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Informačný občasník obce Diviaky nad Nitricou

4/2009

december 2009

nepredajné

Do predvianočného čísla Diviackych novín mnohí z Vás poslali vianočné a novoročné priania. Ďakujeme všetkým
prispievateľom a veríme, že každé blahoželanie si nájde svojho adresáta.

Starý rok sa lúči a nový sa rodí,
Nech sny, o ktorých často
DV Jednota Mačov
takto to rok čo rok na tom svete chodí.
premýšľate,
Je už dobrým zvykom v tejto vzácnej chvíli,
Na Vianoce, keď svet stíchne,
splní čas.
želať si navzájom hodne zdravia, sily.
nech vám božie dieťa vzdychne. Nech Vaše srdcia otvoria sa
A hlavne nech pokoj vládne svetom,
a láska zavíta medzi nás.
Zdravie, pokoj, radosť a silu
Nech zdravie nechýba nikomu
želáme vám všetkým mnoho zdravia – dospelým nielen v túto svätú chvíľu,
a šťastie príde do každého
aj deťom.
ale taktiež v novom roku,
domu.
Žeby o rok na jedličke zasa sviečky svietili,
Spokojné
prežitie
vianočných
nech vás vedie v každom kroku.
aby ľudia na tom svete v zdraví, šťastí si žili,
sviatkov,
nech hviezdička betlehemská jasne žiari nad nami,
veselý Silvester
nech si ľudia šťastne žijú pod krásnymi Tatrami. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí nám
a úspešný nový rok 2010
Požehnané vianočné sviatky všetkým
„krúparom, huhúkom, hríbarom,
čvíčaliarom a smoliarom“ praje FS Bukovec.

pomáhali pri našej činnosti. Tešíme sa
želá
na spoluprácu i v budúcom roku. –ab- kolektív ZŠ s MŠ Diviaky nad
Nitricou všetkým rodičom
a priateľom školy

Opäť prichádzajú Vianoce – sviatky šťastia, radosti a pokoja. Je to čas, keď sú si všetci ľudia bližší, milší a snažia sa
okolo seba rozdávať radosť. Pri tejto príležitosti by som sa chcel poďakovať za celý stolnotenisový oddiel starostovi obce
Diviacka Nová Ves, pánovi Stanislavovi Znamenákovi, za to, že nám uvoľnil sálu v ich kultúrnom dome a tým sme mohli
odohrať domáce stolnotenisové zápasy. Ešte raz pekne ďakujem a prajem šťastné, veselé Vianoce a nový rok. Marian Caňo.

KST Ješkova Ves – Banky želá svojim
členom a spoluobčanom:
Krásne Vianoce nech prídu k vám,
pod stromčekom rozžiari sa tvár,
pri večeri nech sa všetko splní,
po celý rok nech láska, šťastie
a zdravie život naplní.
-mh-

Na Vianoce všetko skrásnie,
tak Vám prajem zdravie, šťastie.
Všetko pekne vonia, svieti,
radujú sa všetky deti.
Nech sú sviatky plné lásky,
netrápia Vás viacej vrásky.
Všetko dobré v novom roku
a radosť do kroku
spolužiakom praje
Lenka Nosková z 3. triedy

Dozorný výbor Jednota
Banky – Ješkova Ves
želá všetkým zákazníkom
i občanom
našej obce krásne sviatky
a šťastný nový rok!
Sladký cukrík dobroty,
mandarínku ochoty,
čokoládku v srdca tvare,
nech je lásky veľa stále
a oriešky – dobré slová,
ktoré ľudí spolu spoja.

MV Banky
a MV Ješkova Ves
želá všetkým občanom obce, aby
sme si pokojne nažívali v našich
dedinkách
a nech nikoho šťastie, zdravie
a láska neopúšťa!
Vianoce čisté
a biele ako sneh,
v živote len radosť, šťastie, zdravie
a smiech.
K tomu silvestrovskú náladu
a dobrú pohodu
po celý rok 2010.
-vm-

Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Banky,
želá všetkým pokojné vianočné sviatky a úspešný rok 2010!
Nech radosť a šťastie vládnu u vás doma,
nech zďaleka obchádza vás nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne za sviatočným stolom,
nech láska prevláda nad nemilým slovom.
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sviatkov pribrzdime šialené pracovné tempo a chvíľu sa venujme svojim myšlienkam.
Sú veľmi dôležité, lebo z vypovedanej myšlienky vzniká skutok – dobrý, ale aj zlý. Zvážme slová latinského
príslovia, „Ten, kto drží svoj hnev na uzde, víťazí nad svojím najväčším nepriateľom.“ ,a posúďme, či ho
dokážeme aj my aplikovať vtedy, keď sa to od nás neočakáva. Zažili ste niekedy podobnú situáciu?
Jeden muž si chcel v novinovom stánku kúpiť noviny. Aj keď sa pozdravil veľmi zdvorilo, predavač mu odpovedal nevľúdne
a namrzene. Noviny mu strčil drzo pred nos. Zákazník vzal noviny a predavačovi zaželal príjemný víkend. Priateľ, ktorý ho čakal
vonku a celú situáciu pozoroval, sa ho potom spýtal:
„Vždy sa k tebe správa tak nezdvorilo?“
„Áno, na nešťastie áno.“
„A ty si voči nemu stále taký milý a priateľský?“
„Áno.“
„Prečo si k nemu taký zdvorilý, keď on je voči tebe taký neprívetivý?“
„Pretože nechcem, aby on rozhodoval o tom, ako sa budem správať.“
Často zvykneme ľuďom hovoriť: „Ty si ma ale nahneval...!“
Ale aká je pravda? V skutočnosti ma nemôže nahnevať nikto.
Len ja sám rozhodujem, či sa nahnevám, alebo sa nenahnevám.
Môj hnev závisí od toho, ako sa dokážem, alebo nedokážem ovládať. (prevzaté z knihy Život je zaujímavý).

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Dňa 22. októbra 2009 o 18,00 hod. sa v KD v Diviakoch nad Nitricou uskutočnilo verejné zasadnutie OZ. Rokovanie viedol
starosta obce, Ing. Július Duranzia. Po odsúhlasení programu boli samostatne vyhodnotené úlohy prijaté na predchádzajúcom
verejnom zasadnutí. Ekonómka obce, p. Eva Iliašová, podala informáciu o plnení rozpočtu obce v rámci prenesených
a originálnych kompetencií a pri plnení menovitých úloh podľa jednotlivých kapitol. Starosta obce túto informáciu doplnil o
dopad finančnej a hospodárskej krízy na rozpočet obce a informoval o aktivitách, ktoré budú zabezpečené do konca roka:
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ, kde stavebné práce sú aj cez nepriaznivé počasie realizované v súlade so schváleným
harmonogramom,
- spracovanie realizačnej dokumentácie pre stavebné povolenie IBV Kalinovská,
- zastrešenie a úprava čelnej fasády budovy Obecného úradu a výmena drevených okien za plastové na budove KD
v Diviakoch nad Nitricou.
OZ schválilo vyhotovenie nových úradných tabúľ a erbu obce, ktoré budú umiestnené na čelnej stene budovy OcÚ. Zároveň
schválilo zhotovenie dvoch nových vstupných tabúľ do našej spoločnej obce, ktoré budú umiestnené pri hlavnej ceste pri vstupe
do obce v smere od Diviackej Novej Vsi a pri vstupe do obce v časti Ješkova Ves v smere od Nitrianskeho Rudna.
Na základe písomného oznámenia a osobného jednania s predsedom Pozemkového spoločenstva Mačov, starosta obce odporučil
vypustiť z návrhu nájomnej zmluvy na prenájom pozemku (časti cintorína Mačov) poslednú vetu v článku III. – účel prenájmu.
Tento návrh OZ schválilo a takto upravená nájomná zmluva umožňuje zapísať budovu Domu smútku na LV obce, ale aj možnosť
stavebných úprav podľa spracovanej dokumentácie.
–jd-

Obecný úrad dostáva nový šat

Svoj vzhľad mení budova Obecného úradu a KD
v Diviakoch nad Nitricou.
Táto rekonštrukcia vo svojej prvej etape zahŕňa zastrešenie budovy
Obecného úradu, výmenu drevených okien KD za nové - plastové a
úpravu časti prednej fasády budovy.
Aj napriek nepriaznivému počasiu bola samotná rekonštrukcia
uskutočnená v priebehu mesiaca októbra a prvej dekády novembra
2009 podľa časového harmonogramu. Finančné zabezpečenie
zastrešenia, úprava fasády a výmena okien KD bolo vykryté
poskytnutím dotácie na individuálne potreby z Ministerstva financií SR
vo výške 5 tis. Eur a účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu SR vo výške
10 tis. Eur.
V ďalšej etape sa predpokladá (podľa spracovaného projektu) presunúť
vonkajšie schodisko do vnútorných priestorov Kultúrneho domu
a zabezpečiť úpravu fasády južnej časti budovy.
Termín realizácie tejto etapy je ovplyvnený súčasnou hospodárskou
a finančnou krízou, pretože financovanie z vlastných zdrojov obce
môže byť uskutočnené len z časti.
–jd-

Predpovede sa splnili
Voľby predsedov a poslancov samosprávnych krajov, ktoré sa konali 14. novembra 2009, potvrdili predvolebné odhady účasti.
Obyvatelia našej obce mali možnosť prísť k volebným urnám a dať svoj hlas kandidátom na posty do Trenčianskeho
samosprávneho kraja. V oboch okrskoch (okrsok č. 1 - časti obce Diviaky, Mačov, Somorova Ves, okrsok č. 2 - časti obce Ješkova
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Ves, Banky) boli volebné miestnosti otvorené podľa harmonogramu. Hlasovanie prebiehalo pokojne a bez problémov.
Nasledujúce tabuľky udávajú štatistiku účasti v jednotlivých kolách.
Počet zapísaných voličov do
zoznamu
Počet voličov, ktorým boli
vydané obálky
Počet platných hlasovacích
lístkov odovzdaných
pre voľby do zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích
lístkov pre
voľby predsedu
Účasť vo voľbách

1457
351
345

322
24 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre voľbu predsedu TSK:
1. Pavol Sedláček, Mudr., MPH., MEconSc.,
2. Martin Fedor, Mgr.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TSK:
1. Štefan Gaman, PaedDr.
247 hlasov
2. Mária Tkáčová, Bc.
139 hlasov
3. Štefan Škríp, Ing.
112 hlasov
4. Róbert Géczy, PhDr.
93 hlasov
5. Ján Cipov, RsDr.
67 hlasov
6. Katarína Macháčková, JUDr. 61 hlasov
7. Jozef Loja, MUDr.
57 hlasov
8. Dušan Šimka, Ing.
54 hlasov
9. Jozef Stopka, Ing., Mgr.,
53 hlasov
10.Vojtech Čičmanec, Ing.
51 hlasov
158 hlasov
62 hlasov

PaedDr. Štefan Gaman v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja získal dostatočný počet hlasov na to, aby sa stal poslancom TSK.
Ďakujeme za jeho podporu a prajeme veľa úspešných krokov v novej pozícii.
2. kolo volieb na predsedu TSK sa uskutočnilo 28. 11. 2009:
Počet zapísaných voličov do zoznamu:
1459
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu:
203
Účasť vo voľbách : 14 % (zdroj: volebné zápisnice)

Žijú medzi nami

V decembri
1959
sa
narodil
v Partizánskom, ale Diviaky nad Nitricou sú
jeho bydliskom. Dušan Hagara, akademický
sochár.
Učarovala mu príroda a práca s drevom.
Rezbárstvu sa začal venovať pod vedením
učiteľa Jána Škrabana v ZDŠ a svoj talent
ďalej rozvíjal v SUPŠ v Bratislave u prof.
akademického sochára Ľudvíka Korkoša. Na
Vysokej
škole
výtvarných
umení
v Bratislave študoval odbor reštaurovanie
umelecko-historických pamiatok – plastika.
Jeho prvým zamestnaním bola ZUŠ
v Nitrianskom Rudne, kde sa venoval
deťom s výtvarným cítením.
V rokoch 1987- 1991 pracoval ako
samostatný reštaurátor v ŠRA Bratislava.

1. Martin Fedor, Mgr., MEconSc., 57 hlasov
2. Pavol Sedláček, Mudr., MPH, 146 hlasov

V tomto čase ako člen kolektívu sa podieľal na reštaurovaní hlavného oltára
Panny Márie v Prievidzi. V máji 1993 bol delegovaný Komorou reštaurátorov na
medzinárodný pracovný seminár do Grazu v Rakúsku. Tri roky pracoval
v Nemecku. Pracovné aktivity a výtvarné činnosti prezentoval výstavou v Museu
Bramsche v Nemecku. V Prievidzi, v Hornonitrianskom múzeu, mal svoju prvú
samostatnú výstavu voľnej tvorby v roku 1997. V súčasnosti pôsobí ako
samostatný odborný reštaurátor a výtvarník na voľnej nohe. Je členom Komory
reštaurátorov Slovenska, v ktorej pôsobí ako člen predstavenstva,
disciplinárnej komisie a ako člen skúšobného senátu. Istý čas bol členom
Reštaurátorskej komisie pri P.Ú. v Bratislave.
Od roku 1986 svoju reštaurátorskú a voľnú výtvarnú tvorbu prezentoval na
niekoľkých výstavách doma i v zahraničí. Niektoré z nich možno spomenúť:
Umelci dnešku (1986, 1988), Salón mladých – Trenčín (1988), Tvorba – Banská
Bystrica (1990), Trienále reštaurátorského umenia – Senica (1992), Horizonty
v súčasnosti –Trenčín (1998, 2000, 2007), ...
Počas svojej profesijnej činnosti nezaháľa. Podieľa sa na zreštaurovaní
viacerých drevených a kamenných objektov u nás i v zahraničí. Je ich celkom
pekné množstvo. Ich vymenovávanie by bolo zdĺhavé. Významnejšie kamenné
objekty: Mariánsky stĺp v Tužine (1997-99), Stĺp Panny Márie, Epitafné
náhrobné kamene rodiny Majthény – Nováky (2002), Vodný hrad – kamenné
články – Šimonovany (2000-08). Medzi posledné a výtvarne zaujímavé práce
patrilo reštaurovanie bohatej sochárskej výzdoby z priečelia kostola Piaristov
od sochára Dionýza Stanettiho a kamenných exteriérových prvkov (2006-09).
V regióne hornej Nitry (ale aj v iných častiach Slovenska) sa nachádza veľa
drevených objektov zreštaurovaných akad. sochárom Dušanom Hagarom.
Najbližšie k jeho bydlisku sú: Kostol Všetkých svätých Diviacka Nová Ves –
oltár Panny Márie (2004-06), oltár sv. Anny (2004-07), oltár sv. Jána
Nepomuckého (2004-07), patronátna lavica (2004-07), Kostol Všetkých svätých
v Bytči – hlavný oltár Všetkých svätých (2006-08), bočný oltár Panny Márie
(2008-09), ...

Akademickému sochárovi Dušanovi Hagarovi prajeme k 50-tym
narodeninám zdravie, spokojnosť v rodine, mnoho výtvarných nápadov
a reštaurovaných objektov.
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Z činnosti organizácií v obci
DV Jednota Banky – Ješkova Ves

Z činnosti: príprava vianočnej výstavy, súťaž v aranžovaní
vianočných svietnikov, príprava odmien pre všetky deti,
tvorivé dielne – výroba vianočných ozdôb
Plánujeme: karneval pre deti, veľkonočnú súťaž o najkrajších
operencov, hydinu (z ľubovoľného materiálu), Deň dobrých
susedov (hádam sa nám podarí aj 2. ročník), Športové
popoludnie pre deti a dospelých a turnaj vo volejbale
Snažíme sa veľa robiť s deťmi a pre deti, ale
nezabúdame ani na dospelých. Najlepšou odmenou je nám
spokojnosť ľudí, spoločné stretnutia, spoločná zábava. Dúfam,
že nám pomôžete aj v budúcom roku 2010 svojou spoluprácou
i účasťou. Tešíme sa na vás.
- zg-
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KST Ješkova Ves–Banky
Z činnosti: 7. 11. 2009 sa členovia a sympatizanti turistov
a turistiky rozlúčili s turistickou sezónou. Výstup na Strážov sa
síce pre nepriaznivé počasie nemohol uskutočniť, ale tradičný
bowlingový turnaj v Gápli sme si nenechali ujsť.
Pozvánky: 31. 12. 2009 – tradičný výstup na Rokoš
30. 1. 2010 – Turistický ples – KD v Diviakoch n.
Nitricou – informácie a vstupenky V. Šimka – 0902200927, Ľ.
Duchoň – 0902294328
Poďakovanie: Ďakujeme všetkým členom a občanom, ktorí sa
zapojili do našej činnosti alebo prispeli na našu činnosť. Aj
budúcom roku si dovoľujeme osloviť všetkých našich
priaznivcov a požiadať ich o 2%-ný príspevok zaplatenej dane
za rok 2009 na číslo účtu 0372218633/0900. Ďakujeme. -zg-

Za úspešnú hru dostali
cestovné vaky

Ukončenie jesennej časti futbalového ročníka
2009 – 2010 sa pre všetkých futbalistov TJ
Družstevník Diviaky nad Nitricou konalo 6.
novembra 209 v Kultúrnom dome. Po
krátkom ale výstižnom zhodnotení bola
vyslovená spokojnosť len s činnosťou
družstva žiakov.
Po slabučkej minulej
sezóne dokázali progres a po polovici sezóny
sú s +6 bodmi na 5. mieste. Keďže na jar
hrajú iba tri zápasy na ihriskách súperov,
otvára sa im možnosť posunúť sa v tabuľke ešte vyššie. Dôležitejšia je však predvádzaná hra. Za svoje umiestnenie boli žiaci
odmenení cestovnými vakmi.
V dorasteneckom mužstve sa spokojnosť zastavila na 60-ich percentách. Škoda, že sa nepodarilo dotiahnuť do víťazného konca
vynikajúco rozohrané zápasy s Ráztočnom, Porubou a Kľačnom, kde by mohli atakovať 1. miesto. Je potrebné i naďalej pracovať
a veríme, že príde aj lepšie obdobie. Umiestnenie na 6. mieste ako aj niektoré výkony jasne ukazujú rezervy. Nespokojnosť
s výkonmi i prístupom je v mužstve dospelých, čo otvorene vyjadrili aj tréneri. Na záver bolo podané malé občerstvenie. –dd-

Život je dar, je vôňa našej zeme

Je prvý puk na vŕbe – je radosť, že žijeme. Život je láska
človeka k človeku. Život je teplá dlaň a láskavé slovo. Život je záblesk vďaky v očiach za všetko, čo bolo...
Tieto krásne slová patrili seniorom našej
obce, ktorí sa zišli 3. decembra 2009
v KDv Diviakoch nad Nitricou. Bolo to
tradičné stretnutie, ktoré každoročne pre
obyvateľov nad 70 rokov života
pripravuje Sociálna komisia pri OcÚ.
Atmosféra stretnutia bola umocnená
krásnou vianočnou výzdobou kultúrneho
domu. V očiach starkých bolo vidieť
radosť zo stretnutia, veď mnohí z nich sa
v priebehu roka ani nemali možnosť
stretnúť. A bolo o čom rozprávať...
Program im spestrili naši najmenší
a najroztomilejší - deti z MŠ Diviaky nad
Nitricou. FS Bukovec im pripomenul ich
dávne predvianočné večery, ktoré mnohí z nich trávili na driapačkách peria. Veru si aj pospomínali, ako bolo za ich mladých čias
veselo.
Áno, život je dar a je treba vedieť s ním aj nakladať, aby tým darom zostal. Život všeličo naším starkým dal, ale aj zobral. Za ten
dlhý čas im pribudli vrásky, postriebrili sa im vlasy, ale ich celoživotné skúsenosti a ich múdrosť im nikto nemôže vziať. Tú
naopak, s láskou odovzdávajú svojím blízkym, deťom, vnúčatám, pravnúčatám... A tak je to správne. Nech im teda naďalej slúži
zdravie a nech sa cítia stále potrební pre svojich blízkych. Verím, že o rok sa znovu stretneme .
-ač-
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V rámci tematickej výstavy k Vianociam, ktorá sa konala v KD v Diviakoch nad Nitricou v prvý decembrový týždeň, ZPOZ
Človek človeku pripravil stretnutia s jubilujúcimi manželskými pármi, s darcami krvi a jubilantmi – členmi DV COOP Jednota
Diviaky nad Nitricou. Do obradnej siene prijalo pozvanie aj 11 manželských párov so svojimi deťmi – novými občiankami našej
obce. Všetky podujatia boli plné srdečnosti, úprimnosti. ZPOZ ďakuje Územnému spolku SČK v Prievidzi a DV COOP Jednota
Diviaky nad Nitricou, ktorí iniciovali poďakovanie darcom krvi a jubilantom – členom DV Jednota.

Deti z DFS Studnička

Darcovia krvi

Jubilanti – členovia Jednoty Diviaky n /N

Dva strieborné, jeden zlatý manželský pár

Strieborní manželia Juríkovci

P. Vaľková - členka Jednoty už 33 rokov

Dni Slovenska v Bratislave 2009
Skúsili ste niekedy zažiť atmosféru Vianočných trhov
v Bratislave??? Kto to nezažil, nevie, o čom je reč. FS
Bukovec sa môže pochváliť, že túto čarokrásnu predvianočnú
atmosféru na Hlavnom námestí v Bratislave si užila už
druhýkrát a to naozaj naplno. Keď sme dostali elektronickú
pozvánku na toto podujatie, neváhali sme ani minútu
a prihlásili sme sa. Vybrali sme si posledný novembrový deň,
keď v kalendári figurovalo meno Ondrej. Účastníci tohto
vianočného podujatia nemajú síce nárok na honorár, ale hreje
ich dobrý pocit, že ich vystúpenia sú nahraté
a v predvianočnom
období
premietané
v domovoch
dôchodcov. Aj táto charitatívna myšlienka nám pomohla
k rýchlem
u
rozhodnuti
u. Autobus
nám
poslalo
BKIS grátis a nám to stačilo. Neodradili nás ani minuloročné skúsenosti
s veľmi studeným a nevľúdnym počasím.
Tentoraz bola atmosféra na Hlavnom námestí v Bratislave úžasná aj vďaka
krásnemu, teplému počasiu. Počas vystúpenia sme mali v hľadisku veľké
množstvo neznámych ľudí, ktorí nám vyjadrovali svoje uznanie a pochvalu.
A keďže sa naše publikum nechcelo rozísť, tak sme si s nimi pod pódiom ešte
nejakú hodinku zaspievali. A verte mi, či nie, pridávali sa k nám ďalší a ďalší
cudzí ľudia a spievali spolu s nami. Bolo to naozaj krásne a dlho to bude
doznievať v našich srdiečkach. Pravda je, že Vianoce ľudí zbližujú... – ač-
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Priniesli Vianoce do obce
ZŠ s MŠ v spolupráci s Kultúrnou komisiou pri OcÚ Diviaky
nad Nitricou a DV COOP Jednota Banky – Ješkova Ves
pripravili pestrý program v KD v Diviakoch nad Nitricou v
predvianočnom období.
Vianočná výstava sa spájala s výstavou vyšívaných obrazov
Martina Klinca. Prečo sa stali aj obrazy Martina Klinca
súčasťou vianočnej výstavy? Preto, že ZŠ s MŠ Diviaky nad
Nitricou v tomto školskom roku získala finančný grant z fondu
Porfix, Nadácia ARX Jaslovské Bohunice na realizáciu projektu,
ktorý sa volá Defilé obce Diviaky nad Nitricou. Projekt sa
zameriava na históriu obce a na 50-te výročie základnej školy.

Súťaž o naj vianočný svietnik
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V rámci tohto projektu sú naplánované aktivity a stretnutia so
zaujímavými rodákmi a obyvateľmi obce. Tvorivé dielne,
vianočná výstava sú z časti financované aj prostredníctvom
tohto projektu. Do predvianočného obdobia kvôli atmosfére,
ktorú Vianoce prinášajú, sme naplánovali predstavenie práce
človeka, ktorému osud skrížil vlastné plány. Martin Klinec,
ktorý si našiel v neočakávanom osude svoju cestu. Obrazy,
ktoré vyšíva sú jasným dôkazom sily, trpezlivosti a viery vo
vlastné sily. Snažíme sa deťom takýchto ľudí predstavovať,
aby vedeli, že akékoľvek ambície sú splniteľné.
Jeden z Martinových obrazov:

Tvorivé dielne – zdobenie medovníkov, práca s prírodným materiálom a práca s papierom. Tematické
tvorivé dielne – Diviacke zvyky pri štedrovečernom
stole a pečenie oblátok.
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Čože je to päťdesiatka

7

Jednou z hlavných priorít volebného obdobia zostáva rekonštrukcia ZŠ s MŠ V Diviakoch nad Nitricou. Stavebné práce boli
zahájené v mesiaci júl 2009. Každý utorok prebieha kontrolný deň za účasti starostu obce, riaditeľky školy, dodávateľa stavebných
prác a majiteľa firmy Stavis s.r.o. Bratislava p. Vladimíra Slíža a stavebného dozoru z Ústavu stavebnej ekonomiky p. Františka
Michnu.
Termín ukončenia rekonštrukcie je plánovaný na november 2010. Spracovaný harmonogram stavebných prác, dobrá organizácia
práce, ale aj koordinácia dodávok vytvorili podmienky pre ukončenie tohto diela v predstihu. Ku koncu novembra boli stavebné
práce zabezpečené 80% - ným podielom a dodávka vnútorného zariadenia školy bola splnená na 100 % cestou firmy Kvant s.r.o.
Bratislava. Je teda reálny predpoklad rekonštrukciu ukončiť už v januári 2010. Samotný projekt je spolufinancovaný z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR. Výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 95 % z celkových
oprávnených nákladov a ostatné náklady vo výške 5% spolufinancuje obec z vlastných zdrojov. Nový šat školy a vnútorné
vybavenie sú pekným darčekom našej jubilantke – budova školy bude čoskoro sláviť 50 rokov od svojho otvorenia.
–jd-

Škola, ktorej to myslí

alebo Musím sa učiť, mamička, musím sa učiť...
Stredoeurópska
nadácia (CEF)
a spoločnosť
SLOVNAFT,
a.s. v spolupráci
so Združením
Orava vyhlásili
v poradí už tretí
ročník programu
„Škola, ktorej to
myslí“. Program
má
za
cieľ
naučiť učiteľov inovatívnym vyučovacím metódam, ktoré
u žiakov podporujú samostatné a kritické myslenie, schopnosť
analyzovať informácie a efektívne vytvárať a vyjadrovať svoj
názor. Do 3. ročníka programu pre školský rok 2009/2010 sa
prihlásila aj naša škola. (Skúšali sme to aj v minulom školskom
roku, ale neboli sme úspešní). Podarilo sa. Od 23. októbra 2009
sme jedinou školou v rámci Trenčianskeho kraja a jednou z 8
škôl v rámci celého Slovenska, v ktorej tento projekt prebieha.
Jeden krát mesačne sa po vyučovaní všetci pedagógovia
stretávajú s lektorkami na pôde našej školy, aby poznatky
prepletali
s hrou,
učením,
vymýšľaním, maľovaním,
projektovými a zážitkovými aktivitami, v ktorých treba vyjadriť
svoj názor, postoj, či aplikovať problém na danú situáciu.
Zásluhou pestrých aktivít sa stráca aj únava a pedagógovia,
v roli žiakov vytvárajú výbornú pracovnú atmosféru, v ktorej
nechýba okrem povestnej pracovitosti a usilovnosti ani humor
a veselá nálada. Viac o jednotlivých stretnutiach a ich obsahu sa
môžete dočítať na blogu školy v kapitole Školenia –
diviakynadnitricou.spaces.live.com.
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Plesová sezóna v Diviakoch nad Nitricou začne v decembri

Do uzávierky tohto čísla sa redakčnej rade podarilo zistiť, že plesová sezóna v našej obci bude pravdepodobne najbohatšou za
posledné roky.
Odštartuje 26. decembra 2009 tradičným „Plesom KDH“. Silvester v kultúrnom dome dostal prívlastok rodinný, pretože
účastníkmi môžu byť dospelí aj deti, t. j. celé rodiny.
Obecný úrad pokračuje v tradícii Novoročného stretnutia 16. januára 2010. O týždeň neskôr sa budete môcť zabaviť na Plese
mačovských futbalistov. Januárové plesy uzavrie 30. januára 2010 Ples turistov.
13. február 2010 je dátumom Valentínskeho plesu, ktorý organizuje Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou a symbolicky
už 8 rokov ukončuje plesovú sezónu v našej obci.
Pozývame Vás zabaviť sa, oddýchnuť, relaxovať pri dobrej hudbe, peknom programe i bohatej tombole.

––––––––0––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Spoločenská rubrika (od 25. 9. 2009 do 12. 12. 2009):
úmrtie: U
Kaňa Imrich
Guľka Anton

narodenie:

sobáše:

Patrik Kolibka, Adam Bahna,
Lukáš Laššák, Martin Mišeje

Bc. Adriána Krajčiová - Ing. Miroslav Čahoj

jubilanti:

do našej obce sa prisťahovali:

70 rokov: Jozef Iliaš D 177, Anton Hagara B 452
75 rokov: Jozef Vavro D 78, Mária Lomnická B 444, Jozef Kotula B 503
80 rokov: Jolana Briatková M 403 Emília Duchoňová SV 86
90 rokov: Jozef Čech D 205

Alexander Molnár, Tomáš, Patrik,
Molnárová Jana

z našej obce sa odsťahovali: -

??????????????????????????????????????????????????

Redakčná rada
praje

Vinšujeme na tieto sviatky ponajprv šťastie, zdravie, hojné Božské požehnanie.
Na poli úrody, v stodolách plienoty, v komore hojnosť,
v pitvore svornosť, v izbe lásku, úprimnosť a na dietkach radosť,
aby ste boli veselí ako v nebi anjeli.

Diviacke
noviny

Staňte sa tvorcami Diviackych novín. Sú svedectvom o dianí v obci v určitom čase, a preto je aj na vás,
aby toto svedectvo bolo čo najúplnejšie. Ďakujeme. Ozvite sa, pošlite svoje príspevky na adresu
gabikapa@post.sk, resp. obec@diviaky.sk alebo ich osobne prineste na Obecný úrad. Tešíme sa na
prispievateľov zo všetkých častí obce. Uzávierka ďalšieho čísla je 25. februára 2010.

Ilustrácie v
čísle

Lenka Nosková, Martinko Hronec, Viktorka Mišejová, žiaci 3. ročníka
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