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Opäť sa blíži ten čas, keď možno každý viac myslí na svoju rodinu, na susedov, priateľov, či známych.
O krátky čas si rozpošleme pozdravy na pekných pohľadniciach alebo sms správami, mailom si pripomenieme
vianočne sviatky. Viac času venujeme nákupom a zháňaniu darčekov, ktoré nám skrášlia a spríjemnia dlho
očakávané chvíle. Privolajú radosť, spokojnosť, ale aj úsmev na tvári.
Čo nevidieť začneme odratávať dni a hodiny, kedy nastane tá
Nech pocit šťastia, radosti
slávnostná chvíľa a v našich rodinách rozsvietia vianočné stromčeky.
sa v dušiach Vašich rozhostí,
Rozžiaria nám oči, sú plné radosti, očakávania, lásky
keď štedrý deň ku Vám zavíta.
a porozumenia... Veď táto nezabudnuteľná atmosféra zbližuje rodiny
Nech láska v srdciach ukrytá
a všetkých ľudí. Naši najbližší sa prinavrátia domov z rôznych kútov
sa mocným prúdom vyroní,
nášho kraja či sveta, aby v sviatočnej nálade a s väčšou dávkou lásky
keď zvonček sladko zazvoní.
mohli byť pri štedrovečernom stole. Nezabúdame ani na tých, ktorí
Krásne Vianoce Vám chceme priať,
z rôznych dôvodov nemohli prísť k štedrejšie prestretému stolu či na
aby človek človeka vždy mal rád,
tých, ktorí už nikdy neprídu.
aby jeden druhému viac šťastia
Želáme Vám Vianoce plné pohody, vyplnených ľudských
prial,
prianí, plné zdravia, úprimných a vrúcnych želaní.
aby rok 2009 za to stal.
Príjemne prežitie Vianočných sviatkov, zdravie a šťastie v novom
Nech Vás dary božej milosti
roku 2009 Vám zo srdca želá
po celý rok chránia,
redakcia Diviackych novín
Nech Vám dá Boh šťastia, radosti
a hojnosť požehnania.

Vianočné pozvania

20 detí v krúžku Šikovné ruky už 2
mesiace usilovne pracuje na tom, aby pre Vás
vytvorili krásnu vianočnú atmosféru. Preto
Vás srdečne pozývame potešiť srdcia
pripravovanými vystúpeniami
a oko
výrobkami - vianočnými dekoráciami.
Kúpiť si ich môžete počas „Čara Vianoc“
v pracovné dni v čase od 15.00 do 17.00 hod

2. 12. 2008 – Tvorivé dielne – Gamanová – výroba
vianočných pozdravov
(doniesť: výkres, farebný papier, nožnice, lep)

Kultúrna komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Diviakoch nad Nitricou
a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Vás pozývajú na výstavu
JAS V NÁS
Kresby a maľby Noriky Divékyovej
Kultúrny dom v Diviakoch nad Nitricou
nedeľa 21. decembra 2008 od 15:00 do 18:00

Každá gazdinka má určite svoj osvedčený recept na medovníčky. Aj Ing. Ľubku Lomnickú chytilo toto remeslo za
srdce. Svojimi výrobkami ľuďom spríjemňuje sviatočné chvíle a čo je dôležité, zachováva tradíciu pečenia a
zdobenia medovníkov v našom regióne. My ponúkame jej recept na medové chrústy:
600 g hladkej múky, 3 polievkové lyžice medu, 500 g kryštálového cukru, 5 vajec, 1 malá lyžica sódy bikarbóny,
spolu 1 malá lyžica perníkového korenia (škorica, klinčeky, aníz).
Všetko spracovať na cesto, urobiť šúľky hrubé ako palec a krájať na 3 cm kúsky. Potrieť rozšľahaným
vajíčkom a ozdobiť orieškom. Kladieme na vymastený plech a pečieme v dobre vyhriatej rúre. Upečené sa môžu
spojiť orechovou plnkou.
Prajeme veľa úspechov pri pečení a dobrú chuť celej rodine pri jedení.

Spoločenská rubrika ( od 15.9. do 30.12.2008):
úmrtie: U

Helena Homolová, Emil Iliaš, Anna
Jančová, Ján Kováč, Dušan Kleman,
Anastázia Tkáčová, Mária Tkáčová
jubilanti:
70 rokov: Anna Hyclová,
Terézia Divékyová, Mária
Besedová, Štefan Litaj
75 rokov: Anna Kováčová
80 rokov: Štefánia Iliašová
85 rokov: Imrich Kaňa

narodenie:
Mário Hanus,
Aneta Fodorová,
Tobiáš Hurtiš

sobáše:

z našej obce sa odsťahovali:
Gajdošech Emil
Gendiar Martin
Javorček Mário
Javorčeková Zuzana

do našej obce sa prisťahovali:
Chrenko Eugen ml.
Chrenko Eugen st.
Šimurková Erika

Miroslav Vida - Milada
Hajičková

Vy sa pýtate, my odpovedáme:
Ø Aký je postup pri objedaní si pohrebných služieb? Je povinnosťou platiť za hrobové miesta?
Keď umrie niekto z rodiny,
pozostalí majú povinnosť určiť
hrobové
miesto
spolu
so
správcom
cintorína.
Presné
umiestnenie hrobového miesta je
potrebné oznámiť na matrike, kde
sa elektronicky zaeviduje v rámci
projektu pasportizácie cintorínov.
Zároveň
pozostalí
dostanú
telefónne číslo na pohrebnú službu
fmy Dvonč, ktorá zabezpečí
vykopanie jamy a ostatné služby
podľa požiadaviek. Pohrebná
služba, vzhľadom na kapacitné
možnosti, žiada obyvateľov obce,
aby miesto kopania hrobu oznámili

čo najskôr, minimálne 2 dni pred
pohrebom.
Od nového roku 2009 bude
povinnosťou zaplatiť za prenájom
už existujúceho hrobového miesta.
Podľa
Všeobecne
záväzného
nariadenia obce na rok 2008
poplatok vo výške 1000,- Sk (33,2€)
za jedno hrobové miesto zabezpečí
jeho prenájom na dobu 10 rokov.
V našej obci sa jedná celkom o 815
hrobových miest ( Ješkova Ves 135, Banky - 127, Mačov – 176,
Diviaky nad Nitricou - 332 ,
Somorova Ves – 45). Poplatok sa

bude vyberať na matrike Obecného
úradu.
Zároveň
upozorňujeme
obyvateľov obce, že v prípade
vytvorenia nového hrobového
miesta (myslí sa nový priestor,
ktorý nie je vyznačený v projekte
pasportizácie
cintorínov)
je
povinnosťou toho, kto chce toto
miesto vytvoriť, získať najskôr
súhlasné
stanovisko
obce
s určením miesta hrobu, toto
následne
vyznačiť
v projekte
pasportizácie cintorínov a zaplatiť
jednorazový poplatok vo výške

5000,-Sk (166€). Až potom môže

byť nový hrob usadený.

Či je alebo nie je váš nový hrob zakreslený v projekte, sa dozviete na stránke, kde sa
nachádzajú letecké i popisné snímky všetkých našich cintorínov: www.cintoriny.3wsk.sk, v časti
Diviaky nad Nitricou.

Okrem klasického pochovávania do zeme sa aj v našej obci
začína objavovať spôsob kremácie. Preto bude potrebné
zaoberať sa aj otázkou, či na cintoríne vytvoriť priestor pre
urnový háj alebo kolumbárium (murovaná stena s
výklenkami pre uloženie urien). Predkladáme to ako námet
do diskusie: Urnový háj a kolumbárium. Áno, či nie?

letecká snímka cintorína Mačov
z vyššie menovanej www stránky

Ø Ako sú pripravené na príchod eura prevádzkové jednotky Jednoty Coop v našej obci?
O odpoveď sme požiadali členky DV Jednota Banky – Ješkova Ves:
O mesiac nás čaká nový rok a s ním nástup eura. Pracovníčky sú na tento prechod pripravované, školené
ale aj tak chceme všetkých zákazníkov poprosiť o pochopenie.
1.Chceme znova upozorniť, že do 16. 1. 2009 bude možné platiť okrem eurobankoviek a mincí aj korunovými
bankovkami a mincami. Vydávať sa bude v euro, výdavok v SKK je možný len po dohode so zákazníkom.
2.Odporúčame všetkým, aby svoje prasiatka rozbili pred koncom roka, pretože zákon č. 659/2007 o zavedení eura
umožňuje obchodníkom odmietnuť prijať platbu v prípade, že:
- zákazník chce platiť 20 ks mincí rovnakej nominálnej hodnoty alebo
- zákazník chce platiť viac ako 30 kusmi mincí rôznych nominálnych hodnôt alebo
- zákazník chce platiť bankovkami alebo mincami, ktoré viac ako štvornásobne prevyšujú hodnotu
vykonávanej platby ( platí len pre slovenské bankovky, nie eurobankovky).
3. Gastrolístky a nákupné poukážky COOP Jednota:
- s dobou platnosti rok 2008 sa prijímajú do 31.12.2008
- s dobou platnosti rok 2009 sa môžu prijímať už v roku 2008, ale musia byť duálne označené
4. Unikasa: - potvrdenie z terminálu Unikasy bude duálne zobrazené
- cez Unikasu bude možné v období duálneho obehu (do 16. 1. 2009 ) uhradiť aj poukážky vystavené
v SKK.
Želáme všetkým členom, zákazníkom aj spoluobčanom pokojné Vianoce, v novom roku 2009 veľa zdravia,
šťastia, lásku v srdci, pokoj v duši, priateľské spolunažívanie.

55 rokov ZPOZ v našej obci
Tento rok si pripomíname 55.
výročie založenia APOZov, neskôr
Zborov pre občianske záležitosti, t.j.
ZPOZov. Prácu všetkých ľudí, ktorí sa
za tých 55 rokov
vystriedali
v ZPOZe, si obec
ucti
stretnutím koncom
novembra 2008.
V súčasnosti
v podujatiach
ZPOZ vystupujú: hudobníčky pani Iveta Moravčíková,
učiteľka hry na klavír a vysokoškoláčka Ivona
Hagarová, vynikajúca flautistka. K nim sa postupne

pridáva nová generácia – tu na hudobnom poli
zastupuje Silvia Cebáková. Recitáciu máme možnosť
vidieť v podaní Mgr. Aleny Hanusovej, často
v programoch vystupujú aj deti z DFS Studnička,
spevácku zložku tvorí trio Oľga Domanická, Marta
Divékyová a Mária Oršulová. Za obecný úrad si svoje
zpozácke povinnosti zodpovedne plnia Eva Iliašová a
matrikárka Iveta Kluvancová a pán starosta Ing.
Július Duranzia. Poslední dvaja menovaní sa zhosťujú
spolu s Mgr. Gabrielou Paulďurovou (predseda ZPOZ)
aj úlohy rečníka na cirkevných pohreboch. Do
pamätnej knihy robí zápisy Zdenko Smolka.
ZPOZ v našej obci zmeny v spoločnosti po
roku 1989 neodstavili, naopak, posilnili jeho úlohu vo
vzťahu k občanovi. Vďaka všetkým účinkujúcim, ktorí

sa za tých 55 rokov vystriedali pri organizovaní
rôznych slávnostných obradov je neoddeliteľnou
súčasťou kultúrneho života obce. ZPOZ organizuje
tieto podujatia: sobáš (svadobný obrad),
uvítanie novorodenca do života (na
požiadanie aj individuálne), smútočná
rozlúčka so zosnulým, občiansky pohreb,
slávnosť výročia sobáša, spoločná slávnosť
pre jubilantov, individuálne návštevy
jubilantov,
pietna slávnosť k Pamiatke
zosnulých, prijatie vynikajúcich žiakov,
ukončenie volebného obdobia samosprávy,
iné podujatia (vzácne návštevy obce a pod.)
ZPOZ je súčasťou celoslovenského
združenia ZPOZ Človek človeku, v ktorom
vypomáha aj po metodickej stránke – scenáre,
príhovory z našich slávností sa stávajú metodickým
materiálom vydávaným centrálne pre potreby ostatných

ZPOZov v Slovenskej republike. Za tých 55 rokov
došlo v réžii obradov k mnohým zmenám, ale nebyť
oduševnenia a chuti spomenúť si na ľudí v našej obci,
urobiť pre nich slávnosť
pri príležitosti ich jubilea,
by
úroveň
a kvalita
nestúpala. Preto želanie
všetkým
bývalým
i súčasným ZPOZákom:
„Prajem
ti
človek,
za
náruč
priateľstva, lásky, pokoja,
harmónie.
Kusisko
odvahy,
priehrštie
zdravia,
štipôčku
humoru, za pohár múdrosti, ale aj večnú mladosť
a tvorivého ducha. A šťastia, koľko len vládzeš uniesť.“

Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Od posledného vydania novín sa uskutočnilo jedno
verejné zasadnutie dňa 5. 11. 2008 v Kultúrnom
dome v Diviakoch nad Nitricou.
V ňom starosta obce:
Ø zhodnotil plnenie príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu obce za 9 mesiacov v roku 2008 a plnenie
menovitých úloh
Ø informoval o schválení prioritného projektu
obce „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ v Diviakoch nad
Nitricou v objeme 17 mil. Sk. - s realizáciou tohto
projektu sa začne v roku 2009
Ø informoval o verejnom obstarávaní dodávky
a montáže plastových okien, dverí a opravy podlahy
v budove kultúrneho domu v Diviakoch n/N
a o verejnom obstarávaní dodávky športových
potrieb pre rozvoj mládežníckeho športu (dotácie
získané zo štátneho rozpočtu)
Pracovníčka Obecného úradu p. Eva Iliašová
informovala
o organizačnom
zabezpečení
opatrovateľskej služby v našej obci.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
Ø Štatút spoločnej obecnej knižnice
Ø novú členku Rady školy p. Marcelu Noskovú.

Táto žiadosť obce bola zaregistrovaná 22. júna 2008 na MV a RR.
Posudzovanie projektu bolo ukončené v mesiaci októbri 2008 s tým, že na
rekonštrukciu Základnej školy bol schválený nenávratný finančný
príspevok vo výške 16,22 mil. Sk. V roku 2009 má rekonštrukcia našej
školy zelenú.

Zo zápisníka KST Ješkova Ves – Banky
9. 11. 2008 sa uskutočnil Hviezdicový výstup na Suchý vrch dospelých aj mladých Tomíkov. Počasie nám prialo,
spokojnosť veľká.
16. 11. 2008 sa uskutočnil výstup na Vapeč spojený s posedením v Gápli a športovým
vyžitím na bowlingu. Dobre bolo.
Pozvánky: Pozývame všetkých na tradičný Silvestrovský výstup na Rokoš.
Pozývame všetkých záujemcov na tradičný Turistický ples, ktorý sa bude konať 31. 1.
2009 v KD v Diviakoch nad Nitricou ( kontakt – 0902200927, 0902294328).
Odkaz pre všetkých členov a našich sympatizantov: Aj v budúcom roku môžete na
činnosť prispieť 2% z daní na číslo účtu 0372218633/0900.
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Všetkým občanom obce želáme: Príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech na Vás Ježiško nezabudne.
Do nového roku 12 mesiacov bez chorôb, 53 týždňov pohody, 365 dní lásky a 8 760 hodín šťastia (a k tomu veľa
kilometrov bez otlakov).

Žijú medzi nami
Najvyšší predstaviteľ obce, výkonný orgán volený občanmi v priamych voľbách.
Vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok. To je starosta, predtým predseda
a ešte predtým richtár.
Predseda Miestneho národného výboru. Historicky najdlhšie pôsobiaci v tejto funkcii.
Prvý predseda zlúčenej obce Diviaky nad Nitricou. V tomto roku oslavuje životné
jubileum. Ladislav Kováč.
Niekoľko štatistických údajov: Pán Ladislav Kováč sa narodil v Diviakoch nad Nitricou
27. septembra 1933. Po skončení školy sa zamestnal vo VOZ Nováky, odkiaľ v roku
1976 nastupuje na post predsedu MNV v našej obci. V tejto funkcii pracuje až do roku
1990. Manželstvo po 16 rokoch náhle ukončila zákerná choroba manželky Pavlíny. Má
2 deti – Janu a Zuzanu.
Spomienky: 14 rokov predsedovania malo svoje klady i zápory, nad všetkým však
víťazí pocit z dobrej spolupráce so zamestnancami MNV. Pán Kováč veľmi pozitívne hodnotí aj pomoc
miestneho družstva, bez ktorého by sa mnohé predsavzatia realizovali len veľmi ťažko. Ako film sa v pamäti
premietajú útržky z jeho „predsedovania“ – Domy smútku Banky, Diviaky nad Nitricou, chladiace boxy do
Domov smútku, tribúna na ihrisku TJ, dobudovanie škôlok, telocvičňa, dokončenie budovy školskej družiny,
zokruhovanie ulíc, budovanie ciest, založenie Drobnej prevádzky, ...
Pocity: Pán Kováč i napriek oslabenému zdraviu neustále srší optimizmom, úsmev a dobrá nálada sú jeho blízkimi
pomocníkmi.
Na záver želanie jubilantovi:
Do Vašich spomienok už sa veľa zmestí, šťastie i slzy, chvíle bez bolesti. Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk,
pokoj do srdca i nejaký ten zisk. Každý deň začínať s chuťou narodiť sa znova, dnes k Vášmu sviatku patria tieto
slová. Prežívajte v zdraví ďalšie roky, k pokoju, šťastiu, radosti nech vedú Vaše kroky.

Okienko do sveta športu
V našej obci sa v posledných rokoch stále viac okrem futbalu skloňuje aj ďalší šport – stolný
tenis. V nasledujúcich riadkoch prinášame príspevok Mariána Caňu ml., predsedu klubu
stolných tenistov:
„Chcel by som všetkým, ktorí
sa kolotoč starostí, ktoré nám
dokázali
potrápiť
dlhoročných
budete čítať tento časopis,
pomohol vyriešiť vtedajší pán
hráčov aj z krajských súťaží. V prvej
predstaviť krátku ale bohatú
starosta Ing. Július Duranzia aj
polovici druhej sezóny sme skončili
a úspešnú
minulosť
nášho
tým, že nám zakúpil prvý stôl na
na peknom 6. mieste.
stolnotenisového
oddielu
stolný tenis. Na prvej súpiske
To sa už začínala písať iná
v Diviakoch nad Nitricou. Začínali
nového oddielu boli hráči: Marián
história klubu. Na súpisku pribudol
sme ako hŕstka nadšencov, ktorí si
Caňo st., Marián Caňo ml.,
bývalý druholigový hráč Prievidze
spríjemňovali dlhé zimné večery
Vladimír Motúz a Tomáš Masaryk
Jozef Ševčík, ktorý pozdvihol úroveň
tým, že sme sa stretávali
z Diviackej Novej Vsi.
klubu oveľa vyššie. Nový štýl
v Ješkovej Vsi v Kultúrnom dome
Sezóna začala v baňanskej
trénovania,
zapojenie
herných
pri stolnom tenise. Prvý impulz
škole (Kultúrny dom mal nového
situácií do tréningového procesu – to
vyšiel od Mariána Caňu st., Tibora
nájomcu pána Mária Kompasa).
všetko znamenalo, že sme zrazu
Turcera a Jaromíra Smolku, ktorí
Nový pán starosta Martin
začali porážať najlepšie družstvá
sa dohodli s vtedajším nájomcom
Sigotský zabezpečil výmenu
okresu. Najlepšími hráčmi oddielu sa
pánom Radoslavom Divékym na
svietidiel a prispel na ohrievače,
stali Marián Caňo ml., Marek Vajda
uvoľňovaní sály v Kultúrnom
lebo v škole sa po ukončení
a Jozef Ševčík. Konečné 4. miesto
dome. Neskôr sa pridávali ďalší
posledného
školského
roka
dávalo predpoklady, že budeme
a ďalší nadšenci, až sme sa
prestalo vykurovať. Postupne sme
rozmýšľať aj o postupe do krajskej
rozhodli, že založíme oddiel.
zbierali
skúsenosti
a začali
súťaže. Hráčska základňa sa stále
To už ale chcelo prihlásiť sa do
porážať aj skúsenejších z okresu.
rozrastala a my sme sa rozhodli, že
súťaže, urobiť súpisku hráčov,
Hráči ako Marek Vajda, ktorý bol
založíme „B“ družstvo. Na jeho
zohnať stoly na stolný tenis. Začal
v tom čase ešte len piatak,
súpiske figurovali hráči: Marián
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Caňo st., Roman Vajda, Jozef
Drozd, Juraj Drozd, Dávid
Lomnický, Michal Caňo a Roman
Smolka.
Títo mladí hráči zberali
skúsenosti na turnajoch aj mimo
okresu. Marek Vajda zvíťazil vo
Veľkých Uherciach na turnaji
starších žiakov 2. ligy. Roman
Vajda v tej istej súťaži mladších
žiakov obsadil druhé a Dávid
Lomnický tretie miesto. Michal
Caňo zvíťazil v tejto súťaži trikrát
po sebe. Marek
a Roman
Vajdovci
spolu
s Michalom
Caňom začali hrávať 2. ligu žiakov
za Prievidzu a vytlačili zo súpisky
všetkých hráčov Prievidze.
Za náš oddiel nastúpil
v novej sezóne dovtedy hrajúci
hráč Nevidzian Pavol Chudý.
Pomohol nám k peknému 2.
miestu.
V sezóne 2006/2007 sme
začali mať problémy s hracou
miestnosťou v baňanskej škole.
Bolo
potrebné
presvedčiť
poslancov
Obecného
zastupiteľstva, aby nám umožnili
hrávať a trénovať v telocvični
našej školy. Komunikácia s pani
riaditeľkou Mgr. Gabrielou Kusou
a pánom starostom Martinom
Sigotským
nám
umožnila
pozdvihnúť úroveň klubu na
úroveň najlepších klubov okresu
Prievidza. Podarilo sa nám
postúpiť do krajskej súťaže. Z 98
najlepších hráčov okresu sa naši
členovia umiestnili takto: Marián
Caňo ml. – 1. miesto (95
víťazstiev a 1 prehra), Marek
Vajda – 2. miesto (91 víťazstiev
a 5 prehier), Jozef Ševčík – 4.
miesto (54 víťazstiev a 6 prehier).
Postup do krajskej súťaže
priniesol veľa starostí. Viac
trénovania a viac času obetovať
pre šport. Strata hráča Jozefa
Ševčíka
(pracovne
zaneprázdnený), neveštila nič
dobrého. Bolo potrebné zohnať
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dobrého hráča. Dohodli sme sa
s Petrom Ševce z Nitrianskych
Sučian, ktorý dovtedy obliekal
dres Nitrice.
Hneď v prvej sezóne sme
prekvapili - po polovičke súťaže
sme prezimovali na 1. mieste. Na
konci sezóny sme obsadili 5.
miesto. Do novej sezóny sme ako
podmienku zotrvania v krajskej
súťaži dostali za úlohu zatemniť
okná v telocvični. Veľmi nám
pomohol pán Štefan Gaman,
zatemnenie okien v telocvični
bolo potom už len otázkou pár
dní. Telocvičňa pre tréningový
proces ale aj pre súťažné duely
dáva dobrý základ našim členom,
aby i naďalej žali úspechy

a vedením stolnotenisového oddielu
aj naďalej pokračovala. Veď
výsledky a úspechy klubu sú
preukázateľné. Nie je to len Obecný
úrad,
ktorý
je,
samozrejme,
najsilnejším sponzorom. Za 5 rokov
nám striedavo pomohlo veľa
podnikateľov
z obce.
Medzi
najčastejších patria Stavebniny Klark
Diviaky nad Nitricou - Jaroslav
Úradník, Disco klub Florida Ješkova
Ves – Mário Kompas a rodina
Zdenka lomnického z Ješkovej Vsi.
Kto chce vidieť našich
členov „v akcii“, má možnosť sa
prísť pozrieť na zápasy, ktoré sa
hrávajú
v telocvični
školy
v Diviakoch nad Nitricou vždy
v sobotu. Súčasná súpiska „A“

v krajskej súťaži stolného tenisu.
Navyše, v škole vediem aj
stolnotenisový krúžok, ktorý
vychováva
novú
generáciu
v tomto peknom športe.
To je krátka história
stolného tenisu v našej obci.
Krátka, ale bohatá.
Na záver by som sa chcel
poďakovať PaedDr. Štefanovi
Gamanovi, pánovi starostovi Ing.
Júliusovi Duranziovi a všetkým
poslancom
Obecného
zastupiteľstva za každoročnú
pomoc. Bez týchto ľudí by náš
oddiel nemohol fungovať. Bol by
som rád, keby spolupráca medzi
Obecným
zastupiteľstvom

družstva: Marián Caňo ml., Marek
Vajda, Pavol Chudý, Peter Ševce,
Michal Caňo, Jozef Ševčík. „B“
družstvo má na súpiske týchto
hráčov: Marián Caňo st., Ján Blaho,
Roman Vajda, Dávid Lomnický,
Róber Siekel, Lenka Lomnická.
Do budúcnosti by som chcel
popriať hráčom veľa zdravia a veľa
kvalitných športových výkonov pri
reprezentovaní obce.“

Futbal
V sobotu 8. novembra sa v KD v Diviakoch nad
Nitricou stretli hráči žiackych družstiev, dorastu

a dospelých, aby spoločne uzavreli skončenú jesennú
časť futbalového ročníka 2008 - 2009. Účastníci si
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posedeli pri chutnom guláši, ktorý bol spolu s ostatným
občerstvením zabezpečený sponzorským spôsobom. Aj
takto chcel výbor TJ Družstevník poďakovať za
účinkovanie všetkým hráčom, trénerom i tým, ktorí
pomohli vrátiť futbal klubu na zelený trávnik.

Výsledky po skončení jesennej sezóny:
TJ Družstevník Diviaky nad Nitricou
Aktuálna tabuľka - II. trieda Mladší žiaci
#

Klub

Z

V R P

Skóre

Body + Body

1. Nitrianske Rudno

12 10 0

2 61 : 12

30

9

2. Bystričany

12 9

3

0 60 : 17

30

3. Nitrianske Pravno

12 9

0

3 55 : 22

27

Aktuálna tabuľka - I. trieda PD dorast
#

Klub

1. Prievidza "B"

Z

V R P

Skóre

Body + Body

12 11 0

1 59 : 10

33

30

2. Valaská Belá

12 8 2

2 40 : 18

26

5

3. Kľačno

12 8 1

3 39 : 27

25

4

4. Hradec

12 7 2

3 43 : 33

23

2

5. Temeš

12 6 3

3 33 : 19

21

6

6. Diviaky nad Nitricou 12 6 1

5 36 : 22

19

1

7. Poruba

12 5 2

5 37 : 33

17

-4

8. Ráztočno

12 4 3

5 22 : 38

15

0

9. Opatovce nad Nitrou 12 2 5

5 20 : 31

11

-10

10. Koš

12 2 3

7 37 : 50

9

-12

11. Malá Čausa

12 2 3

7 11 : 25

9

-12

12. Diviacka Nová Ves

12 2 2

8 23 : 46

8

-7

13. Cigeľ

12 1 1 10 17 : 65

4

-17

Aktuálna tabuľka - II. trieda PD muži
#

Klub

Z

V R P

Skóre

Body + Body

1. Nedožery-Brezany

14 13 1

0

52 : 10

40

19

9

2. Rudnianska Lehota

14 11 1

2

53 : 17

34

13

9

3. Podhradie

14 8

3

3

24 : 20

27

9

4. Valaská Belá

14 7

3

4

32 : 19

24

0

5. Nitrica

14 7

2

5

33 : 23

23

2

6. Radobica

14 7

1

6

32 : 26

22

1

7. Malinová

14 6

4

4

26 : 23

22

4

4. Nováky "B"

12 9

0

3 44 : 12

27

6

5. Opatovce nad Nitrou

12 8

2

2 35 : 9

26

8

6. Veľká Čausa

12 8

0

4 43 : 14

24

6

7. Pravenec

12 6

0

6 41 : 27

18

0

8. Bojnice

14 5

3

6

25 : 29

18

-3

8. Bánovce nad Bebravou "B" 12 4

3

5 42 : 25

15

-3

9. Kostolna Ves

14 5

2

7

13 : 26

17

-7

9. Kamenec pod Vtáčnikom

3

6 21 : 33

12

-6

10. Liešťany

14 5

2

7

20 : 43

17

-1

14 5

1

8

28 : 33

16

-8
-10

12 3

10. Lazany

12 2

2

8 17 : 42

8

-10

11. Diviaky nad Nitricou

11. Cigeľ

12 1

2

9 11 : 41

5

-10

12. Čavoj

14 4

2

8

17 : 29

14

12. Diviaky nad Nitricou

12 0

2 10

2

-13

13. Horná Ves

14 4

1

9

24 : 38

13

-8

14. Čereňany

14 2

1 11 16 : 35

7

-14

15. Dlžín

14 2

1 11 11 : 35

7

-11

13. Lehota pod Vtáčnikom

12 0

1 11

5 : 83
9 : 107

1

-14

Aktuálna tabuľka - II. trieda Starší žiaci
#

Klub

1. Nitrianske Rudno

Z

V R P

12 10 1

Skóre

OFK Mačov Aktuálna tabuľka - I. trieda PD muži
Body + Body

1 55 : 8

31

10

2. Bánovce nad Bebravou "B" 12 10 1

1 51 : 13

31

13

3. Nitrianske Pravno

12 10 0

2 54 : 10

30

12

4. Opatovce nad Nitrou

12 9 1

2 41 : 15

28

10

5. Kamenec pod Vtáčnikom

12 7 2

3 52 : 11

23

5

6. Bystričany

12 5 1

6 24 : 51

16

-5

7. Pravenec

12 5 0

7 27 : 34

15

-3

8. Cigeľ

12 4 3

5 22 : 35

15

0

#

Klub

Z

V R P

Skóre

Body

+ Body

1. Lazany

13 10 2 1 34 : 14

32

14

2. Ráztočno

13

9

3 1 34 : 10

30

12

3. Sebedražie

13

9

3 1 33 : 12

30

9

4. Tužina

13

7

3 3 31 : 24

24

6

5. Nitrianske Sučany

13

6

0 7 22 : 22

18

-3

6. Mačov

13

5

3 5 14 : 14

18

0

7. Chrenovec-Brusno

13

5

3 5 22 : 23

18

-3

8. Hradec

13

6

0 7 22 : 27

18

-3

9. Koš

13

4

1 8 23 : 31

13

-5

10. Bystričany

13

3

3 7 21 : 32

12

-9

9. Nováky "B"

12 4 2

6 39 : 30

14

-7

10. Lazany

12 4 0

8 17 : 47

12

-6

11. Lehota pod Vtáčnikom

12 3 1

8 31 : 45

10

-5

12. Diviaky nad Nitricou

12 1 0 11 12 : 77

3

-12

11. Temeš

13

3

2 8 21 : 29

11

-10

-18

12. Kľačno

13

2

5 6 16 : 24

11

-10

13. Poruba

13

3

2 8 17 : 31

11

-7

14. Veľká Čausa

13

3

2 8 18 : 35

11

-7

13. Veľká Čausa

12 0 0 12 10 : 59

0
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Miestne výbory informujú
MV Ješkova Ves - vykonané práce v r. 2008:
Výstavba prístrešku pri Dome smútku, úprava
prístupovej cesty.
Oprava zábradlia na mostoch.
Asfaltovanie miestnych komunikácií po výtlkoch.
Výmena úspornejších žiariviek verejného osvetlenia.
Oprava miestneho rozhlasu pri moste.
Likvidácia divokej skládky v Jelšinách.
Výmena odpadových nádob na zastávkach.
Pravidelné vykášanie okolo ciest a pri potoku.
Na novom ihrisku sa svojpomocne spravilo:
∼ Úprava terénu.
∼ Odstránenie topoľa.
∼ Navážka brehov.
∼ Prístup cez zadnú bránu.
∼ Vybudovanie vodomernej šachty.
∼ Oprava striech unimobuniek.
∼ Opakované kosenia Vrbín.
Krásne Vianoce a veľa šťastia a pracovného elánu
v novom roku 2009!
MV Banky – vykonané práce v roku 2008:
Odstránenie starých smrekov pri Jednote a výroba
hranolov pre stavebné drevo prístrešku na cintoríne.

Vyštrkovanie parkoviska pri obchode.
Vybudovanie prístrešku na cintorín.
Vypílenie vŕb pri moste.
Opakované opravy rozhlasu pri moste po víchriciach.
Odstránenie starého pletiva a stĺpikov v bývalom
školskom areáli.
Vysporiadanie parcely pri obchode č. 580/3 (od
vlastníctva štátu do vlastníctva obce).
Výrez výtlkov a následné asfaltovanie miestnych
komunikácií.
Odvodnenie priestranstva pred bránou cintorína,
vybudovanie betónového rigolu s osadením mreží.

Výmena úspornejších žiariviek na verejnom
osvetlení.
Úprava divokej skládky v ,,Šašinách“.
Dokúpenie kontajnera na sklo.
Udržiavanie prevádzkyschopnosti MŠ na Bankách.
Oprava obecnej budovy.
Nech pokoj, radosť Vianoc čias prežíva každý
z Vás!

Z každého rošku trošku
V mesiaci novembri sa
nezvyčajného životného
jubilea
100
rokov
dožíva aj naša bývalá
spoluobčianka
pani
Gizela Divékyová, ktorá v súčasnosti
žije u svojej dcéry v Diviackej Novej
Vsi. Keď sa vydala do Diviak nad
Nitricou, ani netušila, že tu prežije
krásnych sedemdesiat rokov.
Všetci jej želáme hlavne
zdravie, pohodu a spokojnosť.
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Plesová sezóna v škole
Všetci, ktorí majú chuť sa
dozvedieť niečo nové, alebo potrebujú
pomôcť pri práci s internetom, majú
možnosť
navštíviť
priestory
počítačovej učebne v našej škole,
ktorá je od novembra sprístupnená
verejnosti každý pondelok v čase od
16.00 do 18.00.

Rodičovské
združenie
Vás srdečne pozýva na 7. ples
rodičov a priateľov školy, ktorý
sa uskutoční dňa 14. februára
2009 v Kultúrnom dome Diviaky
nad Nitricou.

Chcete pomôcť pri tvorbe týchto novín? Máte pripomienky k štruktúre, či námety na články? Ozvite sa,
pošlite svoje príspevky na adresu gabikapa@post.sk alebo ich prineste na Obecný úrad. Radi
zverejníme všetko, čo sa týka života obce. Obsah príspevkov by mal byť označený menom autora,
v súlade s pravidlami etikety.
Redakcia Diviackych novín ďakuje prispievateľom, bez ktorých by sa len veľmi ťažko
rodili jednotlivé príspevky. Za všetkých patrí vďaka pani Zdenke Gamanovej a pánovi
Alojzovi Hagarovi.
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