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Obec Diviaky nad Nitricou v tomto roku slávi 800. výročie prvej písomnej zmienky o časti obce Diviaky. Pri tejto
príležitosti si Vás dovoľujeme pozvať na oslavy tohto, pre obec významného výročia pod názvom:

8 00 r oko v o bce
13. roč ník Doži nkových slá vností

ktoré sa uskutočnia dňa 6.8.-8.8.2010 (piatok, sobota, nedeľa) v KD a na ihrisku TJ v Diviakoch nad
Nitricou (v prípade nepriaznivého počasia v KD v Diviakoch nad Nitricou)

PPrrooggrraam
m sslláávvnnoossttíí::
6.8.2010

17,00 hod (kultúr. dom)

Mimoriadne zasadnutie OZ
Slávnostné ocenenie zaslúžilých funkcionárov obce (akcia
ZPOZ)

7.8.2010

10,00 hod
16,00 hod (ihrisko TJ)

Slávnostná svätá omša
Hlavný program (vystúpenie FS Hájiček, FS Bukovec,
DFS Studnička, FS Nevidzianka)
Súčasťou hlavného programu bude aj odovzdanie
dožinkových vencov
Vylosovanie tomboly

19,30 hod

Súčasťou slávností je vozový sprievod všetkými časťami obce so začiatkom o 12 oo hod
v Somorovej Vsi. Nebude chýbať ani ukážka mlatby priamo v priestoroch ihriska TJ Družstevník.
Po tombole nasleduje „ľudová veselica“ do rána bieleho…
Do tanca bude hrať hudobná skupina „Rytmik“.
8.8.2010

15,00 hod

Súťaž v kopaní futbalových jedenástok

V
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Stručný pohľad na obec
Dejiny sú prítomnosť za chrbtom. Trvá necelú sekundu. Všetko, čo sa stane pred ňou je budúcnosť a čo sa stane po jej
uplynutí, je minulosť. Minúty, hodiny, dni, roky, storočia a tisícročia z nej robia úžasný labyrint, v ktorom sú skryté
pôvody každého z nás, rodu, národa, dejiny vecí, prírodných objektov a architektonických objektov, dejiny obce.
O našej obci Diviaky nad Nitricou sú známe viaceré rozporuplné dátumy, ale historici sa zhodli na roku 1210 ako
významnom míľniku, je to rok prvej písomnej zmienky. A od nej v roku 2010 uplynulo presne 8 storočí. Veľké
jubileum si zaslúži veľkolepé oslavy.
redakcia

Charakteristika a poloha obce
Obec leží v nitrickom výbežku Hornonitrianskej kotliny pri úpätí južného výbežku Strážovskej hornatiny
a na pravostrannej nive rieky Nitrica.
Obec Diviaky nad Nitricou patrí do vidieckeho, hornatého typu krajiny. Prevažne hornatinný povrch
chotára tvoria druhohorné horniny a starotreťohorné flyšové pieskovce a ílovce. Má rendziny a hnedé
lesné pôdy. Časť v okolí obce je odlesnená, inde sú bučiny s javorom a dubovohrabové lesy, miestami
s borovicou.
V dedine sa nachádzajú prízemné, jednoposchodové, dvojposchodové budovy, rodinné domy a dve
štvorbytovky.
Obec patrí do Trenčianskeho kraja, leží v okrese Prievidza, v regióne horná Nitra. Rozloha obce činí
1986 ha. Starostom obce je Ing. Július Duranzia.
Obec sa skladá z 5 častí: Banky, Diviaky nad Nitricou, Ješkova Ves nad Nitricou, Mačov a Somorova
Ves. Voľakedajšie pomenovania týchto častí bolo: Huhúci, Krúpari, Hríbari, Smoliari, Čvíčale.
Počet obyvateľov k 31.12.2009 je spolu 1788. Obyvatelia sú slovenskej národnosti, väčšina sa hlási
k rímsko-katolíckemu vyznaniu.

Význačné objekty a pamätihodnosti

Naša obec sa postupne mení. Staré budovy sa
búrajú, iné prestavujú, budujú sa nové rodinné
domy. Rekonštrukciou prechádza aj samotný Obecný
úrad (ilustračné foto z roku 2000 a 2010).
V našej obci okrem obytných budov je mnoho
význačných zariadení, ktoré sú
potrebné pre rodákov, ale aj
návštevníkov obce: obecný úrad,
základná škola, obecná knižnica,
pošta, kultúrny dom, dom
smútku, predajne potravín atď.
Z významných starých budov je
zachovaný kostol rímskokatolícky
neskororománsky, dvojvežový

s trojicou románskych okien z polovice 13.
storočia, v 18. storočí čiastočne zbarokizovaný,
v roku 1936 reštaurovaný (architekt V. Mencl),
Socha Bolestnej Panny Márie.

Z rozprávania starého otca
Bolo to počas 2. svetovej vojny, keď sa nemeckí vojaci vybrali na
Mačov zhabať husi, aby si z nich mohli vystrojiť veľkonočnú hostinu.
Dozvedeli sa o tom partizáni a snažili sa nemeckých vojakov odplašiť.
Jedného Nemca pritom zastrelili. Nahnevaní Nemci sa rozhodli pomstiť
sa tým, že vypália celú dedinu. Keď rozhnevaná skupinka Nemcov
prišla na začiatok dediny k Soche Bolestnej Panny Márie, zastavila sa pri
nej a pozrela na sochu. Odrazu ich veliteľ dal pokyn na ústup so
slovami: „Pozrite na túto sochu, v tejto dedine žijú dobrí, nevinní ľudia.
Nebudeme ich trestať, nemôžu za vojnu, veria a uctievajú Pannu
Máriu.“ Odvtedy sa hovorí, že socha Bolestnej Panny Márie zachránila
Diviaky pred vypálením. Jakub Oršula, 3. r.
Kultúra obce
Do kina, divadla, galérie, múzea musia obyvatelia cestovať do Prievidze, Novák a Bojníc atď.
V obci sa nachádza kultúrny dom,
obecná knižnica, základná škola, materská škola, školská
telocvičňa, futbalové ihrisko. Ku kultúre patrí aj náboženský život niektorých ľudí. Duchovný život riadi
farský úrad s pánom farárom – Mgr. Jozefom Petrekom.

3
Folklórny súbor – Bukovec a detský FS Studnička má niekoľkoročnú tradíciu a zastrešuje všetky
kultúrne akcie v obci, ale aj mimo nej.

Pochovávanie basy

Knižnica v roku 2010

Stavanie májov

Vystúpenie na Veľkú noc

Knižnica sa nachádza v Diviakoch nad Nitricou a vznikla
spojením pôvodných knižníc v každej časti obce a školskej
knižnice. Vedie ju pani Elena Mišejová od roku 2009.
Z rozprávania viem, že budova kedysi slúžila ako školské
dielne. Myslím si, že nápad s vybudovaním spoločnej
knižnice bol výborný. Knižnica nám pomáha zdokonaľovať
sa v čítaní a získavať poznatky o svete. Knihy sú tam
zoradené podľa veku čitateľa. Aj s našou pani učiteľkou
pravidelne chodíme do knižnice na besedy, ktoré pre nás
pripravuje pani knihovníčka.
Denisa Plachá, 3. r.

Významné aktivity poriadané obcou:

Plesy rôznych organizácií v období Fašiangov
Fašiangy – FS Bukovec
Jar v obci – veľkonočná výstava
Deň matiek – slávnostný program v KD
Stavanie májov – FS Bukovec
Deň susedov – multifunkčné ihrisko v Ješkovej Vsi
Deň detí a otcov - multifunkčné ihrisko v Ješkovej Vsi
Futbalové zápasy – deti, muži
Dožinky – FS Bukovec
Hubertova jazda - Hipo Mačov
Slovenské Vianoce – výstava, kultúrny program v KD
Uvítanie detí do života – ZPOZ
Spomienkové stretnutie na Pamiatku zosnulých – ZPOZ
Rozlúčková slávnosť deviatakov – ZPOZ
Prijatie vyznamenaných žiakov so svojim pedagógom
u starostu
obce – ZPOZ
Pravidelné stretnutia s dôchodcami z obce – ZPOZ
Pravidelné zasadnutia obecného zastupiteľstva
Diviacke noviny – sú nepredajné, vydáva ich OcÚ Diviaky nad Nitricou a vychádzajú raz štvrťročne

Minulosť obce
O živote našich predkov sa dajú získať informácie z povestí, kroník, múzeí a iných zdrojov – napr.
komunikáciou s najstaršími obyvateľmi obce. Diviacka kronika má tieto kapitoly: Popis obce, Verejný
a politický život, Kultúrny život, Hospodárske pomery. Každý zápis v kronike sa schvaľuje obecným
zastupiteľstvom. Dlhoročnou kronikárkou (od r. 1973 do r. 1986) bola pani učiteľka Anna Mikulíková,
po nej Ing. Gabriela Vavrová – do r. 2000 a odvtedy neexistujú žiadne záznamy v kronike. Súčasná
kronikárka sa volá Martina Kováčová. O každej spoločensky významnej udalosti, osobe, atď. sa vedú
záznamy do Pamätnej knihy našej obce. Za estetickú úpravu zápisov zodpovedá pán Zdeněk Smolka.
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Stručný prierez históriou obce

Obec Diviaky nad Nitricou sa vyvinula zo slovanskej osady z 10. - 12. storočia a spomína sa prvýkrát v roku 1246
ako Dywek, v r. 1271 sa volala Deuek, 1342 Egyhazdiak, 1407 Eghazasgywek, 1773 Diwjaky, maď. Divék,
Nyitradivék.
Prvá písomná zmienka o Diviakoch je v listine z roku 1113, ďalej z roku 1232 a z roku 1348 o deľbe majetku
zemianskych rodov tejto obce.
O archeologických pamiatkach sa v odbornej literatúre dozvedáme už v roku 1889. Diviacky oblastný notár F.
Kozderka upozornil F. Rakovského, že v diviackom chotári sa nachádzajú kamenné mohyly, podobné ako v
Novákoch a Veľkej Lehote. Až oveľa neskôr sa dozvedáme o objavení popolnicového poľa z mladšej doby
bronzovej z novín Náš kraj (1940).V tom čase upozornil na nálezy učiteľ J. Wojtyla (bratranec pápeža Jána Pavla
II.) a výskum tu uskutočnil V. Budinský - Krička.
Najstaršie dejiny obce sa prelínajú s cirkevnými dejinami. V 13. storočí boli Diviaky nad Nitricou obývané dvomi
rodinami. V kostolných Diviakoch - dnešná Ulica, bývala rodina Diviackovcov, v trhových Diviakoch - dnešná
Dedina, bývala rodina Csermendyovcov. Táto vymrela v 16. storočí.
Ťažba zlata zrejme nebola výnosná, lebo dlhý čas niet o zlatých baniach žiadnej zmienky. Až v roku 1575 sa
spomína, že ťažba zlata bola predmetom dlhoročných sporov. Došlo to až tak ďaleko, že bane na ťažbu zlata
koncom 17. storočia zanikli.
Koncom 16. storočia Csermendyovci vymreli po meči. Ich majetok pripadol Ujfalussyovcom.
V priebehu 16. a 17. storočia hrozilo v našom kraji turecké nebezpečenstvo. V kraji vyčíňali lúpežné bandy, ktoré
sa začiatkom 17. storočia tak rozmohli, že sa nimi muselo zaoberať aj župné zhromaždenie v Nitre. V roku 1663
Diviaky nad Nitricou vyplienili Turci.
Táto nepokojná doba, 30- ročná vojna, lúpeže a rozmach zbojníctva mali nepriaznivý vplyv na hospodársky život
obce. Bolo tu 7 poddanských a 6 železiarskych rodín. Väčšina bola slovenského pôvodu.
Začiatkom 19. storočia prišli do Diviak nad Nitricou prví židia. Zaoberali sa predovšetkým obchodom a za niekoľko
rokov nadobudli značný majetok. Významný rok 1848 zastihol obyvateľov vysilených a zdecimovaných cholerou,
ktorá tu vyčíňala od roku 1831. Len v tomto roku zomrelo v našej obci 112 ľudí. Životná úroveň koncom 19.
storočia bola veľmi nízka. Ľudia bývali v domoch, kde sa v jednej izbe tlačila početná rodina spolu zo zvieratami.
Komín na dome nebol. Dym sa valil z ohniska von oknom alebo otvorenými dverami. Posledná dekáda 19. storočia
predsa len priniesla do obce určitý, aj keď nie príliš výrazný pokrok. Poľnohospodárska produkcia sa postupne
zvyšovala.
Celkový vývoj druhej polovice 19. storočia charakterizovali feudálne vzťahy v ekonomickom, sociálnom, politickom
i kultúrnom živote. Väčšina pôdy zostala v rukách pozemkovej aristokracie, ktorá bola príslušníčkou maďarského
národa. U nás to boli Rudnayovci, ktorí vlastnili prevažnú časť ornej pôdy a lesov. Zachovanie feudálneho
veľkostatku zabránilo schudobnenému bezzemkovi prístup k pôde, na ktorej by hospodáril. Pribúdajúci počet
obyvateľstva a celková chudoba nútili ľudí opúšťať rodný kraj a hľadať zamestnanie v zahraničí. Maďarizácia,
chudoba, zaostalosť. Tak by sa dala charakterizovať úroveň nášho ľudu na prelome 19. a 20. storočia.
Všeobecný súpis Nitrianskej župy v rokoch 1778- 1789:
V Diviakoch nad Nitricou žilo 171 obyvateľov, v Baštianke 28, v Besnákovej Vsi 88 a v Somorovej Vsi 55
obyvateľov.
Rok 1867- Diviaky mali len 237 obyvateľov, teda o 52 menej ako v roku 1828.
Rok 1873 - 388 obyvateľov.
Rok 1900 a sčítanie ľudu - Naša obec mala vtedy 422 obyvateľov. Z toho slovenčinu ako materinský jazyk malo
372 obyvateľov, 27 obyvateľov udávalo maďarčinu ako materinský jazyk, 22 nemčinu a 1 obyvateľ chorvátčinu.
-jh-

Pohrebisko
V Diviakoch nad Nitricou máme známych – rodinu Kohútovú, o ktorej viem, že sa im stala zvláštna príhoda.
O príhode mi hovorila mamina. Pamätala si ju ešte z detstva.
Keď asi pred 30-timi rokmi chceli Kohútovci stavať nový rodinný dom na peknom pozemku pri hlavnej ceste,
boli prekvapení. Pri kopaní základov domu odkryli zvláštne predmety. Stavbu bolo treba na čas odložiť, lebo
pozemok začali skúmať archeológovia. Archeológovia potvrdili, že ide o nález z dávnej doby bronzovej. Na
mieste, kde mal stáť nový dom, bolo pred mnohými storočiami pohrebisko.
Našli sa hlinené nádoby s malým otvorom. V dobe bronzovej ľudia telá zomrelých spálili a popol vysypali do
hlinených nádob. Otvor na nádobe slúžil na to, aby mohla duša z nádoby vyjsť. Pri hlinených nádobách
archeológovia našli bronzové, hlavne ozdobné predmety: brošne, spony, ihlice do vlasov. Bronzových ihlíc
do vlasov našli také množstvo, že by ich podľa miesta nálezu mohli nazývať aj „diviacke ihlice.“ Predmety
hovorili o spôsobe života ľudí takzvanej Lužickej kultúry. Po určitom čase si nájdené predmety z doby
bronzovej mohli prezrieť všetci obyvatelia Diviak nad Nitricou a okolia. Archeológovia predmety vyčistili,
popísali, označili,...Z predmetov a nových historických faktov o území našej dediny pripravili zaujímavú
výstavu.
Moja mamina si výstavu vykopávok Lužickej kultúry pamätá. Keď chodíme na prechádzku popri dome
Kohútovcov, spomenieme si občas na archeologický nález. Vykopávky potvrdili historický význam územia
našej obce. Vážme si históriu a buďme na ňu hrdí!

Spracované Emkou Hanusovou, 5. r.
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Symboly obce
Podľa platných zákonov SR v roku 1996 vyplývalo, že každá obec má mať svoj erb, vlajku a pečate. Vtedajší Obecný
úrad objednal u firmy Signum Dunajská Lužná výtvarné návrhy symbolov obce. Expertízu na vzhľad symbolov
vykonával prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. z Filozofickej fakulty podľa dostupných historických prameňov o našej
obci. Symboly, prezentujúce obec, odporučila komisia Ministerstva vnútra SR na konečné schválenie obecnému
zastupiteľstvu a na zaevidovanie do Heraldického registra SR.
Obec Diviaky nad Nitricou tvorí od polovice 19. storočia aj dovtedy samostatná obec Somorova Ves a od roku 1976 aj
obce k nej priradené – Banky, Ješkova Ves, Mačov.
Na základe výskumov historických faktov spoločným znakom všetkých obcí je obecný erb: V modrom štíte na zelenej
pažiti je heraldicky doprava natočený strieborný dvojvežový kostol. Strechy veží, zadná časť kostola, ako aj krížik na
tympanone je zlatý – v tej podobe, ako sa nachádza na pečatidle z roku
1865.
Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej,
bielej, modrej a zelenej (farby
pomenované sprava). Vlajka má pomer 2:3 a je ukončená tromi cípmi,
t. j. dvoma zástrihmi siahajúcimi
do tretiny jej listu.
Pečatidlo obce Diviaky nad Nitricou je okrúhle.
V strede pečatidla je dvojvežový
gotický kostol a okolo neho po stranách nápis
OBEC
DIVIAKY
NAD
NITRICOU – začatý aj ukončený hviezdičkou.
Erb samostatnej časti obce Diviaky nad Nitricou je: V modrom štíte sa nachádza
výrazný vodorovne položený kľúč, ktorý bol symbolom obce aj v 17. storočí a nad
ním je zlatá hviezdička. Kľúč je symbolom sv. Petra. V kultúrnych zariadeniach Diviak sa môže
používať erb miestnej časti. Táto časť obce si po celý kalendárny rok počas všetkých podujatí
pripomínala významné jubileum – 800 rokov prvej písomnej zmienky. V dňoch 6. – 8. augusta 2010
vyvrcholia oficiálne oslavy, na ktoré pozývame obyvateľov všetkých častí obce.
(Zdroj: Kronika obce II. zväzok)

Zasadnutia obecného zastupiteľstva heslovite
apríl 2010:
- plnenie menovitých úloh a finančná
situácia obce k 31. 03. 2010
- financovanie obnovy verejných
priestranstiev obce čerpaním úveru
cestou
Slovenskej
záručnej
a rozvojovej
banky
v Trenčíne
a ostatných menovitých úloh cestou
Dexia Banky Prievidza
- odpredaj bývalej budovy ZŠ Banky
pre p. Jaroslava Kluku a spol., za
účelom budovania penziónu pre
dôchodcov, za podmienok, ktoré
schváli OZ
- za prísediaceho na Okresnom súde
v Prievidzi bol schválený Ing. Karol
Mikulík
máj 2010:
kúpno-predajná zmluva
s RKF
Diviaky nad Nitricou pre majetkoprávne
vysporiadanie pozemkov
lokalita
Kalinovská
z dôvodu
budovania inžinierskych sietí a
miestnej komunikácie
- zakúpenie nákladného motorového
vozidla MULTICAR a prídavného
zariadenia na odhŕňanie snehu
- podmienky odpredaja bývalej budovy
ZŠ Banky

júl 2010:
- výpadok na dani z príjmov v podmienkach našej obce predstavuje v príjmovej
časti menej o 60 tis. eur. Aj cez nepriaznivú finančnú situáciu je nevyhnutné
zabezpečiť:
- dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ s MŠ v objeme 30 tis. eur čerpaním
preklenovacieho úveru. Po refundácií oprávnených výdavkov vo výške 95 % zo
štátneho rozpočtu bude tento úver v plnej výške splatený do konca roku 2010,
- dokončenie úpravy fasády budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu
(pozastavené sú práce na dokončení obloženia samotného schodiska a ďalšieho
vnútorného interiéru)
- dopracovanie realizačného projektu na vybudovanie VN a NN rozvodov
a novej trafostanice v lokalite Kalinovská (financovanie a realizácia zo zdrojov
a kapacít Stredoslovenskej energetiky),
- obnovu verejných priestranstiev obce. Samotná zmluva s Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR bola podpísaná 8. júna 2010. S realizáciou
tohto projektu sa začne po vyhodnotení podmienok pre verejné obstarávanie, ktoré
je posudzované na SO/RO Trenčín. Spolufínancovanie tohto projektu podielom vo
výške 5 % je zmluvne zabezpečené cestou SZaRB Trenčíne.
- odstúpenie záujemcu o kúpu nehnuteľnosti bývalej ZŠ Banky a jej rekonštrukciu
(záujemcovi sa nepodarilo zabezpečiť primerané finančné prostriedky na samotnú
rekonštrukciu a prevádzku penziónu)
- okresná revízia chráneného stromu - lipy pri kostole – odporučenie vyradiť
z evidencie chránených stromov a vypíliť
- obhliadka lipy pri miestnej knižnici (Mgr. Tesáčková odporučila lipu upraviť
a znížiť ťažisko stromu - po skončení vegetačného obdobia)
- starosta obce pre funkčné obdobie 2010 -2014 opäť na plný úväzok (podľa
novely zákona o obecnom zriadení - zákon č. 102/2010 Z.z. bolo potrebné určiť
rozsah výkonu funkcie starostu obce pre ďalšie funkčné obdobie)
- spracovaný návrh programového rozpočtovania výdavkovej časti rozpočtu obce
pre rok 2010 podľa metodického usmernenia MF SR.
–jd-
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Teplo domova – postreh z ulice
Bol 25. február 2010. Krásne slnečné ráno bolo predzvesťou pekného dňa. Do pamäte sa mi zapíše nielen vďaka víťazstvu našich
hokejistov nad Švédskom v hokejovom zápase na Olympijských hrách, ale aj nepríjemným zážitkom. Akým? Rozpoviem vám.
Na sídlisku v okresnom meste ma prekvapilo správanie sa mladého muža. Chodil od kontajnera ku kontajneru. Najskôr našiel
vrecúško s niečím červeným. V druhom kontajneri mal bohatší úlovok. Plnú mikroténovú tašku červenej masy – asi starej papriky.
Na tvári sa mu objavil úsmev. Hľadal ďalej.
V kontajneri s nápisom SKO našiel vyumývaný sklený pohár. Starostlivo prešiel dookola kontajnerov, ešte raz skontroloval ich
obsah a spokojný, že našiel to najlepšie, venoval sa svojmu nálezu. Obsah tašky premiestnil do pohára a prázdnu tašku šmaril ku
kontajneru. Odskočil si k najbližšiemu ihličnanu – nepotreboval ani WC. Vrátil sa k poháru, vzal ho a odišiel. Pohľadom som ho
sprevádzala ďalej. Prekvapilo ma, ako rukou vyberá obsah pohára a ujedá. Boli to jeho raňajky? Či už obed? Odev mal mokrý,
hoci v noci vôbec nepršalo.
Zostalo mi smutno. Neodsudzovala som ho, len som sa zamyslela. Čo sa mohlo tomuto človeku stať?
Mladý muž a bezdomovec?!
Domov. To je krásne slovo. To nie je len strecha nad hlavou. To je teplá voda, sprcha, čistá posteľ. To je miesto, kde žijú ľudia,
ktorí vás, nás, majú radi. A to vždy. Či sme zdraví, či chorí, či sme úspešní alebo máme problémy nájsť si to správne miesto
v živote.
Odmeňme sa poďakovaním tým, ktorí nám pripravujú a vytvárajú šťastný domov. Poďakujme sa svojim rodičom. Veď ten domov
nemá každý. Žiaľ.
–mb-

Zo zápisníka KST Ješkova Ves – Banky

horskými
Veriac
náročnejšiu

Klub slovenských turistov Ješkova Ves – Banky sa
aktívne aj sponzorsky zapojil do organizácie Dňa
dobrých susedov aj Dňa detí a Nonstop
volejbalu.
15. mája 2010 absolvovali turisti ďalší výstup
a zdolali vo veľmi peknom, príjemnom počasí
Malý Rozsutec (1343 m n. m.). Výstup začali v obci Terchová z časti obce Biely Potok.
Malý Rozsutec nie je lákavý z diaľky, zato zblízka vyráža dych. Je to
vrchol so všetkým, čo k tomu patrí - skaly, reťaze, suť a krásne výhľady.
A k tomu prechod tiesňavami s vodopádmi a rebríkmi a romantickými
lúkami.
svojim vytrénovaným nohám, naši turisti si vybrali na výstup dlhšiu,
trasu. Nádherný výhľad, dobrá nálada, výborné počasie

kompenzovali strach z reťazí, výšok,
množstva železných schodov, lán, ...
Strach turisti zvládli a dnes s úsmevom
spomínajú len na tie krajšie chvíle.
-zg-, foto: -av-

ZPOZ pri Obecnom zastupiteľstve

Najstarší obyvatelia jednotlivých častí obce sa v tomto roku dožívajú zároveň okrúhleho životného jubilea - 90 rokov.
Väčšina z nich svoje jubileum v kruhu rodiny už oslávila. Ani ZPOZ na nich nezabudol. Predsedníčka ZPOZu Gabriela
Paulďurová, členka ZPOZu Eva Iliašová a starosta obce Július Duranzia navštívili v ich domovoch ôsmich jubilantov (na
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obrázku). Drobná pozornosť, kytička, zápis do Pamätnej knihy obce, milé slová, úsmev obdarovaných sprevádzali návštevu
u každého z nich. Mnohí konštatovali, že zdravíčko ako – tak slúži, no nohy už neposlúchajú ako za mladi. Hlavnú príčinu
zdravotných problémov – vek – však nikto z prítomných nemá v silách odstrániť. Všetci jubilanti sú svieži duchom, tešia sa zo
života v kruhu svojich najbližších, ktorí sú im výraznou oporou. Prajeme
všetkým ešte veľa slnečných dní a pohody.
...na vašu tvár kĺžu sa pomalinky ako závoj

strieborný vrásky – pavučinky.
vraveli ste: -Nádhera spred očí sa stráca,
ale ľudskú námahu v zrelých plodoch vracia,
i dávate priehrštím úsmev i rady,
preto si vás, milí naši, všetci máme radi...

Haptika, mimika, posturika, gestika -

dobrý príhovor treba nechať odležať minimálne 7 dní.

Hovorené slovo a rétorika na občianskych obradoch a slávnostiach s praktickou prípravou príhovoru bola téma Metodického dňa
ZPOZ v Žiari nad Hronom (na obrázku účastníci s lektorom).
Rečnícke vystúpenia a príhovory na rôzne príležitosti sú jedným z pilierov slávnosti pripravovaných obcou či mestom pre svojich
občanov. Združenie ZPOZ v SR metodicky pomáha k zvyšovaniu kvality týchto podujatí uskutočňovaním metodických dní.
Jedného z nich sa v marci zúčastnila aj predsedníčka nášho ZPOZu Mgr. Gabriela Paulďurová. Lektor Ivan Očenáš z Katedry
slovenského jazyka a literatúry UMB v Banskej Bystrici (na fotografii druhý zľava) priniesol odborný pohľad na teoretickú
prípravu písania príhovoru, stavbu príhovoru, jeho obsah, prednes, prvky
rečníckeho prejavu - pre prítomných námety pre kvalitnejšiu prípravu
svojich vlastných príhovorov.
Viete, že slovenčina má celkom 240 000 slov, z ktorých sa využíva menej
ako polovica? Že „ä“ sa vyslovuje ako „e“ ( mäso – meso) okrem slov
typu žriebä (vyslovuj žrieba)? Že spojenie „širší ako dlhší“ je správne
nahradiť spojením „širší ako dlhý“? Takéto a podobné zaujímavosti
odzneli na spomínanom seminári. Trojhodinový maratón neunavil, naopak
– presvedčil, že tie naše príhovory spĺňajú základné kritéria spisovnosti a
náš prednes príhovorov patrí do vyššej kategórie. Vždy je čo zlepšovať
a netreba zaspať na vavrínoch, konštatovala Gabriela Paulďurová. Preto sa
členovia nášho ZPOZu zúčastnili ako diváci aj tohtoročnej krajskej
prehliadky v Nemšovej a následne celoslovenskej prehliadky v Sliači. Obe
prehliadky poslúžia ako inšpirácia v skvalitňovaní obsahu a organizácie
našich spoločenských podujatí.

Vítania do života

„Všetko, čo dieťatko potrebuje, je jedlo, teplo a spánok. Keď sa narodí, je také malé, také perfektné, také nové – také
úplne bezmocné. Všetko robíte najlepšie – nervózne, trochu zmätení tými nárokmi, uvedomujúc si svoju gigantickú
neskúsenosť. A potom, jedného dňa, očká nájdu vašu tvár, uprene sa pozrú a rozžiaria poznaním. A úsmev ako nijaký iný,
úsmev z čistej radosti a úplná dôvera odstráni všetky rozpaky, všetku nemotornosť. A vy začínate dlhú a radostnú cestu
objavov.“ Slová patrili rodičom, ktorí v júni 2010 prijali pozvanie ZPOZu na slávnosť vítania detí do života. Deti
symbolicky dostali do daru kúsok domova, miesto, kde budú žiť, našu dedinku Diviaky nad Nitricou, kde už navždy budú
jeho korene. Viete, kedy sa z muža a ženy stáva rodič? Vtedy,
...keď objaví, že celý svet je smrtiaca pasca pre neopatrné dieťa.
...keď ho akákoľvek tragédia ohľadne dieťaťa kdekoľvek na svete pichne priamo do srdca.
...keď prestane dívať na výklady so šatami, topánkami a mejkapom či parfumami a fascinujú ho miniatúrne kabátiky
a gigantické plyšové medvede.
...keď sa naučí, že malé dieťa zaberá deväťdesiat percent priestoru v akejkoľvek spoločnej posteli.
text a foto bloku ZPOZ: -gp-

Premeny cintorína
V minulom čísle sme čitateľom priniesli informáciu i pripravovanom výrube tují na cintoríne v Diviakoch nad Nitricou z dôvodu
budovania prvej etapy chodníka. Prebiehajúce činnosti predstavujeme v obrazovej forme:

Prvá etapa bola ukončená vybudovaním troch smerov chodníka - pozdĺž múru Drobnej prevádzky a cesty a k Domu smútku.

Deň narcisov
Piatok, 22. apríl 2010, bol iný ako ostatné piatky.
Pýtate sa prečo? V srdciach rozkvitol kvietok
vzájomnej pomoci, bol Deň narcisov. Škola sa už po
štrnástykrát zapojila do tohto projektu a žlté narcisy
spojili všetkých, ktorí súcitia s onkologicky chorými
ľuďmi a ich rodinami. O tom, že dokážeme spolu
bojovať za dobrú vec svedčí aj to, že do zbierky prispel
každý, čo i len symbolickou sumou. Boli to nielen
žiaci, učitelia, ale aj nepedagogickí zamestnanci a
občania obcí Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová

Ves.
Sme ako kvapky a každá
kvapka je dôležitá, pretože z
nich sa tvorí more. Spoločne
sme
do
mora
zdravia
"nakvapkali" 584,54 eur.
Nech tieto peniažky pomôžu
tým, ktorí to potrebujú. Nikdy
nevieme, kedy my budeme
potrebovať pomoc iných.
text a foto: -ss, ks-

Základná škola oslavovala
Hlavná
budova
základnej
školy bola
slávnostne
otvorená
v septembri
1960.
Spoločne po mnohých rokoch
Predstavenie symbolov školy
V máji, v roku 2000 škola prvýkrát v jej novodobej histórii slávila 40-tku.V roku 2010 základná škola oslavuje v novom šate,
ktorý dostala vďaka ochote obce vstúpiť a finančne sa podieľať na rozsiahlej a náročnej rekonštrukcii. Oslavy sa konali
symbolicky v kultúrnom dome. Napĺňa sa 50 rokov, završuje jeden školský rok.
„Či som sa už dosť porozprávala so školou? Nie, týchto besied nikdy nemám dosť. Triedy mi hovoria, keď blúznim, neviem, kde som: - Si na
zemi a mysli na radosť!“ – slovami básnika začali v nedeľu 6. júna 2010 oslavy školy – jubilantky. 50 rokov od otvorenia novej budovy je čas,
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kedy sa patrí bilancovať. A bolo o čom a pre koho. Svätá omša, prehliadka vynovených priestorov školy, či slávnostný galaprogram v kultúrnom
dome zanechaliv prítomných množstvo pozitívnych dojmov. Stretli sa bývalí učitelia, starostovia obce, žiaci a tí, ktorí sú so školou určitým
spôsobom prepojení, aby zaspomínali, aby sa postretali a vzájomne porozprávali. Spomienky na dávnu históriu sa prelínali so súčasnosťou,
sprievodné slová prerušovali ocenenia vyzvaných hostí, či milé vystúpenia žiakov. Dôstojným vyvrcholením osláv bolo predstavenie bulletinu
o škole a vlastných symbolov školy – erbu, zástavy a hymny.
text:-gp- foto: -tb-

Dokázali viac než ich kamaráti Urobili radosť sebe,

rodičom a učiteľom. Mali jedinečnú možnosť zažiť, čo je úspech.
Zažili trému aj potlesk. Pocítili, aké je fantastické, keď ich počúvajú
alebo obdivujú ich prácu. 12 žiaci spolu so svojimi rodičmi
a učiteľmi mali tú česť byť prijatí starostom obce a zapísaní do
Pamätnej knihy obce aj pre budúce generácie.
Ako vo svojom príhovore povedal pán starosta, „všetko, čo sa vďaka
súťažiam naučili, raz určite vo svojom živote využijú. Veď človek sa
stane veľkým a múdrym vtedy, ak nikdy nezabudne na to, že aj on
bol žiakom a musel sa dosť učiť, musel obetovať kus svojho voľna,
aby dokázal prekonať prekážky, aby bol úspešný.“
text a foto –gpsúťaže
Dejepisná olympiáda

meno
Ladislav
Okresné kolo
Ema
Ggeografická olympiáda
Ladislav
Krajské kolo Geografická olympiáda Ladislav
Milan
Dekanátne
Biblická olympiáda
Kristína
kolo
Dominika
Celoslovenské
Dilongstar
kolo
Romana
Okresné kolo
Slávik Slovenska
Romana
Okresné kolo
Pytagoriáda
Ema
Emília
Lenka
Hliadka mladých
Okresné kolo
Dominika
zdravotníkov
Ivana
Michaela
Okresné kolo
Beh na 300m
Tomáš

trieda

počet
ž v tr

1

2

3

4

5

priezvisko
Ferov
Brázdová
Ferov
Ferov
Ivaniš
Kohútová
Štecová

trieda umiestnenie pripravoval
6.
1. miesto
5.
2. miesto
PhDr. Milena Pánisová
6.
1. miesto
6.
4. miesto
8.
3. miesto
Mgr. Mária Kunešová
8.
8.

Líšková
Líšková
Brázdová
Švecová
Plachá
Šišková
Kotlářová
Jurenková
Divéky

priemer

PV

9.

3. miesto

9.
5.

3. miesto
2. miesto

Mgr. Mária Borodovčáková

9.

2. miesto

Mgr. Soňa Štrbáková

9.

2. miesto

Mgr. Petra Fajerová

PVD

P

1.

11

71

6

2.

13

100

10

4

3

1,26

10

2

0

3.

21

124

55

8

1

1,39

13

7

1

4.

21

123

36

20

8

1,53

14

3

1,36

spolu 1.-4.
5.

11

1,08

4

66
23

418
153

107
80

32
43

12
18

5

1,80

37
10

6

16
6

6.

24

153

131

44

17

16

1,93

5

13

3

7.a

20

84

72

45

32

7

2,19

3

10

6

7.b

17

78

79

31

15

0

1,92

5

6

6

8.
9.

26
25

109
133

101
57

68
66

58
62

1
4

2,23
2,21

5
7

8
3

12
14

135
201

710
1128

520
627

297
329

202
214

33
33

2,05
1,88

35
72

spolu 5.-9.
spolu 1.-9.

12

46
58

47
63

Mgr. Adriana Kováčiková

Bilancia školského roku pomocou čísel
dáva obraz o tom, či a ako kvalitne sa
prejavuje výučba vo vzdelávacích
výsledkoch žiakov. Z tabuľky možno
zistiť počty jednotlivých známok,
úspešnosť triedy, počty žiakov, ktorí
prospeli s vyznamenaním, prospeli veľmi
dobre či prospeli. 25% žiakov malo
v tomto školskom roku na vysvedčení
samé jednotky. Objektívnosť a kvalitu
hodnotenia žiakov si škola každoročne
preveruje
aj
v celoslovenských
testovaniach KOMPARO a MONITOR
9. Naši žiaci sa už tradične umiestňujú
v prvej polovici. V školských dielňach.
žiaci získavajú praktické zručnosti.
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V škole sa učí celý rok
Prázdniny. Majú ich všetci žiaci. Majú ich aj učitelia?
Učiteľ je od slova učiť a od slova učiť sa. Vzdelaný učiteľ je
ten, kto dáva dobré základy vedomostí, zručností a návykov
svojim žiakom.
Vzdelaný učiteľ sa potrebuje vzdelávať. Týmto sa riadia pedagógovia našej
školy, ktorí v prvých júlových dňoch zasadli do školských lavíc namiesto
svojich žiakov, aby sa naučili opäť niečo
nové. Štyri dni = 32 hodín intenzívnej
práce pod vedením dvoch lektoriek Mgr.
Kiripolskej
a PaedDr.
Kluvancovej.
Ďalších 120
hodín štúdia noviniek
v kurikulách predmetov je len zlomok
z celkového počtu 2167 hodín, ktorý majú
učitelia v rámci projektu naplánovaných.
Sú v polovici. Čaká ich zavedenie
noviniek do praxe. Žiaci dostanú nové
učebné
pomôcky,
v súčasnosti
je
ukončené výberové konanie. Prajme im,
aby snaha učiteľov a školy našla
tých správnych adresátov vo zvýšenom
záujme žiakov o vzdelávanie sa.
text a foto: -gp-

Žijú medzi nami Žijú medzi nami Žijú medzi nami Žijú medzi nami Žijú medzi nami
mamou kamarátka. Moja mamina ma tam prihlásila a tak sme chodili do ZUŠ dve – bolo
nám veselšie. Pretože Simona chcela hrať na klavíri, prihlásila som sa naň aj ja.
Ako často máš hodiny klavíra?
Pravidelne dvakrát do týždňa, ale keď sa pripravujem na nejakú súťaž, tak aj 3 – 4 krát za
týždeň.
Kto ťa v tvojom hraní podporuje?
Rodičia, pani učiteľka v ZUŠ, bratia a aj starí rodičia, proste celá moja rodina.
Koľko času stráviš hrou na klavíri?
Teraz sú to približne tak dve hodiny denne, No keď treba docvičiť, tak aj tri a pol hodiny.
Ako vyzerajú tvoje hodiny klavíra?
To sa nedá dobre opísať, niekedy sú zábavné, ale vždy sa veľa hrá.
Ako sa volá tvoja pani učiteľka?
Volá sa Beáta Burdová a je z Malej Čause.
V tomto čísle vám predstavíme žiačku Akých súťaží si sa zúčastnila?
Pretože hrám len tri roky, nebolo ich veľa – zatiaľ dve. Prvá bola v Topoľčanoch a druhá
5. triedy, ktorá trávi svoj voľný čas
v
Trenčíne, kde som v mojej kategórii skončila na 2. mieste – to bol môj zatiaľ najväčší
ako mnohé iné deti – chodí za
úspech.
Bola to celoslovenská súťaž.
kamarátkami, rada sa porozpráva,
navštevuje Základnú umeleckú školu Zabudla si podotknúť, že porota v tvojej kategórii prvé miesto neudelila, teda si vlastne
skončila v rámci celej republiky na najvyššej
(ZUŠ) v Novákoch. Poviete si: No
priečke.
a čo?! Veď tam chodia aj iní a o nich
Áno, to máte pravdu.
sa nepíše. Možno o nich nevieme
V našej obci sme ťa mohli vidieť hrať na
alebo možno nezažívajú také veci
Vianočnom koncerte v kostole. Mohla by si nám
ako táto mladá deva. Poznajú ju
o ňom povedať niečo viac?
v rámci Slovenska, spolu so svojou
pani učiteľkou ju ocino často vozí do Tento koncert zorganizoval môj ocino a pani
učiteľka Burdová. Bolo to náročné, lebo
Bratislavy za pánom profesorom
vystupovalo veľa žiakov ZUŠ, museli sa priviezť
Perglerom. Marianna Obertová
všetky
hudobné nástroje, pripraviť priestor, naladiť
z Diviak nad Nitricou. Redakcia ju
zvuk,...
Moji rodičia prichystali občerstvenie, aby
požiadala o rozhovor:
sme
neboli
hladní a smädní. Na koncerte som hrala
Ako dlho navštevuješ ZUŠ Nováky?
štvorručne
skladbu
spolu so spolužiakom Jurkom.
Už 5 rokov, z toho som 2 roky
Bol
to
veľmi
pekný
koncert.
chodila iba na teóriu, posledné 3 roky
Ďakujem za všetkých účinkujúcich a aj ich učiteľov. V kostole tieto koncerty vždy pekne
som k nej pridala aj hru na klavíri.
znejú. ZUŠ Nováky takto robieva viacero vystúpení v kostoloch obcí nášho okresu, kde
V Novákoch v ZUŠ som tretiačka.
chodievam aj ja vystupovať.
Prečo si si vybrala práve klavír?
Marianka, prajeme ti ešte veľa úspechov a radosti z hry na klavíri. Možno raz sa naša
Ani sama neviem. Najskôr naň
obec bude pýšiť tebou ako rodáčkou, ktorá svojou virtuozitou sa stala sveto známou.
chodila moja spolužiačka Simona
Ďakujeme za rozhovor. –gpDivékyová a jej mama bola s mojou

.Susedia,

športom bavte sa! Susedia, športom spojte sa! Druhý ročník Dňa dobrých susedov
dokázal, že autori myšlienky vsadili na správnu kartu.

Deň európskeho susedstva sa koná každoročne v posledný májový utorok. V našej
obci podporujeme túto myšlienku, ale akciu pripravujeme na sobotu. Tento rok sa 29.
mája 2010 obyvatelia obce Diviaky nad Nitricou opäť stretli na multifunkčnom ihrisku
v Ješkovej Vsi na krásnom zábavno-športovom popoludní pod názvom Deň dobrých
susedov.
Celé podujatie sa nieslo v duchu osláv 800 – ho výročia obce Diviaky nad Nitricou.
Zábavno-športový deň bol slávnostne otvorený vztýčením vlajky – Susedka. Po
krátkych príhovoroch sa predstavilo 6 družstiev. Každá časť obce mala svoje
zastúpenie a šieste družstvo tvorila škola. 8-členné družstvá sa odlišovali farbami
a staroverskými názvami – Hríbari (Ješkova Ves), Huhuci (Banky), Smoliari (Mačov), Krupári (Diviaky nad Nitricou), Čvíčale
(Somorova Ves) a Mudráci (ZŠ s MŠ).
Po zložení slávnostného sľubu sa začalo športové zápolenie.
Po streľbe zo vzduchovky nasledovali vtipné aj kolektívne disciplíny – beh na chodúľoch, vybíjaná, hod do diaľky vlastnou
ponožkou, streľba na bránu florbalovou hokejkou, viazanie špagátu, pretláčanie rukou. Prvé miesto získali Čvíčale.
Po slávnostnom vyhodnotení a dekorovaní súťažiacich medailami, diplomami a šerpami čakalo na vedúcich družstiev aj na
divákov prekvapenie - pasovanie. Okrem vedúcich družstiev sa na akte pasovania do Spoločenstva dobrých susedov ocitli aj
starosta obce Diviaky nad Nitricou a členka folklórneho súboru Bukovec. Slávnostne sa zaviazali dodržiavať vždy a všade pravidlá
slušného spolunažívania so susedmi.
Počasie prialo, občerstvenie bolo bohaté - bufet, guláš, štamperlík Susedovičky pre hosťa, diváka i súťažiaceho.
Športovú časť Dňa dobrých susedov osviežili svojím kultúrnym vystúpením deti z FS Studnička.
Vo večerných hodinách športové disciplíny vystriedali tanečné kreácie. Až do skorých ranných hodín sa tancovalo pri hudbe
skupiny Rytmik.
–jh-

foto: –gp-

Deň detí a Nonstopvolejbal

Väčšina z nás vie, že oslavy Dňa detí na ihrisku
v Ješkovej Vsi sú už tradíciou. Konajú sa 19 rokov.
S týmto perfektným nápadom prišiel bývalý starosta
obce a odvtedy organizácia, príprava, ocenenia sú
záležitosťou takmer tých istých ľudí (s malými
obmenami), ktorí čakajú jedinú odmenu – pekné slnečné
počasie, aby na všetky pripravené aktivity bolo dosť času,
účasť mnohých detí a ich šťastné oči. Veľké poďakovanie
patrí všetkým sponzorom, ktorí pravidelne podporujú
finančne alebo materiálne oslavy Dňa detí. Ďakujeme!!!!!
A organizácie, bez ktorých by sa táto akcia nerealizovala? Sú
to –miestne výbory Banky, Ješkova Ves, DV Jednota Banky
– Ješkova Ves, KST Ješkova Ves – Banky, ZŠ s MŠ Diviaky
nad Nitricou.

Deti súťažia po kategóriach – školkári, mladší školský
vek, starší školský vek a delia sa na chlapcov a dievčatá.
Prví traja víťazi v absolvovanej disciplíne sú ocenení
darčekom, diplomom a zbierajú si body na titul
Najšikovnejší (-šia) ...
V tomto ročníku sa usilovalo športovať mnoho detí, veď
pri prezentácii sa rozdalo okolo 80 tombolových
balíčkov.
Ako to všade býva - víťazi sú traja, ale najšikovnejší za
svoju kategóriu môže byť len jeden.

Najšikovnejšia škôlkárka: Karolínka Macková
Najšikovnejší škôlkár: Jakubko Sloboda
Najšikovnejšia mladšia žiačka: Paťka Matiasová, 3. r.

Najšikovnejší mladší žiak: Mirko Palárik, 4. r.
Najšikovnejšia staršia žiačka: Martina Caňová 7. r.
Najšikovnejší starší žiak: Patrik Hagara, 8. r.

družstvo je na fotografii.

-

Po detských hrách súťažili dospelí aj deti o tri poháre.
Prvý putovný pohár – Vajčiak dediny - právom patrí Radke Vajdovej. Pri
prehadzovaní vajíčka na diaľku správne chytala a hádzala.
Druhý putovný pohár – Najrozhádzanejšia dvojica – získala v hode
medicimbalom do diaľky dvojica Tibor Turcer a Zdenka Gamanová.
Tretí putovný pohár – Najrýchlejšia rodina – si zaslúžila kombinácia rodín –
Šimurdovci, Turcerovci.
Presne o šiestej sa začali nonstop volejbalové zápasy. Víťaz 10, po sebe
idúcich neprehratých zápasov, sa mohol tešiť z 30 eurovej odmeny. Víťazné
jh-, foto: -av

Najúspešnejšia sezóna OFK Mačov - Diviaky nad Nitricou
Futbalový klub OFK Mačov - Diviaky nad Nitricou dosiahol
v sezóne 2009/2010 najlepší výsledok od svojho vzniku v roku
2004. Umiestnil sa na druhom mieste v tabuľke 1. triedy
prievidzskej okresnej súťaže.
Partii ľudí, ktorých spája láska k futbalu a tomuto športu sú
ochotní venovať podstatnú časť svojho voľného času, sa
v minulej sezóne naskytla výnimočná príležitosť. V šiestej
sezóne od vstupu na futbalovú scénu mohol OFK postúpiť do
MO (majstrovstiev oblasti)! Po druhom mieste v jesennej časti
a kvalitnej zimnej príprave sme sa všetci tešili na rušnú
futbalovú jar. Od prvého jarného kola sme sa usadili na prvom
mieste a pevne verili, že to tak bude po jej skončení. Žiaľ,
koniec súťaže lepšie zvládli naši konkurenti z Bystričian a práve
oni sa mohli tešiť z postupu do vyššej súťaže. Na chvíľu v nás
prevládol smútok, avšak už po krátkom čase sme si uvedomili,

aký úspech sme dosiahli! Rovnako na druhom mieste skončil
v tabuľke strelcov s 20 gólmi Róbert Škríp, ktorý o korunu
kráľa strelcov prišiel až v poslednom kole.
Snažíme sa byť aktívni aj v ďalších oblastiach. V tomto roku
sme zorganizovali 1. ročník Plesu športovcov. Dúfame, že sa
nám podarí takúto akciu realizovať pravidelne a aj s účasťou
športovcov a fanúšikov športu nielen z našej obce. O tejto
a ďalších
našich
aktivitách
nájdete
viac
na
www.ofkmacov.sk.
V novej sezóne je naším cieľom prezentovať sa peknou hrou,
ktorá priláka na ihrisko stále viac priaznivcov. Ďalšími
úspešnými výsledkami chceme robiť dobré meno nielen
sebe, ale aj celej obci!
–Igor Vajda-
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Miestna ľudová knižnica Diviaky nad Nitricou
Elena Mišejová - knihovníčka
Adresa: Miestna ľudová knižnica Diviaky nad Nitricou
E-mail: kniznica@gmail.com
Miestna knižnica sa od roku 2009 nachádza v nových priestoroch bývalých
školských dielní. Pre obec je to výhodná poloha v strede obce, pretože je tak
prístupná všetkým obyvateľom obce.
Knižnica pozostáva z dvoch veľkých, svetlých a priestranných miestností,
z ktorých je jedna určená ako čitáreň.
Knižnica v súčasnej dobe nestagnuje, ale žije a funguje, modernizuje sa
rozrastá a rozvíja sa. Nákupom nových kníh každoročne rastie počet
knižničných jednotiek, rastie počet čitateľov a návštevníkov knižnice
a zvyšuje sa počet vypožičaných dokumentov.
Za účelom vylepšovania, skrášľovania
Knižničné hodiny:
ČLENSKÉ NA ROK 2010
a modernizácie interiérov – priestorov
UTOROK 15,30 - 17,30 Deti, študenti, dôchodcovia, invalid. dôch. 0,50 € knižnice, ako aj lepšieho uspokojovania
ŠTVRTOK 15,30 - 17,30 Ostatní
1,00 € čitateľských potrieb sa v tomto roku vymenili
nevyhovujúce okná za nové plastové a vymaľovala sa prístupová chodba.
Knižnica má v tomto roku prihlásených 114 stálych členov z toho je 59 detí
a študentov, ostatní sú dospelí a žiaci Základnej školy, ktorí sa počas školského
roka pravidelne zúčastňujú rôznych aktivít usporiadaných vyučujúcimi
slovenského jazyka a literatúry (privítanie prváčikov – Prvé dotyky s knihou,
Vianoce v literárnej tvorbe - posedenie s dôchodcami, Čaro rozprávok - beseda
o krásach slovenských rozprávok, ...)
Zásluhou projektu ,,Revitalizácia a elektronizácia školských knižníc“ ponúka
knižnica okrem knižnično – informačných služieb aj internetové služby. Internet
je k dispozícii všetkým obyvateľom bez rozdielu veku, pohlavia a vzdelania.
Návštevník – používateľ internetu môže pracovať v týchto oblastiach:
internetový prehliadač, textový editor, prezentácie, USB zariadenie, ukladanie
dokumentov na USB kľúč, otváranie dokumentov z USB kľúča, tlač
dokumentov.
Prvoradou úlohou a činnosťou knižnice však naďalej zostáva poskytovanie knižnično-informačných služieb, t.j. vypožičiavanie
kníh a časopisov.
text a foto: -em-
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Spoločenská rubrika (od 25. 2. 2010 do 30. 6. 2010):
úmrtie: U

sobáše:

narodenie:

Matilda Píšová D61
Jozef Púčik JV600
Anna Kováčová D262
Jolana Briatková M403
Anna Tkáčová M413
Marián Beseda B484
redakčná rada sa ospravedlňuje za
neuverejnenie v minulom čísle:
Helena Hroncová D137

Mathias Vajda JV665
Laura Homolová JV662
Matúš Belanec JV901
Jakub Tkáč
M413
Paulína Václavová D9
Miroslav Blaho SV103
Miriam Čahojová M433
Ema Milagros Duchoňová JV620

Eduard Devečka a Monika Pánisová
Marián Homola a MUDr. Monika Krivošíková
Lukáš Vavro a Veronika Iliašová
Miloš Machalka a Miriama Svitková

jubilanti:

z našej obce sa odsťahovali:

70 rokov: Štefan Katrena B457, Emília Vajdová M357, Helena Mavlerová
D32, Margita Iliašová D177, Pavlína Litajová JV597
75 rokov: Anna Katrenová B457Helena Vajdová JV 685
80 rokov: Gabriela Kohútová D128, Milan Divéky D161,
Štefánia Plachá B502, Mária Motúzová JV577
85rokov: Matilda Divékyová D154
90 rokov: Tomáš Iliaš B464

Daniela Chlupková, Šimon Petržela, Martin Sobota,
Vladimíra Točeková, Veronika Vavrová

do našej obce sa prisťahovali:

Anthony Brand, Roman Brand, Karin Čupová, Kristína Čupová, Miroslav
Kern, Janetta Ťažiarová, Jessica Ťažiarová B507
Vladimír Hagara, Silvia Berkešová SV114
Monika Devečková D266, Zdenko Gatial, Mária Suryová JV569
Alena Gatialová JV571, Dušan Jurík, Ján Jurík, Oľga Juríková D60
Richard Kováč D46, Vladimír Pružinec D65
Patrik Uhlár, Katarína Uhlárová D296

Počet obyvateľov k 30. 06. 2010: 1778
z toho muži 860
ženy 928
Banky:
294
Diviaky n N.:
830
Ješkova Ves:
289
Mačov:
231
Somorova Ves: 134

Z kroniky:
℘
V roku 1991 po uskutočnení sčítania obyvateľov v celom štáte vyšli pre obec Diviaky nad Nitricou zaujímavé výsledky.
Počet obyvateľov – 1760, z toho 877 mužov a 833 žien. Trvalo obývaných domov bolo 584, neobývaných 90, 12 nespôsobilých
na bývanie a 1 určený na demoláciu. Automatickú práčku vlastnilo 200 domácností, farebný televízor 255 a telefón s pevnou
linkou 48 domov.
℘
V roku 1991 podľa zákona o reštitúcii bola vrátená budova pálenice rodine Ďurčovcov.
℘
V máji 1993 za starostovania p. Štefana Gamana sa uskutočnili prvé výkopové práce k plynofikácii obce.
℘
V roku 1993 sa vysielalo pravidelne rozhlasové okienko pre jubilantov v obecnom rozhlase.
℘
Na čele obce stáli: do roku 1990 – p. Ladislav Kováč, od roku 1991 do roku 1998 – p. Štefan Gaman, od roku 1999 do
roku 2002 – p. Július Duranzia, od roku 2003 do roku 2006 – p. Martin Sigotský a od roku 2007 do roku 2010 opäť p. Július
Duranzia.
Je taký kraj, kde si sa narodil.
Je taký kraj. Doň sa ti zmestil svet.
Zem! Na ňu musíš myslieť neprestajne.
Zostáva navždy najdrahším ti svetom.
Kde slnko spoza hory vychodí
Môžeš ho ľúbiť, či nenávidieť,
a hladkajú ťa materinské dlane.
vždy bude tým, čím matka býva deťom.
Je taký kraj, kde skromný kvitne kvet.
Pohľad sa oprie o najtvrdšie skaly.
Dôverne známy už od detských liet.
Ako strom, ktorý z mysle nevyťali.

Je to tvoj kraj a je to tvoja vlasť.
Láskavé nebo, hruda zeme plodná,
nad ktorou Boh sám rozprestiera plášť
a básnik šťastím jasá: Moja rodná!
(zdroj: Ladislav Fričovský: Je taký kraj)

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

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 doručte na Obecný úrad. Tešíme sa na
prispievateľov zo všetkých častí obce. Obsah príspevkov by mal byť označený menom autora, v súlade
s pravidlami etikety. ©Uverejnené príspevky sú chránené autorským zákonom a fotografie sú použité so
súhlasom dotknutých osôb. Uzávierka ďalšieho čísla je 30. novembra 2010.
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