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Diviacke noviny
Informačný občasník obce Diviaky nad Nitricou 3/2014 VII. ročník november 2014 nepredajné
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril v posledných dňoch môjho pôsobenia vo funkcii starostu našej obce. Pred
štyrmi rokmi ste mi dali opätovne vašu dôveru a tým možnosť dokázať, že sa viem s touto zodpovednosťou úspešne popasovať. Za túto možnosť sa vám chcem ešte raz poďakovať.
V uplynulom období som tu žil s vami, tešil sa zo všetkých úspechov, ktoré sme spoločne dosiahli, ale zdieľal
som aj žiale a sklamania, ktoré ste prežívali. Ak sa
pozriem späť na začiatok môjho funkčného obdobia,
môžem bez výčitiek povedať, že za dosiahnuté výsledky sa nemusím hanbiť.
Plnenie rozpočtu obce a menovitých úloh bolo hodnotené pravidelne štvrťročne na verejných zasadnutiach
obecného zastupiteľstva. Aj keď sa nepodarilo splniť
všetky zámery a ciele pre toto funkčné obdobie, hodnotím ho ako úspešné. Úspešné preto, že napriek nepriaznivému vývoju ekonomiky Slovenska a prerozdeleniu
podielových daní, čo v praxi znamenalo od roku 2010
medziročné zníženie zdrojov na financovanie základných potrieb našej obce o viac ako 60 tisíc eur, sa väčšinu zámerov podarilo zrealizovať.
Plnenie úloh a kompetencií obce bolo zabezpečené
v zmysle zákona. Znižovanie výdavkov na najdôležitejšie oblasti, a to pri verejnoprospešných službách, pri
školských zariadeniach, pri údržbe miestnych komunikácii a verejných priestranstiev, v sociálnej oblasti,
v kultúre a športe, nemalo nepriaznivý dopad na ich
kvalitu a úroveň. Poskytnuté dotácie na prenesené
kompetencie pre ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou, stavebný úrad, na matričnú činnosť a životné prostredie
boli z časti financované z vlastných zdrojov obce. Pripravované zmeny v NR SR – vrátenie prerozdelenia
podielových daní na úroveň roku 2010 a vykonanie
finančného auditu na všetky originálne a prenesené
kompetencie - vytvárajú predpoklady pre lepšie financovanie už od roku 2015.
Pozitívne výsledky sa podarilo dosiahnuť aj vďaka pochopeniu a pomoci vás občanov, za čo všetkým vyslovujem moju úprimnú vďaku. Pri riešení, niekedy
i nepríjemných, situácií som sa ich snažil riešiť
v medziach svojich kompetencií a s ľudskou tvárou.
Či budem pokračovať v začatom diele, bude záležať od
vás, vážení spoluobčania, od vašej podpory
v komunálnych voľbách konaných 15. novembra 2014.
Ako viete, rozhodol som sa nekandidovať na post starostu obce, ale ako poslanec obecného zastupiteľstva by

som chcel využiť všetky svoje skúsenosti a kontakty aj
v ďalšom volebnom období.
Osobitne chcem poďakovať za pomoc, podporu a dobrú
spoluprácu poslancom a komisiám OZ, ZŠ s MŠ, Zboru
pre občianske záležitosti, redakčnej rade občasníka
Diviacke noviny, kronikárke a knihovníčke obce. Poďakovanie patrí Agrospolu PPD Diviaky nad Nitricou
za technickú výpomoc
a podporu kultúrnospoločenských podujatí, SOŠ obchodu a služieb Prievidza za bezplatný prenájom traktora s vlečkou
a ďalšieho inventáru počas 3 rokov, farskému úradu za
dobrú spoluprácu, Veterán klubu a Hipoterapeutickému
združeniu HIPO Mačov za organizáciu kultúrnych
aktivít v časti obce Mačov, FS Bukovec a DFS Studnička za všetky podujatia organizované v našej obci
a reprezentáciu obce, Dobrým susedom, n. o. za kultúrne aktivity v časti obce Banky a Ješkova Ves, všetkým podnikateľom, živnostníkom a ďalším sponzorom.
Pozitívne hodnotím spoluprácu s pracovníkmi OÚ
a Drobnej prevádzky, ktorí boli nápomocní pri zveľaďovaní obce a organizovaní spoločenských podujatí.
V súčasnosti prebieha oficiálna kampaň pred voľbami
do miestnej samosprávy. V tejto kampani by mali všetci
kandidáti preukázať svoje morálne kvality a zásady
a zároveň získať vyššiu podporu svojich plánov
a predsavzatí. Aj organizácia našej obce je postavená na
princípe efektívnej správy svojho územia, samozrejme
za účasti občanov a zvolených predstaviteľov. Len dobrý dialóg a spoločné hľadanie východísk dávajú prijatým rozhodnutiam tú správnu legitimitu. Neférový volebný súboj ovplyvňuje spoločenskú klímu, účasť vo
voľbách a môže byť problémom pri budúcom angažovaní sa a vo vzájomnej spolupráci. Komunálna politika
v porovnaní s veľkou politikou je iná a politikárčenie
odsúva na vedľajšiu koľaj. Jednoducho povedané, zvolení predstavitelia obce sú odsúdení na vzájomnú spoluprácu v každodennom boji za riešenie problémov
obce a za blaho občanov. Želám všetkým, aby aj
v týchto voľbách získali vašu podporu takí kandidáti,
ktorí si ju zaslúžia a majú čo najlepšie predpoklady
spravovať našu obec v ďalšom volebnom období.

Do budúcna vám prajem mnoho pozitívnych a úspešných dní naplnených dobrými vzťahmi v práci, rodine i obci,
so zmyslom pre radosť z malých i veľkých vecí. Želám Vám veľa zdravia, životnej istoty a potešenia vo Vašom
každodennom živote
Ing. Július Duranzia
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Zo zasadnutia OZ
V zmysle zákona o obecnom
zriadení a plánu práce sa konalo
verejné zasadnutie OZ 23. októbra 2014. Predmetom rokovania
bolo vyhodnotenie plnenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce za I. polrok 2014.
Základnú informáciu k plneniu
vrátane navrhovaných zmien
podala p. Eva Iliašová.
Starosta
obce
informoval
o plnení menovitých úloh s tým,
že tieto sú plnené mimo IBV
Kalinovská, kde z dôvodu nepriaznivého počasia bol termín
realizácie predĺžený do 30. júna

2015. Predložený návrh na zmenu rozpočtu bol schválený.
Starosta obce predložil návrh
VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp,
ktorý bol jednomyseľne schválený.
V ďalšej časti starosta obce informoval
o organizačnom
a technickom zabezpečení komunálnych volieb konaných dňa
15. novembra 2014. OZ prerokovalo a schválilo návrh zápisu
do kroniky obce za rok 2013,
ktorý spracovala kronikárka obce
Mgr. Marta Nosková.

Návrh na schválenie zmluvy, na
zverenie do správy miestnosti
v priestoroch knižnice pre FS
Bukovec za účelom využitia na
prezentáciu predmetov dokumentujúcich spôsob života obyvateľov našej obce, bol schválený.
OZ schválilo predložený návrh
nájomnej zmluvy pre firmu
PRELOV v zastúpení p. Tiborom Turcerom na prenájom časti
kultúrneho domu a bývalej požiarnej zbrojnice v časti obce
Ješkova Ves. Zmluvy sú uverejnené na webovej stránke obce
www.diviaky.sk

Na zamyslenie... Aj na facebooku sa niekedy dá nájsť niečo múdre a výstižné. Krásny a poučný príbeh.
Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprával mu o bitke, ktorá prebieha vnútri každého človeka. Vravel
mu: „Synu, tá bitka v každom z nás je ako bitka medzi dvoma vlkmi. Jeden je zlý. Je to hnev, závisť, žiarlivosť,
smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego. Ten druhý je dobrý. Je to radosť,
pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera.“
Vnuk o tom všetkom premýšľal a po chvíli sa spýtal: „A ktorý vlk vyhrá?“ Starý Indián odpovedal: „Ten, ktorého
kŕmiš.“

Žijú medzi nami

Rodený občan Mačova,bývajúci v druhej ulici v treťom dome vľavo. Pre väčšinu občanov
známy ako dlhoročný člen FS Bukovec. Od malička mal rád hudbu. Otec hrával na heligónke, no jeho snom bola
trúbka. Jeho súkromnú zbierku tvorí niekoľko hudobných nástrojov, jeho blízki ho s láskou oslovujú „fujaráš“. Na
jarmokoch, ktoré navštevoval, si pravidelne urobil zastávku pri
stánkoch plných píšťal a fujár. Lákali a stále ho lákajú svojím
ľubozvučným hlasom a pekným cifrovaním. Tvarom aj zvukom.
Túžil ich vlastniť, no cena nebola vždy prijateľná. Tak sa rozhodol skúsiť ich vyrábať sám. Nestačilo mať naštudované informácie z internetu, nestačilo mať prečítané množstvo kníh s danou
tematikou, bolo treba ešte niečo. Starí majstri neradi „púšťajú
tajomstvá a grif výroby“. Vďaka vynikajúcemu hudobnému sluchu si vie píšťalky naladiť sám a to nie je taká obyčajná a bežná
vlastnosť. Možno práve vďaka nej sa občas našiel niekto „z praxe“, kto mu poradil.
Pán Milan Briatka vie aj hrať na píšťalke či fujare. Vie si ich aj
vyrobiť. Sám. Prvým výrobkom bola malá fujara, ktorá sa mu
vydarila a vlastní ju doteraz. To bol popud, aby pokračoval. Výrobe sa nevenuje dlho, len niekoľko posledných pár rokov. Ako
hovorí: „odvtedy, ako som na dôchodku.“
Počas rozhovoru s p. Briatkom sa dá dozvedieť množstvo zaujímavých informácií. Napríklad, že najlepšie píšťaly sú z bazy,
šípu, javora či agátu. Drevo by malo schnúť 3-4 roky, malo by sa
hľadať v horách, kde je kamenistá pôda, aby bolo „hustejšie“.
Vtedy vydáva aj lepšiu hlasnosť. Nie je to rýchla robota. Je to
robota precízna, náročná na čas, pracuje sa s presnosťou na desatiny milimetra. Človek musí mať dar vidieť v strome to správne drevo.
„Je to kus potešenia, keď píšťalku vyrobím, vyzdobím a ešte aj pekne zahrá“, hovorí pán Briatka. Prajeme pánovi
Briatkovi, aby svojím kumštom a hudbou prinášal kus potešenia všetkým ľuďom, ktorí majú úctu k ľudovým tradíciám a k ich šíriteľom.
Z rozhovoru spracovala: -gp-, foto: súkr. archív
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Dub letný z Mačova získal druhé miesto
„Stromy majú svoj nenahraditeľný význam v živote človeka,
zaslúžia si našu pozornosť, starostlivosť aj ochranu. Cieľom
ankety Strom roka, ktorú vyhlásila Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem
ľudí o životné prostredie“ – takto začínal článok v druhom

čísle obecného občasníka s výzvou zapojiť čo najväčší
počet ľudí do internetového hlasovania.
Úspech iniciatívy HIPO Mačov mali možnosť vidieť obyvatelia našej obce v televíznych novinách, kde si p. Anton Blaho prevzal symbolickú cenu pre mačovský strom. 80-ročný
dub s obvodom 286 cm a výškou 18 m vďaka podpore 1 510
hlasov získal druhé miesto. V 12. ročníku tejto ankety zvíťazila Moruša biela zo Senice (1 711 hlasov). Bude reprezentovať Slovensko v anketovej súťaži Európsky strom roka, ktorá vyvrcholí vo februári 2015. Tretia bola Lipa
malolistá z Kláštora pod Znievom s 1 032 hlasmi. Mačovský dub získal 200 € na ošetrenie alebo úpravu okolia.
Ďakujeme všetkým hlasujúcim, ktorým záležalo na osude stromu. text: -zg-, foto: -mb-

Každý sme nahraditeľný

Dni na rozhraní októbra a novembra sa stali akoby symbolom našich spomienok, našej úcty a vďaky. Pri príležitosti Pamiatky zosnulých organizuje ZPOZ v jednotlivých domoch smútku
pietne spomienkové stretnutie. Pozvaní sú najbližší príbuzní tých, ktorí ich v priebehu posledného roka opustili.
Deje sa tak už viac ako 30 rokov.
Úmrtie blízkej osoby v rodine si vyžiadalo, aby časť stabilnej skupiny účinkujúcich v tomto roku nahradili iní.
A tak som si opäť uvedomila, že každý sme nahraditeľný. V mene svojom i mojej rodiny ďakujem p. Ivete Kluvancovej a jej spolupracovníčkam za dôstojný priebeh, milé slová a pokojnú atmosféru, v ktorej si všetci zúčastnení
spomenuli s láskou na svojich najbližších.
Gabriela Paulďurová

Lúčenie je ťažké. Vždy a za každých okolností. Obzvlášť, ak človeka, ktorého máme radi, nevyprevádzame do práce, na vlak, či na dobrodružnú výpravu. Aj keď odchod z tohto sveta by sa možno dal nazvať aj takto. Mnohí totiž veria na čiarku a nie bodku za lúčením...

Predajňa COOP otvorená „Konečne,“ povedali si niektorí obyvatelia, „máme otvorenú celkom novú,
priestrannú predajňu COOP Jednoty – Supermarket.“ Sem-tam ešte počuť nejakú negatívnu pripomienku, ale
väčšinou prevládajú pozitívne odozvy. Predavačkám pribudlo viac pokladní, viac práce, viac priestoru na stráženie, vykladanie tovaru, upratovanie, atď., ale spotrebitelia sú spokojní, pretože zvýšil sa sortiment a ponúkajú sa
možnosti na väčší výber tovaru. Prikladáme tak trošku úsmevný pohľad pôvodnej tvorby p. Jána Sobotu.

Jednota = obchod plný života.
Zdola býva?... SOBOTA.
Zhora býva?...KUSÝ – nakupovať sa musí.
Keď vznikne nejaký MALÉR?
...zachráni firma MAVLER. Buď fit!
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V našej obci sa žije, pre obyvateľov mnoho podujatí pripravuje
Hody v Ješkovej Vsi 6. ročník Dňa dobrých susedov sa niesol v znamení pirátskeho zápolenia. Pirátske
klobúky a iné rekvizity boli oživením pre oko diváka. Tento rok sa na ihrisku zišli tímy z Baniek, Diviak nad Nitricou, Ješkovej Vsi, Kostolnej Vsi, Liešťan, Mačova, Necpal pri Prievidzi a Nitrianskeho Rudna.
Súťaživosť a dravosť tímov bola veľká. Tento ročník bol ozvláštnený vďaka nováčikovi z Necpal (Srnci). V ich
prevedení bola zhmotnená hlavná myšlienka týchto hier. Počas ich kultúrneho vystúpenia (jednej z disciplín) sa
spontánne spojili všetky tímy a na ihrisku sa roztancovali. Myšlienka dobrých susedských, priateľských vzťahov sa
nemohla krajšie vyjadriť. Veď dobré vzťahy sú obohatením nášho života a bez lásky a vzájomnej pomoci by sa
nám ťažko žilo. Srnci nám pomohli vytvoriť krásnu atmosféru, ktorá, dúfam, oslovila všetkých. Umiestnenie nikoho nezarmútilo, ale predsa najviac natešení odchádzali Kozliari z Kostolnej Vsi so svojím prvenstvom. Ďalšie poradie - Hríbari, Huhúci, Smoliari, Krupári, Havkáči, Srnci, Rumňania. Ako každý rok nás miestnymi pesničkami
rozospievala FS Bukovec a veľmi nás potešil pán farár, ktorý hry zahájil a myšlienku dobrých vzťahov pochválil
i na nedeľňajšej omši pri kaplnke Panny Márie v Ješkovej Vsi. Ješkovianske gazdinky sa opäť vyznamenali, a preto
ješkovianske hody mohli pokračovať poobede na ihrisku s harmonikou, plážovým volejbalom a aj s ich pripravenými dobrotami. -zg-

Klub slovenských turistov opäť nezaháľal

O činnosti KST čitatelia občasníka vedia, že je
bohatá. Dojmy z uskutočnených podujatí prezentuje Zdenka Gamanová.
Kráľova hoľa Naša jesenná turistika smerovala lomom a najmä horšie značenou cestou, preto sa nám
podarilo prvý raz na turistike aj zablúdiť. Našťastie sme
na najvyšší vrch východnej časti Nízkych Tatier Kráľosa aj rýchlo „našli“. Kráľova hoľa nám síce neukázala
vu hoľu (1946 m n. m.) – jednu z najospevovanejších
všetky svoje krásy, ale všetci sme úspešne a najmä bez
vrchov Slovenska. Počasie nebolo našim priateľom,
zranení v klzkom teréne dlhšiu trasu zvládli.
preto sme väčšinu cesty zo Šumiaca strávili v hmle a
daždi. Skryli sa nám aj ospevované výhľady z vrcholu Výstup na Kriváň Známy impozantný vrch
Kráľovej hole na Spiš, Vysoké Tatry, Liptov aj Horeh- Kriváň (2 494 m n. m.) sa nachádza v západnej časti
ronie. Odniesli sme si len fotografie s tabuľou na vrcho- Vysokých Tatier a je dominantou Liptova. Je to tiež
le, pohľad na televízny vysielač a priľahlú budovu tele- jeden zo symbolických vrchov Slovenska, ospevovaný
vízneho vysielača, kde je aj núdzové útočisko pre turis- v poézii štúrovského pokolenia i v piesňovej tvorbe,
tov. Vybudovaný bol v roku 1960. Cesta na vrchol bola ktorý bol častým cieľom slovenských vlastencov. Už
bez problémov – stúpaním miestami lúčnymi priestran- jeho výška nesľubuje jednoduchý výstup. Namáhavá
stvami, miestami lesnou cestou, náučným chodníkom bola najmä strmá cesta v skalách a na skalných stupaž do Predného sedla, lesom do Vyšného sedla a odtiaľ ňoch. Všetci však výstup zvládli napriek veľkej obťažotvoreným hôľnym terénom až na vrchol Kráľovej hole. nosti. Odmenou bol výhľad na okolité končiare, ktorý
Zostup bol náročnejší – cez klzké skaly, čerstvým po- sa však väčšinou (bohužiaľ) zahaľoval do hmly.
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Zájazd do Českej republiky
Predĺžený augustový víkend nám umožnil tento rok zorganizovať trojdňový zájazd do Českej republiky. Prvý deň boli naším
cieľom Adršpašsko-teplické skaly, ktoré sú od roku 1933 národnou prírodnou rezerváciou. Majú rozlohu 1 772 ha a ležia v
Broumovskej vrchovine. Možno aj preto, že sú rozprávkovo
krásne a natáčalo sa tu veľa českých rozprávok. Čarovný skalný komplex – najväčší v Čechách – bol vytvorený eróziou
pieskovca. Okruh Teplickými skalami ponúka divokejšie a
súvislejšie kamenné steny. Cestou sa môže odbočiť na zrúcaninu hradu Střmen, ktorý isto stojí za námahu pri výstupe sústavou schodísk a rebríkov. Výstup je zavŕšený krásnou vyhliadkou. Pokračuje sa cestou okolo skalných stien, obrovských
balvanov, štíhlych veží, previsov, dier i jaskýň. Rovnako krásne sú aj Adršpašské skaly. Môžete tu vidieť nádherné skalné
útvary s priliehavými názvami – ako napr. Rukavice, Strážca
skál, Orlie hniezdo, Starosta a Starostová, Milenci a iné. Videli
sme tu aj Malý a Veľký vodopád a nenechali sme si ujsť plavbu
na pramici romantickým Jazierkom. Dlhou a úzkou „Myšou
dierou“ sme vyšli na koniec prehliadkového okruhu. Návštevu
každému odporúčame. Niekoľkohodinovú cestu všetkým určite
vynahradia zážitky z prekrásnej prírody a nenapodobniteľných
skalných útvarov.
Druhý deň sme už ráno zahájili výstup z Malej Úpy, kde sme boli ubytovaní, na najvyšší vrch v pohorí Krkonoše a
v Českej republike – na Sněžku (1 603 m n. m.). Cez jej vrchol prechádza česko-poľská štátna hranica. Cestou aj na
vrchole nás sprevádzali krásne výhľady do Českej republiky a do Poľska. Na vrchole je vybudovaných niekoľko
stavieb – Poľská búda s meteorologickou stanicou, konečná stanica lanovky z Pece pod Sněžkou, kamenný obelisk
a rotundová kaplnka sv. Vavrinca. Niektorí z nás využili na cestu do Pece pod Sněžkou lanovú dráhu. Atrakciou v
Peci pod Sněžkou bola bobová dráha a lanové centrum, ktoré tiež mnohí z nás vyskúšali.
Tretí deň sme navštívili Babiččino údolie (od roku 1972 je prírodnou rezerváciou s prezývkou „vzdušné kúpele“) a
zámok Ratibořice – známe z románu B. Němcovej. Malebná krajina, les, lúky, krásny zámocký park, exotický
skleník, rieka Úpa, „Staré Bělidlo“ a najmä mlyn s pánom mlynárom a skupinou Klapeto so staročeskými pesničkami nás očarili. Plno zážitkov, fyzicky dobre zvládnuteľná turistika, veľká spokojnosť – výsledok výletu. -zg-

Stretnutie s dôchodcami Na vyjadrenie lásky a úprimného pekného vzťahu k starkým
sa dajú použiť slová básnika M. Rúfusa.
Anjeličku, môj strážničku, opatruj môjho starkého…
Na starkého pozor dávaj, ale ticho, jemne,
náš starký si, anjelik môj, každú chvíľu zdriemne.
Stráž ten jeho krátky sníček, starký ti je šibal.
Opatruj ho, môj strážniček, veľmi by mi chýbal...

Anjeličku, môj strážničku, opatruj moju babičku,
ochraňuj mi moju starkú...
Koľko sneh má vločiek, toľko pozná starká naša krásnych rozprávočiek.
A keď mi ich rozpráva, ja nezaspím, jój, kdežeby!
Ako taký anjeliček bývam v siedmom nebi.
Tak ako končí leto a začína jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Človek sa ocitá v
jeseni života a spomína na minulosť. Staroba nie je choroba. Staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity. Staroba sa týka nás všetkých a je prirodzenou súčasťou nášho života.
Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme, spomíname... Takýmto dňom zastavenia pre tých skôr narodených bude aj 27. november, keď sa v našom kultúrnom
dome stretnú starší obyvatelia obce na malom posedení. Toto milé stretnutie pre nich každoročne pripravuje sociálna komisia pri OcÚ v spolupráci s FS Bukovec. Počas tohto stretnutia sa chceme spolu s nimi myšlienkami, spomienkami, spevom, ale i pekným slovom vrátiť o niekoľko rokov späť. Pospomínať si na dni mladosti a tešiť sa z
dosiahnutého, z každodenných radostí zo svojich blízkych, z krásneho dňa, z úsmevu, zo všetkých tých maličkostí,
ktoré robia svet krajším. Verím, že sa stretneme v hojnom počte ako aj v predchádzajúcich rokoch a spolu zaspomíname.
Všetkým Vám „skôr narodeným“ obyvateľom obce želám veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Roky,
ktoré máte pred sebou, prežite obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Buďte ešte dlhé roky
medzi nami šťastní. V pokoji užívajte život v kruhu svojich blízkych. Nech sú dni vášho zrelého veku preteplené
vďačnosťou vašich blízkych.
A. Čechová, predseda sociálnej komisie pri OcÚ
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Baňanská studňa – píše novú históriu

Myšlienka obnovy baňanskej studne už dlhšie rezonovala
v hlave pána Miroslava Besedu. 15. septembra 2014 dostala reálnu podobu.
Ako povedal jeden z hlavných organizátorov, pán poslanec Radovan Iliaš, „obetavosť a ochota ľudí je typickou
vlastnosťou obyvateľov Baniek. Z mojich skúsenosti z organizácie brigád, ktoré sa v tejto časti realizovali či napr.
z prípravy osláv výročia Baniek viem, že ľudí stačí osloviť, pomôcť pri koordinácií a nápady začnú nadobúdať
reálnu predstavu. Touto cestou chcem poďakovať za dobrovoľné finančné príspevky občanom časti obce Banky a
sponzorom: L&P Prievidza - Anton Iliaš, DKP Slovakia - Vlastimil Beláň, KST Ješkova Ves - Banky, AGRI s. r. o.
Kostolná Ves - Miroslav Rajčo, Ľuboš Beseda, Miroslav Porubčan, BaB stavebniny - Róbert Blaho, Branislav Blaho, Anton Blaho, Senior Banky - Monika Masárová.“ Špeciálne poďakovanie patrí pánovi Miroslavovi Besedovi, bez ktorého by baňanská studňa „neuzrela svetlo sveta“. Čitateľom prinášame prepis textu, ktorý sa nachádza pri studni:
Stojíte na mieste, kde
sa už v 13. storočí n. l. začala
odvíjať história našej
obce Banky a tejto studne,
zachovaná v prvej písomnej zmienke z roku
1312. Obec vznikla ako
banská osada na ťažbu zlata.
Prvé historické dokumenty uvádzajú, že v období
rokov 1312 – 1 332
boli na území dnešnej obce
Banky založené dve
banské osady Bana Superior
(Horná Bana) a Bana
Inferior (Dolná Bana). Obidve osady, malé lokality s dolovaním zlata, patrili
zemianskemu
rodu
Diviackych a naposledy rodu
Bossányi. Naši predkovia práve na tomto mieste
vykopali jednu z banských šácht do bane na ťažbu
zlata, ktorá sa v tom
čase stala zdrojom ich obživy.
V historických záznamoch o deľbe majetku je
spomínaná ako dedičná baňa na zlato.
História baňanskej studne - bane siaha do obdobia rokov 1290 – 1301. Súvisí s kráľom Ondrejom III. z rodu
Arpádovcov, s nemeckou kolonizáciou prichádzajúcou od Nitrianskeho Pravna, Čavoja až do majetkov rodu
Diviackych v tejto doline a s rozvojom banskej ťažby. Zlato sa ťažilo pomocou stúp a kolesa. Stupa je drevený
klát upravený na spôsob nádoby so širokým otvorom, v ktorom sa tĺkom drvila tvrdá vyťažená ruda.
Neskôr, po zániku banskej ťažby sa naši predkovia začali živiť poľnohospodárstvom a táto „baňa – studňa“ sa
stala centrom našej dediny so všetkým hospodárskym životom - ako zdroj pitnej vody pre obyvateľstvo
s napájadlom pre hospodárske zvieratá, so spoločenským a kultúrnym životom, keď sa v okolí studne vybudovala kaplnka, kultúrny dom a organizovali sa tu spoločenské udalosti ako boli fašiangy, veľkonočné oblievačky,
dožinky a politickým životom (úrad, matrika) až do roku 1976 – do jej pričlenenia k obci Diviaky nad Nitricou.
V tejto studni sa zachoval prameň histórie, ktorý je zdrojom hrdosti na našich predkov a prameň životodarnej vody, ktorý má cenu zlata. Obidva tieto vzácne pramene máme povinnosť chrániť pre našich
potomkov a budúce generácie. Studňa bola obnovená v roku 2014 z iniciatívy a z dobrovoľných finančných
príspevkov občanov obce Banky. -šg-

text: -šg-, ri-, foto: -ri-
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Plány školského roka 2014/2015

V školskom roku 2014/2015 navštevuje školu 187 žiakov
v jedenástich triedach ZŠ, v 2 oddeleniach ŠKD a v 3 triedach MŠ. Niektorí žiaci zmenili pôsobisko, iní boli prijatí. ZŠ navštevuje jedna žiačka s ukrajinskou národnosťou, jedna žiačka plní povinnú školskú dochádzku v Anglicku.
Jeden žiak má povolený individuálny vzdelávací program. Edukačný proces zabezpečuje 37 zamestnancov, z toho
17 pedagógov ZŠ, pán farár, 4 učiteľky MŠ, 2 vychovávateľky ŠKD a 14 prevádzkových zamestnancov.
Aj v tomto školskom roku je veľkým prínosom využitie vzdelávacích poukazov, vďaka ktorým pracuje v škole 13
záujmových útvarov. Prioritou školy vždy bolo a je vzdelanie žiakov, práca so žiakmi so ŠVVP, úcta k dospelým, k
práci a ochrane životného prostredia. Oporou výchovno-vzdelávacej činnosti bude spolupráca s rodičmi žiakov
a rôznymi organizáciami. V oblasti výchovy a vzdelávania sa dodržiava základná pedagogická dokumentácia a
pozornosť sa venuje tiež integrovaným žiakom. Učitelia a žiaci majú naplánovaných množstvo vedomostných,
internetových, umeleckých a športových súťaží na regionálnej i celoslovenskej úrovni. Predpokladá sa obhájenie
prípadne zlepšenie úspechov z minulého školského roka. V priebehu školského roka sú pripravené pre žiakov rôzne
besedy, akcie, blokové vyučovania, plavecký a lyžiarsky výcvik, výchovné koncerty a exkurzie všestranného zamerania. Testovaní budú ôsmaci a deviataci v Kompare, deviataci v Testovaní 9 - 2015.
V materiálno-technickej oblasti sa uskutočnia potrebné nákupy podľa požiadaviek predmetových komisií na zlepšenie vyučovacích podmienok, nutné opravy, plánované rekonštrukcie podľa stavu financií na účte a kvôli bezpečnosti sa sústredí pozornosť na možnosť doplnenia multifunkčného ihriska mantinelmi. Plány a úlohy vo všetkých
smeroch sú rôznorodé a všetci zamestnanci sú pripravení počas školského roka na ich realizáciu. text: -jhMilé slová, malý darček, čas strávený v kruhu blízkych
Na seniorov sa nezabúda (obr. vľavo)
ľudí... Ďakujeme. text: -ah- , foto: archív školy
Príjemné, milé, dôstojné, ... také bolo októbrové popoludnie s našimi bývalými zamestnancami. Spomenuli Projekt Umenie zblízka(obr. vpravo)
sme si na tie kolegyne a kolegov, ktorí už na stretnutie Žiačky našej školy sa 23. septembra zúčastnili vernisáže
nemohli prísť. Rozveselili nás spomienky bývalých celoslovenského projektu Umenie zblízka, na ktorom
kolegýň z obdobia aktívnej práce v našej škole. Zaujali boli aj ocenené. Práce bývalej 7. A triedy, 8. A triedy a
„novoty“ prežité v rodinnom kruhu od poslednej náv- Nikoly Noskovej sa zaradili do zbierok Galérie mesta
števy v škole. Atmosféra bola prevoňaná skvelým obe- Bratislavy. Výstava potrvá do 9. novembra. Zostrih z
dom od našich pani kuchárok. Čaro popoludnia bolo aj podujatia bolo možné sledovať 24. septembra v hlavv stretnutí troch generácií: súčasných a bývalých kole- ných správach na STV alebo v archíve. text: -kš-, foto:
gýň a detí zo Studničky s vtipnými hrami Na kukučku. archív školy

2 % z dane

Prostredníctvom tejto aktivity sa
ponúka možnosť pomôcť Rodičovskému združeniu
pri ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou, teda vlastne svojim deťom, vnukom či známym na rozvoj ich tvorivosti, záujmov a vzdelávania sa. Vaše 2% z daní
budú využité účelne a zmysluplne. Viac na novej
web stránke školy: www.zsdini.edupage.sk.

Výzva - chráňme prírodu zberom papiera a bateriek Už niekoľko rokov sa žiaci ZŠ

venujú separovaniu odpadu. Pravidelne sa zbiera
papier a baterky. Za zberový papier sa získavajú
finančné prostriedky, ktoré sa odovzdávajú na účet
Rady rodičov, za baterky získavajú žiaci vecné odmeny. Za odovzdané baterky v školskom roku
2013/2014 škola získala trampolínu a väčší počet
MP3. Trampolína je využívaná deťmi v MŠ. Prosíme
o spoluprácu aj ostatných občanov obce. Každý
kilogram papiera sa dá odovzdať v priestoroch školy
v pondelok od 7:00 do 15:00 h
text: -jh-

Diviacke noviny 3/2014

Zo športu Zo športu Zo športu Zo športu Zo športu Zo športu
Plážové ihrisko
Vďaka veľkým brigádam sa tesne pred Dňom dobrých
susedov podarilo dokončiť ihrisko na plážový volejbal.
Zišli sa starší, mladší, deti a piesok sa vozil, rozhraboval, vyrovnával. Ihrisko by nebolo bez aktivity poslanca
OZ p. Radovana Iliaša, ktorý piesok zabezpečil sponzorsky, bez podpory OZ. Na ihrisko získal celkom 129 t
piesku a bol iniciátorom aj zníženia ceny za dopravu na
cca 50% z bežnej sumy. Doprava bola uhradená obecným úradom. Ďalším neúnavným „motorom diania“
a organizátorom všetkého diania na ihrisku bol pán
poslanec Tibor Turcer a veľa, veľa ďalších pomocníkov, ktorým týmto veľmi ĎAKUJEME. Ihrisko malo
úspech a sústredilo každý deň záujemcov o volejbal,
futbal a i veľa deťúreniec, ktoré oslovila kopa piesku na
ich hry.
text: –zg- , foto: súkr. archív

FK Diviaky nad Nitricou

Zhodnotenie mužského futbalu v Diviakoch - jesenná časť sezóny 2014/2015.
Veľké očakávania pred začiatkom aktuálnej sezóny sa nenaplnili.
Začiatok aktuálnej sezóny sprevádzali pozitívne nálady, vysoké ambície najmä mladých hráčov vzhľadom
k druhému miestu v celkovej tabuľke po predošlej sezóne, už takmer tradičná počiatočná hráčska eufória a vysoká
účasť na tréningoch v príprave, nový ambiciózny tréner - takto sa dá stručne charakterizovať situácia pred samotným začiatkom sezóny.
Prvý zápas pod vedením nového trénera a pohodová výhra nad najväčším rivalom z predošlej sezóny FC Baník
Horná Nitra „B“ naznačovala, že sme azda na dobrej ceste. Po „vlažnom“ nástupe do novej sezóny a dvoch remízach doma s Hradcom a v Koši prišli tvrdšie rany v podobe vysokých prehier s Pravencom, Diviackou Novou Vsou
a Nitrianskymi Sučanmi, na ktoré oko nášho diváka nebolo z prechádzajúcej sezóny zvyknuté. Ťažko hľadať hlavný dôvod nevyrovnaných výkonov, nový herný systém, ktorý sa ukázal byť nepoužiteľný pre dedinskú ligu?,
osobný prístup jednotlivých hráčov?, množstvo zranení?, zlá strelecká efektivita? alebo len menej šťastia
v zlomových momentoch? Pod vplyvom nepriaznivých výsledkov najskôr opustil klub nový tréner a neskôr, už
rovnako skoro tradične, sa začali vytrácať hráči najskôr z tréningov a neskôr aj zo zápasovej súpisky, pričom ku
koncu jesennej časti sme boli radi, že vôbec nejaký náhradník je k dispozícii. No napriek tomu, že počas priebehu
aktuálnej sezóny sme boli „pripútaní“ k predposlednému miestu v tabuľke, v posledných zápasoch sme ukázali, že
našou ambíciou nie je hrať o záchranu a posunuli sme sa o dve priečky vyššie a udržali kontakt so stredom tabuľky.
Bilancia aktuálnej sezóny sú tri výhry, tri remízy a sedem prehier pri skóre 16:34, pričom na našich góloch mali
najvyšší podiel s troma presnými zásahmi Róbert Škríp a Karol Cako. Ďakujeme hráčom, ktorí reprezentujú obec
Diviaky nad Nitricou na úkor svojho voľného času, rovnako ďakujeme starostovi obce za finančnú podporu, všetkým prípadným sponzorom a v neposlednej rade každému fanúšikovi, ktorý nás prišiel podporiť počas domácich
zápasov. (R. Škríp 1+1 +1, P. Lašák 1, K. Cako 1+1+1, M. Turcer 1+1, M. Kaňa 1+1, P. Kaňa 1, B. Blaho 1, J.
Valuška 1, Ľ. Koššo 1+1)
text: -šg,ml.-

Zo športu Zo športu Zo športu Zo športu Zo športu Zo športu
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Dovetan=tanečný šport Pre mnohých možno ešte neznámy klub pôsobiaci v Diviakoch nad Nitricou a združujúci žiakov a študentov nielen z našej obce ale i širokého okolia, ktorým učaroval tanec. A nie hocijaký – taký, na aký sme zvyknutí z bývalej televíznej show Let´s dance. TK Dovetan je registrovaný v Slovenskom
zväze tanečného športu. Ako jediný na Slovensku pôsobí v obci. Už 12 rokov ponúka také isté možnosti ako
tanečné kluby v mestách.
Pod vedením manželov Paškovcov, renomovaných trénerov v štandardných tancoch
a Zuzky Soukupovej-Paškovej, majsterky SR v latinsko-amerických tancoch
z Tanečného klubu Dukla Trenčín sa v Dovetane pokračuje, napreduje, súťaží, bojuje
o body, medaily, víťazstvá a postupy do vyšších kategórií v štandardných aj latinskoamerických tancoch.
Na poslednej súťaži Laugaricio Cup v Trenčíne tanečníci tanečného klubu Dovetan
(hodnotení rozhodcami zo Slovenska, Čiech, Dánska, Francúzska, Rakúska, Talianska a Ukrajiny) získali Matúš Hagara a Barbora Hagarová (obyvatelia našej obce,
obr. V strede) - striebro v štandardných tancoch v kategórii Dospelí C, Alexandra
Dragašová a Filip Hluch - striebro v latinsko-amerických tancoch v kategórii Dospelí C, ktoré im doplnilo body a zabezpečilo postup do vyššej kategórie B. Adam Mäsiar a Eva Vašková (siedmačka našej školy, obrázok vľavo) si vytancovali bronz v latinsko-amerických tancoch v kategórii
Junior II D, finálové umiestnenie v štandardných tancoch v kategórii Junior II a ďalšie super finálové umiestnenia
dosiahli v kategórii Junior I v latine aj v štandarde. Daniel Žúbor a Viktória Kyslá sa na svojej prvej súťaži dostali
až do finále, čo bolo úžasné! Dianka Stejskalová a Adamko Pešan získali bronz v kategórii Deti II E a postúpili do
vyššej kategórie Deti II D.
Darilo sa aj bývalým „Dovetancom“, dnes už tanečníkom
TK Dukla Trenčín. Spomenieme však aspoň jedno víťazstvo
a postup do najvyššej kategórie „S“ v štandardných tancoch Martina Šrámku a Lucky Centárovej.
TK Dovetan aktuálne rozšíril svoju pôsobnosť o tancovanie
v ďalších nových priestoroch v Prievidzi.
Štandardné tance pre pokročilých sa trénujú naďalej
v Diviakoch nad Nitricou a v Trenčíne. V Prievidzi sa otvorila prípravka pre deti od 6 rokov, dievčenská skupina latinsko-amerických tancov Campanillas pre dievčatká od 6 rokov a pre stredoškoláčky. Tréningy prebiehajú každý piatok
v telocvični ZŠ, Ul. energetikov, Prievidza.
Stále je možnosť nastúpiť do rozbiehajúceho sa víru tanca. Je krásne vidieť valčík či jive v podaní najmenších ...
Tancovanie je aj o získaní kondície, správnom držaní tela, prezentovaní sa- benefitoch, ktoré vďaka tanečnému
športu môžu tanečníci využiť aj v budúcnosti.
Čo ich čaká v blízkom čase? Tréningy, vďaka ktociách a pod. Viac informácií záujemcovia nájdu na
rým sa neustále zdokonaľujú, súťaže na Slovensku, aj
Facebooku TK Dovetan alebo 0918 416 558, 0908
v zahraničí, vystúpenia na plesoch, firemných ak727 738.
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KomunálnevoľbyKomunálnevoľbyKomunálnevoľbyKomunálnevoľbyKomunálnevoľ
Komunálne voľby sa uskutočnia 15. novembra 2014. Dve volebné miestnosti – KD Diviaky nad Nitricou pre volebný okrsok č. 1 (Diviaky nad Nitricou, Mačov, Somorová Ves) a MŠ Banky pre volebný okrsok č. 2 (Ješkova Ves
a Banky) budú otvorené od 07:00 do 20:00 h. Kandidáti na post starostu a poslancov obce sú známi.
V nastávajúcich komunálnych voľbách sa v obci Diviaky nad Nitricou uchádzajú o post starostu 4 kandidáti a o
post poslanca obecného zastupiteľstva 28 kandidátov, z ktorých treba vybrať deväť. Aby sa voliči mohli pokojne
rozhodnúť, komu vo voľbách vyjadria dôveru zakrúžkovaním, uverejňujeme zoznam kandidátov.
Starosta
1. Anna Hagarová, Ing., 51 r., stavebná inžinierka, nezávislá kandidátka
2. Radovan Iliaš, Ing., 36 r., štátny zamestnanec, SMER - SD, SNS
3. Vladimír Pružinec, 51 r., administratívny pracovník, nezávislý kandidát
4. Radoslav Škraban, Bc., 39 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát
Poslanci
1. Margita Baková, Bc., 50 r., vychovávateľka, SDS
2. Ivana Belancová, 42 r., predavačka, SDS
3. Miroslav Blaho, 64 r., dôchodca, SMER - SD
4. Jana Blahová, Ing., 37 r., odborná referentka - špecialistka, nezávislá kandidátka
5. Anna Briatková, 61 r., dôchodkyňa, SIEŤ
6. Milan Cebák, 47 r., robotník, SMER - SD
7. Emil Divéky, 39 r., riaditeľ, SNS, KDH
8. Radoslav Divéky, 47 r., SZČO, SNS, KDH
9. Marek Dodok, 31 r., technik, SIEŤ
10. Oľga Domanická, 69 r., dôchodkyňa, SMER - SD
11. Július Duranzia, Ing., 62 r., starosta obce, SMER - SD
12. Zdenka Gamanová, Mgr., 50 r., učiteľka, SIEŤ
13. Janka Hagarová, 50 r., ekonómka, SMER - SD
14. Ján Homola, 43 r., technik, SIEŤ
15. Radovan Iliaš, Ing., 36 r., štátny zamestnanec, SMER -SD
16. Erika Iliašová, 43 r., gumárka - lisárka, SDS
17. Igor Kotula, 51 r., automechanik, SDS
18. Ivan Krško, 65 r., robotník, SMER - SD
19. Anna Maděránková, 57 r., invalidná dôchodkyňa, nezávislá kandidátka
20. Michal Paulďuro, Ing., 26 r., doktorand, nezávislý kandidát
21. Jozef Púčik, 41 r., vedúci logistiky, SNS, KDH
22. Martin Sigotský, 57 r., technik, SDS
23. Juraj Sobota, 29 r., manipulačný pracovník, SNS, KDH
24. Jozef Ševčík, Mgr., 43 r., obchodný manažér, SDS
25. Vladimír Šimka, 42 r., elektrotechnik, SIEŤ
26. Tibor Turcer, 48 r., živnostník, SMER - SD
27. Marek Vajda, 22 r., študent, SIEŤ
28. Alena Vajdová, Ing., 49 r., samostatná referentka, SMER - SD
Všetci kandidáti dostali možnosť predstaviť sa, predniesť svoje myšlienky a plány na verejnom stretnutí
v Kultúrnom dome Diviaky nad Nitricou 30. októbra 2014 o 17:00 h. Celú akciu moderoval terajší pán poslanec
Štefan Gaman. V 1. kole kandidáti mali možnosť predstaviť seba, svoj profesionálny život. Druhé kolo bolo zamerané na plány, nápady, návrhy a na to, čo kandidát verejnosti ponúka. Diskusia bola predmetom tretieho kola, ale
individuálne sa nerealizovala. Rozprávanie a príspevky kandidátov si bolo vypočuť viac ako sto ľudí. Je to zanedbateľné percento voličov, ale predpokladá sa, že informácie sa dostanú ústnym podaním aj medzi ostatných.
Z kandidátov na starostu sa zúčastnili p. Ing. Anna Hagarová, p. Bc. Radoslav Škraban. P. Ing. Radovan Iliaš bol
ospravedlnený zástupcom strany Smer a podporovatelia p. Vladimíra Pružinca oznámili: „My podporujeme p. Pružinca a budeme mať svoje predvolebné stretnutie, kde sa dozviete všetko podstatné a ste naň srdečne pozvaní.“
Z 28 kandidátov na poslancov sa predstavilo 18.
text: -jhPoznámka redakcie: Takmer celé dva týždne v mesiaci novembri mali obyvatelia obce možnosť stretnúť kandidátov
na post starostu aj na iných, samostatných vystúpeniach. Pri komunálnych voľbách prajeme všetkým šťastnú ruku
v rozhodovaní. Nech nový starosta i poslanci nájdu spoločnú reč pri riešení problémov a stanovení strategických
cieľov našej obce.
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Sila slova

Čas letí rovnako a predsa neuveriteľne rýchlo. Čoskoro budeme na najkrajšie sviatky roka Vianoce. Počas 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.“ 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).

Vianočné recepty
Nasledujúce recepty poskytla čitateľom občasníka pani Elena Mišejová. Vedeli ste, že Kakaové guľky sú typickým
zákuskom našej dedinky? Perníkové mafinky dokázali upiecť dokonca aj deti v školskom klube.K Vianociam patria
orechy a preto tretí zákusok ich ponúka v typicky vianočnom prevedení.
KAKAOVÉ GUĽKY
18 dkg hladkej múky, 21dkg práškového
cukru, 15dkg bravčovej masti, 2dkg kakaa
Všetko spolu dobre zmiesiť, vymodelovať guľky veľkosti čerešne v strede jemne pritlačiť prstom a dať piecť do mierne
vyhriatej rúry. Pomaly piecť. Hotové
obaliť v práškovom cukre.
VIANOČNÉ ORECHOVÉ REZY
18 PL mlieka, 35 dkg kryšt. cukru, 4 PL
marhuľového džemu, 12 dkg mletých
orechov, 35 dkg polohrubej múky, 1 KL
sódy bikarbóny, hrsť hrozienok.
Spolu zmiešať a dať upiecť.

POLEVA: práškový cukor, PL oleja,
voda, citrón.

Hej gazdinky statočné,
idú sviatky vianočné,
dajte žitka na oblátky,
už idú vianočné sviatky.
Vinšujem Vám na zdravie, na
šťastie,
ten starý rok prežiť, nového sa
dožiť,
hojnejšieho, pokojnejšieho.
A nech s novým rokom rastie,
aj to pravé ľudské šťastie.
(FS Bukovec)

Nech pocit šťastia, radosti
sa v dušiach Vašich rozhostí,
keď štedrý deň ku Vám zavíta.
Nech láska v srdciach ukrytá
sa mocným prúdom vyroní,
keď zvonček sladko zazvoní.
Krásne Vianoce Vám chceme
priať,
aby človek človeka vždy mal rád,
aby jeden druhému viac šťastia
prial,
aby rok 2009 za to stal.

PERNÍKOVÉ MAFINY
2 celé vajíčka, 2PL džemu, 2 PL
kakaa, 2KL škorice, 1KL sódy bicarbóny, 1 prášok do perníka, 30dg
práškového cukru, 40dg hladkej múky, 0,50 l mlieka, 1dcl oleja, hrsť
orechov
Všetko spolu zmiešať a dať piecť buď
ako koláč v celku s pikantným džemom a polevou navrchu, alebo robiť
mafiny, ktoré potom ľubovoľne ozdobíme.

Nech Vás dary božej milosti
po celý rok chránia,
Nech Vám dá Boh šťastia, radosti
a hojnosť požehnania.(redakcia)
Už sviatky lásky, pokoja zavítajú
zas skoro k nám,
pod stromčekom ľudia postoja,
otvoria srdcia dokorán.
Nech aj v dome vašom zavládne
radosť,
že ste spolu,
keď rodina si zasadne k štedrovečernému stolu.
(Soc. komisia pri OcÚ)
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Inzeráty Pozvánky v skratke Inzeráty Pozvánky v skratke Inzeráty Pozvánky
Vianoce v Bratislave 29. 11. 2014 (sobota)
Medzi pozvanými vystúpi reprezentant našej obce FS Bukovec.
V prípade záujmu obyvateľov o návštevu vianočnej Bratislavy je
možné sa prihlásiť na obecnom úrade. Poplatok 10 €/1osoba.
Predpokladaný odchod autobusu je o 10:00 h od zastávky.
Atmosféru blížiacich sa Vianočných sviatkov priblíži
30. 11. 2014 o 15:00 h v KD
Diviaky nad Nitricou
vianočný program
v podaní FS Bukovec a DFS
Studnička.
Všetci ste srdečne vítaní.

ZPOZ pri OZ uskutoční podujatia
pre pozvaných dňa 28. 11. 2014:
15:00 h vítania do života,
16:00 h prijatie darcov krvi,
17:00 h prijatie jubilantov - členov COOP Jednota.

Rozprávková škola
Bohatý kultúrny program detí a žiakov
ZŠ s MŠ v kultúrnom dome spojený
s vianočnými trhmi sa teší na návštevu
v magický deň 12. 12. 2014 o 15:30 h.
Rada rodičov pri ZŠ s MŠ
Diviaky nad Nitricou vás pozýva na
Valentínsky ples 14. 02. 2015
(sobota) do KD Diviaky nad Nitricou.
Bude bohatá tombola, prekvapenie. Hrajú Eufória band - Július Uhlár a Martina
Hrdá. Rezervácie na telefónnom čísle
0911629456.


Spoločenská rubrika (z matričných údajov od 01. 08. 2014 do 31. 10. 2014
Do našej obce sa prisťahovali:

Jubilanti:
90 rokov: Jozefína Besedová
85 rokov: Jozef Jančo
80 rokov: Štefan Obert, Mária Lomnická, Jozef Vavro, Pavel Hupka
75 rokov: Anna Hagarová, Jozef Iliaš,
Emília Divékyová
70 rokov: Ladislav Nejedlík, Miroslav
Antala, Štefan Tkáč

Henrich Jakubec, Gabriela Jakubcová,
Roman Matuška, Ing. Drahoslav Hagara, Milada Hagarová, Michaela Hagarová, Patrik Hagara, Juraj Tomko,
Imrich Cigáň, Ján Tkáč, Iveta Tkáčová, Ján Tkáč ml., Filip Tkáč, František
Dolnák, Iveta Dolnáková, Timotej
Motúz
Z našej obce sa odsťahovali:
Nikoleta Došeková, Miloš Adamec, Ivana Jašíková, Lukáš Motúz, Martina Horváthová, Katarína Besedová
Sobáše:
Peter Sigotský a Jana Volárová, Michal Škríp a Ing. Zuzana Vršková,
Branislav Kaňa a Martina Pekarovičová, Juraj Tomko a Simona Chalmovianska,
Tibor Púčik a Lucia Lamešová
Počet obyvateľov k 30. 10. 2014 - 1773, z toho muži: 860, ženy: 913.

Úmrtie: 
Anastázia Bugárová
Miroslav Môcik
Mária Kováčová
Margita Vavrová
Ladislav Beseda

Narodenie:
Simona Golejová
Lea Baková
Michal Gregor
Tamara Briatková
Patrik Svítok
Denis Kaňa

Z obsahu: Príhovor starostu obce 1, Zo zasadnutia OZ 2, Na zamyslenie 2, Žijú medzi nami 2, Dub
letný 3, Každý je nahraditeľný 3, Predajňa COOP Jednota otvorená 3, Hody v Ješkovej Vsi 4, KST
nezaháľal 4-5, Stretnutie s dôchodcami 5, Baňanská studňa píše novú históriu 6, Informácie zo zákaldnej školy 7, Zo športu: Plážové ihrisko 8, FK Diviaky nad Nitricou 8, Dovetan=tanečný šport 9, Komunálne voľby 10, Vianočné recepty 11, Pozvánky 12, Spoločenská rubrika 12

Poplatky za zverejnenie inzercie, reklamy: Inzerát bude uverejnený po zaplatení úhrady na miestnom obecnom úrade.
Plošná inzercia: 1 strana (formát A4) - 20 €, ½ strany - 10 €, ¼ strany - 5 €, 1/8 strany - 2,50 €.
Slovná (riadková) inzercia: 1 slovo - 0,05 €.
Staňte sa tvorcami Diviackych novín. Sú svedectvom o dianí v obci v určitom čase. Je aj na Vás, aby toto
svedectvo bolo čo najúplnejšie. Ďakujeme. Ozvite sa, pošlite svoje príspevky na adresu obec@diviaky.sk
Diviacke
alebo ich osobne doručte na obecný úrad. Tešíme sa na prispievateľov zo všetkých častí obce. Obsah
noviny
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 podľa rozhodnutia OcÚ.
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