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Informačný občasník obce Diviaky nad Nitricou
Vážení spoluobčania!
Je za nami prvý rok od komunálnych volieb, keď
vychádzajú Diviacke noviny. Ich účelom je poskytnúť Vám
množstvo základných informácii o činnosti samosprávy
a celkovom dianí v našej zlúčenej obci. Niektoré informácie
sú všeobecne známe, ale mnohé informácie, ktoré by ste mali
alebo chceli poznať, chýbajú.
Táto naša prvotina neobsiahne všetky oblasti nášho
života, no budeme hľadať tú najlepšiu formu Diviackych
novín, aby sme
Vás dvakrát ročne informovali čo
najobšírnejšie, pútavo, aktuálne ale aj poučne. Veríme, že
naše vydanie bude prijaté pozitívne a budeme radi, keď
vyjadríte svoj názor na obsahovú a formálnu stránku
Diviackych novín. Vaše rady, názory a námety, ale aj kritické
slová vyjadrite ústne, alebo písomnou formou.
V súčasnom období je stále aktuálnou otázkou
hodnotenie roku 2007 po každej stránke, aký bol v rodinách,
zamestnaní, v spoločnosti a aj v obci. Môžeme ho bez obáv
hodnotiť ako úspešný. Stanovené predsavzatia a ciele boli
splnené a schválený rozpočet, ktorý bol pravidelne hodnotený
na verejných zasadnutiach obecného zastupiteľstva, je
uzavretý ako prebytkový.

1/2008

marec 2008

nepredajné

Za vytvorené hodnoty v roku 2007, ktoré
zveľadili našu obec, je potrebné poďakovať. Oceňujeme
prácu poslancov obecného zastupiteľstva nielen za dobrú
účasť na verejných zasadnutiach, ale aj za činnosť
v jednotlivých komisiách, prácu zamestnancov Obecného
úradu a Drobnej prevádzky, cez ktorých sa dielčie úlohy
realizovali. Nemôžeme obísť občanov, ktorí z vlastnej
iniciatívy pomáhali organizovať športové, spoločenské
a kultúrne podujatia. Oceňujeme dobrú spoluprácu
s Agrospolom
PPD Diviaky nad Nitricou, ale aj
s ostatnými sponzormi, ktorí boli nápomocní pri
organizovaní spoločných podujatí.
Poďakovanie patrí aj redakčnej rade, ktorá mala
a bude mať náročnú úlohu pri vydávaní tohto občasníka,
ale aj autorom za ich odvahu pri spracovaní jednotlivých
príspevkov. Veríme, že táto práca nevyjde nazmar a Váš
záujem informovať sa o dianie v našej obci bude tým
najlepším vysvedčením a dobrou motiváciou pre ďalšie
obdobie.
starosta obce Ing. Július Duranzia

8. marec – MDŽ
Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Bez Vás by bol
svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky. Ste tie, ktoré
napĺňajú slovo žena krásnym pôvabom. Prajem Vám deň plný pohody, možno aj milého
prekvapenia. Pekný Medzinárodný deň žien a život plný úprimnej lásky a zaslúženej úcty.
PS: Zabudnime na dávne rituálne klinčekové vzdávanie "úcty", ako aj na formálne oslavy. Vráťme
tomuto dňu zmysel ako dňu pripomínajúcemu ženu.

Budovanie obce v roku 2007
Pri stanovení cieľov a predsavzatí Obecné zastupiteľstvo(ďalej len OZ) vychádzalo z hodnotenia záverečného účtu obce
za rok 2006 a stanoviska auditora. Pri analýze finančnej situácie bolo zrejmé, že záväzky obce boli vyššie o viac ako 700 tis. Sk
ako boli zabezpečené zdroje krytia. Nepriaznivá finančná situácia výrazne ovplyvnila rozhodovanie OZ, keď ako menovité úlohy
boli schválené:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

údržba a opravy miestnych komunikácií
verejné osvetlenie – údržba, výmena svietidiel
vybudovanie prístrešku Domu Smútku v časti Ješkova Ves
oprava oplotenia cintorína v časti obce Somorova Ves
drobné stavebné úprav v časti obce Mačov
oprava obecného domu v časti obce Banky
finančné krytie plynofikácie MŠ v Diviakoch nad Nitricou
havarijný stav kúrenia KD v Diviakoch nad Nitricou
budovanie parkoviska na pozemku Farského úradu
výstavba viacúčelového ihriska v kat .úz. Banky
splatenie úveru obce v Dexia banke vo výške 500 tis. Sk
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Aká bola realizácia?
Opravy a údržba miestnych
komunikácií v jednotlivých častiach
obce boli viac ako nevyhnutné.
Pôvodne
vyčlenené
finančné
prostriedky vo výške 147 tis. Sk sa
ukázali ako nedostatočné z dôvodu, že
údržbe miestnych komunikácií nebola
v minulosti
venovaná
primeraná
pozornosť. Celkové náklady na tieto
opravy dosiahli výšku 292 tis. Sk,
pričom materiálové náklady boli vo
výške 154 tis. Sk a zimná údržba
prestavovala 32 tis. Sk.
Verejné osvetlenie jeho
údržbu a opravy zabezpečuje pán
Miroslav Jančo. Celková dĺžka
rozvodov verejného osvetlenia je cca
16,5 km. Je na ňom nainštalovaných
174 svietidiel. V roku 2007 obec
zakúpila 45 nových úsporných
svietidiel. Poskytnutá dotácia z MF
SR vo výške 250 tis. Sk umožňuje
zakúpiť ešte ďalšie úsporné svietidlá,
ktorých výmena bude zabezpečená
v 1. štvrťroku 2008. Plnením tejto
úlohy bude výmena za úsporné
svietidlá
zabezpečená
vyšším
podielom ako 50%.
Dom Smútku Ješkova Ves –
celkové náklady na realizáciu
prístrešku v roku 2007 dosiahli 166
tis. Sk. Pri výstavbe boli akceptované
pripomienky poslancov a občanov
tejto časti obce na rozšírenie
prístrešku. V roku 2008 sa dokončia
drobné vonkajšie úpravy a zabezpečí
rekonštrukcia elektrických rozvodov.
V časti obce Somorova Ves
bola akceptovaná požiadavka na
opravu nového oplotenia areálu
cintorína
s jeho
kompletným
uzatvorením.
Samotné
opravy

a osadenie vstupných brán bolo
zabezpečené celkovým nákladom 53
tis. Sk a slúžia svojmu účelu.
Požiadavky z časti obce
Mačov na úpravu knižnice, opravu
osvetlenia detského ihriska ale aj
vybavenie spoločenskej miestnosti
boli splnené. Obdobne ako aj oprava
obecného domu v časti obce Banky.
Nedoriešenou otázkou pre rok
2007 bolo finančné zabezpečenie
uskutočnenej plynofikácie objektu
ZŠ s MŠ Diviakoch nad Nitricou. Na
základe jednania s KŠÚ v Trenčíne
bola uplatnená požiadavka na získanie
finančných
prostriedkov.
Táto
požiadavka obce
bola v plnom
rozsahu akceptovaná a získaná dotácia
vo výške 484 tis. Sk v plnom rozsahu
vykryla náklady na túto plynofikáciu.
Oprava ústredného kúrenia
KD bola posúdená ako havarijná.
Samotnú opravu s celkovým nákladom
158 tis. Sk vykonala firma P-CH-E.
Navrhnuté
technické
riešenie
(osadenie samotného kotla pre Ocú
a samostatného kotla pre KD a DP)
garantuje úsporu v spotrebe plynu.
Výstavba
viacúčelového
ihriska bola plánovaná niekoľko
rokov. V roku 2005 boli vyčlenené
finančné
prostriedky
z obecného
rozpočtu vo výške 55 tis. Sk a v roku
2006 vo výške 60 tis. Sk. Tieto
prostriedky,
podpora
miestnych
podnikateľov
a aktivita
občanov
v častiach obce Ješkova Ves a Banky
umožnili
zdevastované
priestory
upraviť a využívať na spoločenské
a športové
aktivity.
Obecné
zastupiteľstvo
pri
schvaľovaní
rozpočtu na rok 2007 vyčlenilo 500

tis. Sk na dokončenie tohto
viacúčelového
ihriska.
S vlastníkom pozemku Urbárskou
spoločnosťou
Pozemkového
spoločenstva Banky bol dohodnutý
dlhodobý prenájom na 15 rokov.
Oslovila nás aj verejná výzva na
základe programového vyhlásenia
vlády
SR
realizovaná
splnomocnencom vlády SR pre
mládež
a šport
s možnosťou
získania dotácie vo výške 1 mil Sk.
Čo málo kto čakal, stalo sa
skutočnosťou. Náš projekt bol
úspešný. Výstavba bola zabezpečená
na základe dodatočného stavebného
povolenia. Projektovú dokumentáciu
a realizáciu
zabezpečila
firma
MARO s. r. o. Sučany.
Výsledkom
tohto
projektu je vybudované ihrisko,
ktoré zapadá do prostredia, nemá
negatívny vplyv
na životné
prostredia a okolitú výstavbu. Jeho
cieľom bolo poskytnúť mladým ale
aj starším ľuďom, ktorí chcú
športovať, kvalitnú a bezpečnú
hraciu plochu. Regionálnou úlohou
zostáva organizovanie spoločných
podujatí za účastí aj susedných
obcí s podporou aktivít pre mládež.
Slávnostné otvorenie sa
uskutočnilo 19. 10. 2007 za účasti
zástupcov Úradu vlády SR,
dodávateľa a ďalších významných
hostí.
Jednou z hlavných úloh
bolo splatenie úveru poskytnutého
v Dexia banke vo výške 500 tis.
Sk. Táto úloha bola splnená
postupne podľa
finančných
možností obce v troch splátkach
a to v júni vo výške 100 tis. Sk,
v septembri vo výške 150 tis. Sk
a v decembri vo výške 250 tis. Sk.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obyvatelia obce v číslach ( k 31. 12. 2007)
ženy: 926 muži: 866
Počet obyvateľov:
Banky
Diviaky nad Nitricou
Ješkova Ves
Mačov
Somorova Ves

1 792
315
823
287
235
132

prisťahovaných: 25
3
9
2
2
4

zomrelo: 20
1
9
2
7
1

Blahoželáme k uzavretiu manželstva:
Štefan Šimurda a Monika Botková, Jaromír Paver a Andrea Sobotová,
Jozef Briatka a Jana Némethová, Róbert Sýkora a Martina Martináková,
Jozef Uhlár a Martina Iliašová, Peter Krajči a Katarína Králiková,
Stanislav Goruška a Silvia Kulifajová, Martin Šinaľ a Lýdia Šinaľová,
Ivan Gaman a Petra Pastuchová, Tomáš Tkáč a Marta Fraňová

„ Vítame medzi nami:
Timotej Hurtiš, Alexandra
Kišacová, Enriko Divéky, Cayla
Jančová, Daniela Dodoková,
Lucia Laššáková, Nelly
Luptáková, Jasmína Jankeje,
Alexia Paverová, Veronika
Pánisová, Filip Krpelan,
Kimberley Oršulová, Lenka
Mišejová, Ivana Tarišková, Lucia
Hanusová, Simon Kováč
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Povodeň v časti obce Mačov
V sobotu
11.8.2007
v odpoludňajších
hodinách došlo
v lokalite Mačov
k silnej zrážkovej
činnosti. Aj keď
netrvala dlho,
občanom tejto
časti obce
spôsobila veľa
starostí a problémov. Keďže podobné povodňové situácie sa
v Mačove opakujú, je nevyhnutné pripraviť a realizovať
primerané povodňové opatrenia.
Požiadavka obce v minulom roku na SVP ŠP
Piešťany závod Povodie Hornej Nitry v Topoľčanoch na
vyčistenie zdrže a koryta potoka nebola akceptovaná z dôvodu
finančného zabezpečenia iných priorít. Paradoxom je, že obec
nemôže žiadať prideliť finančné prostriedky na primerané
povodňové opatrenia, pretože nie je správcom vodného toku.
Jednou z priorít v roku 2008 je zabezpečiť vyčistenie zdrže
a koryta miestneho potoka a jeho pravidelnú údržbu cestou
Správcu vodného toku.
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Duchoňa v Somorovej Vsi a p. Gizelu Divékyovú
bývajúcu v súčasnosti v Diviackej Novej Vsi). S kyticou
kvetov a úprimným prianím všetkého dobrého sme zavítali
aj k 90-ročnej jubilantke pani Anastázii Tkáčovej.
Pokračovali sme v smútočnej rozlúčke na cirkevných
pohreboch, samozrejme, na požiadanie pozostalých.
Po víťazstvách na regionálnej a krajskej prehliadke
sme získali právo reprezentovať Trenčiansky kraj na
celoslovenskej prehliadke. V reprezentačných priestoroch
Zvolenského zámku sme sa predstavili s programom
s názvom Je dôležité. Diviaky nad Nitricou figurovali
medzi kolektívmi Žiaru nad Hronom, Trenčianskych
Teplíc, Poltára, Sabinova, Prakoviec a Rimavskej Soboty.
I keď táto prehliadka už nebola súťažná, teší nás, že sme sa
medzi kolektívmi nestratili, práve naopak – tento rok
porota po prvýkrát v histórii prehliadok udeľovala Ceny
poroty a jedna z nich sa ušla nám, konkr. Mgr. Alena
Hanusová získala zvláštnu cenu poroty za výnimočný
prednes a spracovanie básnickej časti programu.
Aj na základe týchto úspechov sme boli požiadaní
o prípravu scenárov k rôznym príležitostiam pre potreby
samospráv, ktoré vyjdú v tlačenej podobe v metodickom
zborníku celoslovenského Združenia ZPOZ Človek
človeku.
Mgr. Gabriela Paulďurová

ZPOZ – Človek človeku
Toto dobrovoľné združenie má
v našej obci už 55-ročnú tradíciu. Som rada,
že aj po roku 1989 zostal dôležitou súčasťou
života obce. Členovia ZPOZ sú už pri výbere
do komisie predurčení na výkon konkrétnej funkcie ( napr.
smútočný rečník, recitátorka,...).
V súčasnosti pracuje
v ZPOZe 11 členov.
V minulom roku ZPOZ v obci zastrešoval celkom 33
podujatí.
Novinkou v pláne bola návšteva najstarších obyvateľov
v jednotlivých častiach obce pri príležitosti ich životného
jubilea (navštívili sme p. Máriu Šimkovú v Ješkovej Vsi,
Štefana Blahu v Mačove, Michala Hagaru v Bankách, Jozefa

najstaršia obyvateľka Gizela Divékyová
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Naša „Rokôška“
Väčšina mladých ľudí venuje svoj voľný čas cez letné prázdniny športu, relaxu či zábave. Nájdu sa však aj takí, ktorí
voľné chvíle využijú na pomoc svojmu okoliu. Lenka Lomnická, Martina Mokrá a Veronika Fábryová sa cez vlaňajšie letné
prázdniny rozhodli vyčistiť malý potôčik, žblnkajúci cez rovnako malú dedinku Ješkova Ves. Každý deň v približne rovnaký čas,
ste ich mohli vidieť ako sa brodia vo vode v gumených čižmách a s hrabľami. Tento rituál opakovali tri týždne, čomu nasvedčoval
aj výsledok v podobe čistého a opäť veselého potôčika. Niet divu, že im to trvalo tak dlho, pretože vo vode našli skutočne kadečo.
Od žiab, ktoré sú prirodzenou súčasťou vodného prostredia, až po pneumatiky, topánky či rôzne iné odpadky, ktoré sú však
neprirodzenou súčasťou nielen vodného, ale aj životného prostredia. My dievčatám ďakujeme za to, že nám „vykúpali“ potôčik.
Monika Fábryová
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou v projektoch
(www.zsdini.edu.sk)
Škola v obci to nie sú len tzv.
originálne a prenesené kompetencie, to je
vyše 300 žiakov, škôlkárikov a
zamestnancov. Život pestrý, každý deň
iný, často plný zmien a noviniek. Kedy je

škola úspešná? Keď sú úspešní jej žiaci. Ako na to? Okrem
kvalitného vzdelávania aj cestou projektov. V súčasnosti
v škole úspešne fungujú 3 projekty:
o Galéria detských snov – grantový program z
nadačného fondu PORFIX a Trenčianskej nadácie. Mgr.
Katarína Šrámeková – autorka projektu: „Chcem aby
dielka vytvorené na hodinách výtvarnej výchovy nezapadli
prachom v skrini. A to ma vedie k nápadu aby naša škola
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mala vlastnú galériu - Galériu detských snov. Raz do roka by
som chcela zorganizovať výstavu žiackych prác v priestoroch
„otvoreným“ všetkým ľuďom.“
- trvanie projektu: december 2007 – jún 2008
- požadovaná dotácia: 29 300,- Sk
o Arborétum pod Rokošom – otvorený grantový
program z nadačného fondu PORFIX a Trenčianskej nadácie.
Autorkou je Mgr. Gabriela Kusá: „Cieľom projektu je
vytvorenie arboréta – botanickej záhrady na ploche areálu
školy. Prostredníctvom podpory programu „ Šanca pre váš
región“ upravíme a označíme už vysadenú zeleň v areáli školy
a vybudujeme nové krátke náučné chodníky, ktoré budú
mapovať drevnatú a bylinnú flóru nášho regiónu.“
- trvanie projektu: október 2006 – november 2007
- požadovaná dotácia: 35000,- Sk

o Remeslo má zlaté dno - tento projekt sa
uskutočňuje vďaka programu „Školy pre budúcnosť“
Konta Orange, n. f. Autorka projektu: Mgr. Gabriela
Paulďurová: „Projekt je zameraný na zdôraznenie
významu porekadla uvedeného v názve, využitie
poznatkov a vedomostí z technickej výchovy (spracovanie
dreva) a práce s počítačom pre zhotovenie hračiek pre
budúcich prváčikov, elektronické spracovanie projektu a
jeho prezentácia na verejnosti.
- trvanie projektu: január – jún 2008
- požadovaná dotácia: 19 800,-Sk
Mgr. Gabriela Paulďurová

Z činnosti komisií a miestnych výborov v roku 2007:
Sociálna a inventarizačná komisia
Komisia má za úlohu predovšetkým riešiť sociálne
problémy občanov, ďalej na pravidelnej báze uskutočňovať
inventarizáciu majetku obce (v zmysle zákona o účtovníctve
č.431) a komunikovať otázky týkajúce sa vzťahu obec –
cirkev.
Fyzická inventarizácia majetku obce bola vykonaná
v mesiaci február za účasti pracovníkov obecného úradu
zodpovedných za dané úseky. Výsledky inventarizácie boli
schválené obecným zastupiteľstvom a vyjadril sa k nim aj
kontrolór obce. V decembri 2007 bola vykonaná ďalšia
inventarizácia na doporučenie kontrolóra obce, výsledky
ktorej budú použité ako podklady pre záverečný účet obce.
V marci prebehla aj prvá oficiálna komunikácia
medzi starostom obce a správcom fárnosti za prítomnosti
predsedu komisie. Medziiným bola riešená otázka možnosti
odkúpenia Kalinovskej pre potreby obce. V tejto záležitosti je
plánované pokračovať v roku 2008.
V sociálnej oblasti bolo riešených niekoľko žiadosti,
ktoré boli vopred odkomunikované s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny v Novákoch. Každému žiadateľovi
Kultúrna komisia
Február
Fašiangy. Pochovávanie
basy

Marec
Privítajme Veľkú noc

Apríl
Stavanie májov

Máj
Deň matiek

bolo zaslané písomné stanovisko. 6.12.2007 bolo
zorganizované stretnutie dôchodcov nad 70 rokov (157
obyvateľov). Pre každého dôchodcu bol pripravený darček
vo forme balíčka sladkostí (aj pre tých, ktorí na stretnutie
zo zdravotných dôvodov prísť nemohli), občerstvenie
a kultúrny program. Potešujúce bolo to, že toto pozvanie
prijalo, napriek rôznym
zdravotným problémom,
prislúchajúcim
k veku,
veľké množstvo občanov,
čo si zaslúži naozaj našu
úctu a pochvalu. V mesiaci
december
predsedníčka
komisie osobne navštívila
tých občanov, ktorí sú
odkázaní na invalidný
vozík a potešila ich malým
darčekom v mene OcÚ.
predseda komisie
Ing. Anna Čechová

Obdobie pred nastávajúcim 40 dňovým pôstom bolo veselé.
Obdobie fašiangov slávnostne ukončila folklórna skupina Bukovec
s programom „Pochovávanie basy“ v KD v Diviakoch nad
Nitricou za účasti obyvateľov obce.

Každoročne, v období očakávania jari, je konaná výstava prác žiakov ZŠ a MŠ v KD v Diviakoch nad
Nitricou. Hlavnou témou je príchod jari po dlhej a tuhej zime. Aj tento rok sme pokračovali v tejto
krásnej tradícií. Ukážky jednotlivých prác naozaj stáli sa to. Bolo čo obdivovať a to hlavne vďaka
šikovným rukám škôlkárov, školákov a hlavne vďaka krásnym námetom pani učiteliek MŠ, ZŠ aj
vedúcim umeleckých krúžkov. Výstava bola ukončená kultúrnym programom FS BUKOVEC.
Ako by to bolo, aby v dedine chýbal ozdobený „máj“. Diviaky nad Nitricou tvorí 5 obcí, v každej
jednej z nich bol postavený máj za veselého spevu FS BUKOVEC a asistencie DFS STUDNIČKA.
Nechýbal ani veselý sprievod FS Bukovec jednotlivými časťami obce na rebrináku.
Na deň matiek si deti zo základnej školy a materskej školy pripravili kultúrny program, ktorým vzdali
hold a poďakovanie všetkým mamičkám a babičkám

Diviacke noviny
Jún
Medzinárodný deň detí

August
10. dožinkové slávnosti
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Dozorný výbor Jednoty v Bankách, Ješkovej Vsi v spolupráci s Kultúrnou komisiou pri OcÚ
organizoval krásne a zaujímavé podujatie pre detí. Konalo sa na novom multifunkčnom ihrisku
v Ješkovej Vsi. Deti mali pripravené množstvo zaujímavých súťaží a aj množstvo odmien a to nielen
pre víťazov. Sladké odmeny sa ušli každému detskému účastníkovi
4.8.2007 sa na ihrisku v Diviakoch nad Nitricou konali 10.
dožinkové slávností, ktoré boli organizované v spolupráci s PD
Agrospol v Diviakoch nad Nitricou. Na slávnostnom akte
preberania dožinkových vencov boli prítomní aj zástupcovia
vlády SR, starostovia niektorých obcí a pracovníčka
Kultúrneho a osvetového strediska v Prievidzi . Zvyky
z obdobia, keď gazdovia ukončili žatvu na poli, pripomenula
DSF STUDNIČKA a FS BUKOVEC krásnym kultúrnym
programom. Nechýbal ani veselý sprievod všetkými časťami
obce na rebrináku. Súčasťou tohto podujatia bola aj bohatá
tombola a zábava až do rána bieleho...
29. 9. 2007 v obci Mačov organizovalo Hipo Mačov v spolupráci s kultúrnou komisiou „Gazdovskú
parádu“. Počas tejto akcie nechýbal veselý sprievod jednotlivými časťami obce na rebrinákoch, súťaže
v konských záprahoch, pečenie chleba, prezentovanie tradičných prác našich starých mám a otcov
(varenie lekváru, mútenie masla, pranie v koryte, kovanie kosy..). Nechýbal ani kováč, aby podkul
koňa...Táto akcia bola ukončená kultúrnym programom FS BUKOVEC a tombolou
V čase od 28. 11. 2007 do 9. 12. 2007 sa v KD V Diviakoch nad Nitricou konala tradičná výstava prác
s tematikou Vianoc. Vystavené boli práce, ktoré boli vytvorené šikovnými rukami malých škôlkarov,
aj tých starších, ktorým umelecké cítenie nie je cudzie a naozaj bolo čo obdivovať....Poďakovanie si
zaslúžia tí, ktorí túto výstavku pripravili a vlastnoručne naaranžovali.
V rámci tohto predvianočného času (2.12.2007) si
pripravili program deti ZŠ a MŠ s vianočnou
tematikou. Stálo za to pozrieť si ho...Ani netušíme,
koľko hercov máme medzi nimi.
6. 12. 2007 bol zorganizovaný aktív pre obyvateľov
obce nad 70 rokov života. Zúčastnilo sa ho cca 90
obyvateľov. Bol pre nich pripravený kultúrny
program (deti MŠ a FS BUKOVEC), občerstvenie ,
aj „mikulášsky“ balíček. Starkí odchádzali
spokojní. Ku krásnej atmosfére nepochybne
prispieval aj vianočne vyzdobený KD.
Obdobie výstavy vianočných prác s názvom „Čaro
Vianoc“ ukončila FS BUKOVEC (9. 12. 2007) krásnym programom s názvom „Nabíjanie kapusty“,
ktorým nám priblížila rôzne zvyky z predvianočného obdobia.
predseda komisie: Oľga Domanická

Stavebná komisia: (Ivan Krško, Ing. Karol Mikulík, Jarko Úradník, Róbert Blaho, Vladimír Motúz)
Náplň práce je zameraná na riešenie požiadaviek občanov súvisiacich s problematikou ich stavebnej činnosti.
Komisia sa vyjadruje k žiadostiam o povolenie drobných stavieb – t.j. stavieb do výmery 25 m2. Za rok 2007 bolo
riešených 14 žiadosti o povolenie drobných stavieb (výstavba skleníkov, rôzne prístavby a rekonštrukcie). Pred vydaním
súhlasného stanoviska komisia skontrolovala úplnosť predložených dokladov a obhliadku miesta výstavby. Kontrolu obhliadky
zabezpečuje predseda s členom komisie z tej časti obce, v ktorej sa výstavba alebo prestavba uskutočňuje.
Komisia riešila aj 4 sťažnosti občanov súvisiace so zlým technickým stavom konštrukcií stavieb, ktoré ohrozovali bezpečnosť
občanov. V súvislosti s touto problematikou chceme upozorniť občanov, majiteľov starých budov a hospodárskych
objektov susediacich s verejnými priestranstvami, aby venovali zvýšenú pozornosť ich technickému stavu a tým
predchádzali ohrozeniu bezpečnosti spoluobčanov.
predseda komisie: Ivan Krško
Miestny výbor Ješková Ves
Treba konštatovať, že činnosť MV v Ješkovej Vsi sa po rokoch obnovila, pretože
v minulých rokoch miestny výbor nebol konštituovaný.
Stretnutia neboli pravidelné ,ale podľa potreby zamerané na riešenie čiastkových
úloh . Členovia boli o dianí v obecnom zastupiteľstve informovaní, dávali
poslancovi pomocné rady na riešenie ďalších úloh .
ü Na úseku stavebno-hospodárskom v roku 2007 bolo zrealizovaných niekoľko
prác:
ü Oprava miestneho rozhlasu a výmeny žiaroviek verejného osvetlenia.
ü Oprava havárie miestnej komunikácie po mrazových výtlkoch.
ü V spolupráci so správou štátnych ciest boli vyčistené krajnice štátnej cesty,
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ako aj oprava mostu Ješkova Ves - Banky.
ü Oproti minulosti sa zlepšila úprava verejných priestranstiev a cintorína. Pri Dome smútku bola zrealizovaná výstavba
prístrešku, do výstavby ktorého boli zapracované aj pripomienky občanov.
ü Výstavba multifunkčného ihriska v našej časti obce za pomoci našej mládeže a spoluobčanov.
ü Vyčistenie potoka Rokôšky od nežiaduceho odpadu.
ü Na úseku ekonomickom a právnom sme doriešili prenájom kultúrneho domu v Ješkovej Vsi a najmä platby za médiá???.
ü Na úseku športu, kultúry a spoločenského života možno pripomenúť :
− Fašiangy a ich tradície v našej obci spojené s tanečnou zábavou až do neskorých nočných hodín
− MDD a sprievodné netradičné súťaže.
− Otvorenie multifunkčného ihriska za účasti ministra a poslancov NR .
− Športové večery na multifunkčnom ihrisku a rôzne športové popoludnia spojené s večernou tanečnou zábavou.
Záverom by som chcel konštatovať, že občania Ješkovej Vsi sú ochotní kedykoľvek pomôcť veciam verejným .
Tibor Turcer
Baňansko – ješkoviansko – diviacko – somoroviansko
- mačovské ihrisko

Veľa otázok a kritiky padlo na tému, prečo je ihrisko
v Ješkovej Vsi a nie v Diviakoch. Áno, bolo by dobré, keby
bolo v centrálnej časti, aj v blízkosti školy, ktorá by ho mohla
využívať. Nesmieme však zabúdať, že Diviaky nad Nitricou
patria medzi 50 obcí, ktoré dostali miliónovú dotáciu od štátu.
Záujemcov bolo samozrejme mnohonásobne viac.
Rozhodovala rýchlosť a predpríprava. V Ješkovej Vsi bol
pozemok, položené základy, podklad, obrubníky, osvetlenie…
Ale hlavne tu nechýbala chuť robiť, nadšenie. Je vzácne, že
pri robote sa tu stretnú starí otcovia, otcovia aj synovia. A bez
roboty veľkého množstva ľudí by to naozaj nešlo a ihrisko by
len za dotáciu nevyzeralo tak, ako dnes vyzerá. Robota
nekončí, je treba dokončovať, pokračovať, starať sa. Preto,
prosím, nezáviďte. Myšlienkou tohto ihriska je spájať ľudí –
pri brigádach pri, športe aj stretnutiach. Nie je to súkromný
podnik, ani ihrisko pre tých, čo tu robili. Je treba stratiť
predsudky, zábrany, nekritizovať to, čo niektorí zblízka ani
nevideli. Všetci sú tu vítaní, je treba prísť sa pozrieť,
zašportovať si. Na toto dielo sme právom hrdí, ale nie je to
naše ihrisko, ale NAŠE – DIVIACKE. Využívajme ho všetci
s radosťou a nie hnevom.
A nie je využívané iba pre šport, ale aj...
Cez Vianoce naši chlapci pripravili na ihrisku klzisko
(s touto myšlienkou totiž tento priestor voľakedy vznikal). Ich
obetavú prácu všetci privítali, pretože pokiaľ sa ľad
neroztopil, bolo klzisko hojne využívané. Hoci niektorí ľudia
mali obavy o umelý trávnik a o vodu, ktorá po ľade ostane,
katastrofický scenár sa nekonal. Robenie ľadu na tráve bolo
konzultované s firmou pokladajúcou trávnik, je treba iba
ustrážiť, aby sa nekorčuľovalo na mäkkom ľade a trávnik sa
neprerezal. V tomto sa všetci správali disciplinovane. Voda sa

rýchlo vstrebala, takže ani predstavy o bazéne sa našťastie
nesplnili. Veľmi rýchlo sa z hokeja prešlo na futbal.
A ďalej...?
Chýba nám správca. Areál je ale veľká hodnota,
treba sa oň starať. Preto zatiaľ kľúče sú u Tibora Turcera a
Štefana Gamana, ktorí nikoho neodmietajú a obetavo sa
záujemcom venujú. Deti sa neobmedzujú. Kolektívy sa
hlásia dopredu.
Čo na záver?
Netreba tu spomínať mená konkrétnych ľudí,
pretože nik tu nerobil pre slávu, ale preto aby tu po nás
niečo zmysluplné ostalo, niečo pre naše deti, niečo o čom
sa môže povedať, že to neboli zbytočne vyhodené peniaze.
Netreba tu robiť zoznam ľudí, pretože by sme isto na
niekoho zabudli, možno niekoho urazili. Treba byť
vďačný každému, kto niečím pomohol, kto tu bol pomôcť
hoci len jeden raz. Pretože každý, kto aspoň jeden raz bol
pri tom, vie o čom to je a určite nebude kritizovať. Bolo to
neskutočné, nič nebolo nemožné. Treba dúfať, že tento
zápal a energia v dedine ostane!
Málokto vie, koľko problémov bolo treba pri
budovaní prekonať. Koľko stresov bolo okolo dotácií a
ďalších záležitostí. Koľko problémov bolo treba vyriešiť z
hodiny na hodinu, aby sa dobré dielo podarilo. Bohužiaľ
polená pod nohy boli hádzané aj od niektorých ľudí z
dediny. Možno to bolo z nepochopenia celej myšlienky.
Ale hádam aj títo ľudia vidia, že ide o dobrú a spoločnú
vec, že nejde o obohacovanie, ale o niečo viac. A preto
budeme naozaj radi, keď sa na všetko zlé zabudne a
stretneme sa priateľsky naozaj všetci.

Veľa sa snívalo, málokto veril. Ale aj tak vďaka
tomu, že sa ľudia spojili a zapojili, sa dobré dielo podarilo.
Želajme si, nech je to tak vo všetkých záležitostiach v
našej obci!
MV Banky, MV Ješkova Ves
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Budova bývalej ZŠ Banky

Nie je tomu tak dávno, čo prebehla v našej obci
anketa na tému „Čo s bývalou budovou ZŠ Banky?“
Aj keď účasť v ankete nebola vysoká, z názorov
občanov malo najvyššiu podporu využitie pre obecné účely,
prenájom podľa schválených podmienok Obecného
zastupiteľstva a v prípade, že sa to nepodarí do roku 2010,
bude nehnuteľnosť odpredaná a pozemky rozparcelované na
stavebné pozemky.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
v mesiaci máji 2007 akceptovalo ponuku na spoluprácu s p.
Monikou Dessuet
na vybudovanie centra sociálnych
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služieb. Podmienky zriadenia prevádzky neziskovej
organizácie SPOKOJNOSŤ – Centrum sociálnych služieb
boli schválené na júlovom verejnom zasadnutí. Tieto sú
stanovené písomnou zmluvou s cieľom zriadenia Centra
sociálnych služieb, zabezpečenia rekonštrukcie bývalej
základnej školy, jej prístavby a úpravy a v konečnom
dôsledku poskytovanie sociálnych služieb.
Budova bývalej základnej školy bola vložená do
tejto neziskovej organizácie formou dlhodobého prenájmu
bez prevodu vlastníckeho práva s tým, že použiť sa môže len
na účely zriadenia a prevádzkovania sociálnych služieb.
Finančné zabezpečenie neziskovej organizácie a jej samotná
prevádzka bude plne v kompetencií p. Moniky Dessuet.
Samotná registrácia n.o. SPOKOJNOSŤ bola
zabezpečená 10.10.2007 na základe zakladateľskej listiny,
štatútu a zmluvy o stanovení podmienok zriadenia
a prevádzky medzi účastníkmi obcou Diviaky nad Nitricou a
p. Monikou Dessuet cestou Obvodného úradu Trenčín.
Ešte v minulom roku bola zabezpečená obhliadka
budovy ZŠ projektantom a spracovaný návrh – vízia
samotnej rekonštrukcie. Nedávno, 14. 2. 2008, prebehlo
územné konanie a zároveň je spracovávaná projektová
dokumentácia pre účely stavebného konania. Až po tejto
etape je možné kompletný projekt uzatvoriť a predložiť
žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci
regionálneho operačného programu.
Držme palce tomuto predsavzatiu.

Čo nás čaká v roku 2008?
Obecné zastupiteľstvo na svojom verejnom zasadnutí dňa 28. 11. 2007 schválilo rozpočet obce pre
rok 2008. Súčasťou rozpočtu je návrh príjmov a výdavkov obce ale aj príjmov a výdavkov Drobnej
prevádzky vrátane podnikateľskej činnosti. Rozpočet obsahuje aj plánované výdavky na originálne
a prenesené kompetencie obce najmä ZŠ s MŠ, Opatrovateľskú službu, náklady na Spoločný obecný úrad
a ďalšie. Ako menovité úlohy boli schválené:
§ dokončenie vonkajších úprav v Dome smútku v časti Ješkova Ves vrátane úpravy vstupnej brány a rozvodov elektriky
§ prístavba prístrešku pri Dome smútku v časti obce Banky - spracovanie projektu, stavebné konanie a samotná realizácia
§ Dom smútku Mačov - oprava strechy, prípadne nové prestrešenie po konzultácií so znalcom
§ Diviaky nad Nitricou – oprava fasády Domu smútku, budovanie chodníkov na miestom cintoríne
§ parkovisko pri Farskom úrade – jeho dokončenie
§ vyčistenie potoka v časti obce Mačov a zdrže v spolupráci so správcom vodného toku Povodia Váhu
§ vyčistenie potoka v Diviakoch nad Nitricou a zdrže so správcom toku Štátne lesy Prievidza
§ výmena svietidiel verejného osvetlenia za nové úsporné svietidlá
§ zakúpenie chladiaceho boxu pre Dom smútku Somorova Ves
§ doriešenie požiadavky „odvodnenia“ v časti obce Banky pri p. Emilovi Iliašovi
§ oprava KD Diviaky nad Nitricou – výmena vchodových dverí a dverí do sobášnej miestnosti
§ výmena rozhlasovej ústredne a opravy miestneho rozhlasu
§ majetko-právne vysporiadanie cesty v časti obce Somorova Ves
§ rozšírenie rozvodov EN nízkeho napätia v časti obce Banky a Ješkova Ves
§ odkúpenie pozemkov v lokalite Kalinovská a vytvorenie podmienok pre individuálnu bytovú výstavbu

Naša obec „očkom kontrolóra“:
Vo vašej obci ma zaujali otvorení, životaschopní a mimoriadne pracovití ľudia. Výsledky ich práce vidno z upravených
domov, v lete obrobených záhrad a polí a skrášľujúcich predzáhrad.
V obci nechýba kontinuita starostlivosti o staršiu a strednú generáciu a evidentné je aj kladné pôsobenia na mládež a deti
(ich pozdrav mňa „neznámeho“ na ulici, ma príjemne potešil na rozdiel od súčasnej anonymity v mestách ...).
Zaujal ma aj ušľachtilý - zámer zriadiť v obci Centrum sociálnych služieb.
Určite by však potešila Vaša hojnejšia účasť na verejných zhromaždeniach. Z môjho pohľadu bola účasť na verejnom
zhromaždení v závere roka, ktorého som sa aj ja zúčastnil, pomerne nízka ... Pritom prejednávaná bola dosť podstatná
problematika.
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Zaujal ma aj smelý zámer, odkúpiť od rímsko-katolického biskupského úradu pozemky na výstavbu cca 27 rodinných
domov pre individuálnych stavebníkov. Aj keď je predbežne dohodnutá prijateľná cena pozemkov, obec bude nútená prechodne
zabezpečiť finančné zdroje na kúpu týchto pozemkov bankovým úverom.
Do ďalšej práce v obci a pre obec prajem veľa božieho požehnania, pevné zdravie, optimizmus, šťastie a dobrú
spoluprácu. Nech sa smelé ambície podaria v najbližších rokoch úspešne realizovať.
Vyjadrujem presvedčenie, že dôjde ešte k výraznejšiemu stmeleniu a zintenzívneniu spolupráce a vzájomnej pomoci
jednotlivých miestnych častí Vašej obce v prospech Vás všetkých občanov.
S úctou kontrolór obce Ing. Jozef Mokrý

Cintoríny, hroby, pochovávanie
Každá obec je
v zmysle
zákona
č.
470/2005 Z.z.
o pohrebníctv
e
povinná
starať
sa
o pohrebisko.
Prevádzkovať
ho môže len obec, cirkev alebo odborne
spôsobilá osoba. Preto obec uzavrela
zmluvu o poskytovaní
pohrebných
služieb
a prevádzkovaní
pohrebiska
s firmou Miroslav Dvonč –LOTOS,
Partizánske. Snahou je
zabezpečiť
kvalitné pohrebné služby vo všetkých
častiach našej obce.
Na základe zákona je obec
povinná uzatvoriť nájomnú zmluvu na
každé hrobové miesto na cintorínoch.
V jesennom období obecný úrad
zabezpečil zber údajov z náhrobkov a dal
vypracovať tzv. pasportizáciu cintorínov
(plán hrobových miest). Pasportizácia je
hotová a náš obecný úrad čaká úloha
doplniť údaje o zosnulom a o nájomcovi
hrobu.
Aj touto cestou Vás chceme
poprosiť a vyzvať, aby ste postupne
prichádzali na Obecný úrad a na
matrike sa hlásili k jednotlivým
hrobovým miestam.
Pri každom Dome smútku bude
v krátkej budúcnosti snímka príslušného
cintorína
s očíslovaným
hrobovým
miestom a zoznamom zosnulých.
Prístup k informáciám o svojich
zosnulých
môžete
získať
na
www.cintoriny.3wsk.sk (vybrať obec
Diviaky nad Nitricou, príslušný cintorín,
ďalej pokračovať podľa inštrukcií zobrazí sa vám číslo a fotka hrobového
miesta).

Vyberáme z činnosti niektorých
organizácií v obci
DV Jednota Mačov (36 členov)
DV Jednota Mačov pracuje
v zložení Anna Briatková, Eva
Jančová, František Vaško. DV
a členovia sa aktívne zapájajú do
aktivít organizovaných kultúrnou
komisiou pri OcÚ v Diviakoch nad
Nitricou, spolupracujú s DV Banky –
Ješkova Ves. Každoročne sponzorsky
podporujú Športové popoludnie pre
deti a dospelých. Zapájajú sa do
činnosti folklórneho súboru Bukovec
a pomáhajú
pri
podujatiach
organizovaných
HIPOCENTROM
Mačov.
Jednota Banky – Ješkova Ves
(58 členov)
DV Jednota Banky – Ješkova
Ves pracuje v zložení
Zdenka
Gamanová, Ľubica Lomnická, Alena
Vajdová. Naša činnosť je už dlhodobo
zameraná najmä na mládež. Rozpočet
je veľmi malý, ale veľmi dobre
spolupracujeme s obecným úradom
a s veľkým množstvom sponzorov.
Tradične organizujeme Športové
popoludnie pre deti a dospelých.
K ďalšej činnosti patrí karneval,
športové hry na ihrisku v Ješkovej Vsi,
kurzy a súťaže
na vianočnej
a veľkonočnej výstave. Tento rok
vyhlasujeme
súťaž
o najkrajší
veľkonočný pozdrav. Tešíme sa na
všetky výtvory detí a sľubujeme
každému odmenu.
Oznamujeme,
že
so
súhlasom COOP Jednota, s. d.
v Prievidzi boli vypílené stromy okolo
predajne. Pri častých vetroch bol
ohrozovaný majetok Jednoty. O práce
sa postarala Drobná prevádzka pri
OcÚ v Diviakoch nad Nitricou. Drevo
bude použité na prístrešok pri Dome
smútku na Bankách, popr. na Mačove.

DV Jednota Diviaky nad
Nitricou (155 členov)
DV pracuje v trojčlennom zložení
(Oľga
Domanická, Helena
Divékyová a Daniela Klopanová).
Činnosť zameriava na mládež –
spolupracuje so ZŠ s MŠ Diviaky
nad Nitricou (MDD, Mikuláš,
Tekvicová šou). Každý rok si uctí
svojich
jubilujúcich
členov.
Pravidelne poriada autobusový
zájazd na výstavu Záhradkár do
Trenčína. Vo FS Bukovec pracuje
7 členov. Veľmi rozvinutá je aj
spolupráca
s Hornonitrianskym
múzeom v Prievidzi.
Obecný úrad rokoval
s COOP Jednota SD Prievidza
o rozšírení prevádzkovej jednotky.
Zo strany COOP jednota je daný
prísľub na rozšírenie predajne v 2.
štvrťroku 2008.
KST Ješkova Ves – Banky
(55 členov)
KST Ješkova Ves –
Banky pracuje pod vedením
výboru v zložení Milan Lomnický,
Vladimír Šimka, Ľudovít Duchoň.
Organizujeme samostatné výstupy,
zapájame sa do aktivít okresného
zväzu, pomáhame pri označovaní
turistických chodníkov, pracujeme
s mládežou
v krúžku
TOM
ĎATELINKA pri našej základnej
škole. Každoročne organizujeme
zájazd pre svojich členov ale aj
ďalších záujemcov. Turistický ples
má v našej obci už dlhoročnú
tradíciu
a právom
patrí
k
najvyhľadávanejším.
Našim
sympatizantom
a členom
odkazujeme, že môžu našej
činnosti pomôcť 2% z daní, ktoré
môžu poukázať na číslo účtu:
0372218633/0900
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