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Z obsahu: Okienko starostu s. 1, Zo zasadnutí OZ pri OcÚ s. 2, Odpady v obci, Sociálna komisia s. 3, Poslanecké okienko,
Kuchyňa starých mám s. 4, Šport – Peter Kováč, florbalové a strelecké úspechy s. 5, futbalové a turistické informácie s. 6,
Pobyty pre sociálne slabšie rodiny a ministerské ocenenie s. 7, Žijú medzi nami – Laura Baková s. 8, Informácie z knižnice
s. 9, Návšteva najstarších obyvateľov obce s. 10, Snímanie vienka s. 10, Info z MŠ a ŠKD s. 11, Pozvánky s. 12, Spoločenská
rubrika s. 12.

Okienko starostu Vážení a milí spoluobčania, pokračujem v podávaní

informáciií o mojej činnosti v obci.
Vždy, keď sa končí určitá etapa života – osobného, pracovného, či spoločenského, ktorú
máme bilancovať, uvedomíme si ako ten čas rýchlo letí. Rýchlo uplynul aj tento rok
môjho starostovania. Pre mňa aj pre poslancov to bola práca znamenajúca službu občanovi. Nie každý chce vykonávať takúto prácu a nie každý to dokáže. Je to povolanie spojené s mnohými obeťami. Prácu starostu posudzujú a hodnotia občania podľa toho, čo
nové – viditeľné, sa v obci za uplynulé obdobie objavilo a či to pre nich samotných znamená prospech. Starosta obce je zodpovedný za chod celej obce a nemôže sa zaoberať
výlučne jedným problémom bez toho, aby ho nespájal v komplexnom pohľade ostatných
zainteresovaných. Musí vedieť zodpovedne posúdiť dopad svojich rozhodnutí, nájsť spôsob ako zabezpečiť všetko to, čo si občania prajú a čo obec skutočne potrebuje. K plnosti
ľudského života patria nielen materiálne, ale aj duchovné hodnoty.
Z tých materiálnych hodnôt vyzdvihujem najmä: kamerový systém, dokončenie inžinierskych sietí v IBV Kalinovská (pozemky sú pripravené na predaj), rozšírenie parkoviska pri COOP
JEDNOTA Supermarket, studňa v Diviakoch nad Nitricou, úprava parkoviska pri cintoríne v Diviakoch nad Nitricou, oprava miestnej komunikácie
v častiach obce Somorova Ves a Ješkova Ves.
Pripravujem: osvetlenie priechodov pre chodcov, osvetlenie cintorínov,
rekonštrukciu KD Mačov, prístrešok pred Domom smútku v Diviakoch nad
Nitricou.
Rozvíjanie duchovných hodnôt sa snažím hlavne prostredníctvom Zboru
pre občianske záležitosti. Pravidelne pripravujeme uvítanie detí do života,
jubilejné sobáše, prijatie jubilantov DV COOP Jednota, darcov krvi v spolupráci s SČK Prievidza, prijatie úspešných žiakov, rozlúčku s deviatakmi,
rozlúčku zo zosnulými, Pamiatku zosnulých.
Hlboko oceňujem aktivitu, obetavosť a trpezlivosť ľudí, bez ktorých si neviem predstaviť chod našej obce. Ďakujem
im za to, že myslia skutočne na všetkých našich občanov, deti, mládež i dospelých. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
sa venujú chodu verejných vecí v našej obci: pracovníkom obecného úradu, drobnej prevádzky a samozrejme aj tým,
ktorí pracujú na dohodu o vykonaní práce. Poďakovanie patrí hlavnej kontrolórke obce.
Poďakovanie patrí poslancom obecného zastupiteľstva, jednotlivým komisiám, ktoré v obci realizujú kultúrno-spoločenské aktivity.
Blížia sa Vianočné sviatky – čas radosti, vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí. V dušiach nech sa nám
rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach stopu
pohody. Obyvateľom obce želám v mene svojom a v mene poslancov :
Veľa lásky, ktorá hory prenáša,
veľa šťastia, ktoré dušu povznáša,
veľa zdravia, ktoré sa kúpiť nedá,
veľa Božieho požehnania
a tiež istý úspech v práci, ktorá chlieb prináša.
Rozvaha nech nedopustí urobiť vám chybný krok,
s rodinou a láskou v srdci privítajte nový rok.
text: Vladimír Pružinec, foto: obecný úrd
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Od posledného vydania občasníka sa zasadnutie obecného zastupiteľstva konalo 15. októbra 2015.
Starosta obce oboznámil poslancov s aktuálnym stavom v príprave a s tým súvisiacou legislatívou s pripravovanou
Aglomeráciou Diviaky nad Nitricou - Diviacka Nová Ves Diviaky nad Nitricou a s informáciou o odkúpení stavebného objektu SO 1.3 – rozvod vody v lokalite Kalinovská do majetku STvS a. s. Banská Bystrica. Poslanci schválili
Zmluvu o poskytovaní pohrebných služieb, prevádzkovaní pohrebiska s poskytovateľom PS STYX s. r. o. Prievidza
a vzali na vedomie:
- Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou 121 za
školský rok 2014/2015, ktorá je zverejnená na webovej stránke školy,
- žiadosť Mgr. Zdenky Gamanovej o zrušení členstva v redakčnej rade informačného občasníka Diviacke noviny.
Posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku sa uskutoční 14. decembra 2015 v KD v Diviakoch nad
Nitricou. Na webovej stránke obce www.diviaky.sk budú v mesiaci december zverejnené VZN obce a rozpočet
obce a takisto sú zverejnené aj uznesenia a zápisnica zo zasadnutia OZ. –ik-

Integrované obslužné miesta Naša obec s matričným úradom bude jednou z tých, kde bude zriadené pracovisko s rôznymi službami tak, aby ich občania mali k dispozícii čo najbližšie k miestu bydliska.
Plánovaný termín spustenia do prevádzky je január 2016. Občania budú môcť získať: výpis/odpis registra trestov,
výpis z obchodného registra, výpis z katastra nehnuteľností. Rozsah služieb sa bude postupne rozširovať v závislosti
od ich dostupnosti a tiež prevádzkovo- technických možností.
V súčasnosti je spustená prevádzka Centrálny informačný systém matrík a Centrálny register obyvateľov. Obec sa
zapojila do Národného programu DCOM – elektronizácia verejnej správy. Prevádzka sa plánuje spustiť od januára
2016. Prostredníctvom tohto systému si občania budú môcť podávať žiadosti a daňové priznania elektronicky. Podmienkou je vlastniť eID – elektronickú identifikačnú kartu s elektronickým čipom a čítačku. –ik-

Upozorňujeme občanov, že majú povinnosť úhradiť poplatky za hrobové miesta do konca roku
2015. Účinnosť nájomných zmlúv je zákonom stanovená na 1. január 2013.

Donáška obedov

Do konca septembra starší a chorí obyvatelia obce mali možnosť prihlásenia sa na
poskytnutie novej služby – donášky obedov do bytov počas pracovných dní, ktorú zabezpečuje Obecný úrad v Diviakoch nad Nitricou v spolupráci so školskou jedálňou základnej školy. Možnosť stravovania sa tzv. „cudzích“ stravníkov je využívaná od roku 2003. Na základe výzvy obecného úradu sa prihlásilo 8 nových stravníkov. Kapacita
výroby jedál v Zariadení školského stravovania pri tunajšej ZŠ s MŠ je obmedzená priestormi a technickým vybavením, preto je potešiteľné, že všetky požiadavky obyvateľov na stravovanie sa dali zabezpečiť.
Počiatočné drobné nedostatky týkajúce sa harmonogramu, spôsobu dovozu a odvozu obedov, zabezpečenia dvoch
kusov vlastných obedárov, ktoré sa neporušia pri ceste autom a podobne, boli veľmi rýchlo odstránené. Cudzí stravníci, ktorí si stravu odnášajú samostatne, majú obedár prichystaný na polici vo vestibule školskej jedálne. Zároveň
prinášajú prázdne obedáre na nasledujúci deň. Strava podávaná v školskej jedálni je jednotná pre všetky kategórie
stravníkov. Jedálny lístok je vyvesený na nástenke a vo vestibule školskej jedálne a na webe školy. Strava do obedárov sa naberá v čase medzi dvojfázovým výdajom obedov pre mladších žiakov a starších žiakov školy.
Priestor na naberanie obedárov má
obmedzenú kapacitu stravníkov.

Kuchárky v školskej kuchyni pripravujú denne približne 220 porcií.
-gp-

Dovoz stravy zabezpečujú pracovníci obce, drobnej prevádzky.
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Odpady v obci pomôžu plniť obecnú kasu Nový zákon č. 79/2015 o odpadoch s účinnosťou
od 1. januára 2016 predstavuje najvýznamnejšiu zmenu v legislatíve vzťahujúcej sa na odpady za posledných 14
rokov. Príprava na ňu je veľmi dôležitá preto, aby bola zabezpečená jej plynulosť.
Najväčšiu a najdôležitejšiu zmenu prináša nový zákon v triedenom zbere. Zodpovednosť za financovanie triedeného zberu prejde od roku 2016 na výrobcov a dovozcov, ktorých budú zastupovať OZV (organizácie zodpovednosti výrobcov). Zákon o odpadoch môže priniesť obciam a mestám viac peňazí. Ak sa bude obec zodpovedne
venovať separácii, triedeniu odpadov (plasty, sklo, kovy, papier,...), tak zníži množstvo komunálneho odpadu. Za
vytriedený odpad obec získa finančné prostriedky od OZV. V súvislosti so zmenou zákona sa pripravujú niektoré
zmeny vo VZN - poplatok za drobný stavebný odpad, poplatok za komunálny odpad. Podrobnejšie informácie budú
zverejnené vo VZN obce v mesiaci december. –ik-

Pri miestnej COOP Jednota Supermarket vzniklo 6 no- Inžinierske siete IBV Kalinovská - položenie rozvodov
vých parkovacích miest. Realizátorom akcie bola plynu a vody. Náklady boli financované z obecného rozCOOP Jednota Prievidza, ktorá celú akciu financovala. počtu a pôžičkou obce z biskupského úradu v Nitre.
Schránka pred budovou obecného
úradu (obr. vľavo)
čaká
na
upozornenia, podnety,
ná-vrhy,
riešenia zamerané
na
zlepšenie
kvality
života
v obci
alebo
kvality
práce
zamestnan-cov
úradu,
drobnej
prevádzky, či samotného starostu.
Pripomienky
a
návrhy sa budú pravidelne sledovať a stanoviská k nim
uverejňovať v občasníku obce. –jh-

Sociálna komisia pokračuje v tradícii stretnutí

Pred očakávaným adventným obdobím
sa uskutočnilo 25. novembra 2015 v KD v Diviakoch nad Nitricou stretnutie predstaviteľov obce a sociálnej komisie
s našimi staršími spoluobčanmi.
Viac ako sedemdesiat rokov veku na tvárach mnohých nebolo vidno. Podujatie má v našej obci viac ako 20-ročnú
tradíciu. Mnohí pozvaní sa tu stretávajú opäť po roku, lebo predsa len zdravie niektorým nie vždy dobre slúži a nemajú možnosť inak sa stretnúť so svojimi priateľmi, či spolužiakmi z mladosti. Aj preto postupne všetkými obcami
prechádzal autobus, ktorí našich jubilantov priviezol do vyhriateho kultúrneho domu, kde ich čakali vyzdobené priestory a kultúrny program.
V príjemnej atmosfére, ktorú pomohli už tradične vytvoriť svojím milým vystúpením deti z materskej školy a FS
Bukovec, sa našiel čas na priateľské rozhovory a spomienky. Odchádzalo sa v dobrej nálade s malým vianočným
darčekom. Tým, ktorí sa nemohli z nejakých dôvodov stretnutia zúčastniť, darček doručia priamo domov. -zg-
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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 Bc. Margita Baková.
1. Čo resp. kto ovplyvnil Vaše rozhodnutie kandidoMyslím si, že tá cesta nie je
priama a rýchla, ale kto sa zauvať za poslanca?
Keďže už som bola v minulom období poslankyňou, jíma o chod obce a vie kritizovať, upozorňovať na neviem, čo všetko táto funkcia obsahuje. Voľba občanmi dostatky a problémy, mal by zároveň aj podať návrh, ako
je pre mňa záväzok, ktorý sa im snažím vrátiť v dobrej ísť ďalej, ako napraviť chyby. Vtedy to má taký efekt,
pomoci, v poradenstve, v spolunažívaní, v prejavenej aký to má mať.
radosti z každého podujatia, ktoré pre nich organizujem. 7. Máte nejaké návrhy na zlepšenie komunikácie me2. Je rozdiel vo Vašich prvotných predstavách a sku- dzi poslancami a občanmi našich obcí?
Priala by som si, aby sa občania vo väčšom počte zúčastočnosti o poslaneckej práci?
Rozdiel je v tom, že tím poslancov by mal spolupracovať tňovali na verejných zastupiteľstvách obce. Tak by boli
a nachádzať spoločné cesty pre všetkých občanov a nie- „viac v obraze“ a ozrejmili si politiku a problémy obce v
len pre svoju časť obce. Myslím si, že osobné skúsenosti širšom aspekte. A taktiež prísť podporiť každé podujatie,
každého poslanca by sa mali využívať tam, kde to treba. ktoré sa vlastne organizuje pre všetkých občanov.
3. Ak áno, v čom?
8. V ktorej oblasti rozvoja obce vidíte možnosť Vašej
Pre nás je to o to ťažšie, lebo sme zlúčená obec a všade aktívnej účasti a pomoci?
treba zveľaďovať, riešiť a pomáhať, nielen lobovať za Veľmi rada pomáham, či už mladým alebo aj starším,
svoje priority a hľadať cestu k dobrému a nie nabaľovať proste všetkým generáciám v každej oblasti a všetkým,
ktorí ma oslovia veľmi rada nájdem cestu v prospech
ďalšie problémy a starosti.
4. Je Vaša priorita ako poslanca totožná s prioritou dobrého a užitočného pre zveľadenie a zviditeľnenie našej obce v celom okolí.
obce a obecného zastupiteľstva?
Áno je, lebo veľmi rada pracujem v dobrej spoločnosti, 9. Miesto na Vaše osobné vyznanie, resp. na niečo, čo
rada organizujem podujatia a akcie, zabávam sa by ste chceli odkázať čitateľom občasníka.
„Všade niekoho poznáš a všade ťa poznajú a spomínajú
a chcem, aby sa každý tešil a radoval zo života ako ja.
ťa...“ to znamená, že asi som nikomu neublížila, ale po5. Aká je to priorita?
Snažím sa svojou činnosťou osloviť každého občana. mohla a prežila s nimi či už málo času alebo veľa dní a
Aby si každý našiel svoju cestu pri každom jednom pod- majú na čo spomínať, ale i tešiť sa na ďalšie stretnutie so
mnou.
ujatí organizovanom v rámci kultúrnej komisie.
6. V akom časovom horizonte vidíte jej reálne napl- S pozdravom Vaša spoluobčianka Margita Baková.
nenie, resp. čo je potrebné k tomu, aby mohla byť
zrealizovaná?

Reálna podoba Kuchyne starých mám

FS Bukovec ako nositeľ ľudových tradícií pokračuje
v myšlienke vytvorenia priestoru, ktorý by pripomínal život našich predkov.
Tým priestorom sú miestnosti v budove, kde je umiestnená obecná knižnica. V tomto roku sa podarilo dať dokopy
aj kuchyňu, v akej pripravovali jedlo a trávili všetok svoj voľný čas naši predchodcovia. Nebola to práca jednotlivca. Na jej vyhotovení a kompletizovaní sa podieľalo množstvo šikovných rúk - OcÚ, DP pri OcÚ, FS
BUKOVEC a ich rodinní príslušníci, priatelia a známi, ktorí podporujú a pomáhajú FS Bukovec počas existencie,
či obyvatelia obce, ktorí prispeli starožitným nábytkom, riadom, asistenciou a radou. „Ťažko by sa vymenovával
konkrétny zoznam, lebo by bol naozaj dlhý, predlhý a hlavne neradi by sme na niekoho zabudli. Všetkým
z úprimného srdca ďakujeme!“, uviedla Anna Čechová.
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Športujem, športuješ? Športujem, športuješ? Športujem, športuješ?
Vicemajster sveta Peter Kováč Počas dvoch dní sa na súťažnom pódiu v španielskom Benidorme
6. až 9. novembra 2015 predstavilo 263 súťažiacich zo 63 krajín sveta. Medzi nimi i náš
obyvateľ - Peter Kováč.
Trojčlenná výprava slovenských kulturistov v
zostave Adam Cibuľa, Peter Kováč a Andrej
Varga vybojovala na 69. MS IFBB mužov v
kulturistike a klasickej kulturistike dve strieborné medaily. Zaslúžili sa o ne v „klasike“ Andrej Varga v kategórii do 175 cm a kulturista Peter Kováč v hmotnosti do 95 kg. Podľa
aktualizovanej štartovej listiny mal Peter
KOVÁČ v kategórii do 95 kg najviac - 23 súperov. Vďaka jeho úspechu dokonca prepisoval štatistiky. Ako? V histórii kulturistiky v ére
samostatného Slovenska sa iba v prípade Jara
Horvátha stalo, že nováčik na Majstrovstvách
sveta získal niektorý z cenných kovov - Jaro v
roku 1995 získal bronz, Peter Kováč o 20 rokov neskôr získal striebro. „Vždy sa dá byť
ešte lepší. Treba ešte zlepšiť vrchnú časť tela,
aby spolu s nohami, ktoré sú mojou silnou
stránkou, celá postava pôsobila symetricky a
môžem opäť zabojovať o medailové priečky.
Po kom som zdedil pekne tvarované nohy? Nemám ich zadarmo a iba tak od prírody… Od
15 rokov ich tvrdo trénujem. Drepy boli vždy
základ, na ktorom som staval. Samozrejme,
niečo je v tej mojej postave aj genetika, ale bez
tvrdého tréningu a disciplíny v životospráve
by som teraz určite nebol vicemajstrom sveta,“
opísal svoje silné stránky Peter Kováč pre portál sport.pravda.sk. Redakcia občasníka sa pridáva ku gratulantom a praje Petrovi úspešné
napredovanie v jeho športovej činnosti. text: internet-, foto:-súkr. archív Peter Kováč-

TJ Smrečina Dlžín, Ješkova Ves – Banky Ešte stále Strelci mali premiéru
pod týmto názvom odohrali naši chlapci jesennú časť VIII. ligy – 2. trieda
Prievidza. A s týmto názvom musia dokončiť celú sezónu.
22 registrovaných hráčov odohralo 11 zápasov a v tabuľke obsadili pekné 7. miesto (5 prehier, 1 remíza, 5 výhier). Dokázali,
že obrovská chuť, veľké srdce, kolektívne cítenie, pracovitosť
a obetavosť dokážu nesmierne veľa. Stačí ísť okolo areálu ihriska v obci
Banky, kde ich často vidno na nespočetných brigádach. Veľkou motiváciou
pre hráčov sú početní fanúšikovia, ktorí tlačia celý tím svojím povzbudzovaním k stále lepším výkonom. Založenie klubu bolo sprevádzané rôznymi
problémami, ale chlapci ukázali, že chcú hrať, baviť ľudí a byť plnohodnotnou súčasťou života v našej obci. Ponúkli obci aj svoju pomoc - podľa
svojich možností a potrieb obce. Zapoja sa do kultúrnych a športových
podujatí v obci. Je preto na obci, poslancoch, akú dostanú podporu na svoju
činnosť. Ale veríme, že ústretovosť napomôže upokojeniu vzťahov a do
nového roka vstúpime tou správnou nohou. Držíme palce i futbalistom
z Diviak, lebo aj tam sú naši kamaráti. –zg-.

Žiaci Dávid Čičmanec, Filip Srnec,
Štefan Pánis, Kristián Šnirc pod vedením vedúceho krúžku Júliusa
Zaťku historicky prvýkrát reprezentovali školu v okresnom kole v
streľbe zo
vzduchovky.
Tretie
miesto je
motiváciou ďalej
na sebe
pracovať.
–gp-
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KST Ješkova Ves – Banky

Ďalší členovia organizácie oslávili a ešte oslávia svoje jubileá.
Rok 2015 pridal do radov našich členov ďalších päťdesiatnikov. Ešte raz chceme zablahoželať nášmu predsedovi
Milanovi Lomnickému, Lívii Vajdovej a Alene Vajdovej. Nech im ďalšia päťdesiatka prinesie len pokoj, šťastie,
zdravie a veľa neboľavých kilometrov po turistických chodníčkoch. Aj nasledujúci rok môžete venovať 2% z dane
pre KST Ješkova Ves – Banky. –zg-

1. ročník futbalového turnaja In memoriam Jána Šagáta
Tento rok bol veľmi náročný, čo sa týka futbalu – vybavovanie, zakladanie, brigády, tréningy, zápasy, obnovovanie
starého, vznik nového... Preto až neskoro na jeseň sa našiel čas na nové podujatie a my veríme, že na vznik novej
tradície. V sobotu 21. novembra 2015 sa na multifunkčnom ihrisku Banky – Ješkova Ves zišli futbalisti štyroch
tímov, aby si uctili svojho kamaráta, ktorý žil futbalom a patril medzi ľudí, ktorí v dedine spravili pre miestny futbal
veľmi veľa. V priateľskom duchu, s dobrou náladou, s výbornými športovými výkonmi si spríjemnili chladný jesenný deň. Na slávnostné otvorenie boli pozvaní p. poslanci a p. starosta obce. Sme veľmi radi, že pozvanie prijali
p. Baková, p. Hagarová, p. Vajda a p. Vajdová. A ako turnaj skončil? Vyhrali všetci, aj my, diváci. Ale predsa: tím
seniorov OLD BOYS, ktorý mal sympatie divákov, tesne prehral s FC Mladé nohy, tímom juniorov. Finálový zápas
medzi FC Flamengo a FC Sme rozumní asi Janko tam zhora zámerne zdramatizoval, pretože tesne pred koncom
FC Flamengo vyrovnal, zápas skončil remízou a v nasledujúcich penaltách boli úspešnejší futbalisti FC Sme rozumní. Ceníme si, že víťaznému tímu pohár odovzdala Jankova manželka Majka. Určite sa budeme snažiť, aby tento
pohár bol putovným, aby sme na budúci rok túto akciu viac spropagovali a posunuli do teplejších mesiacov. A víťaz
- Sme rozumní – s výstižným názvom. Tak teda buďme rozumní, buďme priateľskí...celý budúci rok. Veľa šťastia
v novom roku 2016! –zg-

Nultý ročník florbalového turnaju

Florbalu sa, ako jednému z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa
športov, u nás veľmi darí. Vďaka za to patrí bývalým žiakom, ktorí v súčasnosti vedú tréningy v rámci florbalového
záujmového útvaru, ale aj vyučujúcim telesnej výchovy v základnej škole.
ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou v spolupráci s FBC Wolves organizovali dňa 30. októbra 2015 nultý ročník florbalového turnaja za účasti družstiev: Koniferum, Beztiaže, Snipers, Warriors, Young Boys. Turnaj mal solídnu úroveň,
dramatické zápasy a tiež zaslúženého víťaza, ktorým sa stali hostia z Kanianky (na obrázku vľavo súperi finále).
Ďakujeme všetkým účastníkom, organizátorom a sponzorom (obrázok vpravo), vďaka ktorým sa tento turnaj mohol
uskutočniť a už teraz sa tešíme na 1. ročník. FBC Wolves sú túto sezónu účastníci SALMING florbalových turnajov
uskutočňujúcich sa v športovom centre M-Šport v Trenčíne. Skupina nadšencov sa venuje pravidelne tomuto druhu
športu a oboznamuje s ním stále širší okruh nadšencov. V dnešnej ekonomickej situácii nie je jednoduché byť aktívnym členom turnajov. „I napriek tomu, že všetky výdavky - od telocvične cez dresy, cestovanie, platby rozhodcom
si hradíme z vlastného vrecka, florbal nás baví a sme radi, že sa ku nám pridávajú žiaci, ktorí možno raz nastúpia
profesionálnu dráhu,“ povedal jeden z účastníkov turnaja. –mp-

Športovci školy opäť zabodovali Florbal sa v základnej škole začal hrať

pred asi 12-imi rokmi.
S nápaditou myšlienkou – založiť florbalový krúžok - prišli bývalí žiaci, ktorí sa s ním oboznámili na strednej škole.
Rokmi sa vo vedení vystriedalo viacero vedúcich. Z nadšenia a motivácie každého z nich pribúdalo v škole viac a
viac záujemcov o daný šport. Každý rok sa florbalové tímy starších chlapcov a dievčat zapájajú do súťaží. Dievčenské družstvo florbalistiek sa umiestnilo na 3. mieste v okresnom kole. Florbalisti postúpili z 1. miesta okresu do
regionálneho kola, ktoré sa hralo tiež v Prievidzi. V dramatickom zápolení obsadili druhé miesto. Šťastie nestálo na
ich strane, lebo od účasti v krajskom kole ich delil jeden gól. –jh-
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky organizuje
rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v štátnych zariadeniach zadarmo.
Pobyty majú charakter krátkodobého rekreačného pobytu a uskutočnia sa v zariadeniach MV SR na území
celého Slovenska. Tlačivo žiadosti bude prístupné
na Obecnom úrade Diviaky nad Nitricou. Bližšie informácie podá p. Iveta Kluvancová.

Ministerské ocenenie

Akad.
sochár Dušan Hagara je medzi štrnástimi ocenenými ministrom kultúry SR.
Súťaž Kultúrna pamiatka roka – cena
Fénix, má za svoju desaťročnú históriu
45 ocenení. Tento rok k nim pribudne
dielo akad. sochára Dušana Hagaru.
Oltár Panny Márie Loretánskej, nachádzajúci sa v bočnej kaplnke kostola sv.
Barbory v Žiline, bol reštaurovaný v rokoch 2012 - 2014. Žilinská františkánska loreta netradičným stvárnením získala po zreštaurovaní unikátny zachovalý barokový mobiliár. V spojení s
vlastným priestorom kaplnky predstavuje špecifický fenomén mariánskej
úcty na našom území.

text a foto: súkr. archív –dh-
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Žijú medzi nami
Laura Baková, ktorá býva v Diviakoch
nad Nitricou, má 6 rokov. Navštevuje
prvý ročník v ZŠ s MŠ v Diviakoch
nad Nitricou. V tomto roku, ešte na
jeho začiatku, sledovala svoju krstnú
mamu Danku Chlupkovú pri behu a
obdivovala jej túžbu behať. Začala sa
o to zaujímať a požiadala Danku, aby
ju vzala na nejaký beh. Žiadosť sa
premenila na skutočnosť 30. apríla
2015. V sprievode rodičov sa zúčastnila behu malých detí v Turčianskych
Tepliciach. Bez akejkoľvek prípravy
zabehla svoju prvú trať v dĺžke 200
metrov. Úspech nebol výrazný, ale
bola spokojná s tým, že vydržala bežať
celú trať. Za beh dostala sladkú odmenu. Následne, v tom čase ešte navštevovala MŠ v Diviakoch nad Nitricou, bola vybratá na Olympijský deň hviezdičiek do obce Valaská Belá, kde spolu so svojimi kamarátmi zo škôlky
reprezentovala škôlku a obec. Bolo super, tešili sa, pretože domov priniesli zlaté medaily a diplom za 1. miesto. Bola
veľmi šťastná. Rodičia umožnili Laure účasť aj na ďalších behoch detí na celom území Slovenska. Začala pravidelne
s ockom a krstnou mamou Dankou trénovať. Tréningy prinášali zlepšenia a odvahu zúčastniť sa aj registrovaných
behov po Slovenku. Séria behov sa začala 25. júla 2015 v obci Kordíky pri Banskej Bystrici, pokračovala 8. augusta
2015 v meste Rajec, 28. augusta 2015 v obci Sklabiňa pri Martine, 2. októbra 2015 v meste Nitra, 10. októbra 2015
v meste Zvolen, dňa 18. októbra 2015 v obci Dulov pri Ilave a naposledy dňa 24. októbra 2015 v meste Piešťany.
Z uvedených podujatí vlastní aj medaily. Trate boli v dĺžke od 100 m až po 500 m. Najväčší úspech zažila v meste
Nitra na Night Run-e, kde bežala 400 metrov vo svojej kategórií a obsadila 1. miesto a získala svoju už druhú zlatú
medailu. V obci Sklabiňa a v meste Piešťany obsadila 3. miesto a získala dve bronzové medaily. Z dvoch podujatí
- v obci Kordíky a vo Zvolene má umiestnenie na 4. priečke. Pre Lauru je beh veľmi veľká záľuba. Chce sa tomuto
športu venovať aj naďalej. Od rodičov má sľub, že ju zaregistrujú do oficiálneho atletického klubu, kde bude trénovať
pod vedením profesionálnych trénerov. Jej sen je neustále zlepšovanie sa, preto sa spolu s rodičmi obávajú, že si
osvojí nesprávne návyky. Aj medzi účastníkmi vyššie
Redakcia občasníka sa ospravedlňuje Ing.
spomínaných behov je málo samoukov. Pretekajú väčšinou deti
Anne Čechovej za neuvedenie jej mena
registrované v rôznych kluboch. Radosť z Lauriných víťazstiev je
v rubrike Žijú medzi nami. Novinársky
veľká, pretože dosahuje úspechy pod vedením neprofesionálnych
škriatok predpokladal, že ju všetci obyvatrénerov - svojich rodičov a krstnej mamy. Laure držíme palce a
telia poznajú. 
veríme, že v obci rastie možno reprezentant Slovenskej republiky.
Veď starý otec z ocinovej strany bol reprezentant ČSSR v cestnej
cyklistike, kde dosahoval výborne výsledky. Pretekal pod
hlavičkou cyklistického oddielu Baník Prievidza, neskôr Tatranábytok Pravenec a potom Žiar nad Hronom. Všetci jeho priaznivci
i on sám nesmierne ľutovali, že kvôli zdravotným problémom
kariéru ukončil. Vyvíjala sa pre neho veľmi sľubne. Nebyť zdravotných problémov, určite by sa o starom otcovi rozprávalo viac.
V roku 1980 sa mal zúčastniť Olympiády v Moskve, kde sa však
nedostal pre ukončenú kariéru.
Laura túži po významnejších úspechoch, chce sa poctivo,
pravidelne a systematicky venovať bežeckému športu, hoci
jedným očkom pozerá aj na bicykel, lebo vzťah má aj k
bicyklovaniu. Necháme plynúť čas a budeme sledovať, kde Lauru
vietor zaveje.
text a foto súkr. archív –-eb-
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V miestnej knižnici býva veselo

Podujatia v duchu osláv 200-tého výročia narodenia Ľudovíta
Štúra pripravila pre malých aj starších obyvateľov obce knihovníčka Elena Mišejová.
Október je mesiacom úcty mladších k tým skôr narodeným. Na túto úctu a pozornosť by sme však nemali zabúdať
ani počas roka. Členovia obecnej knižnice a členovia dozorného výboru Jednoty sa stretli na posedení pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším a osláv 200-stého výročia narodenia Ľ. Štúra. Pripomenuli si rozhovorom krásu života aj vo
veku postriebrenom časom. Svoju pozornosť venovali aj pamiatke Ľ. Štúra oboznámením sa s jeho životom a odkazom jeho diela pre dnešok. –em-

Čitateľský maratón Uskutočnilo sa čítanie a predstavovanie rozprávkových kníh netradičnými

formami
pri príležitosti mesiaca školských knižníc.
Deti v knižnici strávili viaceré vyučovacie hodiny. Taktiež si pripomenuli 200- sté výročie narodenia kodifikátora
spisovnej slovenčiny Ľudovíta Štúra, jeho život, dielo a význam pre vznik spisovného jazyka. Žiaci prvého ročníka
spolu s pani učiteľkou predstavili knižku O Guľkovi Bombuľkovi, ktorú podľa vlastnej fantázie aj výtvarne stvárnili. Žiaci druhého ročníka si do knižnice priniesli svoje najobľúbenejšie knižky. Spoločne ich predstavili a vyrobili k nim pekné záložky do knihy, s ktorými sa zapojili do súťaže. Tretiaci sa prišli predstaviť dramatizá-ciou
bábkového divadielka z rozprávkovej knihy Čin Čin s vlastnoručne vyrobenými bábkami. Štvrtáci a piataci sa
prišli oboznámiť so životom a dielom Ľ. Štúra. Tieto aktivity v knižnici boli naozaj príjemné a splnili do bodky
všetko, čo sme očakávali – vzdelávali sme sa, tvorili a zabávali. –em-

Recepty našich kuchýň

Cieľom novej rubriky je podpora varenia a pečenia tradičných jedál
obyvateľov našej obce. Oživenie starých receptov prináša Elena Mišejová. Dnes v ponuke - Sypaná štrúdľa.
Ingrediencie: 3 horčicové poháre polohrubej múky, 2 horčicové poháre práškového cukru, 1 prášok do pečiva,
1 vanilkový cukor.
Postup: Všetky ingrediencie spolu zmiešať a rozdeliť na 3 kôpky. Na vymastený plech vysypať 1 kôpku múky, na
ktorú treba nastrúhať jablká v hrúbke asi 1,5 cm. Posypať škoricou, vanilkovým cukrom, hrozienkami, makom a
cukrom. Na to sa nasype druhá kôpka múky, ktorá sa pokryje nastrúhanými jablkami v hrúbke asi 1,5 cm. Opäť
posypať škoricou, vanilkovým cukrom, hrozienkami, makom a cukrom. Uvedené vrstvy sa zasypú poslednou kôpkou múky, ktorá sa pokvapká roztopenou Herou alebo iným margarínom. Pripravená štrúdľa sa dá piecť. –em-
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Návštevy u najstarších obyvateľov

Uvedomenie si toho, že „vzácne poklady“ žijú v našej
rodine a v obci je najsilnejšie práve v mesiaci októbri. Úcta starým rodičom, príbuzným, susedom a spoluobčanom
sa
vzdáva
po
celý
rok,
ale
v
tomto
mesiaci
sa
jej
venuje
väčšia
pozornosť.
Tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Prichádza
nenápadne, pomaly a nedá sa jej vyhnúť. Starší ľudia sú nositeľmi pozitívnej energie, rokmi nadobudli životné skúsenosti, ktoré odovzdávajú mladším. Sú rodičmi, učiteľmi a kamarátmi mladej generácie. Vždy vedia pomôcť, poradiť a potešiť. Žiadna povinnosť im nepríde ťažká, pokiaľ im to sily a zdravie dovolia. Trápia ich starosti mladých,
dokážu s nimi prežívať radosť a lásky pre mladých majú plnú náruč.
Predsedkyňa kultúrnej komisie Margita Baková so starostom obce Vladimírom Pružincom navštívili najstaršiu občianku Annu Divékyovú, žijúcu v penzióne Diviacka Nová Ves (obrázok vľavo). Vo svojich 94 rokov porozprávala
o momentálnom živote v kruhu starších ľudí a pospomínala aj jej zážitky z rodnej dediny. Jej i pani Emílii Duchoňovej, najstaršej obyvateľke v Somorovej Vsi, odovzdali darčekový kôš. Popriali im veľa zdravia do ďalšieho roka
v zdraví, šťastí a dobrej nálade. Zároveň pridali najstaršie občianky svoj podpis do Pamätnej knihy obce.
–mb-

Snímanie

vienka

FS Bukovec sa
venuje rôznym ľudovým zvykom, aby nezostali v
zabudnutí. Práve teraz prináša zmienku o
tradičnom svadobnom zvyku.
„Vyšla predo dvere, slzy jej padali, na ten kameň tvrdý jamky vymývali.
Kľakni si nevesta na kolená holé, pýtaj odpustenie od otca, matere“....
Kto by nepoznal známu svadobnú pieseň, pri
ktorej zvyčajne každej neveste i ženíchovi sa zaleskne slza v oku. V ich najkrajší deň v živote
pokľaknú pred rodičov a ďakujú za všetko, čo
od rodičov dostali, hlavne za lásku a pohladenie. Samozrejme, počas života je stále milión
šancí povedať: mami, ocko ďakujem, ale v deň
svadby je to umocnené tou citlivou atmosférou
samotného dňa. Slávnostným obradom sprevádzaným spevom je neveste sňatý vienok, ktorý nahradí zdobený čepiec a vyšívaná zástera. Ženíchovi je odobraté
svadobné pierko, ktoré nahradí klobúk. Ešte chvíľu sú mladí doberaní veselými prekáračkami. Po ich skončení nevesta a ženích opúšťajú svadobnú sálu za spevu účinkujúcich. Aktom snímania venčeka sa potvrdí status ženy
a muža, ktorý už predtým potvrdili pri sobáši. Obdobie dievoctva končí dňom svadby. Pre mladé dievča „inakšie
časy nastávajú“. Iné časy však nastávajú pre obidvoch, pretože v tej chvíli sa stávajú samostatnou rodinou so zodpovednosťou za seba a svojich najbližších.
text: - ač-, foto: súkr. archív
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Ďakujeme všetkým obyvateľom, známym, ktorí darujú 2% na podporu aktivít pre deti materskej
školy a žiakov základnej školy. Tlačivá budú poskytované ekonómkami alebo triednymi učiteľkami.
Informácie o využití získaných finacií je možné nájsť na webových stránkach školy.

Materská škola

Dočasné pozastavenie prevádzky v MŠ Banky v minulom roku ovplyvnili rozhodnutie
RÚVZ Bojnice o hygienických nedostatkoch v obidvoch materských školách a rozpočet, ktorého výšku zákon ustanovuje podľa počtu detí k 15. septembru a nie podľa počtu budov v správe.

Do MŠ Banky bolo k 15. septembru 2014 prihlásených 9 detí. Od 1. novembra 2014 sa počet zmenil na 10 detí. Od
1. apríla 2015 do MŠ Diviaky nad Nitricou prešlo celkom 6 detí, z toho 3 predškoláci. Od septembra 2015 došlo
k zníženiu počtu zapísaných detí o 5. Rodičia využili možnosť presunu detí do iných materských škôl. MŠ Diviaky
nad Nitricou v súčasnosti navštevuje 30 detí, z toho z Ješkovej Vsi a Baniek sú 4 deti, všetko predškoláci. Vedenie
školy sa maximálne snaží využiť schválený rozpočet na to, aby sa zlepšovali podmienky pre deti a skvalitňoval výchovno-vzdelávací proces. Plány niekedy naruší nečakaná situácia. Takou bolo napríklad poškodenie hlavného potrubia rozvodu vody v podlahe, ktoré sa objavilo pri prípravných prácach pre rekonštrukciu rozvodov vody v hygienických zariadeniach. Muselo sa pristúpiť k odbornej výmene jeho časti a následnej rekonštrukcii hygienických zariadení. Časovo náročné odborné práce realizovala firma UNIMAT Prievidza a Marián Vaško - JAMAJ Diviacka
Nová Ves. V súčasnosti prebiehajú rekonštrukčné práce na hornom podlaží budovy. Vedenie školy ďakuje rodičom
detí za trpezlivosť. –gp-

Z činnosti ŠKD

Školský
klub detí má od septembra tohto roku
vytvorené lepšie podmienky pre
prácu. V bývalej štvrtej triede je zriadená
oddychová
a relaxačná
miestnosť. Bohatý výchovný plán sa
plní v čase od 11:00 do 15:30 h.
Deti v športovom krúžku a krúžku šikovných rúk získavajú nové zručnosti, rolovými hrami a inými zaujímavými metódami si rozvíjajú sociálne a občianske kompetencie.
Svoju činnosť prezentujú na webovej
stránke školy. Tento rok pripravili
pre návštevníkov vianočných trhov
netradičné výrobky. Zisk z ich predaja poteší deti nákupom materiálu
pre ďalšiu tvorivú prácu. –em-
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PozvánkyOznamy PozvánkyOznamy PozvánkyOznamy PozvánkyOznamy
Predajná burza vianočného
a iného tovaru
12. 12. 2015 (sobota) 13:00 – 15:00
KD Diviaky nad Nitricou
Záujemcovia o predaj sa môžu prihlásiť vopred telefonicky na mobil
09077833098 Bc. Margite Bakovej
do piatku 10. decembra 2015.
FS Bukovec Vás srdečne pozýva
18. decembra od 16:00 do 20:00 h
do priestorov knižnice, kde si budete môcť prezrieť gazdovské
miestnosti a chvíľu si posedieť pri
vínku i varenom punči. Nebudú
chýbať ani maškrty štedrovečerného stola.
Tešíme sa na Vás.
1. starostovský ples
8. januára 2016 o 20:00 h v
KD Diviaky nad Nitricou.
Ples je spojený s vystúpením
umelca pri dobrej hudbe a bohatej
tombole. Info: Bc. Margita Baková,
mobil 0907783309.

Nebeské divadlo
Deti a žiaci ZŠ s MŠ Vás pozývajú
17. decembra 2015 (štvrtok)
o 15:30 do KD Diviaky nad Nitricou na vianočný program.
Vstupné dobrovoľné – zlosovateľné
v tombole. Súčasťou sú tradičné
vianočné trhy. Výťažok poputuje
na konto Rady rodičov a ŠKD.

Starosta obce pozýva na
obecnú zabíjačku.
V sobotu 19. decembra
2015 od 13:00 h bude
nachystané pohostenie
v KD Diviaky nad Nitricou.

Obec a farský úrad Diviaky nad
Nitricou pozývajú na vystúpenie
Mariána Bangu s manželkou,
ktoré sa uskutoční
26. decembra 2015 o 17:00 h
v miestnom kostole.

„Batôžkový Silvester“
31. 12. 2015 v KD Diviaky nad
Nitricou od 20:00 h sa organizuje
tanečná zábava a oslava príchodu
nového roka.
Občerstvenie a dobrú náladu si prinesie každý sám. O hudbu je postarané. Rezervácia miest na OcÚ.

Pripravuje sa v KD Diviaky nad Nitr.:
22. 1. 2016 o 14:30 h
Maškarný ples detí
Ples rodičov a priateľov školy
6. 2. 2016
hudba Rytmik
zlosovateľná vstupenka 19 €/1 osoba

Vianoce krásne a čisté ako sneh,
v rodine pohodu a smiech.
Silvestrovskú náladu po celý rok,
šťastie nech sprevádza každý Váš krok.

Želanie posielajú
DV Jednota Banky-Ješkova Ves a Mačov, Dobrí susedia, Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Banky,
TJ Smrečina Dlžín, Ješkova Ves, Banky

Pozvánky Dobrých susedov
Mikulášsky sprievod – Ješkova Ves – Banky - 5. decembra 2015 od 16:00 h, Rozsvecovanie stromčeka v
Ješkovej Vsi o 19:30 h pri bare Florida, Mikuláš v Penzióne Senior Banky – 6. decembra 2015 o 15:00 h,
Silvestrovský výstup na Rokoš, Turistický ples


Spoločenská rubrika (z matričných údajov od 26. 8. 2015 do 25. 11. 2015
Do našej obce sa prisťahovali:

Jubilanti

Marián Cebák, Richard Cebák, Marcela Cebáková, Valéria Cebáková, Petra
Danihelová, František Iliaš, Michal Hlinka, Daniela Chlupková, Dominik
Janíček, Erik Janíček, Lenka Janíčková, Patrik Kabatiar, Bianka Kabatiarová, Mária Kabatiarová, Radoslav Kamody
Z našej obce sa odsťahovali: Terézia Divékyová, Bronislav Sebastián Hudek, Nikoleta Hudeková, Heidi Hudeková, Marianna Kohútová, Juraj Kopecký, Róbert Škríp
Sobáše: Jozef Žilla a Ing. Stanislava Borodovčáková
Narodenie: Hana Hanáková, Lukáš Vavro, Viktória Motúzová
Úmrtie: Milan Bartolen, Jozefína Besedová, Dušan Iliaš, Imrich Kusý

90 rokov: 85 rokov: Františka Púčiková,

Emília Masaryková, Mária Vajdová
80 rokov: Anna Iliašová, Mária
Kotulová
75 rokov: Margita Divékyová, Antonia Caňová, Ľudmila Laššáková
70 rokov: Oľga Mišejová


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 alebo ich osobne doDiviacke
ručte na obecný úrad. Tešíme sa na prispievateľov zo všetkých častí obce. Obsah príspevkov by mal byť označený
noviny
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 je marec 2016.
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