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„Na svete je jedna reč, ktorej všetci rozumejú. Je to jazyk nadšenia, vecí urobených 

s láskou a chuťou, túžbou dosiahnuť to, o čom snívame alebo čomu veríme.“ 

(Paulo Coelho)

Milí čitatelia,
jedným z prejavov života je aj dar reči. Dar reči je dôležitý pre každé jedno spoločenstvo. Pre našu obec 
nevynímajúc. Informovanosť občanov tvorí súčasť hovoreného slova. Aj naši obyvatelia potrebujú byť informovaní 
o udalostiach, ktoré sa odohrávajú v našej obci a ovplyvňujú ich život. My by sme chceli skvalitniť informovanosť 
občanov aj formou obecných novín. Práve preto dnes držíte v rukách prvé číslo našich novín. Plánujeme ich vydávať 
ako občasník a budeme sa snažiť, aby sa každý výtlačok novín dostal aj do vášho domu.
Našou snahou bude noviny neustále zlepšovať, podávať objektívne informácie. Veríme, že táto forma 
sprostredkovania informácií spríjemní a spestrí život v našej obci.
Mgr. Mária Kiabová 

 Milí spoluobčania,  
pred niekoľkými dňami sme prekročili prah nového roka, ktorý sa do 
našich životov zapisuje číslovkou 2013. Matička Zem urobila ďalší z 
okruhov okolo Slnka a my, jej obyvatelia, sme pred niekoľkými dňami 
uzatvorili ďalšiu kapitolu našich súkromných i verejných dejín.  Každý 
po svojom – svojím jedinečným rukopisom – a predsa sú naše príbehy 
pevne previazané, pospletané vzájomnými stretnutiami, spoluprácou, 
pomocou, vzájomnou náklonnosťou,  ale  žiaľ  i neprajnosťou, 
závisťou a konfliktami. Stále však v našich končinách a aj v našej obci 
prevládajú tí, ktorí pristupujú k ostatným ľuďom s úctou, hľadajú a 
prinášajú pozitívne riešenia, rozuzľujú uzly nielen svojich,  ale aj 
cudzích príbehov.  Ak mám hodnotiť uplynulý rok a dobré výsledky, 

ktoré sme dosiahli, budem hovoriť predovšetkým o takýchto ľuďoch -  zároveň im chcem aj úprimne poďakovať za 
všetko, čo v minulom roku pre svojich spoluobčanov urobili.  
Pri plánovaní aktivít v tomto roku určite zohrá veľkú úlohu nedostatok zdrojov, ale zároveň by som chcel pripomenúť, že 
veľa vecí, ktoré by sme mohli urobiť, nie je bezprostredne závislých na peniazoch.  Skôr sú zviazané so spôsobom nášho 
myslenia, prekonaním ľahostajnosti a pochopením jednoduchého faktu, že obec Diviacka Nová Ves  je  našou obcou. A 
len a len na nás záleží, aký si  tu vybudujeme život, vzťahy, okolité prostredie, ako si to všetko budeme zveľaďovať a 
chrániť. Napríklad kultúrny a spoločenský život, či športové aktivity sú závislé na našej ochote prekonať pohodlie a vyjsť 
medzi ľudí a nielen to, ak k tomu nebudeme  - hlavne osobným príkladom  - viesť svoje deti, vnukov, o pár rokov 
stratíme najväčšiu devízu života slovenskej dediny, kde sa odjakživa žilo spolu, nielen vedľa seba.  Je to len na našom 
rozhodnutí, aké budú vládnuť v našej obci vzťahy – či si porozumieme, alebo sa budeme utápať v konfliktoch, ktoré sú 
často len výsledkom zlej komunikácie, predsudkov, neprajnosti, alebo jednoduchej zloby driemucej v srdci každého – 
len s ňou každý nedokáže rovnako zápasiť. Samotný konflikt pritom nemusí byť zlý, niekedy je nevyhnutný – môže 
dokonca priniesť pozitívne riešenia. Ale je nutné ho riešiť, nenechať ho tlieť mesiace a roky, zamerať sa na podstatu 
veci a nie na vzájomné osočovanie. 
Do nového roku vám preto, milí spoluobčania, želám predovšetkým radosť zo života vytrácajúcu sa v únave a neistote, 
ktorú všetci pociťujeme. Ale radosti sa jednoducho nesmieme zriecť – len ju musíme začať hľadať úplne inde, ako nám 
vnucujú reklamy. Je v mnohých jednoduchých veciach – v ľudskej blízkosti a spolupatričnosti, vo vzájomnom 
obdarovávaní sa. 
Prajem požehnaný nový rok, veľa zdravia, šťastia, radostí a veľa Božích milostí.
Ivan Kohút, starosta obce
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Som rád, že mám možnosť poskytnúť vám niektoré informácie a mám zároveň príležitosť podeliť sa s vami o moje 
postrehy a dojmy.
Byť starostom obce a to v dnešných pohnutých časoch vôbec nie je jednoduché. Predstava smerovania našej obce a to 
moja, či obecného zastupiteľstva bola trochu iná. No nedalo sa nič robiť, museli a aj musíme riešiť veci, ktoré nás ťažili 
a aj ťažia. Sú to budovy, ktoré boli a aj sú priam dezolátnom stave. Po dobudovaní bytoviek, infraštruktúry, čističky 
odpadových vôd pre bytovky, ich skolaudovaní a nasťahovaní nových nájomníkov, sme v blízkosti novovybudovaných 
bytoviek zrealizovali preložku plynového potrubia, kde vznikol priestor pre tri nové stavebné pozemky, z čoho sú už dva 
predané. Jeden je ešte na predaj.
 To čo nás najviac ťažilo, bola strecha na základnej škole, kde nie že pršalo, no tieklo asi tak, ako keby škola strechu ani 
nemala. Hrozilo, že základná škola sa bude musieť uzavrieť a deti sa budú voziť do najbližšieho určeného obvodu.  Bol 
to veľmi zložitý proces, lebo najprv bolo treba  zohnať finančné prostriedky a až potom sa dalo pustiť do potrebných 
prác. Podarilo sa a na základnej škole sa nanovo prekryla  a zaizolovala strecha , boli vymenené okná na celej budove, 
čiže na základnej škole, na jedálni, kuchyni, skladových priestoroch, ale aj na kotolni. V budove školy na celom poschodí 
okrem dvoch družinových tried bol vymenený stropný podhľad, nainštalované nové osvetlenie. 
Len čo sme opravili strechu na základnej škole, ako keby toho nebolo dosť, začalo tiecť do priestorov obecného úradu 
a kultúrneho domu. V dôsledku toho bola vymenená krytina, latovanie, ríny na celom kultúrnom dome a aj obecnom 
úrade.  
Navyše bolo z časti prerobené kúrenie, kde sa oddelil úrad, kuchyňa, WC, zasadačka, chodba. Rekonštrukcia bola 
nevyhnutná, pretože sa roky nehospodárne vynakladali veľké finančné prostriedky na vykurovanie budovy. Na 
obecnom úrade sa prerábal nefunkčný odpad, kuchynský kútik, podlaha a boli vymaľované priestory  kancelárie  Ing. 
Púčikovej.
Veľmi ma ťažilo, že obec nemá nič, čo by mohla ponúknuť našim najmenším, ale aj ich mamičkám, rozhodli sme sa 
vybudovať detské ihriská s prístupovými chodníkmi a lavičkami, čo sa nám tiež podarilo zrealizovať. Touto cestou by 
som vás chcel poprosiť, keby tieto detské ihriská využívali tí najmenší. Sú to zostavy pre deti do 11 roku života 
o maximálnej váhe 50 kg. 
Obec v minulom roku začala splácať novovybudované multifunkčné ihrisko.
Na ČOV sa podarilo z Envirofondu v minulom roku vybaviť sumu 198 000 eur. 
K 1.5.2012 sa podarilo vybaviť traktor s vlečkou a to do roku 2015 z TSK. Obec platí prenájom a to v sume 2 eura za rok.
Do obce sa podarilo vybaviť finančné prostriedky vo výške 299 836 eur.
Z vlastných zdrojov sa preinvestovalo 54 355,55 eur.

 V tomto roku by sme chceli pokračovať v budovaní ČOV, no do projektov sme dali aj obnovu Materskej školy a 
Obecného úradu. No všetko je to o tom, do akej miery budeme úspešní.

„Malé činy, ktoré človek uskutoční, sú lepšie, ako veľké, ktoré plánuje.“

(G. Marshall)

Čo sa nám podarilo...

   
                

 
Budova školy po osadení nových okien a oprave strechy

   
                Nové detské ihrisko
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Milí moji, musím poukazovať aj na ľahostajný a nezodpovedný prístup niektorých z nás k separovaniu a 
likvidácii komunálneho odpadu. Podarilo sa zrealizovať viacero opatrení, ktoré mali vytvoriť podmienky, preto, aby bolo 
možné likvidovať bežný komunálny odpad, drobný stavebný odpad inou a legálnou cestou, ako jeho uložením na 
„čierne“ skládky.
Na dvore obecného úradu boli vytvorené podmienky na to, aby tu bolo možné odložiť elektroniku a bielu techniku, 
pneumatiky, objemný komunálny odpad, drobný stavebný odpad. Pri rozsiahlejších rekonštrukciách domov je občan 
povinný si zabezpečiť kontajner a stavebný odpad vyviesť na svoje náklady, no nie na čiernu skládku. Stáva sa, že 
kontajnery ktoré sú pri cintorínoch sú naplnené stavebným odpadom, či iným odpadom, ktorý tam nepatrí, čím sa 
zvyšuje váha a obec stojí jeho uloženie na skládku nemalá finančné prostriedky. Osobitne sa zbierajú  plasty, sklo, 
papier  a dnes už aj odevy a obuv. Povedal by som, že pri zvoze plastov, berieme všetko, kto čo vyloží. Preto naozaj 
nevidím dôvod na to, aby nám v chotári vznikali nové „čierne“ skládky a pravidelne aj na tých miestach, kde pôvodné 
boli už niekoľkokrát  zlikvidované.
Likvidácia týchto skládok stojí niekoľkonásobne viac, ako vývoz toho istého množstva odpadu zo zberného dvora.
Ďalšie na čo chcem poukázať sú motorové vozidlá dlhodobo parkujúce na miestnych komunikáciách. Sú veľkou 
prekážkou hlavne pri zimnej údržbe, ale aj pri zvoze komunálneho odpadu. Miestne komunikácie nie sú parkovacími 
plochami obce. Ak sa stav nezlepší, obec bude musieť pristúpiť aj k peňažným sankciám.
Veľmi zlou vlastnosťou a to hlavne dospievajúcich, je ničenie obecného majetku. Jedná sa hlavne o dopravné značenia, 
autobusové zástavky a už aj o novovybudované detské ihriská. Chcel by som sa im touto cestou prihovoriť a poprosiť 
„Neničte to, čo slúži nám všetkým.“
Hodnotiť to, čo sa nám podarilo, je na vás.
Ja by som chcel zo srdca poďakovať pracovníkom obecného úradu, poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi obce, 
riaditeľke ZŠ s MŠ, všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom ZŠ a MŠ, dôstojnému p. farárovi, všetkým 
predsedom, ale aj členom organizácií, všetkým ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o chod a zveľadenie našej obce, 
celej podnikateľskej sfére a sponzorom.   
Viem, že nie je všetko dokonalé, ďakujem preto za slová uznania, ale aj za kritické pripomienky.
Ivan Kohút, starosta obce

Zrodil sa človek. . . a čo je nádhernejšie ? 
Čo je viac ?

Vitaj, dieťatko medzi nami, vitaj v rodnej dedine.
Nad kolískou z dlaní mamy, v piesni, ktorú dedíme,

ako staré matky vravia, vtáča naše jediné,
želáme ti šťastia, zdravia, na spevnenej pevnine.

Nazdávam sa, že prvá strana našich novín by mala byť optimistická.
A teší ma, že ich otvára  najkrajšia udalosť minulého roka, narodenie našich nových spoluobčanov a peknú slávnosť, 
ktorá ich v tomto roku uviedla do života v našej spoločnosti a konala sa 4.februára 2012 . Privítali sme ich darčekom do 
života, zápisom do pamätnej knihy s pamätným listom. Privítali sme 36 detí narodených v roku 2010 a 2011. 

   
                

 
Uvítanie do života

   
                

 
Uvítanie do života
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A ako pracovalo zastupiteľstvo 
a jednotlivé komisie?

Komisia pre sociálnu starostlivosť pri Obecnom zastupiteľstve 
v Diviackej Novej Vsi

Zo života obce

Obecné zastupiteľstvo Diviacka Nová Ves rokovalo na verejnom zasadnutí v roku 2012 spolu 6 x.
Poslanci sa dôležitým zaoberali a prijali celkovo 59 uznesení. 

Úplné znenie prijatých uznesení je zverejnené na web stránke našej obce, v sekcii - samospráva: 
www.diviackanovaves.sk.

Komisia pracuje v zložení: Mgr. Jana Masaryková – predseda komisie, Mgr. Jaroslava Kohútová – člen, Ing. Margita 
Géczyiová  - člen
Komisia na svojich zasadnutiach rokovala o nasledovných činnostiach a prioritách:
- oboznamovala sa s  uzatvorenými zmluvami o poskytnutí sociálnej služby – opatrovateľská služba, ktorá je 
poskytovaná od r. 2004, 
-  navrhovala zmenu VZN č. 3/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu – výšku 
úhrady podľa príjmu opatrovaného, od 1.1.2012,
-  v pracovno-právnych vzťahoch uzatváraných medzi starostom obce a zamestnancami vykonávajúcimi 
opatrovateľskú službu  navrhla neuzatvárať so starobnými dôchodcami,
 -  iniciovala vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb v územnom obvode obce a v zmysle zákona 448/2008 
o sociálnych službách,  
- úzko spolupracovala pri spoločnom pracovnom stretnutí so zástupcami odboru sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi a 
vykonávateľmi opatrovateľskej služby v Div. Novej Vsi dňa 26.05.2011, vo veci prehodnotenia opatrovateľskej služby a 
poplatkov vzhľadom na pripravované zmeny v obci / za ÚPSVaR sa zúčastnili Ing. Danišová a 
Mgr. Hozlárová/, 
- identifikovala priority  v oblasti sociálnej pomoci ( 2 rozpracované žiadosti o umiestnenie našich spoluobčanov do   
sociálneho zariadenia , ktoré nie sú doriešené), je potrebné vykonať prieskum štátnych poskytovateľov sociálnej 
pomoci, s ktorými by obec mohla uzatvoriť zmluvu o umiestnení občanov  obce v prípade potreby a dohodnúť aj 
predbežný  počet miest,       
- oboznámila sa zo základnými informáciami v oblasti poskytovania sociálnych služieb v obci (zariadenia sociálnych 
služieb, počet opatrovaných osôb, počet osôb vykonávajúcich opatrovateľskú službu), zároveň konštatovala, že pre 
efektívny výkon jej činnosti je nevyhnutná dôsledná analýza sociálnej oblasti v obci prezentujúca štruktúru 
obyvateľstva vzhľadom na sociálne a demografické špecifiká,  
-  zaoberala uplatňovaním zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v obci Diviacka Nová Ves a oboznámila sa tiež s 
aktuálne platnými  všeobecne záväznými nariadeniami,  
-jednala o možnostiach riešenia opatrovateľskej služby prostredníctvom nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce v 
zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, pričom odporučila starostovi obce zvážiť možnosť využitia aktivačnej činnosti formou menších obecných 
služieb (§52 zákona o službách zamestnanosti) alebo formou dobrovoľníckej služby (§ 52a zákona o službách 
zamestnanosti), resp. vytvorenie pracovných miest s využitím príspevku na podporu regionálnej a miestnej 
zamestnanosti (§50i zákona o službách zamestnanosti), 
- vzhľadom k uvedenej téme nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce poukazuje komisia aj na ďalšie možnosti 
využitia nástrojov AOTP (absolventská prax, príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu 
pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie),
- spolupracovala s finančnou komisiou pri príprave VZN ohľadom prideľovania sociálnych bytov a pri ich konkrétnom 
prideľovaní sociálnych bytov,
-  zaoberala centrálnym registrom poskytovateľov sociálnych služieb v SR - http://www.employment.gov.sk/CRP/ za 
účelom získania komplexného prehľadu o sociálnych službách v územnom obvode kraja, okresu i obce.  Komisia 
považuje za potrebné zistiť a porovnať finančnú náročnosť poskytovaných služieb u jednotlivých poskytovateľov v 
územnom dosahu obce, aby obec vstupovala do záväzkov s poskytovateľmi služieb efektívne a hospodárne.
Mgr. Jana Masaryková, predseda sociálnej komisie
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 Komisie finančná, podnikateľských aktivít a konfliktu záujmov

Zo života obce
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Keby som vedela lepšie spievať...

Organizácie v obci

Keby som vedela lepšie spievať...
Možno vám už tiež niekedy v hlave vŕtali myšlienky: „Keby som vedela lepšie spievať, keby ma to mal kto 

naučiť, čo by som mohla dosiahnuť..,“ alebo: „Rada by som si zahrala divadlo, keby niečo bolo v blízkosti,“ či: „Rád by 
som sa venoval maľovaniu obrazov, alebo vytváral nejaké kreatívne výtvory...“
Tak presne tieto myšlienky blúdili v mojich mozgových závitoch.... až som si povedala, že čo tak vytvoriť nejakú oficiálnu 
inštitúciu, pod hlavičkou ktorej by sme takéto veci vedeli sprostredkovať. A tak sa zrodil zámer založiť občianske 
združenie. Myšlienka pekná,  ale až také jednoduché to nebolo zrealizovať. Popri prekážkach som sa však stretla s 
mnohými vzácnymi ľuďmi, ktorí boli ochotní pomôcť a odovzdať svoje skúsenosti. Sme vďační aj obecnému úradu a 
ostatným priaznivcom za ústretovosť a podporu, pretože najmä v začiatkoch, keď ešte nie sú vidieť výsledky vašej 
práce je pomoc  veľmi dôležitá. 

Bola som milo prekvapená, ako pozitívne reagovali ľudia na prvé uskutočnené kreatívne workshopy. Bolo to 
batikovanie textilu, či  ručné maľovanie na textil s výtvarníčkou Alenkou Hercegovou. Môžem povedať aj za seba 
(napriek tomu, že som nebola  celkom uvoľnená, kvôli  organizačným záležitostiam) , že som bola veľmi nadšená z 
tvorivej atmosféry na stretnutiach  a zažila som nádherný pocit hrdosti na vlastnoručne vyrobený  výtvor. Mňa, aj  
ostatných účastníkov nadchol aj workshop  abstraktnej maľby. Vážne! Pripadala som si ako taká ozajstná maliarka v 
parku. Príjemné prostredie, opäť milá a tvorivá atmosféra a vynikajúci lektori Miška Lukyová a Martin Guniš. Konečne 
doma visí náš prvý maliarsky výtvor na plátne! Na Novianskych dňoch si zasa záujemcovia mohli vyskúšať kresbu figúry 
uhlíkom.  Ako na to, nám povedali opäť lektori Miška Lukyová a Martin Guniš.  Moje doterajšie  skúsenosti  hovoria, že 
aj tí ktorí na workshop išli z obavami, boli veľmi prekvapení, aké tvorivé schopnosti sa v nich skrývajú.

Vždy ma veľmi fascinoval umelecký talent detí , či už  spev, tanec,  ich herecké nadanie  alebo hra na hudobný 
nástroj. A keďže sa venujem hudbe, tiež ma napadlo vyskúšať si úlohu skladateľa  a s deťmi spraviť niečo také ako 
muzikál.  Opäť som našla ochotných ľudí, ktorí pomohli s realizáciou tejto vízie... a tak momentálne finišujeme s 
prípravami na premiéru nášho predstavenia o doktorovi Jajbolí. Prezentácia na Novianskych dňoch s časťou z 
predstavenia ukázala, že menej je niekedy viac. A zvládnuť takmer 20 detí na javisku je naozaj zložité.  Momentálne 
spolupracujeme s Lukášom Števíkom, ktorý má skúsenosti s dramaturgiou a réžiou viacerých detských predstavení, ale 
aj projektov s dospelými hercami.  Predstavenie nacvičujeme so 6 deťmi. Snažíme sa povzbudiť v deťoch tvorivosť tým, 
že prinášajú vlastné nápady do niektorých sekvencií predstavenia.  A to obohatí aj nás dospelých!

V Kreativ štúdiu máme aj detskú hip-hop tanečnú skupinu D&U (Different & Unique) zloženú z 15 detí vo veku 
od 7 do 12 rokov. Nácviky prebiehajú v Základnej škole v Diviakoch nad Nitricou pod vedením mladej hip-hop tanečníčky 
Mišky Slatinskej. Čoskoro nacvičia svoju prvú choreografiu a budú vám môcť predviesť svoje tanečné talenty.   Máme v 
hlave ešte kopu vízií, ako je sprostredkovanie speváckych hodín, kde si budú môcť záujemcovia zdokonaliť techniku 
spevu, alebo divadelné predstavenie  s dospelými, či viactýždňové výtvarné kurzy, výstavy, koncerty  a podobne...

Verím, že sa nám to v novom roku vydarí. Nie iba kvôli sebe, ale aj kvôli všetkým tým , ktorí prostredníctvom 
umenia dávajú ostatným kúsok seba  a pre vás, aby sme cez umenie vo vás vyvolali emócie, ktoré spravia aj zo 
všedných dní nevšedné.
Miriam Dadíková, predseda o.z. Kreativ studio

   
                

 
Workshop abstraktnej maľby

   
                

 
Workshop abstraktnej maľby
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ZO SZZP Diviacka Nová Ves - jej činnosť v roku 2012

Organizácie v obci

   
                

 
Muži súťažili v šachu a dámy hrali dámu

   
                

 
Areál klubu
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Uvedomujeme si, že naša činnosť v roku 2012 by bez pomoci starostu obce Ivana Kohúta, obecného 
zastupiteľstva, sponzorských darov od súkromných osôb /p. Stanislava Znamenáka, Jána Červienku, Ľubomíra Hagaru, 
Ivana Kohúta a Milana Janču/ nebola taká bohatá. Sme za to vďační.
Všetko je zdokumentované v zápisniciach, fotografiách, videozáznamoch a v kronike, ktoré si sami vyrábame a píšeme.
Mnoho zdravia, šťastia a pokoja všetkým občanom praje výbor ZO SZZP!

V októbri minulého roku oslávil spevácky zbor Veritas 10. výročie svojho založenia. Toto jubileum si jeho členovia  
pripomenuli koncertom, ktorý sa uskutočnil v našom kostole Najsvätejšej trojice a odzneli v ňom tie najznámejšie 
skladby, ktoré spevácky zbor Veritas odprezentoval počas svojej  existencie.  

Ako to všetko vlastne začalo? Bolo to pred desiatimi rokmi na jeseň. Partia priateľov v družnom rozhovore 
bilancovala minulosť a reč padla aj na blížiace sa Vianoce a Jasličkovú slávnosť. Scenár Jasličkovej slávnosti bol už 
dávno napísaný, problém bol však v tom, kto zaspieva piesne, ktoré v nej mali odznieť. Iniciatívy sa chopili tri aktívne 
ženy Betka – vtedy ešte Obešvová, Milka Janková a Helena Filková , oslovili vyše tucet talentovaných dievčat a žien a na 
prvý sviatok vianočný v roku 2002 prvýkrát spevácky zbor Veritas zaspieval na svätej omši..   

Vedúcou zboru sa stala už spomínaná Betka Obešvová dnes Chrenková a názov zboru navrhol Ivan Janko. 
Odvtedy sme mohli  spevácky zbor Veritas počuť nielen v kostole počas slávenia liturgie, spievania pašií či svadieb, ale 
svojím vystúpením spríjemnili aj mnohé  iné podujatia, konajúce sa v našej obci ako Deň matiek, Novianske dni, Ľudové 
misie v roku 2004 alebo posviacku nášho kostola v roku 2006. Ani v súčasnosti spevácky zbor Veritas nestagnuje, stále 
nacvičuje nové piesne a obnovuje si tak svoj repertoár, ale nezabúda ani na tie staršie rokmi overené a priazňou 
poslucháčov ocenené skladby.  Keďže  zbor nikdy nemal vlastných hudobníkov, hudbu k piesňam  nahráva Miriam 
Dadíková.
Danka Kohútová

Organizácie v obci

   
                

 
Slávnostné podujatia sú obohatené kultúrnym programom, aj vlastnou tvorbou Klubovianky

   
                

 
Veritas

   
                

 
Koncert pri príležitosti 10. Výročia založenia Veritasu

VERITAS – gospelový zbor
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Čo ste hasiči...

Naši športovci...

Organizácie v obci

Naši dobrovoľným hasičom opäť vyšlo krásne slnečné počasie. V sobotu 25. augusta sa naši dobrovoľní hasiči 
po roku opäť stretli s hasičmi z obcí Rudnianskej doliny, aby si kamarátsky zašportovali. V hasičských súťažiach súperili  
družstvá z Diviackej Novej Vsi, Valaskej Belej. Súťaž už je druhým ročníkom venovaným pamiatke zosnulého Miroslava 
Križana, ktorý bol dlhoročným členom spolku.  

Za Diviacku Novú Ves súťažili dve družstvá: muži a ženy. Najdôležitejšou súťažnou disciplínou bol už tradične 
požiarny útok. Vyhráva to družstvo, ktoré v najkratšom čase trafí vodou z prúdnice terč. Táto súťaž vždy dokonale 
precvičí výkony jednotlivcov a ich vzájomnú zohratosť. Každý má presne určenú úlohu, ktorú musí splniť, inak družstvo 
nemá šancu na dobrý čas. Disciplína precvičila hasičov v obratnosti, v rýchlosti a presnosti. 

Po súťažiach si všetci s chuťou pochutili na výbornom guláši a zapili čapovaným pivkom. A samozrejmosťou je 
aj výborná zábava do večerných hodín. 

Prajem našim hasičom do ďalších rokov veľa chuti do hasičstva, veľa pekných zážitkov a najmä úspešných 
zásahov pri zdolávaní požiarov bez úrazov.
Nech naďalej súťaží a spolupracuje zohraná partia dobrovoľných hasičov.

Dňa 2.3. 2012 sa konala členská schôdza , na ktorej bolo zvolené nové vedenie T.J. Družstevník Diviacka Nová Ves v 
zložení:  
predseda – Žember Robert
tajomník – Ing. Štrbák Marián 
členovia – Vavro Lukáš, Obert Michal, Štrbák Ľubomír, Uhlár Jozef, Žember Igor a dvaja poslanci obecného úradu ako 
zástupcovia obce v súčasnosti – Hagara Ľubomír a Štrbáková Daniela.

   
                

 
Hasiči pri stavaní mája 2012
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Úlohou nového vedenia bolo zachrániť A mužstvo v súťaži pred vypadnutím, zabezpečiť financie na ďalší ročník, 
usporiadať právny stav týkajúci sa multifunkčného ihriska, zabezpečiť priestory na tribúne proti znehodnocovaniu 
zatekaním a vyčistiť všetky priestory od špiny a plesní. V priebehu roka 2012 sa podarilo prerobiť dve miestnosti  
tribúny, kde sa rekonštruovala  voda, elektrina, omietky, sadrokartónové stropy. Všetko sa robilo brigádnicky a materiál 
bol zabezpečený sponzorsky. Vymenené boli aj vchodové dvere, ktoré boli v dezolátnom stave, nahradené boli 
vchodovými hliníkovými dverami, ktoré boli zakúpené vo výpredaji firmy Slovaktual z rozpočtu obce. 
V druhej polovici roka 2012 sa nám podarilo stabilizovať financie T.J. Družstevník a tak pripraviť klub na ďalšiu činnosť, 
aj keď len v obmedzených predstavách.
A mužstvo momentálne zimuje na 3. mieste, čo je oproti jari, kde sa zachraňovali, nepochybne výrazný rozdiel, nielen čo 
sa týka umiestnenia, ale aj v kvalite hry a plnenia si herných povinností. Bohužiaľ sa nám nepodarilo udržať v činnosti 
mužstvo dorastu, ktoré po odchode niektorých hráčov nebolo schopné nastúpiť v požadovanom počte na zápasy. 
Mužstvo žiakov nám robí najväčšiu radosť. Napĺňa ľudí radosťou pri pohľade na množstvo chlapcov, ktorí sa už hodinu 
pred tréningom naháňajú na ihrisku a čakajú na tréningovú jednotku. Žiaľ, nemôžeme  im poskytnúť toľko tréningov, 
koľko by chceli, lebo sme limitovaný finančne aj časovo. 
V roku 2013 je v pláne pokračovať rekonštrukciou areálu a hracej plochy znovu sa pokúsiť zorganizovať dorastenecké 
mužstvo, zvýšiť počet tréningových jednotiek pre žiakov aj v zimnom období, napr. v  telocvični a stabilizovať káder A 
mužstva.
Róbert Žember, predseda T.J. Družstevník

Organizácie v obci

   
                

 
Naši futbalisti v roku 2012
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Základná a materská škola

Poznanie je sila

Francis Bacon, anglický filozof novej doby, na prelome 16. a 17. storočia tvrdil, že história nás učí, ako sa stať 
múdrymi, poézia duchaplnými, matematika ostrovtipnými, etika zásadovými a logika s rétorikou nám umožňujú o tom 
diskutovať: Ipsa scientia potestas est.(Poznanie je sila.). Dodnes platí inšpirujúca myšlienka, že štúdium tvorí charakter.
Na základnej škole s materskou školou už majú za sebou prvé krôčiky najmä tí, ktorí prvýkrát prekročili prah materskej i 
základnej školy. Po slávnostnej pasovačke prvákov prišli na rad plody usilovnej práce našich najmladších žiakov pri 
prvých ústnych odpovediach, písomných prácach a pochvalách za úpravu v zošitoch. Tí starší a skúsenejší si už neraz 
vyskúšali svoje vedomosti i dar reči na 
mnohých podujatiach, ktoré prebiehali 
naplno od začiatku školského roka v rámci 
vyučovania i mimoškolskej činnosti. Naši žiaci 
dokážu úspešne zapojiť rozum, vôľu i cit. 
Besedy s pozvanými hosťami sú preto neraz 
živé a produktívne, súťaže napínavé. Úctu k 
starším im netreba neustále pripomínať, lebo 
tento cit im nechýba. Svedčia o tom aj pekné 
podujatia, ktoré sa uskutočnili v mesiaci 
október. 
Celkovo sú naši žiaci aktívni a tvoriví, radi sa 
zapájajú aj do nových celoslovenských 
súťaží. Neboja sa ani väčšej konkurencie, o 
čom sa mohli sami presvedčiť v druhom 
novembrovom týždni, keď prebehla 
celoslovenská súťaž Informatický bobor, 
zameraná na tvorivé využitie informaticko – 
komunikačných technológií. V najmladšej 
kategórii, určenej pre žiakov 4. ročníka, sme 
mali úspešnú riešiteľku.

Dnešnej uponáhľanej dobe sa často vytýka, 
že vyučovanie jednostranne orientuje na 
rozvíjanie rozumových schopností. Podstatne 
menej priestoru venuje umeniu, estetike a 
sociálnym otázkam, ktoré pomáhajú rozvíjať 
vyššie city (morálne, estetické, poznávacie). 
Môžeme sa stále presviedčať o tom, že 
tvorivá práca na hodinách výtvarnej výchovy, 
etickej či náboženskej výchovy, telesnej 
výchovy, alebo estetické aktivity počas 
tvorivých dielní, neraz pomôžu pedagógovi 
nahliadnuť do bohatého vnútorného sveta 
nejedného žiaka, učia pedagóga spoznávať 
vôľové vlastnosti budúceho občana obce i 
štátu. Naša základná škola chce v úzkej 
spolupráci s materskou školou, s rodičmi i s 
inými subjektmi rozvíjať všetky odvetvia 
vedomostí, ktoré ponúka súčasný školský 
systém – prírodné vedy, humanitné vedy, 
materinský jazyk i cudzie jazyky. Na 
základnej škole sa v dôsledku toho vytvára priestor na vyučovanie dvoch cudzích jazykov, s ktorými sa perspektívne 
počíta od budúceho školského roku.

   
                

 
Rozlúčka s MŠ

   
                

 
Aj ja to viem...
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Bez vyhovujúceho materiálno – technického zabezpečenia by sa však akékoľvek plány nedali realizovať. Z ušetrených 
peňažných prostriedkov sa nám v tomto roku podarilo zakúpiť nové počítače do počítačovej učebne, plánujeme 
renovovať šatňové skrinky v materskej škole, čaká nás vymaľovanie a vystierkovanie interiéru základnej školy. Z 
prostriedkov RZ máme objednané nové učebné pomôcky na vyučovanie i voľnočasové aktivity. Vďaka množstvu 
obetavých rúk, ktoré sa podieľajú na realizovaní zberovej činnosti, môže škola zakúpiť nejednu ďalšiu pomôcku či 
darček a ocenenie pre žiakov do súťaží.
Rekonštrukcia školy by bola tak isto nemysliteľná bez chýbajúcich finančných prostriedkov. Chceme sa poďakovať 
obecnému úradu za dobrú spoluprácu, veľká vďaka patrí starostovi obce, Ivanovi Kohútovi, za úsilie vyvinuté pri 
zháňaní finančných prostriedkov, z ktorých sa následne realizovali rozsiahle rekonštrukčné práce na základnej škole. 
Takáto rozsiahla rekonštrukcia, nebola za celé tie roky. Dostali sme aj nové lampy verejného osvetlenia.
Moje poďakovanie patrí všetkým podporovateľom základnej a materskej školy, Výboru rodičov i Rade školy.
Anna Matuláková, riaditeľka ZŠ s MŠ

Základná a materská škola

   
                

 
Z besedy  so spisovateľkou

   
                

 
Karneval 31.1.2013

   
                

 
Pasovanie prvákov
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Kultúra

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

Tradície v našej obci  sa snažíme zachovávať pre ďalšie generácie organizovaním podujatí, bez ktorých si život 
v obci už nevieme ani predstaviť. Takými sú Novianske dni, ktoré oslavovali svoje 9.narodeniny , tradičné stavanie mája 
a výstup na Rokoš  1.mája, fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy. Veríme, že  tieto akcie nenecháme 
zapadnúť prachom a budeme v nich pokračovať.

   
                

 
Stavanie mája 2012

   
                

 
Stavanie mája 2012

   
                

 
Účastníci 1.májového výstupu na Rokoš 2012    

                

 

Podával sa guláš a čapovalo pivo
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Naše „zumbistky“ na Novianskych dňoch

   
                

 
Naše „zumbistky“ na Novianskych dňoch

   
                

 
Aj deti si prišli na svoje

   
                

 
Naše deti

Kultúra
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Tradičná výroba syru

   
                

 
Všetci boli spokojní

   
                

 
Nechýbal ani folklór

   
                

 
Mladý požiarnici

Kultúra
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Mikuláš, Mikuláš, čo v tom balíčku máš...

Priestor pred kultúrnym domom sa 7.decembra večer  zaplnil deťmi, ich rodičmi a starými rodičmi. Dôvodom 
bol príchod svätého Mikuláša do našej obce. Zaplnený priestor bol v očakávaní prežitia krásneho večera 
v predvianočnom čase.
Na príchod Mikuláša sa poriadne pripravili aj deti z našej základne i materskej školy, ktoré so svojimi  p. učiteľkami 
nacvičili veľmi milý program. Predviedli ho prítomným hneď po uvítacom príhovore starostu obce. Deti svojim 
vystúpením navodili príjemnú sviatočnú atmosféru. Bola radosť pozerať na deti, ako sa im rozžiarili očká, keď prišiel 
sv. Mikuláš, lebo priniesol množstvo balíčkov so sladkosťami. Balíčky Mikuláš rozdal za asistencie anjela všetkým 
deťom. 
Úlohou Mikuláša, bolo rozsvietiť stromček, ktorý bol ozdobou našej obce počas tohtoročných sviatkov. 
Keď sme sa lúčili pri svietiacom stromčeku, želeli sme si, aby aj o rok prišiel Mikuláš medzi nás a priniesol radosť do našej 
obce.

   
                

 
Už prichádza sv. Mikuláš

   
                

 
... a veľmi sa mu páčil

   
                

 
Pripravili sme mu pekný program...

   
                

 
Bola to pekná akcia

Kultúra
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V októbri, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, sa uskutočnilo posedenie s našimi seniormi. Osobitne sme privítali  
jubilantov, ktorí sa roku 2012 dožili okrúhleho životného jubilea 70, 80 a 90 rokov.
90 rokov oslavovali v roku 2012 p. Michal Malejko, Anna Vavrová, Anna Uhlárová, 80 rokov si pripomenuli p. Štefan 
Bartko, Jozef Mihálik, Emília Uhlárová, Mária Vojtková, Pavlína Juríková,Emília Masaryková, Helena Vavrová, Marianna 
Vavrová, Emília Fajerová, Helena Tkáčová.
70- roční jubilanti boli: Jolana Besedová, Štefánia Dadíková, Anton Jasenovec, Viliam Jurík, Jozef Jurík, Emil Križan, 
Štefan Kohút, Marta Kohútová, Emília Mišejová, Margita Šimová, Jozef Šima.
Jubilantom sa prihovoril starosta obce Ivan Kohút. Blahoželanie bolo spojené so zápisom do pamätnej knihy obce a 
odovzdaním pamätného listu. Deti zo ZŠ spestrili posedenie programom . Občerstvenie a rozhovory so známymi zavŕšili 
vydarené popoludnie. 
Srdečne všetkým blahoželáme a do ďalších rokov prajeme hlavne pevné zdravie. 

Naše poznávacie výlety, návštevy divadelných predstavení
Aj tieto sa už pre nás stali tradičnými a sú dôkazom, že máme záujem spoznávať krásy niektorých krajov nielen na 
Slovensku.
A keďže nielen „chlebom je človek živý“ spestríme si ho každý rok návštevami kultúrnych podujatí mimo obce.
Preto sme v roku 2012 navštívili krásne miesta ako Český Krumlov - České Budejovice ( pivovar Budwar, centrum mesta, 
Masné krámy ) - Holašovice - Hluboká – Telč,  Terchovú - Jánošíkove diery , Kriváň, vianočnú Viedeň , divadelné 
predstavenia na našej najväčšej profesionálnej scéne SND.
 Mgr. Mária Kiabová, predseda Kkvš

Športovo – tvorivé popoludnie
Nielen mamičky,  ale aj ockovia majú svoj sviatok. Preto sme im 23.júna 2012 na ihrisku spoločne s deťmi ZŠ s MŠ, TJ  a 
Kreativ studiom pripravili pekné kultúrne a športovo –tvorivé programy, kde si preverili nielen svoje fyzické schopnosti, 
ale ukázali aj svoju tvorivosť .

   
                

 
Na nádvorí v Českom Krumlove

Kultúra

„Zostarnúť nie je umenie. Umenie je vedieť starobu znášať.“

(J.W.Goethe)

   
                

 
Vianočné trhy vo Viedni 2012

   
                

 
Vianočné trhy vo Viedni 2012
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Dnes si predstavíme ...

Žijú medzi nami

   
                

 
Janka Kohútová

Rozhodli sme sa pre vás pripraviť aj rubriku, v ktorej vám postupne predstavíme výnimočných ľudí, ktorí žijú 
medzi nami. Zistili sme, že je ich medzi nami dosť, ale nepoznáme ich a často ani netušíme, čo robia a akí sú výnimoční. 
Boli by sme radi, keby ich úspech mohol byť prezentovaný aj ako úspech našej obce a určite urobíme niečo preto, aby aj 
oni cítili, že si ich snahu ceníme a spolu s nimi sa tešíme z ich úspechov.
Budeme radi, ak ich činnosť bude prispievať aj k reprezentácii našej obce. Postupne by sme vám aspoň niektorých z 
takýchto našich šikovných ľudí predstavili aj na stránkach obecných novín.
V prípade, že viete o takýchto ľuďoch v našej obci, dajte nám vedieť . 

Janka Kohútová je mladý talent opernej hudby, o ktorom v budúcnosti 
ešte budeme počuť. Je to naša rodáčka a určite ju všetci nepoznáme. Poďme si ju 
predstaviť.  

1. Ako ste sa vôbec dostali k spevu?
K spevu som mala blízko cez ZUŠ v Novákoch, kde som navštevovala klavír a 
nakoľko som mala veľmi dobrý vzťah s tamojšou pani učiteľkou spevu p. 
Ferancovou, poprosila som ju, či by ma mohla učiť. Bolo to akési vnútorné 
rozhodnutie a volanie. Sama to neviem opísať, pretože dovtedy som nespievala. 
Ak sa nerátajú hodiny hudobnej výchovy na ZŠ, kde som teda v speve veľmi 
nevynikala. Všetko sa to vyprofilovalo až okolo puberty, keď som mala 15 rokov. 
Vtedy to prišlo.
2. Predpokladám, že so spevom ste začínali už ako dieťa. Absolvovali 
ste aj nejaké súťaže?
Tak ako každé dieťa, samozrejme, aj ja som si ako malá pospevovala. Boli sme predsa k tomu vedení už z domu, v 
škôlke, škole... Takže to bola taká prirodzená súčasť, ale na ZUŠ som na spev nechodila. Skôr ma lákal klavír, aj keď 
moja učiteľka klavíra p. Bundová už vtedy tvrdila, že mám pekný hlások, aby som sa dala aj na spev. Lenže vtedy som sa 
o to nezaujímala. Čas spevu prišiel až neskôr.
3.  Do akých súťaží by ste teraz nešli a do akých áno, aby ste sa zviditeľnili?
V porovnaní s populárnymi súťažami, operné súťaže nie sú natoľko medializované, a preto o nás operných spevákoch 
verejnosť ani len netuší. Do povedomia sa dostanú len tí, ktorí sa presadia v zahraničí svojou prácou a zaujmú zároveň 
aj štýlom svojho života, prípadne sa radi točia vo víre showbiznisu. Ako to môžeme vidieť aj v dnešných médiách, do 
povedomia sa nám dostávajú tzv. celebrity, ktoré sú zaujímavé a extravagantné pre svoj život,  škandály a o tých, čo pre 
meno našej krajiny niečo naozaj robia, častokrát nevieme.
Čo sa týka operných súťaží, zúčastnila som sa viacerých a našťastie, môžem zhodnotiť , že úspešne. Dostala som sa do 
finále svetových súťaži v Bologni( Competitzione Citta di Bologna), vo Vercelli(Pavarotti for Young), v Drážďanoch a 
Brémach(Competitzione dell´Opera), v Karlových Varoch( Medzinárodná súťaž Antonína Dvořáka), v 
Trnave(Medzinárodná súťaž M. Sch. Tnavského), súťaže vo Viedni, finále pre operné štúdia opier ako Bayerische Staats 
Oper, Oper Koln, Zurich Staats Oper... 
Spevákov je v dnešnej dobre veľmi veľa a musím taktiež povedať, že sú aj veľmi dobrí. A preto okrem krásneho hlasu, 
techniky, vyžarovania, muzikality a iných potrebných vecí,  sa snáď na to prvé dostáva obrovské šťastie, ktoré k tomu, 
aby sa človek zviditeľnil, potrebuje.
4.  Je pre vás účinkovanie na pódiu blízke, alebo máte stále trému?
Keď vyjdem na javisko, samozrejme, aj ja mávam ešte trému, ale je to taká zdravá tréma, ktorá ma neobmedzuje vo 
výkone. Tréma nie je vždy nepriateľ. Učí sebakontrole a sústredeniu. Po pár minútach, keď sa však človek zahreje, 
opadá a človek je uvoľnenejší a môže sa naplno odovzdať spevu, javisku a divákom.
5.  Išli by ste aj do nejakej veľkej televíznej šou?
Z doposiaľ videných súťaží by som nešla ani do jednej. Pretože sú to súťaže, kde sa vo veľkej miere nesleduje výkon, ale 
hlavne sociálne pozadie účinkujúceho, jeho psychický stav a intrigy. A práve tieto faktory človeka odrádzajú. Nehovoriac 
o profesionalite. Ja ako študovaná speváčka so skúsenosťami, by som sa nechcela porovnávať s niekým, kto neprešiel 
aspoň kúsok rovnakej cesty ako ja. Ďalším faktom je aj porota, ktorá ako laik, nemôže objektívne hodnotiť, a preto sa 
zúčastňujem súťaží, kde porota je z fachu, má mi čo povedať, vyzná sa, daná súťaž má pre mňa význam do budúcnosti, 
či už z pohľadu práce, smerovania  alebo nových kontaktov.
6.  Vaši rovesníci väčšinou počúvajú hip-hop, rock, vám sa však páči vážna hudba...
Nemôžem povedať, že sa mi páči len vážna hudba. Ak sa mám priznať, oveľa viac počúvam populárnu pieseň. Vážna 
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Z koncertu Janky Kohútovej

Žijú medzi nami

hudba je niečo, s čím som v dennodennom kontakte, ale niekedy, keď chcem ,,vypnúť“, siahnem po populárnej piesni. 
Je to predsa tiež hudba a ako v každom žánri aj tu si nájdem obľúbené veci, na ktoré nedám dopustiť. Nie som 
konzument hudby s vyhraneným štýlom len preto, že sa mu venujem. Bolo by to dosť obmedzujúce a poviem vám, že 
ani zo spevákov a hudobníkov celkovo nepoznám nikoho, kto by sa orientoval vyslovene len na svoj žáner hudby, ktorú 
produkuje. Veď by sme sa ochudobňovali o niečo krásne a okrem toho hudba sa nedá separovať.
7.  Ako vidíte svoju budúcnosť?  Neláka Vás popularita typu La Gioia?
Úprimne sa priznám, že zoskupenia ako La Goia, Amici forever, Il Divo a iné sa mi páčia. Páči sa mi hlavne to, že sa 
zachováva klasická hudba, ktorá je odetá do moderného rúcha, ktoré je prístupnejšie pre ostatných ľudí. Vedela by som 
si predstaviť byť súčasťou podobného telesa, zatiaľ som však nad niečím takým neuvažovala. Ja si svoju budúcnosť 
predstavujem na doskách opery, kde by som sa mohla realizovať ako speváčka a herečka a odovzdávať svoje umenie 
ľuďom. Tešiť ich spevom, hudbou, vnútornou výpoveďou. Divadlo je jeden kolos, puzzle, ktoré do seba zapadajú. Tvorí 
ju toľko zložiek, na ktoré v danom momente človek v hľadisku ani nepomyslí, on vníma výsledok. Mne sa zas páči ten 
moment, keď sa ten výsledok tvorí a sprostredkováva. Klasická hudba je veľmi silná a emócie, ktoré zanecháva nielen 
na ľuďoch, ale i spevákoch sú také silné, že ako náhle sa vás raz dotkne veľkoleposť a hĺbka tohto umenia, nechcete už 
viac nič iné. Je to prosto nepredstaviteľné. Už navždy som spätá s hudbou a som zato vďačná. Človeku to otvára nové 
vnútorné obzory. A ak sa tým, čo robím dotknem čo len jedného človeka, moja práca splnila poslanie. Pretože spev nie je 
len práca, je to aj poslanie.
Pripravila M. Kiabová
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 Príspevky do obecných novín

Predaj stavebného pozemku

Miestne dane a miestny poplatok za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad na rok 2013

Dôležité informácie pre daňovníkov

Oznamy

Chceme touto cestou informovať občanov, ale i zástupcov spoločenských organizácií v obci o možnosti oboznámiť 
verejnosť o podujatiach, akciách ale i o iných zaujímavých skutočnostiach uverejnením článku v našich obecných 
novinách. Určite sa udeje mnoho zaujímavosti v obci, ktoré redakčnej rade nie sú známe a zaslúžili by si pozornosť 
občanov. Uverejniť však môžeme len to, čo nám je známe a o čom vieme. Preto využite túto možnosť bezplatne 
spropagovať a informovať spoluobčanov o svojich aktivitách uverejnením článku v našich novinách. Na to by tieto 
noviny mali slúžiť. Poskytovať informácie o vás a pre vás.
Stačí svoj príspevok zaslať mailom na mailovu adresu obce, prípadne doručiť osobne. 

Stavebný pozemok sa nachádza v katastrálnom území Diviacka Nová Ves pri bytovej výstavbe. Priamo na pozemku je 
možné napojenie na NN sieť, vodu, splaškovú a dažďovú kanalizáciu. V blízkosti sa nachádza ZŠ, MŠ, autobusová 
zastávka a potraviny.
Výmera pozemku: 783 m2.
Cena pozemku: 20,-Ä/m2
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na telefónnom čísle: 0918 453 608

Obecné zastupiteľstvo v Diviackej Novej Vsi schválilo na svojom zasadnutí  20. 11. 2012 Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka 
Nová Ves. Prijatie nového nariadenia si vynútili zmeny zákona č. 582/2004 Z. z. o  miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré okrem terminologických zmien a formálnych zmien 
priniesli i zmeny týkajúce sa daňovníkov. Novela tohto zákona  zlučuje niektoré druhy pozemkov do jednej skupiny 
(ornú pôdu s trvalými trávnatými porastmi, zastavané plochy a nádvoria s ostatnými plochami), zavádza podávanie 
daňových priznaní spoločne za daň z nehnuteľností, psa, hracie automaty a nevýherné hracie prístroje, sprísňuje 
možnosti zníženia a odpustenia poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Obecné zastupiteľstvo v snahe znížiť dopad tvrdosti tohto zákona nepristúpilo k zvýšeniu sadzby dane za pozemky, 
stavby, byty ani k zvýšeniu miestneho poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Všetky zostávajú v 
pôvodnej výške tak, ako za rok 2012.
Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves,  ktoré nadobúda účinnosť 1. 1. 2013,  je zverejnené na 
internetovom sídle obce www.diviackanovaves.sk občania môžu nazrieť do tohto nariadenia aj na Obecnom úrade 
v Diviackej Novej Vsi.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa dňom 1. 1. 2013 mení na priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k 
dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Priznanie k uvedeným daniam podáva daňovník do 31. januáru 2013, ak v priebehu roka 2012 u neho došlo k vzniku, 
zániku alebo zmene:
-  vo vlastníctve nehnuteľností, napr. kúpou, dedením, darovaním, predajom, prenájmom, kolaudácia stavby, stavebné 
povolenie a pod. ,
-  vlastníctva psa, 
-  prevádzkovania  predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov.
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Oznamy

Priznanie k dani z nehnuteľností (daň zo stavieb) k 31.1.2013 podáva aj ten daňovník, ktorý k 1.1.2013 využíva stavbu 
na iný účel ako má uvedený v predchádzajúcom daňovom priznaní (napr. neobývaný rodinný dom nie je stavba na 
bývanie, ale ostatná stavba, časť rodinného domu sa využíva na podnikateľskú činnosť, garáž využívaná na podnikanie, 
hospodárske budovy a iné  stavby s rozlohou nad 25 m2 doteraz priznané ako príslušenstvo k rodinnému domu sa musia 
priznať ako ostatné stavby a pod.)

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v 
priebehu roka, alebo k vydraženiu nehnuteľností daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla 
daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 

Za nesplnenie týchto povinností (nepodanie alebo oneskorené podanie priznania) je správca dane podľa § 155 ods. 1 
písm. a) Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) povinný vyrubiť pokutu.

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubí obec každoročne 
podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.

Zmena termínu úhrady dane za psa !
Zrušuje sa termín úhrady dane za psa  do 31. 1., daň za psa uhradí daňovník spolu s daňou z nehnuteľností po doručení 
rozhodnutia !

-  cvičenie zumby      – pondelok  17,45-18,45h
                                   utorok      17,40-18,40h
                                   štvrtok     17,40-18,40h
-  kontakty OcÚ
                                   starosta :
                                   00421 918 453 608
                                   00421-46-54 642 37
                                    ivan.kohut.dnv@gmail.com 
                                   referát sekretariátu :
                                   00421-46-54 641 15
                                    ocu@diviacka.sk 
                                   referát daní :
                                   00421-46-54 641 20
                                   dane@diviacka.sk 
                                   referát ekonomický :
                                   00421-46-54 640 39
                                   ekonom@centrum.sk 

Sčítanie obyvateľov rok 2011:
Počet obyvateľov trvale bývajúcich: 1751
Počet obyvateľov trvale bývajúcich neprítomných:  48
Počet obyvateľov trvale bývajúcich prítomných: 1706

Infošky

Druh pohybu 
obyvateľstva

živonarodení

zomrelí

prisťahovaní

odsťahovaní

Stav k 31.12.2012

Muži

8

12

9

9

895

Ženy

8

15

5

16

874

Spolu

16

27

14

25

1769
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História

V roku 2013 si pripomenieme aj okrúhle výročia. Jedným je 1150. 
výročie príchodu Konštantína a Metoda na naše územie a ďalším 170.výročie  
kodifikácie spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom.
Príchod Konštantína a Metoda na naše územie bol tak významným medzníkom 
našich dejín, že tento rok bol vyhlásený za Rok Cyrila a Metoda, ktorý má aj 
svoje oficiálne logo, schválené  Radou Konferencie biskupov Slovenska pre 
vedu, vzdelanie a kultúru 5.mája 2012. Preto si aj my pripomenieme tento 
moment našich dejín. 

Začiatkom 9. storočia vznikla na dnešnom západnom Slovensku a 
juhovýchodnej Morave dŕžava našich predkov, ktorú pomenovali podľa 
ústrednej rieky Moravy. Keď k nej boli neskôr pripojené aj ďalšie územia, dostala meno Veľká Morava alebo Veľkomoravská 
ríša. 

Na území tvoriacom jadro tejto ríše, teda v povodí riek Moravy a Nitry, sa začalo šíriť kresťanstvo už okolo roku 800. 
Prvými misionármi boli írsko-škótski mnísi a tiež nemeckí kňazi. Ale misijná činnosť spomínaných misionárov nedosiahla 
veľké výsledky, lebo naši ľudia nerozumeli cudziemu jazyku, a ešte väčšou prekážkou boli pre nich nepriaznivé vzťahy 
medzi Nemeckou ríšou a Moravským kniežatstvom, ktoré často vyústili do sporov a vojen. Preto sa vtedajší knieža Rastislav 
rozhodol získať misionárov, ktorí by neboli z Nemeckej ríše a hovorili by ľudu zrozumiteľným jazykom. Okolo roku 861 sa 
najprv obrátil k pápežovi do Ríma, a keďže odtiaľ mu nemohli vyhovieť, roku 862 sa obrátil do Carihradu k byzantskému 
cisárovi Michalovi III. Ten určil pre veľkomoravskú misiu dvoch bratov: Konštantína a Metoda. Tí aj s niekoľkými učeníkmi 
došli k našim predkom. 
Konštantín (ktorý neskôr prijal meno Cyril) a Metod pochádzali z mesta Thessaloniky (Solún).
Svätí bratia boli charakterove a nadaním veľmi odlišní. Metod mal vyvinutý zmysel pre praktické veci, študoval právo a stal 
sa náčelníkom jednej byzantskej župy, kde bolo slovanské obyvateľstvo. V tom úrade prežil 10 rokov.
Konštantín mal mimoriadne nadanie na filozofiu a iné humanistické náuky.
Na začiatku roku 862 prišlo do Carihradu posolstvo vyslané moravským kniežaťom Rastislavom. Okrem iných záležitostí 
politického charakteru poslovia žiadali, aby cisár Michal III. určil pre slovienske kraje "učiteľa a biskupa" a s ním aj iných 
misionárov, ktorí by v národnom jazyku ohlasovali Slovienom kresťanské náboženstvo. Cisár Michal určil na túto misiu 
svätých bratov Konštantína a Metoda. Tí si vybrali niekoľkých mladších spolupracovníkov. Prv než sa vydali na cestu, 
Konštantín zostavil slovienske písmo, hlaholiku (glagolica), a začal prekladať do staroslovienskej reči najpotrebnejšie sväté 
knihy, začínajúc evanjeliom sv. Jána: "Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Bohom bolo Slovo." Toto sú prvé slová 
napísané v staroslovienskej reči. Touto činnosťou sa svätí bratia stali zakladateľmi našej a vôbec slovanskej kultúry. 
Roku 863 prišli Konštantín a Metod so svojou družinou na Veľkú Moravu k našim predkom. Knieža Rastislav ich privítal s 
veľkou radosťou. Žiaľbohu, nevieme, kde to bolo, lebo doteraz nepoznáme, kde bolo ústredie dŕžavy a sídlo moravských 
kniežat. Dnes sa zdajú najpravdepodobnejšími miestami Staré Město v povodí rieky Moravy a hradisko pri Mikulčiciach. 
Svätí bratia so svojimi pomocníkmi sa hneď dali do práce. Jedni ohlasovali evanjelium, kým druhí vyučovali mládež, najmä 
kandidátov na kňazstvo. Rastislavovi totiž išlo o to, aby mu vychovali čím skôr domácich kňazov. Po troch rokoch intenzívnej 
činnosti sa veci vyvinuli natoľko, že bolo potrebné riešiť niektoré vážne cirkevnoprávne otázky. Preto sa svätí bratia rozhodli 
ísť do Ríma k pápežskej stolici, ktorá jediná mohla riešiť tieto otázky. Koncom roku 866 alebo začiatkom roku 867 sa vydali 
na cestu, pričom viedli so sebou početnú skupinu učeníkov. V Panónii pri Blatnom jazere sa zastavili na dvore kniežaťa 
Koceľa (Pribinovho syna), ktorý si obľúbil "slovienske písmená" a tým celý cirkevnoprávny program kniežaťa Rastislava. Aj 
on hneď zhromaždil asi 50 mladíkov a poprosil Konštantína, aby ich hneď pripravil a najlepších vzal so sebou do Ríma. 
Rímskym pápežom bol vtedy Hadrián II. Keď sa dozvedel, že svätí bratia nesú so sebou pozostatky sv. Klementa, vyšiel im v 
ústrety osobne v slávnostnej procesii. Pozostatky uložili v bazilike, zasvätenej sv. Klementovi, a tam sa nachádzajú dodnes. 
V Ríme mali svätí bratia vybaviť predovšetkým tri záležitosti: 
1. potvrdenie staroslovienskej reči v liturgii západného, čiže rímskeho obradu; 
2. vysviacku učeníkov na diakonov a kňazov (lebo ich nechceli dať vysvätiť nemeckým biskupom); 
3. zriadenie samostatnej hierarchie pre Veľkú Moravu, ktorá by bola závislá priamo od pápeža. 
Môžeme hneď povedať, že pápež vybavil kladne všetky tri žiadosti.
Hlavné črty misionárskej činnosti sv. Cyrila a Metoda sú tieto: 
Hoci pochádzali z Byzantskej ríše, vtedy najkultúrnejšej krajiny, predsa sa vedeli prispôsobiť našim slovenským predkom. 
Zostavili pre nich písmo a do staroslovienskej reči preložili Sväté písmo a najdôležitejšie bohoslužobné knihy. Ten istý 
starosloviensky jazyk s dovolením pápežskej stolice zaviedli do bohoslužieb tak byzantského, ako aj rímskeho obradu. Hneď 
po svojom príchode k našim predkom založili školu pre prípravu domáceho kňazstva, takže sv. Metod pred smrťou už určil 
za svojho nástupcu syna slovenskej krajiny sv. Gorazda (pozri 27. júla). 
Sv. Cyril a Metod patria medzi najväčších misionárov kresťanstva. Ich činnosť priamo alebo nepriamo zasiahla celú 
východnú Európu. A preto ich pápež Ján Pavol II. dňa 31. decembra 1980 vyhlásil vedno so sv. Benediktom za 
spolupatrónov Európy. 
Prevzaté: Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom. Tatran Bratislava 1991 .
Spracovala: Mgr. M. Kiabová  
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Spoločenská kronika

Glosa

 Vitajte medzi nami – narodení

 Odpočinutie večné daj im, pane …  

Jubileá v roku 2012  

Tí sa asi nikdy nezmenia

Veríte?

Anette Haragová, Sebastián Žember, Simona Kováčová, Isabell Repová, Maxim Vozár, Lea Špeťková, Rastislav Mazán, 
Eliška Halušová, Matúš Fašanga, Eva Tomšová, Michal Lachký, Zuzana Vavrová, Peter Mišeje, Jakub Štrbák, Patrik Šúň, 
Hana Kováčová

Mária Kohútová, Želmíra Uhlárová, Antón Kohút, Vladimír Jurík, Ing. Ľudovít Uhlár, Margita Uhlárová, Jozef Kleman, 
Antón Kováč, Štefan Blaho, Milan Uhlár, Jaroslav Šlabiar, Anna Lomnická, Irena Obertová, Rastislav Krajčík

70-roční jubilanti:
Jolana Besedová, Štefánia Dadíková, Anton Jasenovec, Viliam Jurík, Jozef Jurík, Emil Križan, Štefan Kohút, Marta 
Kohútová, Emília Mišejová, Margita Šimová, Jozef Šima
80- roční jubilanti:
Štefan Bartko, Emília Fajerová, Pavlína Juríková, Jozef Mihálik, Helena Tkáčová, Mária Vojtková, Helena Vavrová, 
Marianna Vavrová, Emília Masaryková
90-roční jubilanti:
Michal Malejko, Anna Uhlárová, Anna Vavrová

Myslím, že to určite poznáte. Teda lepšie ľudí, ktorí nič nespravia, ale kritizovať to teda budú, akoby ani zajtrajšku 
nebolo. Takéto typy medzi nami boli, sú, aj budú. No ale s tým asi nespravíme nič. Veď to určite poznáte aj vy, 
zorganizujete nejaký projekt, či udalosť, spotíte sa pri tom ako maštaľné dvere a po prezentovaní len počúvate, čo tomu 
chýbalo, čo tam bolo navyše,  kto tam chýbal a kto tam vôbec nemusel byť. No a samozrejme, že vždy sa najlepšie 
hodnotí doma v kresle.  To je proste fakt. 
Dúfam teda, že sa tým nestretávam len ja, potom by som to začala brať osobne. Ale teraz späť k problému. Viete 
paradoxom tohto je fakt, že vždy majú najviac rečí a „návrhov“ na zlepšenie tí, ktorí sa do ničoho nezapájajú. Teda 
pardon zapájajú do kritizovania samozrejme, ale inak nula bodov. Teraz mi napadol výrok jedného klasika, ktorý tvrdí : 
„Kritika je daň, ktorú ukladá závisť talentu.“  Myslím, že tento múdry pán má pravdu. Fenomén menom závisť hrá svoju 
rolu aj tu. Ľudia si dnes závidia už asi  všetko, teda aj talent. 
Tak a teraz sme zistili príčinu, ale pomohlo nám to ako topiacemu deka.  S ľuďmi, ktorí majú stále výhrady k práci 
druhým sa budeme stretávať i naďalej.  No verím, že táto glosa má význam, že  ak aj  vy patríte k tým, ktorí sa ju už-už  
chystajú po prečítaní posledného slova kritizovať,  tak vás zastaví. 
Skúste si možno predstaviť, ako by ste sa cítili vy, keby ste sa nad niečím trápili a  iní by nad vašou prácou len pohrdli 
noštekom. Poviem vám, nie je to nič príjemné. Každé dielo je hodné úcty a nie hľadania chýb, samozrejme česť 
výnimkám. Preto priložiť ruku k dielu nie je vždy na škodu veci, či ?
Zuzana Beňová

Že niekto je schopný nasypať do nádrže obecného traktora cukor, aby sa pokazil a nemohol sa odhŕňať sneh? 
Tak verte, lebo to sa u nás stalo.
Myslíte, že takéto veci sa dejú aj v iných obciach?
Kde pramení toľká nenávisť?
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POTREBNÉ PRÍSADY
CESTO: 750ml vody, 23dkg masla, 23dkg hladkej múky, štipka soli ,8-9 vajíček 
1 náplň: 750ml mlieka, 2 karamelové pudingy,  250g masla, 4 lyžice 
práškového cukru
2 náplň: 1 šľahačka, 1 lyžica práškového cukru,1 stužovač šlehačky

CESTO
Vodu rozohrejeme s maslem a soľou, potom naraz  pridáme múku a za 
stáleho miešania varíme na miernom  ohni tak dlho až sa cesto nelepí na 
varešku ani na hrniec (trvá to asi 4 minuty).
Do vychladnutej hmoty zašľaháme po jednom vajíčka, každé riadne 
vymiešame a až potom dáme ďalšie.
Vymažeme dva plechy tukom a nanesieme cesto rozdelené na polovicu. 
Dáme piecť do rúry vyhriatej na 200°C.
Prvých 15 minut rúru vôbec neotvárame, bubliny by spľasli.
Pečieme asi 30-40 minut. Je však treba, aby povrch bol na dotyk chrumkavejší, pretože jako chladne, trochu zmäkne.

NÁPLŇ
Na prvý plát nanesieme karamelovú náplň a na to dáme ušľahanú jednu šľahačku s cukrom (1 lyžica ) a stužovačom. 
Priklopíme druhý plát a navrch polejeme karamelovou polevou.

KARAMELOVÁ ŠĽAHAČKA (poleva)
 Uvaríme 2 karamelové pudingy ve 750ml mlieka a necháme vychladnúť.
Potom vyšľaháme 1 maslo so 4 lyžicami práškového cukru a postupne pridáváme uvarený, vychladnutý puding.
250?g cukru krupice, 250?ml smotany na šľahanie
Cukor nasypte do hrnce a nechajte ho roztavit. Keď cukor skaramelizuje, prilejte do neho teplú smotanu (postupne po 
malých dávkách, aby to veľmi nevykypelo). Varte, dokedy sa karamel úplne nerozpustí.  Ihneď nalejte na veterník a 
dajte chladit do druhého dňa. Ak sa vám to nepodarí, spojte ju s ušľahanou  smotanou.
 Víťazný recept  -  JUDr.E. Kiššová

Manžel s manželkou a svokrou išiel na dovolenku do Izraela. Tam ale svokra náhle zomrela.
Manželia zašli do pohrebného ústavu, kde im vysvetlili, že prevezenie tela späť do Ameriky 
bude stáť 5 000 dolárov. Pokiaľ ale svokru pochovajú vo Svätej zemi, bude to stáť iba 150 dolárov.
Manžel  povedal: “Pošleme ju domov.“
Zamestnanec sa pýta: „ Prosím vás, ste si istý, že to naozaj chcete takto? Prevoz je veľmi drahý. 
Za 150 dolárov by ste tu mohli mať krásny pohreb.“
A manžel hovorí: „ Pozrite sa pane, pred 2000 rokmi ste tu pochovali jedného chlapíka a on vám 
za 3 dni vstal z mŕtvych. Tak toto ja nebudem riskovať.“
Internet
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