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Editoriál

Oslava? Oslava je podujatie na počesť niekoho. Pre blízkych príbuzných je oslava udalosťou, pri

ktorej sa stretávajú v príjemnej atmosfére. Určite k najkrajším a k najzaujímavejším oslavám patria oslavy
detských jubileí.
Nič sa nedá robiť, život plynie veľmi rýchlo, každému človeku pribúdajú skúsenosti, mnohé zážitky, mení sa jeho
výzor. Oslavy jubilanta po nádhernom období detstva sú citlivou záležitosťou. Niektorý človek sa bez zábran
zmieňuje o svojom veku, niekto si ho pred ostatnými prísne chráni. Je na jeho rozhodnutí, či zvolí oslavy len v
rodinnom kruhu alebo o svojom okrúhlom jubileu nad 70 rokov ako dotknutá osoba dá súhlas na zverejnenie
svojho veku v Diviackych novinách. Oznamovanie údajov v Spoločenskej rubrike týchto novín počas jej existencie
prešlo niekoľkými úpravami a zmenami. Najviac tieto údaje ovplyvňuje fakt, že dňa 30. mája 2014 bolo v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky vyhlásené úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Podpísanie informovaného súhlasu jubilantom súvisí s aplikáciou tohto zákona v praxi. Preto dotknuté osoby
spomínané v Spoločenskej rubrike podpisovali Informovaný súhlas na spracúvanie osobných údajov na zverejnenie
životného jubilea v obecných novinách. Tlačivo obsahuje tieto údaje: titul, meno a priezvisko dotknutej osoby,
číslo občianskeho preukazu, životné jubileum a platnosť súhlasu na dobu 1 rok. Kto tento Informovaný súhlas
nepodpíše, jeho meno a priezvisko sa automaticky podľa matriky nebude v rubrike uvádzať. Aby sa nevyskytli
nedorozumenia, jubilanti by mali vo vlastnom záujme navštíviť matrikárku a oboznámiť ju s vlastným rozhodnutím
o uverejnení alebo neuverejnení jubilea. Ako dotknuté osoby v Spoločenskej rubrike sú aj osoby, ktoré uzatvárajú
manželstvo, ktoré sa sťahujú z obce alebo do obce, blízki príbuzní narodeného dieťatka a zosnulej osoby. V rámci
dodržiavania vyššie spomínaného zákona apelujeme na dotknuté osoby, ktorých sa dané informácie týkajú, aby
navštívili Matriku OcÚ v Diviakoch nad Nitricou, zastúpenú pani Ivetou Kluvancovou, vo vlastnom záujme.
Najmä tie osoby, ktoré si neželajú byť zverejnené. Ďakujeme za pochopenie. –jh-

Okienko starostu Starosta obce Vladimír Pružinec pokračuje v podávaní informácií o
jeho činnosti v obci.
Vážení spoluobčania, prihováram sa k vám a informujem o dianí v obci aj v tomto čísle
občasníka. Napriek nepriaznivému počasiu i obdobiu dovoleniek sa podarilo obci plniť
základné povinnosti. V mesiacoch máj až júl sa v jednotlivých častiach zveľaďovalo. K
zveľadeniu prispeli: prístrešok na Dome smútku Mačov a Diviaky nad Nitricou, Somorova
Ves – oprava odašia za pomoci občanov, Ješkova Ves – natieranie strechy na Dome smútku, Mačovský potok – jeho čistenie, Základná škola s materskou školou Diviaky nad Nitricou – parkovisko pri MŠ, oplotenie od IBV Kalinovská, v jednotlivých častiach obce na
miestnych cintorínoch boli vymenené kríže, v IBV Kalinovská – dobudovanie cesty. Počuť
odtiaľ značný stavebný ruch, pretože sa rozbehla individuálna bytová výstavba. Mačov - údržba detských ihrísk –
výmena poškodených častí , náter preliezok, nákup a inštalácia nových preliezok. Diviaky - rekonštrukcia a oprava
kultúrnej miestnosti pre FS Bukovec v budove kultúrneho domu, úprava žľabu pri cintoríne Diviaky.
(-foto z niektorých prevedených prác si môžete pozrieť na ďalšej strane-)
Občania môžu na svoje postrehy, pripomienky, prípadne návrhy ako čo zlepšiť i naďalej využívať schránku pri
úradnej tabuli v Diviakoch nad Nitricou alebo napísať e-mail na adresu: obec@diviaky.sk, matrika@diviaky.sk,
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Foto: archív ocú – Prístrešok – Dom smútku Mačov.

Foto: archív ocú – Čistenie potoka
Mačov.

Foto: archív ocú – Žľab pri
cintoríne Diviaky.

Foto: archív ocú – Prístrešok – Dom smútku Diviaky.

Foto: archív ocú – Individuálna bytová výstavba v Kalinovskej.

Vyhrň si rukávy a dielo sa podarí
Obyvatelia Somorovej Vsi sa vždy živo zaujímali o dianie v obci, ich účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva býva pravidelná. Otázky, postrehy, pripomienky nenechávajú bez povšimnutia a keď je potrebné, opäť, ako
mnohokrát predtým, zmobilizujú svoje sily a aktívne
sa podieľajú na pracovných aktivitách vo svojej
časti obce. Redakcia zverejňuje príspevok pána
Alojza Hagaru.
V jarných mesiacoch tohto roku boli vykonané

práce na opravách Domu smútku, úpravách okolia
cintorína. Práce boli vykonané občanmi zo Somorovej Vsi z ich vlastnej iniciatívy, za minimálnej podpory obecného úradu. Najväčšiu zásluhu na tom má
p. Štefan Pánis. Má zásluhu organizátorskú i pracovnú. Jeho spoluúčastníkmi pri vykonávaní prác boli p. Štefan
Vajaš, Rolland Eisenhardt a Ján Homola. Vyčistenie a pohrabanie plochy cintorína po kosbe zamestnancami prevádzky OcÚ zabezpečovali p. Helena Pánisová, Marta Divékyová, Anna Hagarová a Gabriela Divékyová. Na takúto činnosť boli občania Somorovej Vsi zvyknutí, no netreba sa spoliehať len na zvyk - treba viac aktivít zo strany
OcÚ. Za vykonanú prácu patrí spomenutým občanom poďakovanie. Foto p. Štefana Vajaša zachytáva pohľad na
opravu Domu smútku pred a počas opravy. text: -ah-
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zľava: Z. Gamanová, J. Hagarová, R. Iliaš

zľava: M. Baková, E. Divéky, M. Paulďuro

Július Duranzia

zľava: M. Vajda, A. Vajdová

Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, čerpanie príjmov a výdavkov za
1. štvrťrok 2017, zmena rozpočtu a záverečný účet obce za rok 2017 spolu s organizačnými záležitosťami
(žiadosťami občanov) boli obsahom druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva 21. júna 2017. Podrobné znenie
uznesení je zverejnené na webe obce.
Poslanci sa zaoberali odpredajom stavebného objektu Rozvod vody v lokalite Kalinovská, súhlasili s predložením
žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Diviaky
nad Nitricou“ týkajúci sa vybudovania novej technickej, počítačovej učebne a žiackej knižnice.
Vyjadrili nesúhlas s požiadavkou petície občanov obce Diviaky nad Nitricou, ktorou požadujú OZ, aby zrušilo
svoje Uznesenie č. 56/2017 schválené OZ dňa 13. marca 2017, ktorým odsúhlasilo prenájom nehnuteľnosti bývalej
materskej školy pre Senior Banky n. o.
V schvaľovacích položkách riešili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky, použitie rezervného fondu vo výške 30 240 € na splátku dlhodobého bankového úveru 15 240 € a na splátku pôžičky FÚ Diviaky n/N. 15 000 €.
Súhlasili s uzatvorením nájomnej zmluvy medzi Obcou Diviaky nad Nitricou v zastúpení starostom obce a Senior
Banky n. o. a zmluvou o spolupráci uzavretou medzi Obcou a firmou Kinet s. r. o. Diviaky nad Nitricou. –ik-

OZNAMY DROBNEJ PREVÁDZKY

Drobná prevádzka pracuje ako rozpočtová organizácia a je
neoddeliteľnou súčasťou organizačnej hierarchie obecného úradu. Má významné postavenie z pohľadu zabezpečenia základného chodu obce. Informácie o jej aktuálnej činnosti sa stanú pravidelnou súčasťou novej rubriky.

Kosenie cintorínov

Zberný dvor a triedenie odpadov

Obec prijme akýkoľvek návrh na zlepšenie tejto verejnoprospešnej činnosti. Prosíme občanov o trpezlivosť,
pretože plocha na kosenie je rozsiahla a ľudí málo.

K starostlivému a dôslednému triedeniu odpadu pomáhajú v súčasnosti nové kontajnery na plasty, sklo a papier dodané firmou ENVIPAK zadarmo v počte 17 ks.

V našej obci je na aktivačných prácach 5 nezamestnaných, ktorí vykonávajú verejnoprospešné práce v obci.
Čistenie verejných priestranstiev je ich hlavnou náplňou, žiaľ, stále prevláda negatívny ohlas občanov na
kosenie cintorínov v našej obci. Kosia 3 pracovníci.
Vzhľadom na rozsiahle územie našej obce nie je možné
zabezpečiť kosenie vo všetkých častiach obce tak, aby
boli spokojní všetci občania. –ikZberný dvor je otvorený každú stredu od 15 :00

Vývoz komunálneho odpadu a plastov zabezpečuje
firma TEDOS Bánovce nad Bebravou. Plastové vrecia
sú na výmenu. V prípade, že počet vriec je nepostačujúci, je potrebné si prísť vrece vyžiadať na Drobnú prevádzku.
Na stavebný odpad väčšieho množstva, napr.
z rekonštrukcie, je stále potrebné si objednať kontajner.
Ostatný odpad patrí do kontajnerov na zbernom dvore.
h do 17:00 h a v sobotu od 9:00 h do 12:00 h.

Virtuálny cintorín

Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už
dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob, v ktorom je pochovaný, je bez pomoci
a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu
sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína.
Naša obec má v tomto roku spracovaný projekt virtuálneho cintorína, ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho
riešenia informačného systému cintorína pre potreby celej obce Diviaky nad Nitricou, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest. Projekt
bol zrealizovaný spoločnosťou 3WSlovakia s. r. o. Portál slúži nielen občanom obce Diviaky nad Nitricou, ale aj
širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu
na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku. Súčasťou informačného portálu sú tiež informačné tabule, ktoré budú inštalované priamo na cintorínoch. Virtuálny cintorín pre našu obec pre jednotlivé časti obce
je prístupný vo forme linku na web stránke obce Diviaky nad Nitricou alebo na www.virtualnycintorin.sk. –ik-

4

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 ponúka čitateľom pohľad na prácu poslanca tak, ako ju vidia samotní poslanci našej obce.
V tomto čísle na otázky členov redakčnej rady odpovedá Marek Vajda.
Čo resp. kto ovplyvnil Vaše rozhodnutie kandidovať za poslanca?
Som presvedčený, že veľmi málo mladých ľudí sa zaujíma o chod obce. Patrím k tým všetkým občanom našej obce, čo im nie je ľahostajné, ako sa naša
obec vyvíja, resp. napreduje. Moje rozhodnutie, prečo kandidovať bolo hlavne
v tom, že niektoré priority obce a jej postoj sa nestretali nielen s mojimi predstavami o nej, ale podľa mojej mienky i s predstavami väčšiny ľudí.
Je rozdiel vo Vašich prvotných predstavách a skutočnosti o poslaneckej
práci?
Ak áno, v čom?
Poslanecká práca by mala byť v prvom rade zodpovedná a odborná, aby mohla napomáhať rozvoju obce. Ako nováčik v obecnom zastupiteľstve som očakával, že hlavnou náplňou mojej práce bude aktívna účasť na pracovných
a verejných zasadnutiach, kde sa preberá hlavná problematika obce. Moje predstavy sa v podstate naplnili a sú
identické so skutočnosťou.
Je Vaša priorita ako poslanca totožná s prioritou obce a obecného zastupiteľstva?
Aká je to priorita?
V našej obci je niekoľko nosných tém, ktoré treba riešiť inak. Rád ponúkam na obecnom zastupiteľstve iný, mladší
pohľad na danú konkrétnu vec. V niektorých otázkach sa osobne angažujem, ale zároveň aj sledujem, v čom je
obec nečinná. Nechcem patriť k tým, čo majú iba negatívny a kritický pohľad na dianie, resp. nedianie v obci. Treba vyzdvihnúť aj pozitívne veci, ktoré sa už vykonali. Rád poskytnem podporu v dobrých návrhoch. V tejto súvislosti by som kládol hlavnú prioritu na rekonštrukciu obecných budov, hlavne kultúrnych domov v Diviakoch nad
Nitricou a v Ješkovej Vsi. Je veľké množstvo práce, ku ktorej sa treba postaviť zodpovedne a jasne definovať svoj
postoj.
V akom časovom horizonte vidíte jej reálne naplnenie, resp. čo je potrebné k tomu, aby mohla byť zrealizovaná?
Realizácia takýchto zámerov bude náročná a dlhodobá. Závisieť bude od zhodných cieľov starostu s poslancami,
od pomoci a spolupráce občanov. Možnosti, snahy a výsledky budú podmienené efektívnym využitím vlastných
zdrojov a príjmov, šetrením, hľadaním mimorozpočtových zdrojov z fondov EÚ, dotácií z garantovaných programov i únosnými komerčnými úvermi.
Máte nejaké návrhy na zlepšenie komunikácie medzi poslancami a občanmi našich obcí?
Obec Diviaky nad Nitricou je špecifická tým, že sa skladá z piatich častí a niekedy je veľmi ťažko vyhovieť spokojnosti všetkých občanov. Niektorí poslanci oponujú voči občanom tým, že máme nedostatok finančných prostriedkov alebo známou vetou “bude výzva z ministerstva, všetko sa spraví“. Netreba k danej veci vždy nenájsť
riešenie, ale naopak hľadať kompromis ako ju vyriešiť. Snažím sa vždy občanom podať pravdivé a hlavne reálne
informácie. Potenciál vidím v aktívnej účasti poslancov a občanov na verejných zasadnutiach, i keď názory mnohých občanov sú “Čo tam máme robiť? Veď ste sa všetko dohodli na pracovnom zasadnutí “. Nemyslím si, že toto
je správny pohľad na vec. V poslednej dobe by som chcel vyzdvihnúť a pochváliť pána Štefana Pánisa zo Somorovej Vsi, ktorý sa začal aktívne zúčastňovať na verejných zasadnutiach a v diskusii apeluje na nedostatky v časti
obce Somorova Ves. Tieto všetky pripomienky sa zapisujú a obec sa snaží tieto nedostatky odstrániť. Myslím, že
týmto spôsobom by sme mohli zlepšiť komunikáciu medzi poslancami a občanmi, čo by malo kladný prínos pre
našu obec.
V ktorej oblasti rozvoja obce vidíte možnosť Vašej aktívnej účasti a pomoci?
Nakoľko ma mnoho ľudí pozná ako starejšieho a muzikanta, uplatnenie vidím v kultúrnej oblasti, kde by som vedel
zastrešiť obecné akcie možno trošku netradičným a iným programom a tak spojiť všetkých občanov nielen našej
obce aj okolitých dedín a hlavne prilákať aj mladšiu generáciu. Takisto vytvoriť priestor aj pre starších občanov,
aby si aj oni mohli splniť svoje predstavy o jeseni života a tak plnohodnotne užívať život v našej obci. Prínos vidím
takisto v oblasti športu, dať možnosť angažovať sa všetkým športovým organizáciám a hlavne zjednotiť a upevniť
vzťahy v našich futbalových mužstvách.
Miesto na Vaše osobné vyznanie, resp. na niečo, čo by ste chceli odkázať čitateľom občasníka.
Na záver by som sa chcel poďakovať za ústretovosť a spoluprácu všetkým poslancom a občanom, ktorí svojou
prácou prispeli k zlepšeniu a utuženiu vzťahov v našej obci.
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Navštívili sme s vami Navštívili sme s vami Navštívili sme s vami
Stavanie májov FS Bukovec sa stará o udržiavanie tradícií v našej obci. V spolupráci s obecným úradom
sa realizujú dožinkové slávnosti aj stavania májov. Aj tento rok ich bolo neúrekom. Ako sa na takú obec patrí. Opäť
v každej časti obce veselé a za účasti obyvateľov.

Foto: archív ocú – Zdobenie mája v Diviakoch nad Nitricou.
Foto: archív ocú – Máj v Diviakoch nad Nitricou.

Pieseň je radosť

„Žijú medzi nami ľudia,
ktorí spievajú, pretože nemyslia na zlé. V ich pesničkách je vďaka za radosť, vďaka za všetko, o čom sa v knihách
zázrakov nedočítaš.“ – myšlienka hlavného hosťa programu ku Dňu matiek , tria ELI, sa v plnej miere potvrdila.
Program ku Dňu matiek, tento rok v organizácii obecného úradu, otvorila najmladšia generácia. Odvážne
recitácie predškolákov, tanečné kreácie druhákov, spev

Foto: archív ocú – Trio ELI.

Lucky Hanusovej a krásne slová Ivanky Kunkelovej
boli v druhej časti nahradené úprimným vystúpením
seniorov - Ladislava Juríka, Ivana Žišku a Evky Krištofovej, ktorí tvoria trio ELI. Ľúbezné piesne sprevádzané
Foto: archív ocú – Vystúpenie školkárov v programe ku Dňu matiek.
úsmevnými príhodami divákov zaujali. Tradičné symbolické pohostenie na záver bolo doplnené o darček pre
mamičky – „hand made“ zasadená rastlinka zelenca rukami žiakov základnej školy. foto: -ocú-, text: -gp-

Deň matiek v Senior Banky n. o.
Drahé mamy, staré mamy, prastaré mamy, ktoré
prežívajú aktuálny život medzi svojimi rovesníkmi v
penzióne potešili „Dobrí susedia“ krátkym
príhovorom, milými piesňami a maličkým darčekom
v druhú májovú nedeľu.

foto: av – Skupinu spevákov doprevádzal v Seniore n. o. na
akordeóne Marek Vajda.

Hostia obyvateľkám penziónu popriali, aby si naďalej
vychutnávali chvíle plné šťastia a lásky so svojimi deťmi,
ktoré ich prichádzajú navštevovať. –jh-
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Motivačná prednáška Pavel „Hirax“ Baričák Martinčan Pavel „Hirax“ Baričák
píšuci od srdca a z lásky, pekne i nepekne, a to s jediným cieľom: dodať čitateľom odvahu prežiť život s
úsmevom a so svetlom v duši. Cyklus dobrovoľných motivačných prednášok, ktoré realizuje v priebehu
polroka takmer po celom Slovensku mal aj sociálny rozmer – sú to benefičné akcie. Výťažok zo vstupného
vo výške 182 € bol darovaný diviackej základnej škole.
Hirax je autorom mnohých bestsellerov, ako napríklad Šlabikár šťastia 1: Návrat k sebe, Šlabikár šťastia:
Sebapoznanie, súvislosti, sebapremena, Šlabikár šťastia: Dospelí deťom, deti svetu, románov Plynutie,
Nauč ma umierať, Raz aj v pekle vyjde slnko, 666 anjelov, Príbeh muža atď., cestopisov Ekvádor – koľko
podôb má láska, Etiópia – Vysoká škola neočakávania, Nový Zéland, Úcta k prírode a úsmev ako zmysel
života, básnických zbierok K sebe, Povedz iba slovo, K svetlu, Bytie a stony, More srdca atď.
Hiraxove zaujímavé slová spevom a hrou na gitare prepojili náš obyvateľ Lukáš Sobota a Robo Mikla,
verejnosti známy z účasti v jednom ročníku Super Star.
Kultúrny dom v Diviakoch nad Nitricou sa v podvečer 4. mája 2017 naplnil divákmi, ktorí prednášajúceho buď už poznali alebo prišli len tak, zo zvedavosti. Takmer 2,5 hodinový program v jemne úsmevnom
duchu niesol v sebe hlboké posolstvo o ženách, mužoch a našich ľudských danostiach. Okrem Baričáka
sa s recitáciou vlastných básní predstavil aj Robo Mikla.
Po prednáške si mohli záujemci kúpiť knihy alebo CD priamo od autora aj s autogramom, resp. si dať
podpísať prinesené. -gp-

Cestári

opravovali
Správu
ciest
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja,
Cestmajsterstvo Nitrianske Rudno tvorí kolektív pracovníkov, ktorý bolo vidno v jednotlivých častiach
obce opravovať výtlky a poškodenú vozovku.
Cestári, pod súčasným vedením nášho občana Ing. Radovana Iliaša, majú v správe úseky Majer - Homôlka, Gápel - Nitrianske Rudno – Bojnice, Nováky – Jerichov, Jankov Vŕšok, Bystričany - hranica okresu
Žarnovica. K tomu všetky okolité obce: Valaská Belá, Čavoj, Temeš, Rudnianska Lehota, Nevidzany,
Liešťany, Seč, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Dlžín, Šútovce, Nitrianske Sučany, Nitrica, Horné a Dolné Vestenice, Latkovce, Chalmová, Čereňany, Oslany, Radobica, Horná Ves. Okrem strojového parku často musia vziať do ruky aj kosy (obr. vľavo: foto z prípravy
Baňanského rozprávkového lesa, obr. vpravo: horúce letné dni zvyšujú náročnosť fyzickej práce). –gp-

Na bicykloch po regióne Štvrtá etapa cyklotúry župana TSK Jaroslava Baška v piatok
14. júla 2017 mala názov Rudniansko – vestenická.
Začala sa v Nevidzanoch. Postupne členovia Baškovho tímu prešli jednotlivými obcami, kde ho rôznymi spôsobmi
vítali zamestnanci obecných úradov, poslanci, folklórne skupiny i obyvatelia. V Diviakoch nad Nitricou sa ozývali
zvuky ľudových piesní FS Bukovec. „Jarko, vitaj,“ povedala zakladateľka folklórneho súboru v obci. Sľúbené sú
od župana nové bezpečné priechody pre chodcov s označením rovnako ako vo vedľajšej Diviackej Novej Vsi. Na
pôde obce predsedu TSK Jaroslava Bašku aj jeho prievod privítal starosta Vladimír Pružinec. V neformálnom rozhovore s občanmi spomenul problematiku Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. „Už ráno o
ôsmej som bol v bojnickej nemocnici. Boli sme poklepať základný kameň nového CT pracoviska, ktoré bude stáť
viac ako milión eur. Otvorené by malo byť niekedy v októbri alebo novembri a budú ho môcť využívať obyvatelia
celej hornej Nitry,“ prezradil Jaroslav Baška. V súčasnosti sú uvoľnené aj finančné prostriedky na opravu ciest
2. a 3. triedy v okrese Prievidza. Župan kraj dobre pozná, preto sa rozhodol opätovne kandidovať. –jh-
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Rozprávkový les

Neuveriteľné, ale podarilo sa uskutočniť 6. ročník Baňanského rozprávkového lesa s vyššou návštevnosťou v porovnaní s minulým rokom.
Prvý raz v posunutom termíne, 3. 6. 2017, pri ktorom sme mali obavy z množstva iných podujatí
k MDD. Boli sme ale príjemne prekvapení z rekordnej účasti. Je vidno, že náš rozprávkový les
už má svoju tradíciu a pozitívny ohlas. Ako vždy s množstvom vzácnych ľudí, množstvom nových nápadov, scenárov, kostýmov, rekvizít. Je veľký problém nájsť si toľko voľného času a dať
dokopy také množstvo ochotných ľudí. Ale podarilo sa. A preto sa deti aj dospelí mohli zabaviť
pri streľbe zo vzduchoviek, s krásnymi a veselými šašami, so Simpsonovcami, s vodníkmi, na
foto: av – Poznáte
olympiáde Ferda Mravca, s Indiánmi, s tromi prasiatkami, s čertami, s dvanástimi mesiačikmi
tieto rozprávky?
a s Janíčkom a Marienkou. Vďaka aj Maji a Maji za ochotu pomôcť pri občerstvení. Obrovská
vďaka sa vyslovuje poľovníckemu združeniu za prípravu chutného gulášu. Vďaka za zabezpečenie bufetu. Vďaka
za prípravu areálu na Brezinke, kde významne pomohla aj Drobná prevádzka OcÚ. Každá ruka ochotná pomôcť pri
organizácii je vítaná. Rozprávkový les je úžasné kolektívne dielo, kde jedinou motiváciou je ohlas medzi ľuďmi.-zg-

Ku skalným pribudli noví

Prázdninová kvapka krvi opäť nesklamala. Dobre vytipovaný dátum prilákal medzi 32 darcov aj „susedov“ z okolitých obcí, hoci aj oni organizujú toto podujatie.
Skalní darcovia 14. júla 2017 opäť nesklamali. Stávajú sa známymi tvárami tejto dobročinnej akcie. „Mnohí darcovia si ani neuvedomujú akú dobrú vec vykonávajú, pretože práve ich krv možno aj dnes zachránila niekomu život.
A s týmto pocitom sa oveľa krajšie žije. Prajem pekné slnečné dni a vidíme sa na októbrovej kvapke krvi 27. októbra 2017,“ odkazuje hlavná organizátorka Veronika Svitková. Vďaka jej súkromnému archívu redakcia občasníka ponúka pohľad na priebeh odberu krvi v KD Diviaky nad Nitricou. –gp-
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Žijú medzi nami

Mladý muž, ktorý i napriek veku v živote
veľa stihol. Kým niekto vyštuduje len jednu školu, on má za sebou
úspešne maturitu z pozemného staviteľstva i bakalársky titul zo záchranných služieb. Napriek tomu študuje ďalej. Iné. Hru na gitare.
Na otázky redakcie odpovedá Lukáš Sobota.
Aký je podľa Teba najdôležitejší rok Tvojho života?
Je to rok 1987. Vtedy som sa narodil.:).
Nie všetky Tvoje roky si však strávil v našej obci. Ako sa to vezme.
Z môjho života som síce na štyri roky „odbiehal“ do Prievidze na
strednú školu, potom tri roky na Žilinskú univerzitu, ale vždy som
sa rád vracal domov. Nikdy som nebol mimo domova viac ako tri
mesiace. Počas štúdia som neprestajne brigádoval. Po skončení vysokej školy som sa rozhodol pracovať a naberal som skúsenosti v
rôznych pracovných odvetviach.
K hudbe si mal stále blízko? Áno. Už ako malý som chodil do ZUŠ
v Novákoch na odbor klasická gitara. Dokončil som 3 ročníky, no s
nechuťou. Stále som však rád počúval a spoznával hudobný svet.
Ako si sa vrátil ku gitare? V sedemnástich rokoch som sa vďaka
jednej opekačke, kde kamaráti hrali country muziku, zaľúbil znovu
do hrania na gitare. Začal som odznova ako samouk na požičanej starej ,,španielke“, prsty ma na nej neustále štípali. V tom čase už fungovala služba youtube, kde boli tisícky videí s lekciami známych svetových piesní, podľa ktorých som si ich postupne brnkal. To ma veľmi motivovalo napredovať. Kúpil som si moju prvú elektrickú gitaru
Yamaha a k nej kombo aparát. V osemnástich som si brnkal už aj nejaké vlastné melódie a začal pomaličky tvoriť
vlastné piesne.
Kedy si si povedal, že hudba je to pravé a chceš sa jej venovať naplno? To som už mal 26 rokov. Spoznal som sa
so skvelým gitaristom Jozefom ,,JIMI" Mičkom. Spolu sme začali nacvičovať známe piesne. Naše prvé vystúpenie
bolo v Bojniciach v máji 2014. Ešte sme pred letom toho roku hrali aj v kúpeľnej kaviarničke. Jozef a jeho otec
mali veľký podiel na tom, že sme odišli do Chorvátska na dovolenku. Zhodou okolností sme si tam vybavili živé
hrania a boli sme tam celú sezónu. To isté sme zopakovali aj o rok neskôr. Po skúsenostiach sme zakotvili doma na
našom Slovensku a dnes hráme rôzne live podujatia a akcie.
Gitara je Tvoja láska. Amatérska? Už nie, v roku 2016 som začal študovať na súkromnom konzervatóriu v Topoľčanoch gitaru a spev a učiť deti hrať na gitaru v súkromnej škole Ľ. Ondrejova v Prievidzi.
Čo považuješ za svoj cieľ? Rád by som chcel verejnosti postupne predstavovať moje piesne. Veľký úspech má
moja pieseň Túžba, ktorá bola v Beta rádiu v TOP 20 na 3. mieste počúvateľnosti celé tri mesiace a je možné si ju
vypočuť aj v súčasnosti na youtube. Dúfam, že všetky moje piesne splnia svoj účel - robiť druhým ľuďom radosť.
Na záver – Tvoje vyznanie. Za všetko, čo som do dnešného dňa zažil a uskutočnil, ďakujem hlavne mojim rodičom, ktorí sa o mňa neúnavne starali a vložili do mňa kus svojho srdca a Bohu, ktorý mi dal toľko zážitkov a nikdy
to so mnou nevzdáva. Redakcia ďakuje za rozhovor.

Opýtali sme sa za vás Opýtali sme sa za vás Opýtali sme sa za vás
Kto má povinnosť čistiť burinu rastúcu pri chodníku vedľa hlavnej cesty?
Čistenie buriny rastúcej pri chodníku vedľa hlavnej cesty – podľa platného VZN o ŽP č. 4/2011 v § 3 ods. 4 platí,
že vlastníci resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných porastov vyčnievajúce na
chodníky a ulice pravidelne obstrihávať a upravovať tak, aby neprekážali a neohrozovali chodcov a nerušili cestnú
premávku. V § 3 odst. 5 platí, že za čistotu a čistenie chodníkov počas celého roka zodpovedá vlastník, resp. užívateľ priľahlej nehnuteľnosti. Toto VZN je stále v platnosti, t. j. obyvatelia sú povinní ho dodržiavať. Celé znenie
uvedeného VZN je možné prečítať na webovej stránke obce.
Vedie obec evidenciu neplatičov daní za psa, za odvoz TKO? Akým spôsobom sa nedoplatky vymáhajú?
Z praxe možno hodnotiť, že systém zavedenia úhrady poplatkov dane z nehnuteľnosti, za psa a poplatkov za komunálny odpad podľa časti obcí sa osvedčil. Posledné úhrady by sa mali zrealizovať najneskoršie do 30. septembra
tohto roka. Spomenutý termín platí aj pre vlastníkov pozemkov, domov, ktorým ešte neboli doručené rozhodnutia
o vyrúbení poplatku za miestne dane. Tieto rozhodnutia im budú vydané priamo pri platení. Po vyššie uvedenom
termíne sa majitelia, ktorí neuhradili poplatky, považujú za neplatičov a nedoplatky budú vymáhané v zmysle
správneho konania.
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Do lavíc zasadli spomienky Stretnutia

spolužiakov zo stredných či vysokých škôl v pravidelných intervaloch nie sú ničím výnimočné. Občas sa objavia aj iné - stretnú sa spolužiaci zo základnej školy.
V Diviakoch nad Nitricou s takmer ročnou pravidelnosťou sa tak deje. Do svojej školy zavítali tí, čo jej brány opustili pred 50-imi rokmi (foto). Stretnutia plné dojmov, pocitov, spoznávania sa. Mnohí sa nevideli celých 50 rokov.
Privítala ich riaditeľka školy Gabriela Paulďurová, spoločne si prezreli "svoje" triedy, pospomínali na svojich učiteľov, spolužiakov. Zaznela báseň napísanú na túto príležitosť. Do tvárí sa vrezali linajky zošitov zo šiestej triedy,
ale oduševnenie a šarm zostal. Nebolo to jediné stretnutie tohto druhu. 30. júna, keď sa symbolicky zatvárali brány
školy za celým školským rokom, školu navštívili i žiaci, ktorí jej lavice naposledy drali pred 45-imi rokmi. –gp-

Materská škola slovom a obrazom Zlepšovanie technického vybavenia a prostredia, inovácie
v metódach práce s deťmi sú základné piliere pre spokojné pobyty detí a rodičov v materskej škole. Nový „Projekt
zdravá škôlka“ zabezpečí okrem tepovacích prác aj dezinfekciu ozónom v čase zvýšeného výskytu chorobnosti detí.

Plné zamyslenia, nadšenia, rozmýšľania, hľadania
správnej odpovede. Edukačné hračky na Montessori
aktivity pre rozvoj logiky si postupne nachádzajú miesto
v materskej škole. Na návrh pani učiteliek zabezpečil
obecný úrad ako poďakovanie za pomoc pri organizácií
kultúrnych podujatí v obci. –gp-

Dokončené parkovisko, vymenený plot v zadnej časti
areálu MŠ (IBV Kalinovská). Šikovných majstroch
zabezpečil obecný úrad. Postup prác bol pod drobnohľadom pani učiteliek aj pána starostu, ktorý má záujem, aby sa pokračovalo v nastupujúcom trende zlepšenia životného prostredia pre naše "malé" deti. –gp-

Futbalové mužstvá nezaháľali Naši futbalisti sú aktívni aj mimo sezóny účasťou na
rôznych futbalových turnajoch.
TJ Slovan Ješkova Ves - Banky
Za najlepšieho brankára turnaja bol vyhlásený Michal Turcer, ktorému gratulujeme. Bolo to 24. júna 2017 na
uskutočnenom turnaji "KOCÚR" v Slovenskom Pravne.
V sobotu 1. júla 2017 sa uskutočnil turnaj LETNÝ POHÁR SLOVANU, ktorý sa konal pod záštitou Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Turnaj spojený so športovými zážitkami aj so zábavou. Všetkým zapojeným patrí veľké poďakovanie.

Naši futbalisti sa zúčastnili 15. júla aj V. ročníka turnaja OZ TJ Radobica IN MEMORIAM BRATOV
TRNIKOVCOV. Stretli sa tu FK Veľká Lehota, FK Motešice, TJ Iskra Radobica, TJ Slovan Ješkova Ves - Banky.
Úvodný duel sme smolne podľahli mužstvu domácich 2:1, keď gól za nás vsietil Michal Kolárik. Tým nás čakal
zápas o 3. miesto, v ktorom sme zvíťazili hokejovým výsledkom 8:4. Góly za nás dávali Jaromír Paver 2, Miroslav
Vajda 2, Michal Kolárik 2, Milan Hanus 1 a Tomáško Mikula 1. Všetkým zúčastneným a fanúšikom, ktorý sa zúčastnili tohto podujatia veľká vďaka.
–apTurnaj starostu obce
V ten istý deň 15. júla 2017 sa po niekoľkoročnej pauze opäť
uskutočnil turnaj starostu obce na futbalovom ihrisku
v Diviakoch nad Nitricou.
Turnaja sa zúčastnili štyri tímy (foto ocú dolu): Dolný koniec, Horný koniec, Apatieka a Mačov. Z víťazstva sa po
penaltovom rozstrele tešilo mužstvo Horného konca (foto
ocú vpravo), ktoré vo finále porazilo Dolný koniec. Najlepším strelcom turnaja sa stal Róbert Škríp s 9 gólmi, 8 gólov
vsietil Andrej Belanec a na treťom mieste skončil so 7 presnými strelami Peter Chlupka. Za víťazov sa ale môžu považovať všetci zú-častnení, ktorí prispeli k príjemne strávenej športovej sobote. Takisto poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa pričinili organizačne, pomohli s cenami do tomboly, či pripravili ihrisko. Ďakujeme a veríme, že o rok sa
v podobne „víťaznej“ zostave stretneme opäť. –mp-
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Hodnotenie sezóny Vážení športoví priatelia, sezóna 2016/2017 skončila a mužstvo FK Diviaky nad Nitricou obsadilo pekné 5. miesto. Našim chlapcom sa po jesennej časti v tej jarnej nedarilo podľa našich predstáv.
Poďme pekne po poriadku. V 1. kole sme hostili na domácej pôde už tradičného súpera TJ Slovan Ješkova VesBanky, pričom po zápase mohli byť hostia spokojní s remízou 2:2, ktorú dosiahli napriek našej hernej prevahe. V 2.
kole sme zavítali na ihrisko ašpiranta na postup Nedožery-Brezany. Chlapci bojovali, no napriek snahe, bol konečný výsledok 2:0. V ďalších kolách sme pozbierali body už len na domácej pôde s Malou Čausou ,,B,, a Bojnicami a
po výhre vo Veľkej Lehôtke. V nasledujúcej sezóne 2017/2018, ktorá začína onedlho, máme za stanovený cieľ
umiestnenie do 2. miesta a prípadný postup do vyššej súťaže, o ktorý chceme zabojovať. V 1. kole nám žreb postavil do cesty derby zápas medzi domácim TJ Slovan Ješkova Ves-Banky a FK Diviaky nad Nitricou.
–jd-

PozvánkyOznamyPozvánkyOznamyPozvánkyOznamyPozvánkyOznamy
Mami, kde mám...? Riaditeľstvo
školy oznamuje rodičom, že stratené veci
žiakov budú k dispozícii na hlavnej chodbe
školy každý pracovný deň v čase od 7:00
do 15:00 h od 28. augusta 2017 do 8. sep-

Dovoz
4.

stravy od
septembra

Obecný úrad Diviaky nad
Nitricou oznamuje záujemcom z radov dôchodcov o stravovanie, že dovoz stravy do obedárov
bude
pokračovať
od
4. septembra 2017 (t. j. od
pondelka
nového
školského roka).
Stravu je potrebné si objednať v školskej jedálni
na tel. čísle 0950 559 404
od 28. augusta 2017. Dovoz stravy je podmienený
včasnou
úhradou
stravného poplatku. -ik-

Vedúci krúžkov z radov
rodičov, študentov Máte
koníčka, s ktorým by ste chceli
oboznámiť žiakov formou vedenia
krúžku? Ak áno, prihláste sa do 8.
septembra 2017 (piatok) vedeniu
základnej školy na tel. čísle:
0910886462.
Jednotlivé
typy
záujmových útvarov sa otvárajú
podľa záujmu žiakov a ich činnosť
je plánovaná na obdobie október až
máj v počte 60 hodín. Vedúci záujmového útvaru je honorovaný.-gp13. 8. 2017 – Pozvanie na tradičnú
slávnostnú omšu pri kaplnke Panny
Márie v Ješkovej Vsi.
31. 8. 2017 - Bar Florida pozýva na
Rozlúčku s prázdninami pri hudbe.
Hrá OK Band.

tembra 2017. Po tomto termíne budú všetky
zostatky zlikvidované. –gp12. 8. 2017 – Dožinkové slávnosti na 12. 8. 2017 – Deň suse- Futbalový zápas
ihrisku TJ Družstevník Diviaky.
dov v Necpaloch
V 1. kole nám žreb postavil do
Program:
V minulom roku sa Deň cesty derby zápas medzi domácim

13:00 - Vozový sprievod FS Bukovec zo
Somorovej Vsi,
17:00 – FS Bukovec, DFS Studnička,
17:30 – DĽH spod Rokoša,
18:00 – Beťári,
19:00 – Vylosovanie tomboly,
20:00 – Ľudová veselica s OK Band.

susedov pri vyhodnotení TJ Slovan Ješkova Ves-Banky a
ukončil putovným pohá- FK Diviaky nad Nitricou, ktorý sa
rom. Bol odovzdaný na- uskutoční dňa 26. 8. 2017 o 17:00
šim priateľom do Necpal. na ihrisku v Diviakoch nad NitriTohto roku sme pozvaní cou. Pozývame na tento zápas
na hry s témou Na gaz- každého, kto fandí futbalu v obci
dovskom dvore. Súťažiť a zápas určí smerovanie či už jedbude 1 družstvo za ného alebo druhého klubu.
Pre
všetkých
bude
pripravené Rudniansku dolinu. -zgKST Ješkova Ves – Banky organizuje
občerstvenie:
guláš,
kapustnica,
trojdňový zájazd do Rakúska v dňoch
zemiakové babky, langoše, zabíjačkové
27. – 29. 8. 2017.
špeciality. V prípade nepriaznivého
To, že najintenzívnejší zážitok z prírody má
počasia sa uskutoční akcia v KD Diviaky
človek pri chôdzi, je už medzičasom i venad Nitricou.
-------------------------------------------------Voľby do vyšších územných celkov budú
v sobotu 4. novembra 2017.

decky dokázané. Pôsobivejšie ako výhľad
z lanovky, je pre človeka spoznávanie
prírody pri pešej turistike. Turisti budú
objavovať obomi spôsobmi Gostlingerské
Alpy a Mariazell – pútnické miesto (foto
vľavo).-jh-
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Recepty našich kuchýň

Jednoduché sviatočné aj každodenné a pritom výdatné sú recepty nášho
regiónu. Rubrika si dáva za cieľ podporiť vyskúšanie a oživenie tradičných jedál obyvateľov našej obce či podeliť
sa o overené nové spôsoby kuchárčenia. Možno také, aké nám do tohto čísla ponúkla pani Elena Mišejová.

Čierne ríbezle na spôsob brusníc

Cuketová zmes na hrianky

Ingrediencie: 1 kg ríbezlí, 600 g cukru, 1/2 lyžičky
mletej škorice, 1/2 balíčka vanilkového cukru, 2 lyžice
rumu (ja som dala aj viac), citrónová šťava.
Postup: Očistené ríbezle vložíme do hrnca, pridáme
cukor, škoricu, rum a na miernom ohni 10 minút povaríme. Nakoniec pridáme citrónovú šťavu a rum a ešte
teplý kompót nalejeme do pohárov a dobre uzavrieme.
Obrátime hore dnom, aby nám chytilo viečko a necháme vychladnúť. Môžeme používať k mäsu alebo aj k
vyprážanému syru, príp. zaliať pudingom.

Ingrediencie: 1,5 kg cukety, 4 cibule, 15 strúčkov cesnaku, 4 farebné papriky, po 1 KL mletého zázvoru a štipľavej papriky, 4 PL sójovej omáčky, 5 PL oleja, 1 malý
rajčinový pretlak.
Postup: Nastrúhanú cuketu dáme smažiť spolu s cibuľkou nakrájanou na kocky. Pridáme roztlačený cesnak,
zázvor, štipľavú papriku a sójovú omáčku. Po chvíľke
pridáme ešte pretlak, podľa chuti dosolíme. Po zhustnutí môžeme konzumovať hneď teplé na hriankach alebo
vychladnuté na chlebe s maslom. Rozmixovaná horúca
zmes sa dá aj sterilizovať (20min).

Informácia z obecnej knižnice Čitateľský maratón Projekt Linky detskej istoty - Čítajme si... vznikol
pred desiatimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí. V máji tohto roku sa do neho zapojila aj Obecná
knižnica pri OcÚ Diviaky nad Nitricou.
V knižnici a v škole sa projekt realizoval 6-hodinovým čitateľským maratónom. V stredu 31. mája 2017 sa do
projektu zapojilo 46 040 čitateľov z celej SR. Pri čítaní v knižnici sa vystriedalo 151 čitateľov. Druháci, tretiaci a štvrtáci čítali knihu Pištáčik sa žení od Dušana Dušeka. Starší žiaci čítali knihu Julesa Verna – Dva
roky prázdnin. Po zaslaní vyhodnotenia bolo doručené poďakovanie - «Milí priatelia, milí čitatelia, ďakujeme
Vám za všetko, čím ste prispeli k úspechu desiateho ročníka nášho spoločného podujatia "Čítajme si...
2017". Ďakujeme za organizáciu v knižniciach i v jednotlivých školách i za to, že ste umožnili deťom sa tohto
podujatia zúčastniť. Tešíme sa na ďalší ročník a dobrá správa: stále je veľký potenciál posledný rekord prekročiť.» S pozdravom Ľudmila Václavová, projektová koordinátorka. –jh-

Spoločenská rubrika (z matričných údajov od 31. 3. 2017 do 31. 7. 2017)
Jubilanti:
85 rokov: Ladislav Bálent, Anastázia Koššová,
80 rokov: Helena Pánisová, Anna Rendeková, Ján

Z našej obce sa odsťahovali:
Ľubica Balášková, Charlotte Belancová, Sandra Belancová, Ľubomír Obert, Katarína Palková, Jana
Piteková, Martin Šimka.

Sobota, Ľudovít Šiška, Anna Vajdová,
Do našej obce sa prisťahovali:
75 rokov: Ján Adamec, Anna Benkovičová, Vincent
Zuzana Divékyová, Peter Plačko.
Kyška, Jozef Šimurda,
70 rokov: Anna Matviaková, Oľga Adamcová, Ľudo- Narodenie: Tamara Dubnická, Aneta Besedová.
Úmrtie: Marta Litajová, Anna Vajdová, Anton
vít Beňadik, Anna Guľková, Anton Kováč, Emília
Vrška, Mária Kaňová.
Pecherová, Milan Žovin.
Sobáše: Andrej Palko a Katarína Katrenová, Róbert Baláška a Ľubica Púčiková,
Matej Matuška a Silvia Cebáková, Miroslav Divéky a Zuzana Plačková,
Ľudovít Beňadik a Marta Tomčíková, Martin Šimka a Eva Kubíčková,
Mgr. Štefan Gaman a Mgr. Adriána Bartolenová, Ing. Martin Beňačka a Martina Vajdová.


Poplatky za zverejnenie inzercie, reklamy: Inzerát bude uverejnený po zaplatení úhrady na miestnom obecnom
úrade. Plošná inzercia: 1 strana (formát A4) - 20 €, 1/2 strany - 10 €, ½ 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. Ozvite sa, pošlite svoje
Diviacke príspevky na adresu obec@diviaky.sk alebo ich osobne doručte na obecný úrad. Tešíme sa na prispievateľov
noviny
zo všetkých častí obce. Obsah 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. Uzávierka ďalšieho čísla - november 2017.
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