreh z podujatí, ktoré pre obyvateľov obce pripravuje ZPOZ. Vítania do života, sobáše, jubilejné sobáše, či
smútočné rozlúčky na pohreboch patria k tým medzníkom v
živote človeka, ktorých členovia ZPOZu sa stávajú súčasťou.
Prijatie jubilantov, stretnutie darcov krvi, úspešných žiakov
školy a pod. sa snažia byť podujatiami pripravovanými „na
mieru“. Každé zanecháva v prítomných stopy. V pozvaných
aj v účinkujúcich. Pri každom si uvedomujeme, že ľudskosť
patrí k najdôležitejším princípom bytia človeka. Ďakujeme
všetkým, ktorí v priebehu roka prijali pozvania. Prajeme úspešné vykročenie do nového roka 2015, pohodu v kruhu svojich rodín a splnenie snov a túžob.
Mgr. Gabriela Paulďurová, predseda ZPOZ.
Foto z podujatia ZPOZ v našej obci koncom roka 2014:

Individuálne vítanie do života Michala Jurenku

Spoločné vítania do života

Jubilanti DV COOP Jednota Diviaky nad Nitricou

Darcovia krvi so starostom obce a p. Divékyovou, členkou
SČK v Prievidzi

V ZPOZe aktívne pôsobia deti z DFS Studnička

Zlaté sobáše - Jurenkovci, Vajdovci
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Z činnosti FS Bukovec Z činnosti FS Bukovec Z činnosti FS Bukovec
Pamätná izba v Diviakoch nad Nitricou Vďaka mimoriadnej aktivite našich folkloristov a pani
Elenky Mišejovej dostali obyvatelia obce do daru klenot, ktorým sa budú môcť pýšiť po ďalšie roky.
Pani Oľga Domanická spolu s FS Bukovec dlhé roky premýšľali nad tým,
ako zanechať pre budúce generácie
niečo, čo im pripomenie život predkov. Roky zbierali rôzne starožitné
predmety, pre ktoré nevedeli nájsť
miesto. Až sa to nakoniec podarilo
vďaka bývalému starostovi Ing. Júliusovi Duranziovi, ktorý ponúkol
miestnosť vedľa miestnej knižnice.
Vďaka jeho úcte k tradíciám sa začala
písať éra terajšej pamätnej izby. Slovo
dalo slovo, obec dala miestnosť vyprázdniť, vymaľovať, FS Bukovec zakúpila nové linoleum, ktoré mužské
osadenstvo z folklóru aj uložilo.
Miestnosť sa postupne zapĺňala starým nábytkom a inými predmetmi,
ktoré naši občania vďačne ponúkali.
Keďže predmetov bolo naozaj dosť, aj
vstup do knižnice je ozdobený klenotmi ľudových tradícií. Netrvalo to deň, ani týždeň. Starší členovia súboru načreli
do svojich spomienok a za výdatnej pomoci pani Elenky Mišejovej a Mgr. Ivety Géczyovej, riaditeľky Hornonitrianskeho múzea bolo dielo zavŕšené oficiálnym otvorením „Pamätnej izby“ a to dňa 30. 11. 2014.
Nielen predchádzajúci starosta, ale aj nový má úctu k tradíciám. Pri spoločnom stretnutí dostali členovia folklórnej
skupiny prísľub, že miestnosť, v ktorej je momentálne sklad CO, budú môcť v budúcnosti využiť na zriadenie ďalšej
miestnosti vo folklórnom štýle. Plánujú ju využiť ako kuchyňu našich starých mám. Pamätná izba je hotová a prístupná pre verejnosť počas otváracích hodín miestnej knižnice a stojí za to vidieť ju! text a foto: - ač-

Oživenie spomienok

FS Bukovec má koniec roka zvyčajne tichý, pokojný a jej členovia sa venujú svojim
rodinám. Rok 2014 ukončili ako aj po iné roky a to vianočným vystúpením pre obyvateľov obce v spolupráci s DFS
Studnička. Nechýbalo už tradičné vystúpenie na Hlavnom námestí v Bratislave počas Vianočných trhov. To je umeleckou bodkou za rokom, ktorý práve uplynul a členovia v tej chvíli vedia, že Vianoce sú predo dvermi.
Vianoce prešli, dokonca aj Nový rok . Ešte stále sme plní dojmov a pocitov. Veď sme tie krásne chvíle strávili so
svojimi blízkymi a práve to nás nabilo obrovskou energiou, z ktorej budeme ešte nejaký čas čerpať. Nie všetci však
mali to šťastie byť počas najkrajších sviatkov roka spolu so svojou rodinou. Členovia FS Bukovec si to uvedomili
pri návšteve v penzióne v Bankách. Rodina nie sú len deti, vnúčence.... Rodinou sa stávajú aj ľudia, s ktorými
trávime svoj čas. V penzióne to bolo cítiť. Milé
slová a vľúdne gestá opatrovateliek svedčili
o tom, že tam žije jedna veľká pekná rodina.
Bolo treba ovládnuť emócie pri vystúpení a spríjemniť starkým jedno z mnohých popoludní,
ktoré zvyčajne presedia na vozíčkoch. V nejednom oku sa zaleskla slzička ľútosti. Popoludnie
sme im určite spríjemnili. Starkí si s členmi Bukovca zaspievali a dokonca tí smelší a mobilnejší si aj zatancovali. Za to, že celý rok boli
dobrí, obdarovali ich malými darčekmi a pridali
nejaký novoročný vinš. „Vystúpenie skončilo
a my už teraz vieme, že medzi týchto ľudí sa ešte
chceme vrátiť a trochu ich potešiť“, povedala
jedna z členiek folklórnej skupiny. text: -ač-,
foto: archív FS Bukovec
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Senior Banky

Penzión dôchodcov sídliaci v časti obce Banky je nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a to poskytovaním a zabezpečovaním komplexných sociálnych služieb ambulantnou (denný stacionár, denné centrum), terénnou (opatrovateľská,
odľahčovacia, prepravná služba) alebo pobytovou (zariadenie pre seniorov) formou.

Nezisková organizácia poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva), osobné vybavenie, utvára podmienky na úschovu
cenných vecí, zabezpečuje záujmovú činnosť.
Poskytuje služby aj v oblastiach:
 Tvorby, rozvoja, ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt a to poskytovaním informačných služieb
klientom, komunikáciou s inštitúciami a subjektmi kultúrneho a spoločenského života v regióne.
 Ochrany ľudských práv a základných slobôd poskytovaním poradenskej činnosti pri právnych problémoch dôchodcov.
 Vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry osvetovou činnosťou zameranou na podporu aktívnej
staroby.
 Poskytovania služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti a to spoluprácou so štátnou
správou pri vytváraní pracovných miest.
text: -jh podľa zdroja z internetuK zabezpečeniu záujmovej činnosti pre
dôchodcov v Seniore Banky prispela aj
základná škola. DFS Studnička predstavil svoj program Zvyky na Luciu v jedálni penziónu 17. decembra 2014. Stretnutie rôznorodých generácií bolo silne
emotívne a dojímavé. Spontánnosť detí
bola prijatá s nadšením. Starkým deti podarovali malé darčeky. Obsahovali bylinky na čaj, sušené jabĺčka, školský časopis Ježko. Deti sa so starkými porozprávali. Personál i majiteľka penziónu
boli veľmi prívetiví. Pre deti pripravili
občerstvenie a dovolili nahliadnuť do
priestorov penziónu.
Prostredie penziónu je mimoriadne
útulné, čisté. Priestory sú zariadené pohodlne a efektívne. Jednoposteľové, dvojposteľové i viacposteľové izby poskytujú komfort. Obyvateľmi
penziónu sú mobilní aj imobilní dôchodcovia, pre ktorých je vhodne prispôsobený aj exteriér. V blízkom
období sa dobuduje prekrytie terasy, aby pobyt vonku v blízkosti jazierka bol ešte kvalitnejší. text: –jh-,
foto: archív školy

Zabíjačka ako poďakovanie
Starosta obce Vladimír Pružinec pripravil v obci zabíjačkovú sobotu. Milo prekvapila ochota obyvateľov podať pomocnú ruku a pomôcť s celou organizáciou. Do
kultúrneho domu postupne prichádzalo množstvo ľudí
zamaškrtiť si na kapustnici, oškvarkoch, klobáskach či
jaterniciach, kaši. Úsmev a poďakovanie bolo zaslúženou odmenou pre organizátorov. text: -gp-, foto: súkr. archív
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Jubilejný KST Ješkova Ves - Banky

Klub slovenských turistov našej obce bol založený 17. marca
1995. V roku 2015 završuje 20-ty rok svojej existencie. Čitatelia občasníka sa pravidelne oboznamujú s jeho činnosťou. Okrúhle jubileum oslávia 18. turistickým plesom a výročnou členskou schôdzou 31. 1. 2015 v Gápli.

Správa o činnosti za obdobie v rokoch 1995-2015
Klub od založenia vyvíjal aktívne turistickú a spoločenskú činnosť. Na zakladajúcej členskej schôdzi sa zúčastnilo 19 členov, schválené boli stanovy a zvolený výbor
klubu v zložení predseda Milan Lomnický, tajomník
Štefan Šimurda, hospodár Hubic a Homolová.
V roku 2014 výbor pracuje v zložení - predseda - Milan
Lomnický, podpredseda – Vladimír Šimka ml., člen výboru –Ľudovít Duchoň a Lívia Vajdová. Členskú základňu tvorí 8 detí a mládeže, 70 dospelých, 16 dôchodcov. Spolu 94 členov.
Hlavnou úlohou bolo organizovanie a účasť členov na
klubových, okresných a celoslovenských turistických
podujatiach - tradičných, ale aj nových. Medzi tradičné
patria Pochod vďaky SNP v Cígli (foto), Veľkonočný
výstup na Lysec, Za snežienkami na Čierny vrch, Otvorenie jarnej turistickej sezóny, Stretnutie pri prameni
rieky Nitry, Výstup na Kľak, Výstup na Kriváň, Štúrovský výstup na Rokoš, Otvorenie zimnej sezóny vo Vysokých Tatrách, Porubská 50, Baníckou krajinou, Silvester na Rokoši a ďalšie. Ďalej sa členovia zúčastňovali na
nových turistických podujatiach – Uhrovský hrad,
Hviezdicový výstup na Suchý vrch, Pochod F. Madvu,
Výstup na Strážov.

Tradične sa organizuje viacdňový zájazd pre turistov aj
neturistov koncom augusta. Boli navštívené miesta SR i
ČR - Moravský kras, Zádielska tiesňava, Rozsutec, Pieniny, Záruby, Slovenský raj, Sivý vrch - Orava, Krkonoše - Sněžka.
Klub sa angažoval aj v kultúrnospoločenskej oblasti organizácia turistického plesu, hokejového zápasu Ješkova Ves – Banky, Fašiangov v obciach Ješkova Ves
a Banky (foto r. 2011), pomoc pri organizovaní Dňa detí
v obci, turnaj v bowlingu, obnova a údržba studničky
Lúčka, futbalový turnaj Turistická jedenástka.
Členovia klubu sa venovali aj práci s mládežou. Založený bol TOM Ďatelinka pri ZŠ v Diviakoch nad Nitricou. Členovi TOM Ďatelinka sa zúčastňovali Pretekov
turistickej zdatnosti KST, kde dosiahli pekné umiestnenie a postúpili na krajské a celoslovenské preteky PTZ.
Veľmi oceniteľná je pomoc členov klubu pri údržbe a
značení turistických chodníkov - každý rok sa členovia
zúčastňujú okresnej akcie Čistíme turistické chodníky. Z
podnetu členov bol vyznačený turistický chodník č.
8416 Ješkova Ves – sedlo Rokoš. Pri realizácii turistického chodníka členovia odpracovali 156 brigádnických
hodín. Ďakujeme.

--- ---

V roku 2006 v klube začala pracovať skupina VHT /vysokohorskej turistiky/. Jej členovia sa môžu pohybovať vo
vysokohorskom prostredí mimo vyznačených turistických chodníkov pod vedením inštruktora VHT a osvedčením
minima VHT. Štyria členovia klubu absolvovali kurz a úspešne skúšku inštruktora VHT, jedenásť členov je držiteľom
minima VHT. Skupina VHT absolvovala v apríli 2008 základy VHT, v júni 2008 celoslovenský zraz VHT, výstup
na Končistú, výstup na Lomnický štít, v júni 2009 celoslovenský zraz VHT, výstup na vrchol Satana, výstup na
Gerlachovský štít, Vysokú, Ostrú, Jastrabiu vežu a iné.
Klub pracoval aktívne aj v činnosti jaskyniarstva v oblasti Rokoša. Uskutočňovali sa turisticko - spoznávacie výlety
do Moravského krasu spojené s prehliadkou neprístupných jaskýň. S pomocou členov klubu bolo Slovenskou správou
jaskýň L. Mikuláš
v oblasti PODUJATIA
Rokoša zmeraných
a zaevidovaných
14 nových
jaskynných
HLAVNÉ
TURISTICKĚ
KST
J.VES - BANKY
V ROKU
2015priestorov. Členovia klubu
vytvorili nové občianske združenie Speleoklub Rokoš, ktorý sa zaoberá krasovými javmi v masíve Rokoša.
-Milan LomnickýCeloročný program:
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Novoročné stretnutie
Kultúrny rok 2015 otvoril ples
pod záštitou starostu obce a FS
Bukovec. Organizátori nenechali
nič na náhodu. Tradične dobrá
zábava, bohatá tombola, spokojnosť prítomných presvedčili, že
si našiel stále miesto v plejáde
kultúrnych podujatí obce. foto:
súkr. archív

Činnosť KST bude bohatá Pre rok 2015 je naplánovaných množstvo podujatí.
17. 1. 2015 Pochod vďaky SNP
v Cigeľ - Handlová
24. 1. 2015 XVIII. Turistický ples
31. 1. 2015 Výročná členská schôdza v Gápli
14. 2. 2015 Fašiangy v Ješkova Ves,
Banky
21. 3. 2015 Otvorenie jarnej turistickej sezóny
12. 4. 2015 Za snežienkami na
Čierny vrch
25. 4. 2015 Špania dolina
1.- 2. 5. 2015 Necpaly
3. 5. 2015 Výstup na Suchý vrch

8. 5. 2015 Opekanie v dolinke
30. 5. 2015 Stretnutie čitateľov
časopisu Krásy Slovenska na Poľane
13. 6. 2015 Rozprávkový les
5 .7. 2015 Prameň rieky Nitry,
výstup na Kľak
18. 7. 2015 Vysoké Tatry – Malá
a Veľká studená dolina
25. 7. 2015 Uhrovský hrad
1. 8. 2015 Pochod Fraňa Madvu
9. 8. 2015 Cyklovýlet na Homôlku
15. 8. 2015 Deň dobrých susedov

Podujatie VHT: 14. 6. 2015 Lezecký deň

29. - 31. 8. 2015 Zájazd - Dukla
12. 9. 2015 Strečno - Starhrad
27. 9. 2015 Štúrovský výstup na
Rokoš
3. 10. 2015 Veľká Vatra - Ostredok
24. 10. 2015 Banská Bystrica Urpín
14. 11. 2015 Ukončenie letnej turistickej sezóny - Strážov
5. 12. 2015 Otvorenie zimnej turistickej sezóny – Vysoké Tatry
31. 12. 2015 Silvestrovský výstup
na Rokoš

25.- 28. 6. 2015 Slovenský zraz VHT – Tatranská Štrba

Absolventská prax

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje podľa $51 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti v znení neskorších predpisov možnosť vykonávať tzv. absolventskú prax.

Žiadateľmi môžu byť právnické i fyzické osoby. Základná škola ponúka túto možnosť každoročne absolventov škôl, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Aj tento rok podáva žiadosť o vytvorenie dvoch miest pre administratívne, pomocné práce vo výchovnovzdelávacom procese pre absolventov
vysokej školy 1. alebo 2. stupňa v odbore, resp. strednej školy pre materskú školu v odbore a jedného miesta
administratívneho pracovníka pre absolventov strednej školy. Termín nástupu je od 1.2.2015 do 30.6.2015.
Záujemci o túto formu sa môžu prihlásiť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zmeny v majetkovom priznaní

Obecný
úrad informuje obyvateľov obce, že do konca januára
2015 je potrebné nahlásiť zmeny týkajúce sa majetkového priznania pre správny výpočet daní. Podobne je potrebné prihlásiť, resp. odhlásiť psov. Dane sa vyberajú od
1. 2. 2015. text: –km-

CO sklad dostal nové priestory
Presunom skladu CO do budovy materskej školy Diviaky nad Nitricou sa otvorila možnosť pre zriadenie
ďalšej miestnosti vo folklórnom štýle v budove miestnej
knižnice. Plány na jej vytvorenie sú pripravené, nadšenci
na ich realizáciu tiež. text: -km-

Čriepky z pamätnej izby Inšpirujte sa k návšteve zaujímavých artefaktov.
Vľavo pamätná tabuľa osadená
v interiéri Obecnej knižnice: „postavené v 1905 roku“, nasleduje
zoznam robotníkov z jednotlivých
častí obce, na konci veta: „poverený obecným zastupiteľstvom staviteľ Bilik Gorge stavbyvedúci“.
Vpravo jedna z darovaných rodinných fotografií.
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Na prelome rokov Na prelome rokov Na prelome rokov Na prelome rokov
Predvianočné obdobie zážitkov Kto sa pred Vianocami chcel správne sviatočne naladiť, mal na
to v adventnom čase v našej obci výnimočné príležitosti. Ešte ani jeden rok sa neusporiadalo toľko krásnych koncertov a podujatí.
Advent zahájil FS Bukovec a DFS
z Chrenovca – Brusna.
div k rastúcemu talentu dievčat.
Studnička svojím tradičným viaŽiadny predvianočný stres, nervoVyzbierané peniaze 170 € putovali
nočným vystúpením. Krásne peszita, len vianočný pokoj a pohoda,
pre organizáciu Úsmev na tvári pre
ničky, vinše, záverečná Tichá noc.
pravá vianočná atmosféra. Závedeti - pomoc onkologicky chorým
A keďže jeho členovia vždy na svorečnú pieseň Daj Boh šťastia, ktorej
deťom, konkrétne chlapcovi Filipjich poslucháčov myslia ako na váslová zložil rodák z Chrenovca –
kovi, ktorého rodičia sa osobne
žených hostí, nechýbalo ani teraz
Brusna, si zaspievali všetci prídievčatám poďakovali.
milé pohostenie.
tomní. Poďakovanie patrí HIPO
30. 12. 2014 – Lukáš Sobota a Ida
Vianoce na dedine ste mohli zažiť
Mačov, ktorý bol organizátorom
Divékyová – spev a akustická gitara
i obci Mačov. Prechádzka po gaztohto výnimočného podujatia.
v KD Diviaky nad Nitricou. Do nadovských dvoroch, vôňa pečených
Modernejší repertoár vianočných
dácie "Pomoc jeden druhému",
oblátok... Kaplnka v Mačove opäť
piesní ponúkla dievčenská skupina
ktorá sa zaoberá pomáhaním sopo roku zažila veľkú slávu, keď sa
One reason vo farskom kostole
ciálne slabším rodinám a deťom s
rozozvučala tónmi trombitov a spev Diviakoch nad Nitricou. Dojírôznymi ochoreniami poputovalo
vom piesní v podaní FS Hájiček
mavá atmosféra, slzička v oku, ob
95 €.
text: -zg-

Mikulášsky sprievod

Po niekoľkoročnej prestávke
ožila opäť tradícia Mikuláša. Objavili sa v dedinách Banky a Ješkova
Ves Mikulášovia zo všetkých svetových strán, štyria. V košíkoch mali
nachystané prekvapenia pre dospelých i pre deti. Dedinou ich sprevádzali aj traja dobrí anjeli a množstvo čertov. Najmä ženičkám sa rátala
medicína na neposlušných chlapov, ktorú treba ordinovať najmenej tri
razy za deň. Medicína nebola ledajaká, ale pekný, ohybný prútik. So želaním krásnych vianočných sviatkov Mikuláši s družinou opúšťali
navštívené domy.
Zážitky, ktoré utkveli v pamäti - Krásna atmosféra v zariadení SENIOR
Banky, najdlhšia básnička pre Mikuláša od jednej z babičiek, veľmi milí
starkí i personál.
Druhým bolo odovzdanie cumlíka čertovi. Odvážne malé dievčatko sa
cumľa vzdalo a večer prosilo mamu, aby Mikuláša privolala späť, lebo
ono ten dudlík potrebuje.
Mikulášsky sprievod čakalo množstvo detí v bare Florida, kde rozdal
zvyšok darčekov a pokračovalo sa Mikulášskou diskotékou. Tak dúfame, že ani o rok nás Mikuláš neobíde. text: –zg-, foto: súkr.archív

Dedinská zabíjačka

Tento rok zahynulo na ihrisku
v Ješkovej Vsi už štvrté prasiatko.
Mäsiar p. Katrena bol šikovný a okolo seba mal naozaj veľa zručných
pomocníkov. Cieľom Dedinskej zabíjačky je, aby aj tí, ktorí zabíjačku
nepoznajú z vlastného dvora, aby si mohli mohli vychutnať atmosféru
s tým spojenú –adrenalín, vône a pachy, spoločnosť priateľov, zabíjačkové špecialitky aj pálenky alebo vareného vínka a v neposlednom rade
pekné pesničky. O tie sa postaral FS Bukovec a v ich spoločnosti veľa
zabíjačkových hostí. Poďakovanie patrí OcÚ Diviaky nad Nitricou za
sponzorskú pomoc 150 €, sponzorsky prispel pán starosta Pružinec sumou 40 € a na pitný režim prispeli p. poslanec Divéky a p. poslanec.
Iliaš. Náklady sa pokryli z predaja výrobkov, zvyšok sa dofinancoval
z predchádzajúcich ziskov. text: –zg-, foto:súkr. archív

Klzisko na ihrisku

Silnejšie mrazy na konci vianočných prázdnin privítali nadšenci a využili na vytvorenie
klziska. Nie je to práca ľahká, na ihrisku strávili celé noci. V mrazoch manipulácia s vodou nie je jednoduchá. Ľad
bol výborný a využilo ho veľa detí aj dospelých. Škoda, že odmäk prišiel skôr, ako by všetci chceli. Ľad poslúžil
mnohým korčuliarom, hokejistom, no najmä deťom, o ktorých nemôžeme povedať, že by boli lenivé. A čo tiež teší
– polievanie ihriska sa posúva z generácie na generáciu – z dedov na otcov, na deti text: –zg-, foto: súkr. archív

Silvester v kultúrnom dome

Myšlienka spoločného stretnutia, batôžkového, pozitívne naladení ľudia,
spoločné privítanie nového roka 2015 – to bolo mottom vydareného Silvestra v KD v Diviakoch nad Nitricou.
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Výstup na Kľak (foto vľavo)
Mrazivé počasie neodradilo množstvo turistov od namáhavého Štefanského výstupu na Kľak (1 351 m n. m.).
Organizátorom bol KST Horná Nitra, ale pravidelne sa
ho zúčastňujú aj naši zdatnejší členovia. V zimných podmienkach si vyžaduje dobrú kondíciu, vhodnú zimnú výbavu, ale aj opatrnosť, aby sa predišlo nepríjemným úrazom. Počasie bolo naozaj mrazivé, fúkal silný vietor.

Aby „všetci prežili“, ich pobyt na vrchole sa obmedzil na
10 minút.

Silvestrovský výstup na Rokoš
Záujemcov o turistiku je veľa aj v zimnom období. Dôkazom je množstvo ľudí, ktorí sa už tradične zišli na Silvestra na Rokoši (1 010 m n. m.). Ani sneh, ani mráz, ani
nepríjemný vietor ich neodradili. (obr. vpravo)text: -zg-,
foto: súkr. archív

Stretnutie pri studničke Čo so Silvestrom, keď po sviatkoch nebaví sedieť doma pri televízii?
Niektorí susedia si položili túto otázku a keďže výstup na Rokoš sa im videl náročnejší, vybrali si príjemnejšiu alternatívu a stretli sa pri studničke nad Ješkovou Vsou. Aj opekačka bola, aj ďalší priatelia prišli, aj
pesničky boli, aj sa tu strávil dlhší čas, ako si možno pôvodne mysleli. Ale veď to je tak vždy - v spoločnosti
dobrých ľudí čas rýchlejšie uteká a tak sa rýchlejšie priblížili k novému roku 2015. text: -zg-

Neformálne spoločenstvo Dobrých susedov

Kto sú dobrí susedia? Poslanie a zámery tohto
spoločenstva bližšie v príspevku objasňuje jedna zo zakladateliek pani Zdenka Gamanová.
„Nie sme organizácia registrovaná, nevidíme v tom zmysel, pretože s tým sú spojené náklady. Názov vznikol na základe našej činnosti a z nutnosti pri podaní projektu Susedia,
športom bavte sa! v roku 2011poskytovateľovi grantu – spoločnosti Porfix. Zastrešujeme
v dedine kultúrnu, športovú činnosť, výročia, oslavy, ale aj omše v kaplnkách v Ješkovej Vsi
a Banky. Nemáme presnú členskú základňu. Veď členom si ty aj ty, aj vy aj vy...Všetci, kto
máte záujem o činnosť v obci. Nie sme spoločnosť zisková. Ak nám aj nejaké peniaze z akcie
zostanú, investujú sa do ďalšieho podujatia pre ľudí. Doklady si poctivo zakladáme a na
vyžiadanie predložíme prípadným záujemcom. Ale každý, kto nás videl a zúčastnil sa niektorého podujatia, určite videl zmysluplnosť a využitie financií. Z miestnej úrovne sme napr. v Rozprávkovom lese
prerástli, trúfame si povedať, do okresného formátu. Nič z toho by nebolo bez množstva ľudí zo všetkých našich
obcí, ktorým nikdy nebudem schopná dostatočne poďakovať za to, čo pre všetkých robia. A aby boli veci ešte
jasnejšie, dovolili sme si formulovať naše „stanovy“:
Členský príspevok: voľný čas, ochota, dobrota, priateľské medziľudské vzťahy.
Spoločenstvo otvorené pre kohokoľvek bez obmedzenia vekom a bydliskom, pre každého, kto je ochotný vložiť
do spoločnosti nezištne uvedený členský príspevok. Aktivity sú zamerané na stmeľovanie ľudí, dedín, na to, aby
dedina ostala dedinou, aby ľuďom dobre bolo. Spoločenstvo je neziskové. Získame = vkladáme naspäť do aktivít
pre ľudí. Základ našej základne: Banky, Ješkova Ves, Mačov, Somorova Ves, Diviaky nad Nitricou a záujemcovia
z celého širokého regiónu.“
Plán činnosti neformálneho spoločenstva Dobrých susedov na rok 2015:
3. 1. 2015 – Dedinská zabíjačka
14. 2. 2015 – Pirátske fašiangy
marec 2015 - Veľká noc pri studničke
apríl 2015 - Jarný petangový turnaj
2. 5. 2015 – Necpalský futbal
13. 6. 2015 – Rozprávkový les
15. 8. 2015 – Deň dobrých susedov
16. 8. 2015 – Ješkovianska omša
omšaoktóber 2015 - Susedeje bowling november 2015 – vianočné tvorenie
6. 12. 2015 – Mikulášsky sprievod
31. 12. 2015 – Silvester so susedmi

1. 5. 2015 – Necpalské šúľance
júl 2015 - Tatry so susedmi
15. 9. 2015 – Baňanská
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Športujem, športuješ? V dávnej minulosti muži získavali kondíciu napr. pri prenasledovaní koristi a
ženy v prácach spojených s udržiavaním „rodinného ohňa“.
Dnes ľudia vo svojom voľnom čase zvyčajne sadnú k televízoru, počítaču, surfujú na sociálnych sieťach. Niektorí
„aktívnejší“ sadnú do áut a odvezú sa do kina, na návštevu, do obchodu. Mnohí spohodlneli. Voľný čas trávia
tréningom prstov kĺzajúcich sa po mobile, zdvíhaním rúk pri požívaní tekutín v reštauračných zariadeniach, behaním
„vonku“, či len
robením „ničnerobenia“. Čo
sa týka športovania, sú „aktívnymi“ športovcami pri sledovaní športových zápasov
v televízii.
Našťastie
sa
stále nájdu ľudia, ktorí šport
robia s láskou,
hoci by tiež
mohli sedieť
v pohodlí domova, venovať
sa rodine, prípadne sa len
tak „pofľakovať“ s kamarátmi. Takýchto nadšencov je aj v našej obci dostatok. Dúfajme, že sa podarí čoraz viac detí
a mladých pritiahnuť k nejakej športovej činnosti. Prospejú tým nielen sebe, ale celej spoločnosti. Pretože nie nadarmo sa hovorí: „V zdravom tele, zdravý duch“.
Možností športového vyžitia je veľa. A možno aj preto sa nie všetci z triedy venujú futbalu, ako to bolo za mojich
školských čias, ale máme v obci tiež šikovných vodnopólistov, stolných tenistov, futbalistov, karatistov, lyžiarov,
tanečníkov, florbalistov,... ktorí môžu byť pozitívnym príkladom ostatným a dôkazom, že keď sa chce, všetko sa dá.
Voľný čas sa dá tráviť zmysluplnejšie, napríklad tak, ako vidíte na obrázku hore, kde sa stretli nadšenci futbalu
a trávili príjemné vianočné popoludnie medzi priateľmi v športovom duchu. Športu zdar. –michal paulďuro-

Vzácna športová návšteva
Už 19. krát sa stretli žiaci a učitelia v telocvični na školskej súťaži Všetko za minútu. Tento rok témou súťaže je šport,
ktorým žije nejeden žiak našej školy - futbal. Futbal je šport, ktorý chytí za srdce
nejedného športovca. Aj naši žiaci sú výborní futbalisti, ktorí sa futbalu venujú
nielen na hodinách telesnej a športovej
výchovy, ale aj vo svojom voľnom čase.
Nemožno nepripomenúť a vyzdvihnúť, že
nielen chlapci sú výborní futbalisti, ale aj
dievčatá sa začínajú futbalu čoraz viac venovať a dosahovať v ňom úspechy. Jedným z nich je aj postup starších žiačok z
1. miesta v obvodnom kole do okresného
kola, ktoré žiačky odohrajú na jar. Je dôležité spomenúť aj p. učiteľa Miloša Vidu,
ktorý bol organizátorom 11. ročníkov
tejto súťaže. Skôr ako sa najúspešnejší reprezentanti tried dostali do školského kola, museli vyhrať triedne kolá. Do
týchto kôl bolo zapojených 176 žiakov. Netradičné športové súťaže so záujmom sledovali aj hostia - Marián Štrbák
(tretí zľava) - futbalista Vion Zlaté Moravce, Patrik Hrošovský - hráš Victorie Plzeň, člen národného futbalového
tímu (piaty zľava). Na všetko za minútu si zaspomínala aj bývalá žiačka školy Ema Hanusová, ktorá má k futbalu
tiež blízko - je brankárkou ženského ligového družstva Trenčianske Teplice. text: –mv-, foto: archív školy
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Zvýšenie bezpečnosti multifunkčného ihriska Základná škola s materskou školou v materiálnotechnickej oblasti uskutočňuje nákupy podľa požiadaviek predmetových komisií na zlepšenie vyučovacích podmienok. Finančné prostriedky vynakladá na nutné opravy, plánované rekonštrukcie podľa stavu financií na účte. V
minulom školskom roku sa za nemalé finančné prostriedky zrekonštruovalo ihrisko. V tomto roku je naplánované
zlepšenie bezpečnosti jeho prevádzky dobudovaním mantinelov už v nasledujúcom mesiaci.
Rekonštrukcia ihriska by nebola možná bez aktívnej spolupráce viacerých zainteresovaných, ktorým
vyslovuje vedenie školy poďakovanie.
Ďakujeme za pomoc a príspevky - Rade rodičov pri
ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou, OcÚ Diviaky nad Nitricou, OcÚ Diviacka Nová Ves, Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ Liešťany, firme Petra Gašparoviča,
PBS Consulting & trade, spol. s. r. o. Bánovce nad
Bebravou, firme Zelov Daniely Štrbákovej. Ďakujeme
za príspevky rodinám - Mederová, Hanusová, Kohútová, Hatványiová, Paulďurová, Štrbáková. Všetkých
vyššie spomínaných vedenie školy pozvalo na malé
poďakovanie s pohostením dňa 16. decembra 2015 v
priestoroch školy. Riaditeľka školy krátkym videom
priblížila priebeh rekonštrukcie ihriska. Poďakovala
hosťom za pomoc. Vzájomné rozhovory prebiehali v
príjemnej predvianočnej atmosfére.

Prioritný projekt školy

Hlavnou úlohou školy v
tomto období je národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho
systému regionálneho školstva. Je jedným z piatich národných
projektov, do ktorých je škola v súčasnosti zapojená. (foto:
žiačka 1. triedy pri vyučovaní s tabletom)
Dodaný digitálny set pozostávajúci z IKT tabule, datavideoprojektora a 20 ks tabletov sa využíva aktívne vo vyučovaní
žiakov základnej školy. Dve triedy v materskej škole tiež v
rámci tohto projektu majú nainštalované IT tabule s príslušnou technikou a tlačiarňou. Ciele, plány a úlohy projektu sú
rôznorodé a pedagógovia sú pripravení počas školského roka
na ich realizáciu.
stranu pripravila: –jh-, foto: archív školy
školy. Vianočný program detičiek materskej školy a žiaRozprávková škola List Perinbabe
kov základnej školy umocnil predvianočnú náladu všetkých návštevníkov. Potešil nielen ducha, ale na
mimitrhoch potešil aj oko. Dokonca sa losovala aj tombola. Na účet Rady rodičov pribudlo 155 €.

Kto môže, nech pomôže Pomáhať sa dá aj
nefinančne. Ako? Zberom papiera a plastových uzáverov. Základná škola sa v roku 2015 intenzívne zamerala
na zber týchto dvoch atribútov.
Financie za zber papiera sa použijú v pokladni Rady
rodičov. Zberom plastových uzáverov sa pomôže ľahšie
znášať utrpenie ťažko chorému chlapcovi Maximovi z
Námestova. Odovzdať papier a plastové uzávery je
možné každý deň počas školského vyučovania v čase od
7:00 do 15:30 h.
Sála kultúrneho domu sa premenila na reštauráciu, ktorú
navštívilo množstvo rodičov, starých rodičov a priateľov
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PozvánkyOznamy PozvánkyOznamy PozvánkyOznamy PozvánkyOznamy
Plesová sezóna v obci pokračuje 24. 1. 2015 plesom
turistov. Valentínsky ples organizovaný Radou rodičov ukončí čas zábav 14. februára 2015. Vstupenky sú
už v predaji.
Fašiangové harašenie: Dobrí susedia v spolupráci
s KST 14. 2. 2015 a FS Bukovec vo všetkých troch
častiach obce 13.-14. 2. 2015 fašanguje.

Komisia kultúry pozýva záujemcov na

Karneval pre deti i dospelých
KD Diviaky nad Nitricou 1. 2. 2015 15:00 h
Vstupné 1 €, masky zdarma,
hudba, o občerstvenie postarané
Chcete pomôcť? Venujte 2% spolkom a organizáciám našej obce a podporte ich aktivity, ktorými obohacujú voľné chvíle. O Vašu podporu sa uchádza Základná škola s materskou školou, tanečný klub Dovetan, FS Bukovec, KST Ješkova Ves-Banky. Tlačivá vám budú poskytnuté na požiadanie.

Referendum o ochrane rodiny
Prezident Andrej Kiska vyhlásil referendum o ochrane rodiny, uskutoční sa 7. februára 2015. Pôjde v poradí o ôsme
referendum v ére samostatného Slovenska, bude pozostávať z troch otázok:
-

Súhlasite s tým, aby sa manželstvom mohol nazývať len zväzok jedného muža a jednej ženy?
Súhlasite s tým, aby si homosexuálne zväzky nemohli nárokovať adopcie detí?
Súhlasite s tým, aby rodičia mohli rozhodovať o spôsobe výchovy a vzdelávania svojich detí v školách pri citlivých
kultúrno-etických veciach, ako je sexuálne správanie alebo eutanázia?

Oznámenia o čase a mieste konania referenda sú už distribuované všetkým našim voličom. Volebné miestnosti
v oboch okrskoch budú v našej obci otvorené od 07:00 do 22:00 h. Referendum sa nepodarilo spojiť s voľbami a
bude potrebné, aby sa referenda zúčastnilo dostatok ľudí, aby mohlo byť platné. text: - gp-, zdroj: internet


Spoločenská rubrika (z matričných údajov od 01. 11. 2014 do 31. 12. 2015
85 rokov: Emília Duchoňová
80 rokov: Jozef Kotula
Jubilanti
Patrik Dolnák, Kata75 rokov: Anton Hagara
rína Motúzová, Juraj
70 rokov: František Divéky, Anton Plachý, Lýdia BiTomko, Ivan Turčan
ňovská, Ing. Anton Mišeje
Úmrtie:  Helena Vajdová
Sobáše: Peter Adamkovič a Andrea Kohútová

Do našej obce sa
prisťahovali:

Z našej obce
sa odsťahovali:
Jana Besedová, Adriana Besedová, Jaroslav Kováč, Lukáš
Kováč, Zuzana Divékyová

Narodenie:
Sofia Papánková, Juraj Tomko
Nina Višňovcová

Počet obyvateľov k 31.12.2014 1775, toho muži: 861 ženy: 914


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 €.
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 prínoviny
spevkov 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. Uzávierka ďalšieho čísla podľa rozhodnutia OZ.
Diviacke noviny – informačný občasník obce Diviaky nad Nitricou
Vydáva: Obecný úrad 972 25 Diviaky nad Nitricou 167
 046/5464082-3
: obec@diviaky.sk
IČO: 00318060 Evidenčné číslo: EV 2648/08
ISNN 1338-9009
Redakčná rada: Gabriela Paulďurová, Jana Hatványiová, Zdenka Gamanová, Anna Čechová, Miroslav Blaho
Tlač: Lipoprint Prievidza
Náklad: 550 ks
Cena: zdarma

