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Editoriál

Občasník Diviacke noviny týmto posledným číslom ukončuje 10 rokov jeho vydávania. Za celé obdobie jeho existencie bolo vydaných celkom 39 čísel. Na 468 stranách sa postupne vyprofilovali rubriky ako Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, Spoločenská rubrika, Udalosti v kultúre, športe, Život školy, Žijú medzi nami
a pod. Možno nastal čas zmeny. Návrhov je viac. Z množstva návrhov uvádzame jeden – znížiť periodicitu vydávania Diviackych novín. Plánuje sa vydanie dvakrát v roku. Konečné rozhodnutie bude odhlasované poslancami na
záverečnom zasadnutí OZ v decembri 2017. Redakcia ďakuje všetkým prispievateľom a priaznivcom za podporu.
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,

Okienko starostu Starosta obce Vladimír Pružinec pokračuje v podávaní informácií o jeho činnosti v obci.
Vážení občania,
opäť sa vám dostávajú do rúk Diviacke noviny - materiál, ktorý aspoň sčasti vytvára obraz o tom, ako naša obec a
samospráva pracovala počas celého roku, čo riešila dennodenne a čo pripravuje do budúcna.
V živote či už v rodine, v obci, v práci sú veci, ktoré
človek na prislúchajúcom poste dokáže ovplyvniť, ale
sú aj situácie, ktoré vyplývajú z podstaty života a nie je
v ľudských silách ich ovplyvniť. Aj naša samospráva
možno z vášho pohľadu urobila rozhodnutia, ktorých
realizácia priniesla aj problémy. Vďaka jednotnému,
transparentnému postupu obce (starostu a poslancov) je
záruka, že ciele, ktoré sme si dali, sa podarí dotiahnuť
do úspešného konca.
Dosiahnuté výsledky v roku 2017 ma oprávňujú konštatovať,
že
rok
2017
bol
úspešný
a
za tento výsledok sa chcem poďakovať poslancom
obecného zastupiteľstva, hlavnej kontrolórke, pracovníkom obecného úradu, pracovníkom drobnej prevádzky,
riaditeľke a zamestnancom základnej a materskej školy.
Všetkým, ktorí nezištne prispievajú svojou prácou
k všestrannému rozvoju obce Diviaky nad Nitricou.
Prichádza obdobie hodnotenia končiaceho sa roka.
Úspešnosť samosprávy sa nedá hodnotiť len cez pohľad, koľko sa preinvestovalo do obce, ale je tu aj nespočetné množstvo pohľadov vás občanov, či už pozitívnych alebo aj negatívnych. Každý názor, každá myš-

lienka nás ženie vpred. Úlohou obce je vytvárať podmienky pre všetky vekové
a záujmové skupiny. Je mylné
si myslieť, že starosta, poslanci
a ich úzky okruh dobrovoľníkov majú byť nositeľmi zodpovednosti za šport, kultúru, prácu
s deťmi a podobne. Hodnotím
pozitívne činnosť FS Bukovec,
DV Jednota, neformálneho
spoločenstva Dobrí susedia,
Klub stolných tenistov, Klub
slovenských turistov, TJ Družstevník, FK TJ Slovan
JV-Banky, ... Stále vieme podporiť aktivity v prospech
skupiny, ktorá zorganizuje podujatie z nezištných dôvodov pre nás všetkých.
Obec sa zapojila do informačného systému DCOM
(Dátové centrum obcí a miest), IOM (Integrované obslužné miesta). Cieľom týchto projektov a systému je
zvýšiť a rozšíriť informačné dáta nielen pre obec a verejné inštitúcie, ale aj pre občanov.

Priority v roku 2018 budú: rekonštrukcia Kultúrneho domu v Diviakoch nad Nitricou, oprava strechy na
Dome smútku v Mačove, vybudovanie chodníka na miestnom cintoríne Somorova Ves.
Čas rýchlo plynie a posunul nás pred prah najkrajších sviatkov roka – Vianoc. Prajem vám v mene svojom i v mene svojich zamestnancov a poslancov obecného zastupiteľstva, veľa zdravia, sily a šťastia v
každodennom živote. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, znášajme
nedorozumenia a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu. Krásne požehnané Vianoce a šťastný nový rok
2018.
Váš starosta: Vladimír Pružinec
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Bilancovanie roka 2017

Bolo veľa rôznych úloh, ktoré starosta a poslanci obecného zastupiteľstva
počas tohto roka riešili na svojich zasadnutiach a ich realizáciu bolo nevyhnutné zabezpečiť. „Spomeniem len najpodstatnejšie realizované a prínosné veci, ktoré mohli obyvatelia postrehnúť aj sami“ (fotodokumentácia
niektorých podujatí obce sa nachádza na ďalšej strane), pripomína starosta obce Vladimír Pružinec.
„Zabezpečovali sme bežné udržiavacie práce: pravidelné kosenie verejných priestranstiev a cintorínov vo všetkých
častiach obce, čistenie a údržba miestnych komunikácií, čistenie potokov od buriny a nánosu, čistenie autobusových zastávok. Spolu s poslancami:
 pravidelne sme hodnotili príjmy a výdavky rozpočtu,  upravilo sa okolie Domu smútku v Mačove, v
podľa priorít upravovali rozpočet,
Diviakoch nad Nitricou – vybudovaním prístrešku,
 prerokovávali sme žiadosti občanov,
 čistili sa potoky vo všetkých častiach obce,
 prijali sme VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní  zakúpili sme nové vianočné osvetlenie do všetkých
elektronických služieb,
častí obce,
 pripravujeme VZN č. 2/2017 o parkovaní a odstavení  ako veľký prínos pre bezpečný život v obci považuvozidiel na miestnych komunikáciách a verejných
jeme výmenu starých svietidiel za LED svietidlá a
priestranstvách v obci Diviaky nad Nitricou,
vďaka tomu sa znížili prevádzkové náklady na verejné
osvetlenie, ktoré svieti celú noc,
 schválili sme žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov  zrekonštruovali sme šatne TJ Družstevníka,
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonuskutočnila sa výmena okien na tribúne TJ,
štrukcie telocvične ZŠ s MŠ na rok 2017,  vymenili sme kríže na miestnych cintorínoch vo všetrekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovkých častiach obce,
ne, rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotech-  opravila sa pôvodná cesta v lokalite Kalinovská a
niky a inžinierskych sietí, výšku spolufinancovania vo
začala výstavba rodinných domov v tejto lokalite,
výške 10%, čo tvorí 15 998,15 € z celkového rozpočtu  uskutočnili sme opravu detských ihrísk, vymenili
projektu 159 981,54 €,
a natreli sme poškodené časti konštrukcie,
 zabezpečili sme finančné prostriedky na havarijný  doplnili sme detské ihrisko v Mačove o nové prvky,
stav pre základnú školu s materskou školou (oprava  zabezpečili sme rozvoz kontajnerov na plasty, sklo
strechy a rekonštrukcia ústredného kúrenia vo výške
a papier do všetkých častí obce,
105 000 €),
 celoročne zabezpečujeme zber elektrospotrebičov,
 podali sme žiadosť na rekonštrukciu Hasičskej zbrojvýpočtovej techniky, zber nepotrebného, ale ešte pounice v Mačove,
žiteľného šatstva,
 vybudovali sme parkovisko pri materskej škole  pracovníci Drobnej prevádzky pravidelne zabezpečujú
v Diviakoch nad Nitricou a opravili jej oplotenie,
triedenie a zber odpadu na dočasnom zbernom dvore.
 realizovali sme rekonštrukciu spoločenskej miestnosti
Náklady na likvidáciu a odvoz pevného domového
pre FS Bukovec,
odpadu, ktorého máme stále veľa, sú vysoké a prevy bola odstránená čierna skládka pri cintoríne v časti
šujú príjmy, ktoré máme cez poplatky od vás, občaobce Banky,
nov. Aj napriek tomu sa nebude zvyšovať poplatok
 likvidovala sa čierna skládka odpadu za kaplnkou
za vývoz odpadu na občana. Občania, ktorí si potrev časti obce Banky,
bujú zabezpečiť drobné stavebné úpravy alebo vypra schválili sme prenájom nehnuteľnosti bývalej MŠ
tať domy po pôvodných majiteľoch, si musia objednať
Banky, ktorá je vo vlastníctve obce pre Senior n. o.
kontajner na drobnej prevádzke a likvidáciu zaplatiť
v zastúpení Mgr. Masárovou,
na svoje náklady.
 venovali sme sa vylepšovaniu priestorov a okolia  Zabezpečujeme pravidelne spoločenské a kultúrne
posledného odpočinku a to – v časti obce Somorova
podujatia v spolupráci so ZŠ s MŠ, sociálnou komiVes: oplotenie cintorína, oprava strechy,
siou pri obecnom zastupiteľstve (karneval pre deti,
pochovávanie basy a stavanie mája v spolupráci s FS
 v časti obce Banky – vybudovanie chodníka na cintoBukovec, Deň matiek, prijatie úspešných žiakov staríne,
rostom obce, Dožinky – sprievodné akcie pre deti boli
 pre zlepšenie parkovania sme urobili odstavnú plochu
zdarma - skákací hrad, mesiac úcty k starším - akcia
– parkovisko v časti obce Ješkova Ves,
pod
názvom
„Strieborný
podvečer“,...)“.
Okrem týchto, na prvý pohľad, viditeľných aktivít pracovníci obecného úradu riešia množstvo iných úloh od administrácie dokumentácie až po jej archiváciu. Zúčastňujú sa školení zameraných na rôzne oblasti samosprávy v RVC
Nitra a iných organizáciách, riešia susedské spory, drobné problémy občanov, ktorí sa obracajú so žiadosťou
o pomoc. Práca na obecnom úrade je pestrá, často plánové úlohy preruší realizácia nečakane vzniknutých iných,
prednostnejších. „I napriek všetkým úskaliam, je to zaujímavá práca s ľuďmi a vždy poteší, keď sa objavia slová
uznania“, vyjadrila svoje pocity jedna zo zamestnankýň.
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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

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, čerpanie príjmov a výdavkov za
1. polrok 2017, úprava rozpočtu spolu s organizačnými záležitosťami (žiadosťami občanov) boli obsahom tretieho
zasadnutia obecného zastupiteľstva 27. septembra 2017. Zasadnutia sa zúčastnilo celkom 6 poslancov, traja boli
ospravedlnení. Podrobné znenie uznesení je zverejnené na webe obce.
Zasadnutí sa pravidelne zúčastňujú aj obyvatelia obce. Ich počet nie je vysoký vzhľadom na celkový počet obyvateľov. Záujem o to, čo sa v obci deje, sledovanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva a starostu, prípadné otázky,
ktoré kladú v rámci diskusií, sú pre prácu poslancov i starostu motiváciou a dávajú zmysel ich práci.
Poslanci nesúhlasili:
o so spevnením povrchu cesty k rodinnému domu č.
464 v k. ú. Banky, pretože cesta je vo vlastníctve
SPF,
o so žiadosťou o kompenzáciu nájmu vynaložených
finančných prostriedkov na úpravu okolia – výstavba prístrešku v Pohostinstve Mačovanka.
Poslanci zobrali na vedomie:
o žiadosť p. Anny Maděránkovej o zvýšenie pracovného úväzku z doterajších 4 hodín na 6 hodín,
o sťažnosť na parkovanie autobusov na ulici smerom
ku Krčme u Kováča,
o úpravu rozpočtu obce Diviaky nad Nitricou vykonanú starostom obce k 30. 6. 2017 zvýšením bežných
príjmov obce o 1 890 € (dotácia zo ŠR pre obec 122
€ na dávku v HN, 310 € na rodičovský príspevok,
284 € na rod. prídavky, 101 € na matričnú činnosť,
63 € na učebnice ZŠ s MŠ, 200 € refundácia za aktualizácie prehľadu vodárenskej a kanal. infraštruktúry, 810 € vratky za el. prípojky IBV Kalinovská),
zvýšením bežných príjmov ZŠ s MŠ o 700 € (grant
Nadácie Volkswagen) a zvýšením bežných výdavkov obce o 1 827 € a bežných výdavkov ZŠ s MŠ

o 763 € v súvislosti s uvedenými zvýšenými bežnými príjmami.
Poslanci schválili:
o odpredaj pozemkov v k. ú. Diviaky nad Nitricou
vo výmere 145 m² a 4 m² z dôvodu, že predmetné
časti pozemku sú zastavané, užíva ich žiadateľ,
(cena pozemkov bola obecným zastupiteľstvom
stanovená vo výške 5,- €/m²),
o predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie cvičebného priestoru vrátane náraďovne a
rekonštrukcie sociálneho zariadenia, zdravotechniky
a inžinierskych sietí telocvične, v prípade schválenia
projektu je spolufinancovanie určené na 10%,
o VZN č. 1/2017 obce Diviaky nad Nitricou
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb,
o Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou
školou, Diviaky nad Nitricou č.121 za školský rok
2016/2017.

Starosta konštatoval, že čerpanie príjmov a výdavkov je v súlade s rozpočtom a priebežne sa plní. Vzhľadom na
menovité úlohy a priority sa niektoré položky rozpočtu musia upravovať a musia byť schválené OZ. Starosta informoval o zvýšených príjmoch – nájomná zmluva firmy Kinet vo výške 3 000 €, nájomná zmluva Senior n. o.
Banky vo výške 4 500 €, predaj pozemku 1 200 €. Odporučil túto informáciu zobrať na vedomie.
K úprave rozpočtu poslanci obdržali pracovný materiál na pracovnej porade a venovali sa mu podrobne
na dvoch pracovných poradách. Kontrolórka obce p.
Červienková konštatovala, že takáto úprava OZ
vzhľadom na menovité úlohy je v poradí tretia, vychádza z podmienok a činnosti prác, ktoré boli naplánované. Zvýšenými príjmami sa kompenzujú aj výdavky.

Rozpočet obce je vždy dynamickým prvkom,
v priebehu roka prichádzajú napr. dotácie zo štátneho
rozpočtu, úspešné či neúspešné projekty, ďalšie nepredvídateľné
situácie. Preto sa čerpanie
v jednotlivých položkách môže meniť. Je dôležité
pravidelné sledovanie príjmov, výdavkov a čerpania
v jednotlivých štvrťrokoch.

Tak tomu bolo aj na septembrovom zasadnutí. – pokračovanie na nasledujúcej strane-
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

– pokračovanie z predchádzajúcej strany -

Bežné príjmy obce +3 408 € (admin. poplatky a iné poplatky a platby +3 000 €, iné nedaňové príjmy +408 €).
Kapitálové príjmy obce +5 700 € (v tom predaj pozemku 1 200 €, záloha na stavbu pre SENIOR n. o. pre MŠ Banky 4 500 €).
Bežné výdavky obce
+27 760 €,
správa obce – tovary a služby -2 700 €,
požiarna ochrana
+760 € (600 € žiadosť na fin. prísp „Obnova PZ Mačov“, 160 € farby na pož. auto),
rozvoj obcí
+17 500 € (čistenie VP - kosenie, natieranie a pod.),
verejné osvetlenie
-2 000 €,
rekreačné a športové služby
-1 300 €,
kultúrne služby
-200 €,
náboženské a iné spoločenské služby +22 000 € (úprava chodníkov na cintorínoch Banky, Ješkova Ves, Mačov,
Somorova Ves, náter strechy na Dome smútku Banky, Ješkova Ves, Somorova Ves, náter oplotenia v Somorovej
Vsi, výmena krížov na cintorínoch Mačov, Banky, Ješkova Ves, Somorova Ves),
predprimárne vzdelávanie
+900 € (oprava múrika – oplotenie MŠ s odvodnením, oprava parkoviska pred MŠ
- navýšenie),
nižšie stredné vzdelávanie
+200 € (vypracovanie projektového zámeru k žiadosti o nenávr. FP- „Projekt na
učebne“, zabezpečenie verejného obstarávania pre 5 projektov – havarijný stav),
sociálne služby – mzdy, platy a ostatné, poistné a príspevky do poisťovní -7 400 €.
Kapitálové výdavky obce -20 600 €
PO – obst. kapit. aktív +1 800 € (inv. akcia „Obnova PZ Mačov“ v rámci spolufinancovania s MV SR – 5% obec
1 500 €, projektová dokumentácia z prostriedkov obce 300 €),
rozvoj bývania – IBV Kalinovská - 25 740 €,
náboženské a iné spoločenské – pohrebníctvo +940,€ (prístrešky DS M, D),
nižšie stredné vzdelávanie – ZŠ – investičná akcia „Projekt na učebne +2 400 € (spolufinancovanie s MŠ SR, 5%na účasť obce).
Bežné výdavky ZŠ s MŠ -1 060 €,
ŠJ - mzdy, platy a ostatné OV, poistné a príspevky do poisťovní +1 948 €,
ŠJ – tovary a služby -3 008 € (kúpa panvíc – preklasifikovanie na kapitálové výdavky).
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ +3 008 € (kúpa panvíc – preklasifikovanie z bežných výdavkov).

Vo voľbách do VÚC sme mali dvoch zástupcov

Človek má pri každej svojej činnosti možnosť voľby. Túto možnosť každý z nás, kto dovŕšil vek dospelosti, mohol využiť vo voľbách do vyšších územných
celkov, ktoré sa konali 4. novembra 2017. V tradičných dvoch volebných okrskoch si obyvatelia našej obce vyberali
spomedzi 7 kandidátov na predsedu a 68 kandidátov na poslancov za volebný obvod Prievidza.
Tohtoročné župné voľby sú výnimočné. Boli to posledné samostatné voľby do VÚC. V roku 2022 už budú regionálne a komunálne voľby spojené a ľudia si tak budú voliť zástupcov obce aj samosprávneho kraja naraz. Dôvod?
Vyššia účasť voličov a nemalá finančná úspora. Regionálne voľby (voľby do VÚC) mali za posledné roky enormne
nízku účasť. V roku 2013 sa volieb do VÚC zúčastnilo len 20% oprávnených voličov, štyri roky pred tým bola
účasť na úrovni 18%. Najvyššia zaznamenaná volebná účasť na voľbách do VÚC sa pohybovala na úrovni 26%
voličov. Účasť na komunálnych voľbách sa pohybuje na úrovni okolo 48% (prevzaté z www.volbydovuc2017.sk).
Svoje „želiezko“ v ohni mala aj naša obec. Za poslancov do VÚC kandidovali p. Emil Divéky (3230 hlasov)
a Martin Sigotský (541 hlasov). Na poslanecký mandát za náš okres však bolo treba 4400 hlasov.
Volebná účasť v našej obci v porovnaní s celoslovenskou (29,95%) bola nižšia – na úrovni 27%. Voliči rozdelili
hlasy všetkým kandidátom. Najvyšší počet hlasov na post predsedu TSK získal Jaroslav Baška 220. Na poste poslancov sa v obecnom rebríčku na prvých troch miestach umiestnili: Emil Divéky 192, Pavol Caňo 94 a Martin
Sigotský 88. –gp-

«V knihách je múdrosť ukrytá» Obecná knižnica disponuje aj novozakúpenými knihami, v ktorých
môžu čitatelia objavovať múdrosť formou absenčnej i prezenčnej výpožičky.
Vedúca obecnej knižnice oznamuje používateľom knižnice, že v mesiaci december sú otváracie hodiny
zmenené. Jej služby (kopírovanie, pripojenie sa na internet, výpožičky kníh) môžu využívať každý štvrtok od
16:00 h do 18:00 h. V letných mesiacoch sa knižný fond pre deti a dospelých obohatil o nové pútavé tituly.
V priestoroch knižnice si môžu používatelia spríjemniť predvianočnú atmosféru na kultúrno-spoločenskom
predvianočnom podujatí organizovanom v spolupráci s FS Bukovec, s DFS Studnička dňa 17. decembra
2017. Pripravuje sa krásny slávnostný program a vianočné trhy. –jh-
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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 ponúka
čitateľom pohľad na prácu poslanca tak, ako ju vidia samotní poslanci našej obce. V tomto čísle na otázky členov
redakčnej rady odpovedá Alena Vajdová.
Čo resp. kto ovplyvnil Vaše rozhodnutie kandidovať za poslanca?
Po dvoch volebných obdobiach, kedy som vykonávala funkciu poslankyne
Obecného zastupiteľstva, som bola rozhodnutá ukončiť svoju činnosť.
V predvolebných diskusiách som sa dala presvedčiť ľuďmi z môjho okolia,
aby som kandidovala aj na ďalšie volebné obdobie.
Je rozdiel vo Vašich prvotných predstavách a skutočnosti
o poslaneckej práci? Ak áno, v čom?
Nakoľko som nebola nováčikom vo funkcii, práca poslankyne ma neprekvapila.
Je Vaša priorita ako poslanca totožná s prioritou obce a obecného zastupiteľstva? Aká je to priorita?
Priorita obce a Obecného zastupiteľstva by mala byť totožná s prioritou
každého poslanca. Ide o prácu v prospech celej obce, ktorej výsledkom je
spokojnosť občanov všetkých častí obce, vybavenosť obce v oblasti služieb, kultúry, športu a duchovného života.
V akom časovom horizonte vidíte jej reálne naplnenie, resp. čo je potrebné k tomu, aby mohla byť zrealizovaná?
Spokojnosť občanov úzko súvisí s neustálym rozvojom obce, ktorý je podmienený objemom finančných prostriedkov, ktorými obec disponuje. Ďalší rozvoj je podmienený aj dotáciami prípadne príspevkami z eurofondov.
Máte nejaké návrhy na zlepšenie komunikácie medzi poslancami a občanmi našich obcí?
Na komunikácií medzi občanmi a poslancami je stále čo zlepšovať. Želala by som si, aby sa občania vo väčšom
počte (nie stále tí istí) zúčastňovali verejných zastupiteľstiev, aby tak pochopili širšie súvislosti s chodom obce.
V ktorej oblasti rozvoja obce vidíte možnosť Vašej aktívnej účasti a pomoci?
Hoci každý z poslancov má na starosti svoju oblasť, neodmietam podporu a pomoc aj v iných oblastiach v prospech
rozvoja a zviditeľnenia našej obce či už doma alebo v okolí.
Miesto na Vaše osobné vyznanie, resp. na niečo, čo by ste chceli odkázať čitateľom občasníka.
Prajem si, aby sa po zbytok volebného obdobia zlepšila komunikácia medzi poslancami OZ, hľadali sa kompromisy, rešpektovanie jeden druhého a tak prispieť k ďalšiemu rozvoju obce. Spoločne vytvárajme pohodu
v rodinách, v susedských vzťahoch a medzi všetkými obyvateľmi našej obce.

Pripravené pre obyvateľov Pripravené pre obyvateľov Pripravené pre
Posadajte si, spomienky „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“. Týmito slovami sa začalo stretnutie predstaviteľov obce a sociálnej komisie s našimi staršími spoluobčanmi dňa 25. októbra 2017. Podujatie sa konalo v rámci Mesiaca úcty k starším. Mnohí pozvaní sa stretli opäť po roku. V príjemnej atmosfére, ktorú pomohli
vytvoriť detský folklórny súbor Studnička, FS Bukovec a Poluvská muzika, si pozvaní hostia našli čas na priateľské rozhovory a spomienky. Za občerstvenie – kapustnicu a koláče - ďakujeme pracovníčkam obecného úradu
a kuchárkam jedálne.
Všetkým Vám, „skôr narodeným“, obyvateľom našej obce želáme pevné zdravie, veľa blízkych priateľov a len tie
najlepšie medziľudské vzťahy, dlhý život, vďačnosť a pomoc vašich detí. –av-
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Navštívili sme s vami Navštívili sme s vami Navštívili sme s vami
Diviacka kvapka krvi zmenila názov Októbrová kvapka krvi bola posledná v tomto roku. Najbližší
nový termín je dohodnutý na 9. februára 2018. Iniciátorka Veronika Svitková bilancovala a odpovedala na otázky redakcie.
Veronika, ako hodnotíš tretiu kvapku krvi? Môžem vyjadriť
len spokojnosť. V posledný októbrový piatok 27. októbra 2017
darovalo krv nakoniec symbolický počet darcov – 27.
Zmenila si názov z Diviackej kvapky krvi na Mirkovu kvapku krvi. Túto otázku mi kládlo viacero ľudí. Odpoveď je jednoduchá: Bolo to symbolické, môj otec by bol v tie dni oslavoval
svoje narodeniny. Myšlienku začať s kvapkou krvi v našej dedine viac-menej ovplyvnila myšlienka na neho. Práve vtedy, keď
som s kvapkou začínala, sme ako rodina prežívali ťažké obdobie.
Táto kvapka krvi bola pre rok 2017 posledná. Áno, tento rok
sa darovanie uskutočnilo celkom trikrát a tak to bude aj na budúci rok.
Ako je to s účastníkmi tejto akcie? Chodia stále tí istí, alebo sa menia? Darcovia sa už začínajú viac-menej
opakovať, čo je veľmi dobre, pretože si na systém zvykli a vyhovuje im. Práve kvôli nim sme sa už nahlásili
u odberovej jednotky a máme nahlásené termíny na rok 2018, o ktorých budeme vopred informovať.
Odberová jednotka sa presunula do inej časti kultúrneho domu. Áno, chystajú „drobné vylepšováky" pre väčšie pohodlie všetkých, najmä darcov. Pretože hlavne im patrí vďaka. A ako vždy pri bilancovaní spomeniem aj
menovite jedného z darcov. Vladko Púčik bol darovať krv naposledy v roku 1984, rozhodol sa prísť medzi nás, čo
je krásne gesto (obr. vpravo). Ale taktiež boli aj iní prvodarcovia. Patrí im všetkým vďaka. Ako sa píše v jednom
citáte: pre celý svet ste iba niekto, ale pre niekoho sa práve po odbere stávate celým svetom. Ďakujem.
redakcia ďakuje za rozhovor

Žijú medzi nami

Ranč medzi vodami, deti, bylinky,
hand made výrobky a dcéry – pomocníčky. Takto by sme mohli
charakterizovať rodáčku, ktorá Diviaky nad Nitricou nevymenila
za inú obec či mesto. Svoj talent rozvíja pre radosť iným. Jej
život je jedinečný a významný, neuspokojí s priemerom.

Katarína Kohútová býva v našej obci takmer celý svoj
život, s výnimkou štúdia na Strednej pedagogickej škole
v Turčianskych Tepliciach. Pracuje ako učiteľka pre MŠ
v ZŠ s MŠ Liešťany. Pracuje s 2-4 ročnými deťmi najmenšími. Okrem toho je aktívna v rodinnom mini ranči
známom ako „Ranč medzi vodami“. Spolu s dcérami
Kristínkou a Karolínkou a rodičmi na ňom chová kone,
kozy, psa, mačky, ovce a husi. Dcéra Kristínka, ktorá
študuje hipológiu na VŠ v Nitre, sa venuje výučbe jazdenia
na koníkoch.
Jej ocino vybudoval malú chalúpku, ktorá sa zapáčila aj
tvorcom televíznej relácie o chalupárčení. Postavil stajne
pre kone, maštalky pre ovce a kozy. „Na ranči je stále čo
robiť, stále sa snažíme prostredie zveľaďovať,“ priznáva
Katka. Jej lásku k deťom a ranču počas letných prázdnin viackrát premenila na denné pobytové tábory
pre deti od 3-12 rokov, kde vykonávali rôzne aktivity, zamerané na rozvíjanie vzťahu k zvieratám, prírode
(kŕmenie, čistenie zvierat, čistenie stajní); zbierali a sušili bylinky, varili sirupy z bazy, mäty, levandule,
stáčali púpavový med. Stále organizuje menšie akcie pre deti.Venuje sa bylinkárstvu: okrem sušenia
byliniek vie vyrábať sirupy, tinktúry, mastičky aj ,,medicínku“ na dlhé zimné večery. Medzi jej záľuby
patrí výroba ručne šitých ozdôb na vence na dvere či do interiéru domu; ozdoby na stromčeky; či
reštaurovanie starého nábytku na vidiecky štýl. A ak jej zostane chvíľka voľného času, rada absolvuje
rôzne poznávacie zájazdy či výlety po Slovensku i okolitých susedných krajinách, na ktorých ju všetky
zaujímavé veci ďalej inšpirujú. „Život budeš mať iba taký, akým si ho sám spravíš,“ je motto Katky
Kohútovej.
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Zázrak nie je lietať vzduchom, kráčať po vode, ale kráčať po zemi
Činnosť HIPO Mačov bola ocenená Okresnou radou Matice slovenskej Prievidza - Partizánske vo februári 2017.
Cena za osobitný podiel na zachovávaní tradičnej ľudovej kultúry hornej Nitry je v správnych rukách. Podujatia,
ktoré HIPO Mačov na čele s Annou Blahovou organizuje, už dávno presiahli hranice nášho regiónu, niektoré sú
súčasťou televízneho programu RTVS. Dni roka 2017 na gazdovských dvoroch v Mačove boli pestré na podujatia
i návštevníkov.

29. apríl - otvorenie gazdovských dvorov a stavanie
mája v spolupráci s RKC v Prievidzi a Maticou
slovenskou. Účastníci podujatia - domáci i z iných
kútov Slovenska - ho hodnotili ako veľmi vydarené a
inšpiratívne. K príjemnej atmosfére prispela Detská
ľudová hudba spod Rokoša pod vedením Paulínky
Haragovej.
Priestory Račkeje dvora sa ozývali ich hudbou a
spevom v mesiaci apríl, keď RTVS natáčala ich
program do relácie Kapura. Režiséra tohto programu
dvory natoľko zaujali, že s pánom Blahom natočili

niekoľko zastavení, aby ich mohli v televízii uviesť.
V apríli, máji a v júni sa dvory ozývali detským
štebotom. Ich prehliadku absolvovali žiaci zo Školy
v prírode pochádzajúci z celého Slovenska. Vekovo
malé, ale záujmom o tradície veľké deti si užili aj
pobyt na ihrisku spojený s opekaním a nosením v
sedle na koni. Ich počet okrem vedúcich dosiahol
1 100.
Po dvoch rokoch sa vrátili aj seniori, ktorí dva dni
maľovali zákutia Mačova. Organizátorom bola Mgr.
Amália Lomnická.

Jún – organizovaný 5. ročník zrazu veteránov,
traktorov a inej techniky. Bolo zaregistrovaných 177
účastníkov z 26 obcí okresu Prievidza a 28 z miest a
obcí mimo nášho okresu. Najdlhšiu cestu meral
Rakúšan Hinterwallner Patrik z Viedne na traktore
Stever T 84. Zo Slovenska to bol Pavol Vratický z
Chynorian na traktore Svoboda 15 a Dušan Gibas z
Horného Trhovišťa s traktorom Zetor 3011. Počet
účastníkov – obdivovateľov, presiahol číslo 5 000.
Víťazi v jednotlivých kategóriách súťaže boli Jozef
Iliaš, Branislav Blaho, Jaroslav Úradník a Peter
Škraban. Aj toto podujatie prebiehalo v príjemnej
atmosfére s veľmi dobrou kuchyňou regionálnych
špecialít.
August – posledná augustová sobota bola venovaná
2. ročníku Festivalu pastierskej kultúry. Celý
program bol v priestoroch hotela Baník v

Nitrianskom Rudne. Prezentovali sa tu ľudoví
umelci. Pán Stec urobil ukážku strihania oviec,
spracovania vlny, výroby syra a bryndze. Program
pod názvom Na tom našom salaši bol zameraný na
bačovské zvyklosti. Predstavili sa v ňom Detská
ľudová hudba spod Rokoša, Folklórny súbor Sielnica
Lazany a Folklórny súbor Hájiček z ChrenovcaBrusna.
Okrem týchto stálych podujatí bola v kultúrnom
dome Diviaky nad Nitricou v mesiaci február
prezentácia Ľudového spôsobu chytania cvíčal na
základe etnologického výskumu, ktorý uskutočnilo K
2000 v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom
Prievidza a HIPO Mačov. Stálu expozíciu si možno
pozrieť v priestoroch starej krčmy v Mačove.
V priebehu tohto roka bolo zriadené Múzeum
motorizmu na Močarine.
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Jesenná časť futbalovej sezóny 2017/2018

Subjektívny pohľad fanúšika oslovuje športových priateľov, nadšencov ale i ostatných, ktorým šport v akejkoľvek podobe je srdcu blízky.
„Vážení športoví priatelia. Jesenná časť sezóny 2017/2018 je za nami. S úľavou na duši si, my fanúšikovia, môžeme povedať, konečne. Pohľad do tabuľky je veľavravný. Obe „naše“ mužstvá sa z najrôznejších príčin nachádzajú
v jej spodnej časti. Obe s pasívnym skóre. Obe s hrou, na ktorú sa chodilo pozrieť pár skalných skôr za účelom
stretnutia sa. Fandiť futbalu nebolo možné, pretože vo väčšine zápasov futbal sa nestal. Šanca bojovať o špicu tabuľky, prípadne o postup do vyššej súťaže je v tejto a pravdepodobne aj v nadchádzajúcich sezónach, nulová. Obe
mužstvá sa výsledkovo aj herne trápia, ale najhoršie je, že nikoho to netrápi. Aby som len nekritizoval, ale hľadal aj
nejaké pozitíva. Chvála chalanom, ktorí na ihrisku bojovali a snažili sa. Skutočne všetka česť. A potom je tu ešte
jedno pozitívum, od ktorého sa dá odraziť. Pretože máme to, čo veľa tímov v II. triede PD nemá. A to obrovský
priestor na zlepšenie. Teraz je čas, keď sa treba zamyslieť ako ďalej. Či spolu alebo naďalej od seba. Či to celé má
vlastne zmysel. Pretože bez mládeže, vízie a chuti sa futbal robí (a podporuje) len veľmi ťažko. –mp-

O činnosti TJ Slovan Ješkova Ves – Banky
TJ Slovan ukončila jesennú časť sezóny na 7. mieste VIII. ligy – II. trieda PD. Snaha klubu je aktívne sa
zapájať do činnosti v obci a prispievať nielen k športovému, ale i kultúrnemu životu v obci. Dôkazom je,
okrem iného, 3. ročník futbalového turnaja „in memorial“ Janka Šagáta, ktorý sa uskutočnil 28. októbra
2017. Jedným z posledných podujatí bola Katarínska zábava 25. novembra 2017. Želáme i v budúcom
roku veľa športových úspechov. –zg-

Jesenná časť turistickej
sezóny Klub slovenských turistov
Ješkova Ves - Banky 11. novembra
2017 ukončil letnú turistickú sezónu
výstupom na Strážov.
Do výšky 1 213 m n. m. sa vystúpilo
z obce Zliechov. Cesta bola po predchádzajúcich dažďoch namáhavejšia, šmykľavá, ale všetci ju v poriadku zvládli.
Odmenou bola nádherná už zimná atmosféra na vrchole, prvý tohoročný sneh
a krásny výhľad dolu do doliny. A aby
boli aj adrenalínové zážitky – viacerí
skúmali stopy medveďa, s ktorým sa
našťastie nikto nestretol. Potešujúce bolo
množstvo mladších detí, ktoré si zaslúžia pochvalu za úspešné zdolanie vrcholu. Rastú nám noví turisti. Zostúpilo sa do čarokrásnej dedinky Čičmany, ktorá vždy zaujme svojou neopakovateľnou atmosférou. Odtiaľto viedla cesta do starého mlyna v Tužine, kde sa pokračovalo schôdzou, chutným gulášom, vtipnou tombolou nášho predsedu a príjemným posedením s priateľmi. Ďalšej turistickej sezóne NA
ZDAR!
Septembrový výstup na Vtáčnik (1 345,8 m n. m.) nebol v ideálnom
počasí. Zlá viditeľnosť, mokrý terén, chladno, silný vietor. Aj napriek
tomu sme mali šťastie, pretože na vrchole sa nám sivé mraky nadvihli
a predsa len sme sa mohli pokochať krásnym výhľadom na okolité
pohoria. Vrchol Vtáčnik je jednou zo zastáviek náučného chodníka
Vtáčnik. Nasledujúce posedenie a prenocovanie na chate, kde sme
oslávili tohoročných jubilantov, len umocnilo naše zážitky.
Pozvania v skratke - 31. 12. 2017 – tradičný Silvestrovský výstup na
Rokoš (rsp. bližšie - Silvestrovské stretnutie pri studničke),
20. 1. 2018 – Pochod vďaky SNP Cígeľ,
27. 1. 2018 – 21. ročník turistického plesu. –zg-
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Aktuality zo zariadenia školského stravovania pri ZŠ s MŠ Diviaky nad
Nitricou a materskej školy Zmeny v zariadení školského stravovania nastali v apríli. Post
vedúcej zariadenia školského stravovania zastáva Lucia Janeje.
V septembri nastúpili do kuchyne kuchárky Mária Vajdová, Veronika Uhlárová, Lenka Janíčková, ktorá
supluje Annu Dodokovú. V novembri kvôli ďalšej práceneschopnosti prišla na výpomoc Anna Géczyová.
Kuchársky tím spolu s vedúcou ZŠS má tendencie bežné denné stravovanie deťom obohatiť o nové zrakové i chuťové zážitky. Počas
oslavných svetových dní pripravia
k obedu mnoho dobrôt navyše. K
takým patril Deň čokolády i Deň
mlieka.
Mlieko je pravidelnou
súčasťou jedálnička v rôznej podobe. Svetový deň mlieka je dôvodom
na pripomenutie jeho významu v
živote človeka. V ŠKD sa deti zahrali na dizajnérov a navrhli obaly
na
mlieko.
Pani
kuchárky
nachystali puding a ochutené
mlieko. – text a foto: -ljŠkôlkári navštívili žiakov 1. stupňa.
Popozerali si triedy i jedáleň. Páčila sa im
vyzdobená hallowenská tretiacka trieda i
usmiata pani vedúca s kuchárkami v jedálni.
Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy
žiakov nižšieho stredného vzdelávania základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas
ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.
V Náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú
dávku invencie a dôvtipu. Lokálne organizáciu
zabezpečujú priatelia matematiky a fyziky z
českých a slovenských gymnázií a vysokých
škôl. Naše štvorčlenné družstvo skončilo v
okrese Prievidza na 3. mieste.
Gratulujeme. –gpGratulujeme aj vodnopólistom k získaniu titulov

Zimní Majstri SR pre sezónu 2017/2018 sú novácki vodnopólisti. Na úspechu sa podieľali aj naši skvelí žiaci:
Kadeti - U17: Jakub Oršula (už síce bývalý, ale stále "náš"), Kristián Masár. Mladší žiaci - U13: Adam Beseda,
Marko Medera, Lukáš Vajda. –gp-

Historicky

najlepšie

výsledky

strelcov

zo

streleckého

krúžku

V okresnom kole streľby zo vzduchovky urobili radosť obidve naše družstvá. V kategórii mladších žiakov medzi jednotlivcami obsadila Martina Račková 1. miesto a Adriána Pánisová 2. miesto (obe zo VII. A) a spolu s
výsledkom
Andreja
Tkáča
(VI.
B)
ako
družstvo
vystrieľali
1.
miesto.
Aj kategória starších žiakov bola úspešná: Filip Srnec (VIII. A) bol v jednotlivcoch tretí a spolu s Petrom Znamenákom (VII. A) a Štefanom Pánisom (IX. A) ako družstvo sa umiestnili na 1. mieste. Gratulujeme. –gp-
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Upozornenie 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 stali pravidelnou súčasťou novej rubriky.
Nakoľko sa blíži zimná údržba ciest, vyzývame majiteľov áut parkujúcich na obecných cestách, aby si tieto autá
preparkovali mimo obecných ciest a pozemkov obce, najlepšie do svojich dvorov.
Upozorňujeme majiteľov áut parkujúcich na obecných cestách, že ak ich auto znemožní vývoz smetí smetiarskymi
vozmi alebo posyp a odhŕňanie snehu traktormi, tak náklady spojené s dodatočným výkonom údržby ciest, resp.
odhŕňaním snehu, budú fakturované priamo majiteľom áut parkujúcich aj napriek tomuto upozorneniu na obecných
cestách.
Vodiči smetiarskych áut a vodiči traktorov budú situácie znemožňujúce výkon ich práce dokumentovať fotografovaním áut parkujúcich na obecných cestách.
Za znemožnenie výkonu práce sa považuje nemožnosť odhrnúť alebo posypať obecnú cestu v celej jej šírke
kvôli zaparkovaným autám alebo iným prekážkam. Pre smetiarske autá je to nemožnosť dostať sa dostatočne blízko k smetnej nádobe.
Obec nemôže dopustiť, aby kvôli niektorým nezodpovedným majiteľom áut trpeli občania celých ulíc, pohybujúcich sa po uliciach aj pešo.
Toto upozornenie je vyvesené k nahliadnutiu aj v úradných tabuliach.
Blížia sa Vianoce, tie nádherné chvíle,
prežite ich v láske, šťastí, v harmónii.
Nie sú dôležité dary,
len nech sa vám vždy dobre darí,
nielen teraz, ale stále, majte vždy usmiate tváre.
Nielen v tejto svätej chvíli,
nech je k vám Ježiško milý.
Dary božej milosti nech vás po celý rok chránia,
nech vám dá Boh v novom roku šťastie, radosť,
lásku, smiech, veľa Božieho požehnania.
Krásne Vianoce a šťastný Nový rok praje

všetkým
občanom,
členom, sympatizantom neformálne spoločenstvo Dobrí susedia,
DV Banky – Ješkova
Ves, DV Mačov, KST
Ješkova Ves – Banky,
TJ Slovan Ješkova Ves
- Banky, KST Diviaky
nad Nitricou

Výbor Pozemkového spoločenstva Mačov svojim členom
i obyvateľom obce želá:
Nech drevo v krbe praská a
v ich srdciach láska.
Nech ihličie krásne vonia a
zvončeky tíško zvonia.
Nech plamienok v srdci blkoce,
prežite s blízkymi
krásne Vianoce.

PozvánkyOznamyPozvánkyOznamyPozvánkyOznamyPozvánkyOznamy
Prelom rokov býva v každom meste či obci bohatý na podujatia a aktivity, nie je tomu inak ani v našej obci. Stačí si
už len vybrať.
Obec a ZPOZ D n/N sa osobnými
pozvánkami teší na
podujatia ZPOZ
2. december 2017
13:30 h vítania do života
14:15 h jubilejné sobáše
15:00 h darcovia krvi
15:30 h jubilanti DV Jednota D n/N

Pre všetkých obyvateľov
Obecná zabíjačka
9.december 2017
Žiaci a zamestnanci školy pozývajú
na podujatie
Nočná rozprávková škola
15. decembra 2017
hlavná budova v čase od 16:15 h
vstupné 1 €/1 osoba
netradičný program, tradičná vianočná burza, občerstvenie na záver

Dobrí susedia pozývajú
9. decembra 2017
o 18:00 h na akcie
Rozsvietenie stromčeka,
Mikulášska diskotéka
vo Floride v Ješkovej Vsi

Dobrí susedia navštívia
10. decembra 2017
Senior Banky
pri príležitosti Mikuláša
Folklórny súbor Bukovec
v spolupráci s obecnou knižnicou
ponúkajú
Vianočný program a
vianočné trhy
17. decembra 2017
od 13:30 h
v budove múzea a obecnej knižnice

Pre deti
„Príchod Mikuláša“
8. december 2017 o 15:00 h
v Kultúrnom dome
v Diviakoch nad Nitricou

Posledné zasadnutie obecného
zastupiteľstva v tomto roku

december 2017
KD Diviaky nad Nitricou
Ples rodičov a priateľov školy
15. ročník
10. február 2018 19:00 h
hudba: Marek Vajda
KD Diviaky nad Nitricou
zlosovateľná vstupenka, darček,
foto, program
predpredaj a rezervácia vstupeniek
0911 886 462
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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.
Medzi tradičné jedlá regiónu horná Nitra patrí napríklad nedeľná slepačia polievka, zemiaková polievka, zeleninová, makové, orechové slíže, kapustové šiflíky (fliačky so zelenou kapustou), halušky posypané tvarohom,
orechmi alebo makom, zaujímavé druhy prívarkov, kysnuté koláče a štrúdle s rozličnými druhmi náplní.
Z nápojov je typická domáca ovocná pálenka nazývaná prompai – jabĺčkovica, slivovica, hruškovica, čerešňovica.
Keďže sa blížia najkrajšie sviatky roka pripomeňme si aspoň dva recepty, ktoré kedysi nesmeli chýbať na sviatočnom stole našich predkov.
Štedrovečerná šošovicová polievka
Ingrediencie: 200 g hnedej šošovice, 200 g cibule, 100
g sušených sliviek, 2 PL hladkej múky, 2 PL bravčovej
masti, 200 ml smotany na varenie, 2 bobkové listy, soľ,
celé čierne korenie, ocot podľa potreby.
Postup: Šošovicu s bobkovým listom uvaríme v asi litri
vody do polomäkka, pridáme sušené slivky a varíme,
kým šošovica nezmäkne. Na masti osmažíme cibuľku,
pridáme múku, zalejeme studenou vodou, premiešame
a prilejeme do hrnca k šošovici. Dochutíme soľou
a korením. Chvíľku povaríme a za stáleho miešania
zjemníme smotanou. Polievka je od cibule a sliviek
sladšia, ak máme radšej kyslejšiu, môžeme si ju dochutiť octom. Ten však musíme pred vliatím do polievky
rozriediť trochou vody, aby sa nezrazila.

Vianočný bryndzový biaľoš (ideálny vianočný koláč,
ktorý nie je sladký)
Ingrediencie: 500 g polohrubej múky, vajce, 1 PL
bravčovej masti, soľ podľa chuti, masť na vymastenie
plechu, trochu mlieka na kvások, 1 kocka droždia, štipka soli.
Plnka: 500 g bryndze, 2 zemiaky, 1 dl kyslého mlieka,
vajce, soľ, štipka cukru, pažítka.
Postup:
Z mlieka, preosiatej múky, droždia a štipky cukru urobíme kvások. Po vykysnutí ho zmiešame s múkou, soľou a vajcom, pridáme masť a vypracujeme cesto, ktoré položíme na vymastený plech, roztlačíme ho dlaňou
a necháme ešte kysnúť. Biaľoš potrieme plnkou a vrch
posypeme pažítkou. Vo vyhriatej rúre pečieme do ružova. Ak by povrch koláča začal praskať, teplotu znížime.

Spoločenská rubrika (z matričných údajov od 1. 8. 2017 do 30. 11. 2017)
Z našej obce sa odsťahovali:
Agáta Kopečná, Lucia Bieliková, Matúš Gregor,
Dančová, Jolana Pánisová
Michal Gregor, Ivana Gregorová, Marek Jurenka,
75 rokov: Jaroslav Biňovský, Ing. Alojz Hagara,
Eliška Jurenková, Jana Jurenková, Tomáš Pršo,
Emília Vrbovská
Alexander Molnár, Liliana Balážová, Jana Plachá,
70 rokov: Mária Divékyová, Ján Beseda, Jarmila Frederik Iliaš
Dodoková, Ing. Ján Jurenka, Viktor Divéky, Jozef Do našej obce sa prisťahovali:
Guľka, Anna Hagarová, Štefan Pánis, Anna ŠimTobias Matuška, Denisa Matušková, Andrej Badáň,
ková
Radovan Badáň, Sabina Badáňová, Mgr. Beáta BaNarodenie: Maroš Vaňo, Andrej Divéky, Tamara dáňová, Radovan Gebrlín, Lívia Gebrlínová, Tereza
Lašáková, Eliška Žilová, Filip Svitok
Gebrlínová, Zuzana Gebrlínová, Ing. Elena Švábová
Úmrtie: Zdenko Noska, Ján Sobota, Anastázia Koššová, František Divéky, Stanislav Motúz, Marta Iliašová,
Jubilanti:
90 rokov: Margita Jurenková
85 rokov: Irena Ružová, Mária Jaluvková, Mária

Jozef Pršo
Sobáše: Matej Kuric a Michaela Motúzová, Zdenko Mišeje a Zuzana Teplanová, Štefan Jankeje a Zuzana
Čechová, Branislav Mičian a Ing. Alena Vajdová, Martin Bielik a Mgr. Lucia Halmová, PhD., Jozef Iliaš
a Lucia Kováčiková, Lukáš Karak a Laura Bálentová
Redakcia občasníka sa ospravedlňuje za chybu v sobáši v čísle 2/2017: Martin Šimka a Ing. Eva Kubíčková


Diviacke
noviny

Staňte sa tvorcami Diviackych novín. Sú svedectvom o dianí v obci v určitom čase. Ozvite sa, pošlite svoje príspevky na
adresu obec@diviaky.sk alebo ich osobne doručte na obecný úrad. Tešíme sa na prispievateľov 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 - štvrťrok 2018.
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