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Informačný občasník obce Diviaky nad Nitricou 3/2008

september 2008

nepredajné

Vy sa pýtate, my odpovedáme:
Ø Kde si môžem zabezpečiť
tzv. štartovací balíček pre
euro?
Mať na začiatku
roka prichystané
euromince bude
pre
nás,
kupujúcich
hlavne v našej
obci,
veľmi
dôležité. Ak sa
chcete
vopred
zabezpečiť
mincami, ktoré budete pri platbe
eurami používať častejšie ako pri
platbe korunami, kúpte si tzv.
štartovací
balíček.
Od
1.
decembra ho budú predávať na
všetkých poštách a v bankách.
Slovenský štartovací balíček

obsahuje 2 ks euromincí v hodnote 2
eurá, 6 ks mincí v hodnote 1 euro, po 8
kusov mincí 20 eurocentov a 50
eurocentov, 6 kusov mincí 10
eurocentov a po 5 kusov mincí 5
eurocentov, 2 eurocenty a 1 eurocent.
Celkovo obsahuje 45 kusov mincí v
celkovej hodnote 16,6 € alebo 500,09
Sk a predávať sa bude za 500 Sk.
Ø Ako je organizované spoločné
stravovanie dôchodcov v našej obci?
Nezisková organizácia „Spokojnosť“

ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou.
Od 1. septembra 2008 prispieva 2
Sk s DPH na stravu, čiže
dôchodcovia platia len 57 Sk
a nie 59 Sk za 1 obed.
Ø Budú sa spájať knižnice?
Áno, je to pravda. Poslanci
schválili
vytvorenie
jednej
centrálnej knižnice, v ktorej sa
spoja obecné a školská knižnica
do jedného celku. V priestoroch
bývalých dielní školy tak vznikne
možnosť na vytvorenie kvalitnej
knižnice pripojenej na internet,
ktorý budú môcť využívať aj
občania našej obce.

organizuje spoločné stravovanie našich
dôchodcov cestou Školskej jedálne pri

Spoločenská rubrika ( od 1.7. do 30.9.2008):
úmrtie: U
Kamila Koššová, Jaroslav Smolka,
František Holba, Pavol Kusý, Pavlína
Kováčová
jubilanti:
70 rokov: Michal Škraban
75 rokov: Štefan Kováč, Milan
Duchoň, Mária Mazánová,
Ladislav Kováč
80 rokov: František Černý, Helena
Račková, Jozef Jurenka

narodenie:
Ema Plachá
Peter Reisel
Ema Tkáčová
z našej obce sa
odsťahovali:
Jakub Sciskala, Marcela
Sciskalova, Vladimír
Sciskala, Miroslav
Motúz

sobáše:
Martin Sobota – Michaela Áčová
Vladimíra Jašíková – Pavol Golej
Ivan Mišeje – Viera Pekárová
Eva Iliašová – Milan Bielik
do našej obce sa prisťahovali:
Dagmar Malíková, Ján Malík, Eva
Bieliková, Gabriela Motúzová,
Gabriela Motúzová, Ivan Kunkel,
Róbert Motúz, Róbert Motúz,
Viera Mišeje

Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Na júlovom verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva bola
prehodnotená informácia o plnení úloh Základnej školy s materskou školu
v Diviakoch nad Nitricou a čerpaní rozpočtu na prenesené a originálne
kompetencie. K prednesenej správe neboli žiadne pripomienky. Kladne možno
hodnotiť aj realizáciu menovitých úloh v jednotlivých častiach obce pri
kapitálových ale aj pri bežných opravách a údržbe majetku obce. Obecné
zastupiteľstvo rozhodlo o zakúpení novej rozhlasovej ústredne z dôvodu
havarijného stavu miestneho rozhlasu. Výmena rozhlasovej ústredne bola
nevyhnutná, veď od augusta 2008 sa evidentne zlepšila kvalita prenosu a táto investícia slúži svojmu účelu.
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Zasadnutie doporučilo aj zvolanie správnej a Dozornej rady n. o. Spokojnosť. Zároveň požiadalo predložiť správu
o plnení podmienok uzatvorenej zmluvy medzi Obcou Diviaky nad Nitricou a s p. Monikou Dessuet.
Predmetom rokovania septembrového zasadnutia bolo plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2008.
K hodnoteniu jednotlivých kapitol neboli prednesené závažné pripomienky.
Predsedovia jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva informovali o svojich aktivitách v období od začiatku
tohto roka. Obecné zastupiteľstvo schválilo organizačné zabezpečenie prípravy rozpočtu na rok 2009. Prijaté
opatrenia sú základom pre kvalitné spracovanie rozpočtu obce, menovitých úloh, rozpočtu Základnej školy
s materskou školou a Drobnej prevádzky.
Pri vyhodnotení činnosti n. o. Spokojnosť a osobného jednania s p. Monikou Dessuet bolo konštatované že
sa nedarí zabezpečiť financovanie na rekonštrukciu objektu bývalej Základnej školy Banky. Z uvedeného dôvodu
obecné zastupiteľstvo schválilo využitie tohto objektu aj na prenájom, prípadne odpredaj v náväznosti na anketu
uskutočnenú v roku 2007.
Po jednaní na Biskupskom úrade v Nitre a stanovisku farskej rady bol spracovaný návrh na vybudovanie
miestnej komunikácie v lokalite Kalinovská s jej využitím na stavebné pozemky. Po odsúhlasení tohto návrhu na
Biskupskom úrade v Nitre bude spracovaný geometrický plán s tým, že pozemky pod miestne komunikácie budú
obci poskytnuté za symbolickú cenu a odpredaj stavebných pozemkov bude zabezpečovať farský úrad.

Nedoplatky za smeti a za psa
Pri hodnotení príjmovej časti rozpočtu za I. polrok 2008 bolo konštatované, že platobná disciplína u našich
občanov za zlepšila. Aj cez túto skutočnosť evidujeme ešte v roku 2007 nedoplatky na dani z nehnuteľnosti u 8
daňovníkov vo výške 2 802,- Sk / 93,01 € /, za vývoz komunálneho odpadu u 7 daňovníkov vo výške 8 100,- Sk /
268,87 €/ a u 2 daňovníkov poplatok za psa vo výške 340,- Sk / 11,29 €/. Keďže doteraz na doručené upomienky
nereagovali, bude u týchto neplatičov uplatnená exekúcia do 30. 9. 2008.

Chodník alebo bicyklovník?
Veru, chodník v Diviakoch nad Nitricou
máme pekný. Kráčam si po ňom, vytešujem sa, aký
je fajnovo široký. Často ho využívajú aj mamičky
s kočiarikmi, veď bezpečnosť ich dieťatka je na
prvom mieste. Bezpečnosť?! To by sme nesmeli mať
novodobých pirátov – cyklistov, ktorí si ho veľmi
vehementne uzurpujú. Dokonca tak, že niekedy sa
musí chodec alebo mamička s kočiarom uhnúť
priamo do cesty, ak chce zabrániť kolízii. Zaujímalo
ma preto, či môže cyklista používať chodník na svoju
jazdu. Odpoveď som hľadala priamo na inšpektoráte
dopravy.
„Cyklisti smú jazdiť len po vyznačených chodníkoch
pre cyklistov a ak tak v obci nie je, potom jediný
spôsob je jazda po okraji vozovky.“ Táto správa
poteší určite všetky mamičky a chodcov. Za nich

všetkých
dúfam, že nájde svojho adresáta aj
u cyklistov.

Dožinkové slávnosti - 9. august 2009:
11. ročník dožinkových slávností v našej obci bol
poznačený vytrvalým dažďom už od nočných hodín.
Preto sa organizačný výbor rozhodol
usporiadať tieto slávnosti v kultúrnom dome. Plná sála
čakala na vystúpenie FS Bukovec, ktorý pripravil opäť
kvalitný program. Výborný hlasový fond účinkujúcich
sprevádzaný šikovným harmonikárom bolo zárukou
dobrej zábavy. Nechýbali ani „vence uvité z kláskov
polí diviackych“, ktoré boli slávnostne odovzdané
našim „gazdom“ a to starostovi obce Ing. Júliusovi
Duranziovi a predsedovi Agrospol PPD Ing. Jozefovi
Adamcovi. Škoda len, že chýbali nám všetkým známe

a tak očakávané častušky. Ďalším sprievodným znakom
bola bohatá tombola (ceny venovali súkromní
podnikatelia z našej obce a z okolitých dedín), výborný
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guláš navarený tromi Aničkami, ich super koláče,
nová začínajúca kapela Rytmik,... Myslíme, že sa
páčilo aj hosťom, z ktorých treba spomenúť
splnomocnenca vlády SR p. Jána Turčana, nášho
rodáka, ale i starostov z okolitých obcí. Program pod

holým nebom by prilákal určite viacej návštevníkov, no
kto sa chcel baviť, mohol sa až do rána bieleho.
Kultúrna komisia za aktívnej spolupráce
Agrospolu PPD pripravila pekné podujatie, na ktorom
sa opäť tvrdilo, že tradície ľudí zbližujú...

Nový školský zákon:

Od septembra 2009 platí
v školách nový školský zákon. Cez
prázdniny aj naši pedagógovia

pripravili nové učebné plány.
Najdôležitejšie zmeny týkajúce sa
našej školy:
1. Zmena koncepcie - Štát
predpíše do 80 percent učiva,
zvyšok určuje škola. Napríklad
prváci majú týždenne 22 hodín, z
toho bude päť voľných. Voliteľné
hodiny
sú
zamerané
na
vyučovanie anglického jazyka,
rozšírenie vyučovania výtvarnej
výchovy
a prírodovedy,
slovenského jazyka, náboženskej
alebo etickej výchovy. V piatom

ročníku sú voliteľné hodiny
zamerané na vyučovanie druhého
cudzieho jazyka (ruský jazyk,
nemecký
jazyk),
pracovného
vyučovania, výtvarnej výchovy,
posilnenie vyučovania biológie,
geografie, informatiky.
2. Menej žiakov - V triedach bude
menej žiakov. Zmena limitu viedla
v
tomto
školskom
roku
k rozdeleniu 31 žiakov 7. ročníka
do 2 tried.

Zlatí manželia Mavlerovci:
23. augusta 2008 sa v obradnej sieni Obecného
úradu konala milá slávnosť.
Manželia Vladimír a Helena Mavlerovci prijali
pozvanie starostu obce na pripomenutie si jubilea zlatej
svadby. V tento deň presne pred 50-imi rokmi si
povedali svoje áno. Slávnosť bola o to milšia, lebo sa jej
zúčastnili aj členovia rodiny.
Starosta obce poprial jubilantom, aby im úsmev
neprestal žiariť, aby ho rozdávali na všetky strany.

Žijú medzi nami
Rada chodí jazyk prať, radosť ju je počúvať, má podrezaný jazýček, ... Aj
takéto príslovia či porekadlá by sa hodili na Martinu Ivanišovú, študentku
Obchodnej akadémie Prievidza. Samozrejme v tom dobrom. Voľný čas trávi
zdokonaľovaním sa v moderovaní a rétorike. Má za sebou množstvo úspechov.
Spomeňme aspoň niektoré:
- moderátorská súťaž – Mladý moderátor - Prievidza – krajské kolo – 1.
miesto
- moderátorská súťaž Sárova Bystrica – celoslovenské kolo – ocenenie
za najlepší celkový dojem
- rétorická súťaž Štúrov a Dubčekov Uhrovec – 1. miesto (krajské kolo)
- rétorická súťaž Štúrov Zvolen (celoslovenská súťaž) – cena primátora
mesta, rétorické prejavy ohodnotené za najlepšie a budú uverejnené vo
vysokoškolských skriptách ako vzor pre rétorov
Maťa sa aktívne venuje aj štúdiu nemeckého jazyka. Nielen rýchlo hovorí ale
aj rýchlo píše na počítači. Bola úspešná v krajských a celoslovenských
súťažiach v rýchlostnom odpise na PC. A ak jej zostane voľný čas, rada ho trávi prácou v RTV Prievidza
(regionálna televízia) a Beta rádiu. Nezabúda ani na získavanie skúsenosti v súvislosti s odborom, ktorý
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študuje, aby mala možnosť dosiahnutia certifikátov akreditovaných NBS – platných aj v zahraničí. Platí na
ňu to známe: Poznáš po vrave, čo kto má v hlave! Tak jej držme palce a prajme veľa úspechov.

Ihrisko vo Vrbinách

ü Pohár starostu - 29. jún. 2008 - žiaci 1. miesto Ješkova Ves – Banky, muži 1. Ješkova Ves, 2.
Banky, 3. Diviaky nad Nitricou
ü Vitaj leto, vitajte prázdniny - 5.júl 2008 - DV Jednota Banky-Ješkova Ves v spolupráci s MV Banky a MV
Ješkova Ves zorganizovali akciu na oficiálne
otvorenie prázdnin . Súťažili 4 družstvá detí,
ktoré museli predviesť nielen svoju fyzickú
zdatnosť, ale aj schopnosť spolupracovať so
všetkými členmi svojho tímu a tiež ukázať, že
napriek tomu, že sú prázdniny, školské
vedomosti v hlave ostávajú. Potom nasledoval
NONSTOP VOLEJBAL. Organizátorov zaskočil
(a veľkú radosť spôsobil) veľký záujem
športuchtivých ľudí. Zapísalo sa 15 tímov, preto
niektorí záujemci odohrali len jeden zápas a k
ďalšiemu sa už nedostali. Bolo treba čakať do
neskorých večerných hodín, kedy sa súťaž
ukončila. Zaslúžene vyhralo 10 víťazných zápasov za sebou družstvo mladých - v zložení Marek Vajda, Roman
Vajda, Jarko Smolka, Jojko Valuška, David Lomnický a Jojko Litaj. Právom im patrila okrúhla finančná
odmena. Nasledoval rekreačný volejbal tých, čo vydržali, teraz už bez súťažnej nervozity.
ü Sobotňajší trojboj - 6. september 2008 - dopoludnia brigáda (prekvapil veľký počet brigádnikov, ktorí
odviedli kus práce). Poďakovanie patrí všetkým účastníkom. Popoludnie otvorila súťaž - Hody do brány. Medzi
mladšími žiačkami a žiakmi vyhrala Radka Vajdová. Najšikovnejšia staršia žiačka bola Lenka Lomnická,
najšikovnejší starší žiak Miloš Šimka, najšikovnejšia žena Veronika Blahová a najšikovnejší muž Marian Caňo
ml. Dospelí odchádzali aj s finančnou odmenou. Ďalším bodom programu bol turnaj v nohejbale. 10 víťazných
zápasov za sebou po veľkom boji vyhrala trojica - Marian Caňo ml., Michal Caňo a Lenka Lomnická. Aj oni si
odniesli finančnú odmenu.
ü Volejbalový turnaj - 14. september 2008 - pozvali sme si znova súperky aj z Nitrianskeho Rudna. Naši mladí
ich znova porazili. Zábavy si všetci, ktorí prišli, mohli užiť dosť. Neodradilo ani už trocha chladnejšie počasie.
Tešíme sa z každého, kto na ihrisko príde. Všetci sú vítaní.
ü Čakáme aj ďalšie nápady na činnosť. Jedným zo želaní je aj turnaj v hádzanej, preto budeme radi, keď sa
záujemcovia prihlásia, aby bol dostatočný počet hráčov.
___________________________________________________________________________________________

Medzi našich
členov
patria
rekreační
aj
vysokohorskí
turisti. Práve tí
sa v júni 2008 zúčastnili zrazu
VHT na Lomnickom štíte.
,,Pešobusom" ho zdolali Ludvík
Duchoň, Stanislav Beseda a

Vladimír Šimka. Gratulujeme!
30. - 31. augusta 2008 tradične
zorganizovali výlet pre všetkých
členov ale i ďalších záujemcov.
Jednalo sa o výstup na Sivý vrch
(1 805 m.n.m.). Nebolo to vôbec
ľahké, účastníkov zastihla hmla,
zima, silný vietor. Druhý deň
počasie prialo, program bol

pestrý:
návšteva dedinky v
Zuberci, plavba na pltiach popod
Oravský hrad, jeho návšteva.
Orava všetkých zúčastnených
očarila.
Ďalšie plány: schôdza spojená s
opekačkou v Dolinke pri
studničke.
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