
Milí čitatelia,

rok 2013 je pre nás všetkých už minulosťou. Bol to rok ťažký, ale
požehnaný pre našu obec. Trápili sme sa s prácami na rekonštrukcii
kultúrneho domu, rekonštrukcii materskej školy, základnej školy,
stavbe ČOV, rekonštrukcii domu smútku. Zabezpečili sme
dokončenie týchto diel a odovzdali ich do užívania. Čistili a re-
gulovali sme potoky, skrášľovali obec. Niektoré dni som však
smutná z toho, koľko zloby je v našich srdciach. Koľko ohovárania,
klebiet a iných nerestí v nich pestujeme a pritom nepriložíme ruku
k dielu, len z pohodlia svojich domovov kritizujeme a kritizujeme.
Našťastie je v našej obci veľa pekného, pozitívneho, čo môžeme
obdivovať na každom kroku. Žije tu veľa ľudí ochotných vždy
pomôcť, ľudí činu. A tie predsa hovoria za nich, nie prázdne reči.

Život človeka v rôznych chvíľach života sprevádza čakanie. Keď
je tuhá zima a veľa snehu, čakáme na jar, kým sa rozpustí a kým
teplé slnko prehreje zem a budeme môcť vyjsť do svojej záhradky
a porozprávať sa so svojimi kvetinkami. Pred koncom školského
roka sa už školáci nemôžu dočkať prázdnin, kým škôlkari čakajú na
september, aby mohli s hrdosťou ukázať celému svetu svoju novú
školskú tašku. A potom všetci čakáme na Vianoce a na darčeky
a potom sa všetko začína odznova. Budúce mamičky čakajú na
príchod svojho vytúženého bábätka, mladí ľudia na svoju
osemnástku, športovci na začiatok svojho zápasu a my všetci sme
celé dlhé mesiace čakali na Obecné noviny. Síce po niekoľko-
mesačnej prestávke, ale predsa sme sa dočkali a vy sa môžete
začítať do článkov, ktoré sme pripravili. Počas ročného obdobia,
kedy naše noviny nevychádzali sa uskutočnilo v našej obci
množstvo akcií. Dočítate sa o nich na nasledujúcich stránkach. Ako
ide čas, ľudia, organizácie, príroda ...všetko sa mení.
V minulom čísle som požiadala vás, milí čitatelia, aby ste prispeli do
našich novín svojimi poznámkami, ale bohužiaľ, okrem dvoch
prispievateľov sa nikto neozval. Preto vás chcem touto cestou opäť
požiadať, aby ste svoje príspevky poslali na mailovú adresu obce.

Drahí spoluobčania, prajem sebe a vám radosť zo života, ktorý
je taký krátky a je len na nás, či dokážeme byť k sebe úprimní
a spravodliví.

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov želá v mene všetkých
prispievateľov do našich novín

M. Kiabová

OBECNÉ NOVINY
DIVIACKA NOVÁ VES
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aj rok 2013 sa niesol v znamení prác v prospech zveľadenia našej obce. Krok za krokom opravujeme
a obnovujeme, a keď sa podarí, dáme obci aj niečo nové. Vždy sa veľmi teším, keď sú ľudia spokojní. Tak
ako človek i obec je živým organizmom a je samozrejmé, že jej občania sledujú, či sa obec rozvíja podľa ich
predstáv, alebo jej vývoj stagnuje.

Pokračovali sme v prácach na výstavbe dedinskej ČOV a to v hodnote73 684,22 eur. 70 000 eur sa

Dovoľte, aby som zhodnotil rok 2013. Bol to rok pre obec úspešný. Na základnej škole sa podarilo
dokončiť stropný podhľad a osvetlenie, čiže celé poschodie má nový strop a nové osvetlenie. Nanovo sa
vymaľovala celá škola aj s jedálňou, to všetko v hodnote 23 867,88 eur. Tieto prostriedky boli vybavené z ha-
varijných fondov Ministerstva školstva SR.

Toto sa nám podarilo

Milí občania,
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nám podarilo vybaviť z Envirofondu a 3 684,22 eur bola spoluúčasť obce.
Boli vymenené okná na celej budove materskej školy a aj na budove kultúrneho domu, kde boli vymenené aj
vstupné a balkónové dvere, to všetko v hodnote 23 805,40 eur

Na celom kultúrnom dome a aj na OcÚ boli namontované lapače snehu v hodnote 822,72 eur.
Bola prevedená rekonštrukcia vnútorných priestorov kultúrneho domu. Bolo prevedené zníženie a zai-

zolovanie stropu, výmena elektroinštalácie, nanovo prerobené vykurovanie až do kotolne, oškrabané
omietky a následne nanovo nasieťkované a ostierkované, nové zábradlie na balkóne. To všetko v hodnote
61 312,76 eur.

Bola prevedená rekonštrukcia domu smútku z vonkajšej strany. Nasieťkované a nastierkované steny,
obnovené nátery, vymenené zvody, ríny, oplechovanie, to všetko v hodnote 5 050,27 eur.

Ďalšie práce, ktoré boli v roku zrealizované:
Bol prepracovaný projekt splaškovej kanalizácie v hodnote 9 960,00 eur, aspoň sčasti opravené

tie najkritickejšie miesta na miestnych komunikáciách v hodnote 2 700 eur, nainštalovaný nový softvér
pre dane, účtovníctvo, registratúru v hodnote 2 280 eur, prevedená oprava oplotenia na futbalovom
ihrisku v hodnote 3 050 eur.
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Okrem iného obec spláca novovybudované multifunkčné ihrisko a to po 500 eur mesačne, za rok
to činí čiastku 6 000 eur. Celková suma ktorú obec musí za multifunkčné ihrisko zaplatiť je 23 000 eur.
Do dnešného dňa sme zaplatili 12 000 eur. Čiže ostáva nám uhradiť ešte 11 000 eur. Okrem toho obec
spláca úver za infraštruktúru k bytovkám, čo za rok činilo čiastku 24 000 eur.
Rekapitulácia:

Do obce sa podarilo vybaviť finančné prostriedky vo výške 104 917,88 eur, v tom je aj 8 000 eur,
ktoré nám boli schválené na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej.
Z vlastných zdrojov sa preinvestovalo 109 615,37 eur
Splátka úveru činila 30 000 eur
Vlastný sumár činí 244 533,25 eur – 7 366 808,70 Sk

Stav na účtoch OcÚ k 31.12.2013:
Bežný účet VÚB 68 699,65 eur
z toho fond opráv 6942,97 eur
Bežný účet PRIMA BANKA 4 589,37 eur
Dotačný účet VÚB 0,97 eur
rezervný fond 10 000,00 eur
garančný fond 25 147,52 eur
sociálny fond 349,73 eur

Či je to veľa, alebo málo je na vás milí moji spoluobčania. Ja by som sa chcel zo srdca poďakovať
zamestnancom obce, poslancom OZ, členom komisií, hlavnému kontrolórovi obce, pracovníkom ZŠ
a MŠ, Agrospolu PPD so sídlom Diviakoch nad Nitricou, správcovi farnosti, poľovnému združeniu
Rokoš, všetkým predsedom a členom jednotlivých organizácii, podn-ikateľom a ostatným, ktorí boli
akýmkoľvek spôsobom nápomocní pri rozvoji našej obce v roku 2013.
Ďakujem.

Je to až neskutočné, rok 2013 je už minulosťou. V roku 2014 Vám zo srdca prajem ZDRAVIE.
Mnohí z nás dobre vedia, že je to tá najvzácnejšia hodnota, ktorú človek má. Robme všetko preto, aby
ňou bola. Nech sa zdravie pretaví do našich rúk a nášho umu, ktoré prinesú úžitok našej obci.

Prajem Vám ŠŤASTIE. Nemá jednoznačnú podobu. Niekomu k šťastiu stačí prítomnosť milovanej
osoby, iný je náročnejší. Nech je to tak, či onak, dôležité je, aby nás to šťastie držalo za ruku. Možno to
nebude vždy pevný stisk, ale želajme si, aby sme aspoň jemný dotyk cítili.

Prajem Vám LÁSKU. Láska sa rodí v srdci. Nechajme láske ten najväčší priestor. Nech je dosť
miesta pre našich najbližších, nech sa nájde miesto pre všetkých, ktorí to potrebujú. Nezabudnime, že
miesto v našom srdci by mal mať každý.

V neposlednom rade Vám želám aj ÚSPECH. Úspech v práci, v štúdiu, v rozhodujúcich krokoch na
našej ceste. S úspechom ide ruka v ruke zodpovednosť a múdre rozhodnutia. Myslíme na to vždy, keď
budeme za úspechom kráčať.

Nech sú naše rozhodnutia múdre a zodpovedné, aby sme boli na ne hrdí a priniesli prospech nám
všetkým aj v súkromnom živote, aj ako občanom krajiny, či obce.
Nezabúdajme na vzájomnú toleranciu a pochopenie, používajme často slová ďakujem, prosím,
prepáč, či ľutujem. Viem, že mnohokrát je to ťažké, ale pokúsme sa preniesť cez mnohé zložité
situácie v živote a medzi občanmi navzájom. Rešpektujme jeden druhého a buďme voči sebe vždy
dobrí a úprimní.

Ivan Kohút, starosta obce
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Vo všeobecnosti platí príslovie: Podľa záchoda poznáš kultúru národa. A pre túto poznámku sa mi hodí
konštatovanie: Podľa poriadku v obci poznáš kultúru jej obyvateľov.

Ach, ten odpad...

Musíme sa preto stále snažiť poukazovať na ľahostajný a nezodpovedný prístup viacerých z nás k separovaniu
a likvidácii komunálneho odpadu.
A preto opäť opakujem, že sa podarilo zrealizovať viacero opatrení, ktoré mali vytvoriť podmienky, preto, aby bolo

možné likvidovať bežný komunálny odpad, drobný stavebný odpad, či biologicky rozložiteľný odpad inou a le-

gálnou 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. Osobitne sa zbierajú plasty, sklo,
papier a dnes už aj odevy a obuv. 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. Asi by sme si
mali viac všímať jeden druhého. Upozorniť suseda, keď niečo nerobí tak, ako treba. Netváriť sa, že ja nič
nevidím, mňa sa to netýka, nech ho upozorní ten druhý Žijeme v právnom štáte, ktorý rieši aj priestupky na úrovni
životného prostredia či porušovania verejného poriadku.Ale kde nieto žalobcu, nieto ani sudcu...

A tak sa problémy s odpadom opakujú, situácia sa zhoršuje, ľudia sa rozčuľujú, náklady na udržiavanie čistoty
v obci rastú... A kto to všetko zaplatí? No predsa ... my! A po zvýšení miestneho poplatku zas narastie počet
nespokojných sťažovateľov, ...a múdrych radcov, ktorí by všetko riešili ináč, ...a ktorí by tým druhým ukázali!
...a tak ďalej, a tak ďalej, a tak...
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Často počúvame z médií, čítame v dennej, či inej tlači o životnom prostredí, ako o mieste, alebo priestore,
v ktorom pôsobia všetky vonkajšie aj vnútorné činitele v takej miere, že organizmus v ňom môže žiť, vyvíjať
sa a rozmnožovať. Majme teraz na mysli prostredie človeka. Veď zdravé životné prostredie je základom
zachovania ľudskej existencie, zdravého rozvoja aj roz-hodujúcim činiteľom životnej úrovne obyvateľstva.
Teda životné prostredie by sme mali mať stále na mysli, udržiavať si ho. Veď sa nezdržujeme iba v byte, na
dvore, či v záhrade, ale pohybujeme sa aj po uliciach.Ak sú pekne upravené bez rôzneho odpadu, potom sa
po nich aj radi poprechádzame. Prichádzajú k nám aj hostia z iných regiónov, zo zahraničia, ktorí potom
v našom prostredí dlhšie pobudnú.

Aj v našej obci venujeme životnému prostrediu patričnú pozornosť v prostredí, kde si to situácia vyžaduje.
Keď hovoríme, že dedina je jedna veľká rodina, tak sa aj k nej správajme. Je to naša dedina, všetci v nej
bývame, tak sa o ňu aj spoločne starajme. Všetko teda závisí len od nás, aký bude ďalší deň a to nielen od
počasia, ale aj od životného prostredia, v ktorom žijeme.

M. Šlabjar

Chceme žiť krajšie a zdravšieNázor čitateľa
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V úvode nášho príspevku chceme do roku 2014 popriať našim spoluobčanom hlavne pevné zdravie,
rodinnú pohodu a splnenie ich prianí.
Začiatok roka 2013 sme „naštartovali“ pod heslom „V zdravom tele zdravý duch“. keď tento slogan nie je v našom
prípade aktuálny, veď sme organizácia zdravotne postihnutých, ale my sa nechceme ľutovať. Náš cieľ je vhodne
volenými aktivitami, spoločnými zážitkami, až dobrodružstvami odpútať pozornosť od vlastných problémov.

Najobľúbenejším druhom športu sa u nás stal biliard. Takmer každý mesiac hráme biliardový turnaj. V mesiaci júl
sme si do súťaže prizvali zástupcov ZO Prievidza I. Bolo to milé stretnutie. Niekoľkí naši členovia absolvovali
pešiu túru do Nitrianskych Sučian. Svoje zdravie si chodíme vylepšovať aj do kúpeľov. Veselo spomínajú
účastníci na týždenný rekondičný pobyt v kúpeľoch Nimnica. S veľkým zážitkom sa domov vraciame z diva-

delných predstavení a poznávacích zájazdov. Spomeniem iba niektoré. V apríli sme navštívili DAB v Nitre, kde
sme videli divadelnú hru „Deň v Kocúrkove“. V SND v Bratislave sme boli na divadelnom predstavení
„Tančiareň“. V Košiciach smeč pobudli dva dni. Boli bohaté na program. Prešli sme sa Hlavnou ulicou, lemovanou
palácovými a meštianskymi domami s reštauráciami, butikmi a kaviarňami. Dominantou Košíc je gotická
katedrála – Dóm sv. Alžbety, ktorý sme navštívili. Boli sme tiež očarení spievajúcou fontánou. Veľmi sa nám
páčila opereta „Čardášová princezná„ ktorú sme si pozreli v Štátnom divadle. Ďalší poznávací zájazd sme si
vybrali do rázovitej obce Čičmany a do Starej Bystrice pozrieť slovenský orloj. Na spiatočnej ceste sme už po
niekoľký raz navštívili betlehem v Rajeckej Lesnej.

Nie sme pasívni ani v klube. Pripomíname si tu rôzne sviatky, ako MDŽ, Deň matiek, Deň otcov, Svätého
Mikuláša. V tomto roku sme si čítaním pripomenuli i 1 150 výročie príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda
na naše územie. Mesiac október je vyhlásený za mesiac úcty k starším. Výbor pripravil a odovzdal balíčky

Z ČINNOSTI OBECNEJ ORGANIZÁCIE SZZP

Aj takéto ceny
mávame za naše
výkony
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členom našej organizácie starším ako 7O rokov a pripú-
taným na lôžko. „Okienko poézie„ ,rozšírené o prózu a piesne
sa stalo obľúbeným vyplnením jedného sviatočného
januárového popoludnia. KLUBOVIANKA svojim programom
obohacuje úroveň týchto akcií ako aj výročnú a predvianočnú
členskú schôdzu. Statočne bojujeme proti Alzheimerovej
chorobe. Našou zbraňou sú rôzne kvízy, ktoré v klube často
robíme. Nechceme sa uzatvárať do seba. Chceme byť
užitoční aj pre našu spoločnosť. V spolupráci so Š s MŠ
Diviaky nad Nitricou sme veľmi vďačne účastní pri zbierke
„Liga proti rakovine“. V r. 2013 sa vyzbieralo v Diviackej Novej
Vsi 318,54 €, v časti obce Vrbany 124,76 €, spolu za celú obec
443,3O €. Všetkým prispievateľom za tento ušľachtilý čin

veľmi pekne ďakujeme. Svojou pomocou sme sa aktívne zúčastnili aj na jubilejných 10-tych Novianskych
dňoch.
V Zemianskych Kostoľanoch sme na celookresnej prehliadke Jeseň je dar prezentovali našu organizáciu aj našu
obec veselou scénkou, ako sú naši seniori zdatní v práci na počítači.
Zapájame sa aj do zachovania miestnych tradícií, napr. fašiangy, ktoré organizuje komisia kultúry pri OZ.

V tomto príspevku nie sú zaznamenané všetky naše aktivity. Rok 2013 bol pný zážitkov. Ďakujeme za každú
podanú pomocnú ruku, za sponzorské dary, za pochopenie a rešpekt poslancov obecného zastupiteľstva
a starostu obce, že sme tu, aj keď chorí a starí, ale pripravení podľa našich možností pomôcť.

A. Šlabiarová, podpredsedníčka ZO SZZP

Jeseň je dar
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Dnes, v čase plnom neistoty, jednotlivci, občania, podnikatelia, ale aj vedenie obce musí intenzívne premýšľať
a zvažovať každý krok. Výsledkom týchto krokov sú potom úspechy obce, ktoré nie sú všednými skutočnosťami ani pre

väčšie obce či mestá

Za uplynulé obdobia sa vďaka spoločnému ťahu starostu obce a zastupiteľstva spolu s hlavným kontrolórom

podarilo vykonať mnoho prospešných akcii, ktoré nie sú prínosom len pre vedenie obce, ale hlavne pre každého

občana alebo návštevníka našej obce osobne. Vyzdvihol by som potrebný súzvuk harmóniu, ktorá je nevyhnutná pri

tak dôležitej funkcii ako je vedenie obce. Šťastím a darom od Pána Boha je, že dnešná zostava poslaneckého zboru,

predsedov a členov komisii, starostu obce a hlavného kontrolóra je vynikajúca, každý hľadá možnosti a pomáha

posunúť veci vpred. Tu rôzne osobné spory, žabo-myšie vojny nemajú svoje miesto, pretože v konečnom dôsledku by

trpel alebo bol ukrátený každý jeden z nás občanov. Štart nebol jednoduchý. Pri preberaní žezla sme zdedili prázdny

mešec dokonca bola istý čas obec dlžníkom, takže nemala prostriedky na vyplatenie záväzkov. Bolo veľmi dôležité

ustrážiť financie, aby obec neskĺzla do nútenej správy. Museli sme presne identifikovať všetky zdroje a tak ako aj štát,

konsolidovať svoje výdavky. Jedným z mnohých opatrení, kde obec objavila rezervy, bola aj optimalizácia nakladania

s komunálnym odpadom. Po analýzach predošlých období, v rokoch 2005 2008 bolo vyvezených z obce 400 450

ton odpadu ročne, no vhupli sme do 2009 a 2010 roku, kedy bola neúmerne vysoká /600 630/ tonáž odpadu. Tieto

hodnoty však z nášho pohľadu neodzrkadľovali skutočnosť, ale boli určené akousi nepresnou a deformovanou

štatistikou. Po vyvolanom stretnutí zainteresovaných strán, sme v zmysle dohôd pristúpili k elementárnemu

prevažovaniu všetkého odpadu, ktorý opúšťal obec. Týmto sme dosiahli opäť reálne hodnoty skutočne vyvezeného

odpadu, čo v dnešnej dobe reprezentuje cca 420 ton ročne.
Ďalšími krokmi k efektívnosti bola úprava mzdových nákladov zamestnancov úradu, rozumnejšie nakladanie s pa-

livami na vykurovanie budov obce, vymoženie nedoplatkov na daniach z predchádzajúcich období a mnoho ďalšieho.

Ale nielen šetrenie samotné bolo účelom týchto opatrení - peniaze musia byť prostriedkom a nie cieľom! Tak ako sa

nám podarilo dostať z nepríjemného obdobia, keď chýbali prostriedky na základné fungovanie, dostali sme sa k dneš-

nému dňu a máme jasné predstavy, čo chceme obnoviť, vybudovať a zlepšiť pre nás všetkých, občanov Diviackej

Novej Vsi.

Hospodárenie obce môžeme prirovnať hospodáreniu domácnosti, kde musíme myslieť aj na budúcnosť a nie

všetko užiť pre jednu chvíľu a prospech jednotlivca. Kritika, ktorá prichádza na vedeniu obce zo strany občanov nás

nabáda podávať ešte lepšie výsledky. Najlepšie keď je to kritika konštruktívna, určujúca ďalší postup a poukazujúca na

problémy, ktorých sa treba vyvarovať
Kritika vyslovená do pléna, alebo aj medzi štyrmi očami, má stáť na sebareflexii, aby nebolo naplnené biblické:

"Ako môžeš povedať svojmu bratovi: Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku, keď vo svojom vlastnom oku

brvno nevidíš?" (Lk 6, 42)

V roku 2013 Obecné zastupiteľstvo Diviacka Nová Ves zasadalo na verejných zasadnutiach 5 x a prijalo celkovo 41

uznesení Poslanci OZ sa zúčastnili na pracovných poradách spolu so starostom obce a hlavným kontrolórom obce

celkovo 16 x.
Keďže koncom roka 2014 sa budú konať komunálne voľby, chcem stručne zhodnotiť všetko to, čo sa nám doposiaľ

podarilo v tomto volebnom období v obci urobiť

Rok 2011 sa niesol v duchu dostavby nájomných bytových domov, na toto bola kladená naša priorita a iné

zámery sa nerealizovali. Na konci roku boli získané prostriedky na rekonštrukciu strechy ZŠ z rozpočtu

Ministerstva školstva a to osobnou aktivitou starostu obce s podporou poslaneckého zboru a kontrolóra obce.
Rok 2012: havarijný stav budovy ZŠ uzatvorenie horného podlažia bezpečnostným technikom tlak občanov,

rodičov, učiteľov na poslancov odložená realizácia rekonštrukcie z dôvodu prieťahov a odvolávaním sa

neúspešného uchádzača vo výberovom konaní Koncom roka sa vymenili podhľady a aj okná na budove ZŠ

Pokračovalo sa na budovaní ČOV vybudovali sme detské ihriská dobudovanie sociálnych zariadení v MŠ z dô-

vodu navýšenia žiakov výmena latovania krovu a krytiny na budove KD a OcÚ preinvestované prostriedky cca

384.000,- € z toho takmer 300.000,- € získaných zásluhou starostu obce s podporou poslancov a hlavného

kontrolóra obce
Rok 2013: výmena okien na budove MŠ a vymaľovanie priestorov výmena okien a dverí na budove KD

oprava vnútorných priestorov sály + rekonštrukcia elektroinštalácie oprava budovy Domu smútku ďalšia etapa

Poznámka na okraj

Komisia finančná8



budovania ČOV. Celkovo preinvestovaných prostriedkov cca 182.000,- € z toho 70.000,- € iniciatívou a činnosťou

hlavne starostu obce
s podporou poslancov a hlavného kontrolóra.

Rok 2014: chceme pokračovať v oprave vnútorných priestorov OcÚ, dokončiť kuchynku KD, vybudovať

priechod pre chodcov, pokračovať v budovaní dedinskej ČOV. Pripraviť všetky náležitosti k vybavovaniu

stavebného povolenia k odkanalizovaniu obce.Aj keď je toho oveľa viac, čo všetko chceme realizovať, no rok 2014

ukáže, čo a do akej miery sa nám to podarí

Dovoľte mi v mene Komisie finančnej, podnikateľských aktivít a konfliktu záujmov Vám popriať všetko dobré do

ďalších dní, nech Vám slnko svieti jasne na cestu a vietor fúka do plachiet.

Daniel Dolník, predseda finančnej komisie



.

Komisia finančná

Sociálna komisia pri Obecnom úrade v Diviackej Novej Vsi sa zaoberala monitoringom počtu nezamestnaných ob-
čanov a občanov v hmotnej núdzi, ktorí v zmysle účinnosti novely č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov od 01.01.2014 budú vykonávať dobrovoľnícku činnosť alebo menšie obecné služby pre
obec alebo rozpočtovú a príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec a to v rozsahu 32 hodín mesačne.
Predovšetkým sa to týka našich občanov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi a súčasne sú aj poberateľmi pomoci
v hmotnej núdzi zo štátu.

Súčasne sa komisia so starostom obce zaoberala formou riešenia nepriaznivej sociálnej situácie, v ktorej sa ocitli

občania do 29. roku veku a to jednou z foriem vykonávania aktivačnej činnosti alebo zamestnania sa v našej obci. Pri

týchto formách pomoci sa podieľa štát rôznymi príspevkami .
Na základe získaných údajov z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi bolo zistené, že v evi-

dencii uchádzačov o zamestnanie je 107 občanov našej obce. Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi zo štátu

k 31.12.2013 je 1 rodina a 28 jednotlivcov. V r. 2013 na aktivačných prácach vykonávaných na základe dohody medzi

obcou a občanmi sa zúčastňovalo 10 občanov.
k 31.12.2013 je 1 rodina a 28 jednotlivcov. V r. 2013 na aktivačných prácach vykonávaných na základe dohody medzi
obcou a občanmi sa zúčastňovalo 10 občanov.

Komisia vykonávala poradenskú činnosť občanom našej obce, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a ich

situáciu bolo potrebné riešiť vo forme pomoci v hmotnej núdzi, alebo vo forme peňažných príspevkov na kompenzáciu,

ktoré spadajú do kompetencie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza.

J. Masaryková, predsedníčka sociálnej komisie

Ako je to s nezamestnanými.

...zo 670 ks vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť
1 bicykel?

...z 30 ks vyzbieraných plastových fliaš sa vyrobí 1 flísová bunda?

...zo 150 ks vyzbieraných plastových fliaš sa môže vyrobiť 1 koberec?

...z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky?

... z 11 ks nápojových kartónov sa stane 1m kuchynských utierok?

... z recyklovaného papiera sa vyrába puzzle?

(Zdroj:www.zelenybod.sk)

Vedeli ste, že....
...a ešte dodatok k článkom na str. 5
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Narodené detí v roku 2013: Zosnulí obyvatelia v roku 2013:

Marek Filko Julianna Géczyová Michal Andrus Brokešová Eleonóra
Filip Javorček Nikola Hagarová Viliam Hudec Mária Kohútová
Leo Koryťák Lucia Hanzlíková Jozef Jurík Anna Uhlárová
Ľuboš Kováč Sára Chrenková Ľudovít Jurík
Alexander Letanovský Eva Kohútová Viktor Lomnický
Daniel Lomnický Michaela Kopková Michal Malejko
Samuel Lukáň Jana Krausková
Michal Poštrk Nella Pastieriková

Martina Rudinská
Stella Mária Tkáčová
Jennifer Vavrová

Prisťahovaní obyvatelia v roku 2013

muži ženy muži ženy

Odsťahovaní obyvatelia v roku 2013

Peter Jankeje Dana Burietová Roman Cíger Monika Cifríková
Filip Javorček Elena Jenisová Ivan Gatial Eva Čuzyová
Jakub Jurík Jana Juríková Peter Jankeje Dana Ďurišková
Michal Štrbák Vladimíra Krausková Vladimír Kotian Jana Folbová
Andrej Tkáč Marcela Vajdová Jozef Kováč Dagmar Kochanová
Leonard Žiak Andrea Žiaková Andrej Masaryk Michaela Kochanová

Lea Žiaková Tomáš Masaryk st. Hana Kováčová
Tomáš Masaryk ml Milada Kováčová
Juraj Obešva Andrea Kucejová
Martin Papák Viera Liptáková
Viliam Šnirc ml.. Daniela Masaryková

Milena Papáková
Miroslava Rendeková
Lucia Tkáčová
Eva Znamenáková

muži ženy muži ženy

Výročia v roku 2013:
70.rokov
Ján Kohút, Vrbany 379
Jozef Vaško, Diviacka Nová Ves 235
Anna Iliašová, Vrbany 390
Jana Uhlárová, Diviacka Nová Ves 148
Marta Matejková, Diviacka Nová Ves 484
Štefánia Šiffalovičová, Diviacka Nová Ves 667
Mária Čaprnková, Diviacka Nová Ves 16
Jana Lomnická, Vrbany 385
Ján Šima, Diviacka Nová Ves 204
Antón Uhlár, Vrbany 452
Stanislav Hagara, Diviacka Nová Ves 497
Emília Géczyová, Diviacka Nová Ves 254
Emília Ungererová, Diviacka Nová Ves 172
Stanislav Znamenák, Diviacka Nová Ves 608
Jozef Račko, Vrbany 393

80. rokov

90. rokov

Antón Beseda, Diviacka Nová Ves 167
Mária Juríčková, Vrbany 415
Anna Géczyová, Diviacka Nová Ves 124
Antónia Kohútová, Diviacka Nová Ves 520
Božena Votjková, Vrbany 360
Anna Ferovova, Diviacka Nová Ves 263

Margita Kohútová, Diviacka Nová Ves 296

Prehľad pohybu obyvateľstva v obci za rok 2013
Štatistika obce za rok 201310



Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2014.

Podmienky pre vyrubenie miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre rok

2014 sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2012, ktoré je v platnosti od 01. 01. 2013. Pre rok

2014 nenastala žiadna zmena. Úplne 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 je

zverejnené na internetovej stránke www.diviackanovaves.sk alebo je prístupne k nahliadnutiu na Obecnom

úrade v Diviackej Novej Vsi.Vyrubené rozhodnutia pre rok 2014 budú občanom doručené v mesiaci apríl.

Občanom budú doručené v rovnakom termíne rozhodnutia pre nehnuteľnosť, psa a komunálny odpad. Zber

komunálneho odpadu a zber plastov sa v obci počas kalendárneho roka 2014 bude uskutočňovať každý

párny týždeň

V prípade, že sa nejaký poplatník nezdržiaval na území obce viac ako 90 dní počas zdaňovacieho obdobia

2013 je potrebné do 31. 03. 2014 predložiť na Obecný úrad doklad o tom, že poplatník sa zdržiaval mimo

obce spolu so žiadosťou o zníženie alebo odpustenie poplatku. Túto žiadosť si môžete stiahnuť z inter-

netovej stránke obce v sekcii samospráva/tlačivá Doklad, na základe ktorého poplatník bude žiadať

zníženie alebo , musí presne určovať obdobie, za ktoré sa zníženie alebo odpustenie žiada.

Sála kultúrneho domu s kuchyňou:

- pre občanov s trvalým pobytom v obci: 150,- €
- pre občanov bez trvalého pobytu v obci: 250,- €
Ples, tanečná zábava, stužková slávnosť: 250,- €

- pre občanov s trvalým pobytom v obci: 100,- €
- pre občanov bez trvalého pobytu v obci: 150,- €

- pre občanov s trvalým pobytom v obci: 50,- €
- pre občanov bez trvalého pobytu v obci: 80,- €

50,- €
100,- €

- zumba, stolný tenis, joga a pod. 5,- € / hod.

Zasadačka KD s kuchyňou:
- rodinné posedenie pre občanov s trvalým pobytom v obci: 30,- €
- rodinné posedenie pre občanov bez trvalého pobytu v obci: 50,- €

Vestibul KD s kuchyňou:
- rodinné posedenie pre občanov s trvalým pobytom v obci: 30,- €
- rodinné posedenie pre občanov bez trvalého pobytu v obci: 50,- €

Bez použitia kuchyne:
Zasadačka KD - propagačné akcie a prezentácie: 8,- € / hod.
Predaj tovaru v sále KD: 150,- €
Predaj tovaru vo vestibule KD: 50,- €

Služby:

- pre občanov s trvalým pobytom v obci: 2,- € /1 relácia
- pre občanov bez trvalého pobytu v obci: 2,- € /1 relácia

.

.

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku

Sadzobník úhrad za používanie majetku obce
-OÚ-

- prenájom nebytových priestorov a za služby poskytované obcou Diviacka Nová Ves

Svadba:

Rodinné oslavy a výročia:

Kar:

Propagačné akcie a prezentácie:
Predvolebná kampaň, míting, valné zhromaždenie:
Športové účely:

Vyhlasovanie v miestnom rozhlase:

Oznamy 11



Šport

Futbal ešte žije!

V piatok 29. júla 2013 za horúceho počasia sa zišli na ihrisku v obci členovia Základnej organizácie TJ,
kde organizovali tradičný dedinský turnaj.

Už druhý rok je táto tradičná akcia spojená aj so športovo-tvorivým popoludním pre deti.
Súťažiaci sa v 5 disciplínach snažili „ostošesť“ získať pri súťaži čo najviac bodov, aby sa im ušlo niektoré
z pripravených ocenení, pričom bolo veľmi veselo, vzájomné povzbudzovanie nemalo konca kraja. Keďže
všetci sa usilovali, snažili splniť súťažné disciplíny, tak nakoniec boli aj všetci ocenení peknými hrami a slad-
kosťami. -mk-

12

ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE

/z činnosti TJ v roku 2013 /
Aj v tomto roku sme účinkovali v súťažiach s troma mužstvami - muži v oblastných majstrovstvách, žiaci v okres-

ných súťaži III. triedy juh a prípravka MIX.
Muži ukončili súťažný ročník 2012-2013 na veľmi peknom treťom mieste a ukázali, že vedia hrať kvalitné zápasy

s dobrým koncom pre naše farby. V druhej časti roka naši muži nevkročili do súťaže tak dobre ako v predchádzajúcej
sezóne a to hlavne kvôli zdravotným problémom viacerých kľúčových hráčov. Zostáva nám veriť, že druhej časti súťaže
dobehnú stratu postavenia v tabuľke a skončia na miestach, kde sme si to naplánovali, tým myslíme prvú polovicu
tabuľky. K tomu im isto pomôžu aj naši diváci, ktorých by sme chceli privítať viac. Hlavne na domáce zápasy, lebo
podpora domáceho prostredia má pre mužstvo veľký význam.

Žiaci podávali striedavé výkony, ktoré boli zapríčinené hlavne dochádzkou na majstrovské zápasy. Nie vždy za to
môžu deti samotné (choroba, iný krúžok a pod.), často rodičia naplánujú program bez ohľadu na to, že niekto je na ich
prítomnosti a schopnostiach odkázaný a nechajú kamarátov v kolektíve napospas súperom a to nehovorím o tom, že
rodičia zakážu chlapcovi ísť na zápas, lebo má neporiadok na stolíku! Potrestaní sú spoluhráči na ihrisku, lebo za nich
musia hrať osemroční chlapci z prípravky, alebo budú hrať deviati. Pripadá mi to, ako keby rodičom nebolo ľúto, že
platia poplatky klubu za to, že sa im niekto stará o športový vývoj detí 6 až 8 hodín v týždni . V TJ sa nestaráme o mládež
preto, aby sme si vylepšili rozpočet, ale preto, že nás to baví bez nároku na odmenu! Prípadne ak náhodou zostanú
finančné prostriedky, tak ich investujeme do dresov, tričiek alebo lôpt. Keď sme boli malí, naši tréneri nás učili
dochvíľnosti, rešpektu k súperovi, práci v kolektíve, schopnosti spoľahnúť sa jeden na druhého, aj tomu, aby náš
organizmus naučili lepšie znášať záťaž. Investovali sme nemalé prostriedky do hracej plochy, na jej rekonštrukciu a do
zavlažovacieho systému, ktorý je momentálne na špičkovej úrovni. Na tento systém bol vypracovaný projekt a bol
sčasti financovaný z nadácie Slovenskej sporiteľne.

TJ sa aktívne podieľa aj na organizovaní spoločenských podujatí ako sú Novianske dni a dedinského turnaja, ktorý
sa blíži k svojmu už 30. ročníku. Takisto sa sľubne rozbieha zimný turnaj, ktorý mal v roku 2013 ďalšie pokračovanie.

R. Žember, predseda TJ



Od roku 2013 má naša organizácia 57 členov, z toho je 13 žien. Počas celého roka sme boli privolaní k
jednej mimoriadnej udalosti: bolo to 31.marca - povodeň v druhej časti obce Vrbany.

Prevažnú časť roka sme sa venovali súťažnej činnosti. Naše požiarne družstvo mužov a žien sa
zúčastnilo siedmich súťaží. Samozrejme nezabudli sme ani na relácie v miestnom rozhlase k obdobiam
ako ochrana lesov, ochrana úrody pred požiarmi a zimné vykurovacie obdobie.

Podieľali sme sa na akciách ako Fašiangy a Pochovávanie basy, Stávanie májov a Novianske dni
2013. O požiarnu techniku sa aj naďalej starali Miroslav Križan a Dušan Pšenák.

Členovia výboru DHZ sa zúčastnili na dvoch inštruktážno-metodických seminároch 29.3. vo Valaskej
Belej a 13.12. v Nitrici.

Dvaja členovia, Dušan Pšenák a Juraj Vaško ml., absolvovali trojdňové školenie veliteľov Dobro-
voľných hasičských zborov so záverečnými skúškami na Hasičskom a záchrannom zbore v Prievidzi.

Ako som už spomenul v minulom roku sa súťažné družstvo mužov a žien zúčastnilo siedmich súťaží s na-
sledovným poradím:

Poradie:
1.DNV muži štafeta a požiarny útok- 118 sekúnd
2.V.B. muži štafeta a požiarny útok-132s.
3.Nitrica muži štafeta a požiarny útok -134s.
4.DNV ženy štafeta a požiarny útok-153s.
5.Nitrica ženy štafeta a požiarny útok-158s.

,kde sa naši muži umiestnili na peknom druhom
mieste s nasledovnými časmi:

pož.út. 23,82s. štaf.83,31s. Súhrnný čas-107,13s.

v požiarnom útoku s klasickými hadicami štvrté miesto-22,21s. , so športovými hadicami deviate miesto-
19,91s.

: požiarny útok muži prvé miesto časom-19,3s.

11.5.2013 –Obvodové kolo v našej obci.

15.6. 2013- Okresné kolo v Kamenci pod Vtáčnikom

22.6. 2013- Opatovce nad Nitrou-O pohár starostky obce

29.6. 2013 Valaská Belá - Pohárová súťaž

Dobrovoľný hasičský zbor Diviacka Nová Ves

Šport

TJ sa podarilo získať finančné prostriedky z nadácie Slovenskej sporiteľne vo výške 1000 eur, ktoré investovala do

hracej plochy, na jej rekonštrukciu a do zavlažovacieho systému, ktorý je momentálne na špičkovej úrovni. Na tento

systém bol vypracovaný projekt, zakúpený materiál a výkopové práce urobili členovia TJ dobrovoľne. Zatiaľ je

ukončená časť prác na automatickom zavlažovaní ihriska, projekt je rozbehnutý a v ďalšej fáze, ak sa podarí získať

prostriedky, bude definitívne ukončený.
Časť financií sa podarilo získať aj vďaka ochote členov TJ darovať 2 % daní.

-mk-

Nový závlahový systém na futbalovom ihrisku
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24.8. 2013 DNV –Novianske dni: Pohárová súťaž -3.ročník In memoriam Miroslava Križana

14.9. 2013 Malinová-Nočná súťaž o Pohár starostky obce.

28.9. 2013 Nitrica-Pohárová súťaž-In memoriam Petra Líšku

umiestnenie: muži 1. miesto-DNV
2. miesto-Nitrica
3. miesto-Valaská Belá

ženy: 1. miesto-DNV
2. mieto-Nitrica

muži: 3. miesto-22,7s.

muži: 1. miesto-24,8s.
ženy: 1. miesto-35s

5.mája sa dve naše členky Mária Kiabová a Alexandra Uhlárová zúčastnili v Bánovciach nad Bebravou
súťaže Železný hasič, kdeAlexandra Uhlárová skončila na peknom druhom mieste.
28. novembra sa Mária Kiabová zúčastnila súťaže o Putovný pohár katedry protipožiarnej ochrany vo
Zvolene - Železný hasič pre študentov a dobrovoľných hasičov, na ktorej sa umiestnila na prvom mieste.
Za vzorné reprezentovanie obidvom členkám patrí poďakovanie.
Za celý rok 2013 bolo odpracovaných 131 brigádnických hodín. Tieto hodiny boli odpracované pri
upratovaní zbrojnice a klubovne, pri oprave hadíc, ako bola výmena polospojok, montáž poistiek na
polospojky, výroba nástrekovýh terčov, oprava a údržba cisterny a PS12, preštartovanie a kondičné
jazdy.
V decembri štyria členovia výboru, predseda, tajomník, veliteľ, pokladníčka sa venovali vybavovaniu
písomnosti k registrácií do Zoznamu prijímateľov 2% z daní a k Zmluve o poskytnutí dotácie z pro-
striedkov DPO SR resp. Ministerstva vnútra SR.
Pred koncom roka boli podané dve prihlášky do kurzu referentov mládeže a to Zdenka Uhlárová
a Marián Vaško a jedna prihláška do kurzu rozhodcov Viliam Hudec.

Vážení priatelia, chcel by som sa ešte raz poďakovať všetkým členom, ktorí boli nápomocní pri
jednotlivých akciách, ako aj členov hasičských družstiev, ktorí vzorne reprezentovali našu obec a náš
hasičský zbor na všetkých súťažiach. Ďalej členom organizačných výborov súťaží, trénerom hasičských

družstiev a všetkým členom, ktorí sa zúčastnili na brigádach a popriať vám všetkým veľa zdravia, veľa
pracovných síl a veľa pracovných úspechov v tomto roku.

J. Vaško
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Slová školskej hymny, ktoré sprevádzali otvorenie školského roka dňa 2. septembra 2013. Vedenie
školy vyslovilo želanie, aby školský rok priniesol žiakom mnoho zážitkov. Je polrok. Žiaci v škole majú naozaj
za sebou veľa rôznych aktivít.

Prvá zmienka o škole v Diviakoch nad Nitricou je z roku 1342. Odvtedy jej bránami prešli tisíce žiakov.
2. septembra 2013 sa otváral nový školský rok so želaním prežiť mnoho školských zážitkov. Je polrok. Žiaci
v škole majú naozaj za sebou veľa rôznych aktivít.

V školskom roku 2013/2014 pracuje v Základnej škole s Materskou školou Diviaky nad Nitricou 23
pedagógov a 14 nepedagogických zamestnancov. Základnú školu navštevuje 186 žiakov (69 z Diviackej
Novej Vsi), materskú školu 43 detí. Do školského klubu detí je zapísaných 35 detí estrosť a rôznorodosť
činností v škole nechýba. O všetkých akciách, aktivitách škola aktuálne podáva správy prostredníctvom
Facebooku. Dôležité informácie o nej sú uverejnené aj na web stránke.

Niekedy obdobie polroka neprinesie výrazné zmeny. Pre žiakov našej školy ich bolo pomerne dosť S veľ-
kým potešením bolo prijaté pozvanie pre Kristínku Brokešovú (IV. A) do Bratislavy. Jej výtvarná práca
získala ocenenie. Bola zaradená medzi 19 najlepších z 868 výtvarných prác, ktoré budú prezentovať
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na podujatiach venovaných ľudsko-právnej
téme. Pri tejto príležitosti sa osobne stretla s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom.

Počas polroka žiaci absolvovali rozmanité exkurzie - Sklársky sen Valaská Belá, Kulháň - náučný
chodník Duchonka, Brezová pod Bradlom, krajská Hvezdáreň a Planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad
Hronom, výchovný koncert v KC Nováky, deviataci za odmenu absolvovali exkurziu v ENO Zemianske
Kostoľany.
Žiaci sa zúčastnili množstva športových súťaží, florbal ukončili s 1. miestami v obvode Nováky. Oslávili
Európsky týždeň jazykov, Medzinárodný deň knižníc, Týždeň boja proti drogám, zapojili sa do projektu
Hovorme o jedle, Záložka do knihy spája školy, spolupracujú so svojimi vyučujúcimi na dvoch významných
projektoch, ktoré sú finančným prínosom pre školu na zveľadenie jej priestorov. Deviataci a ôsmaci si
overovali svoje vedomosti v testoch z matematiky a slovenského jazyka Komparo. Počítačové zručnosti si
testovali žiaci 3. až 9. ročníka v internetovej súťaži iBobor, riešili Pytagoriádu a školské kolá olympiád.
V období Vianoc si žiaci spestrili školský život Vianočnou tombolou, Vianočnou burzou. Pripravili krásny
program v KD Diviaky nad Nitricou Aj z Marfuše môže byť Nasťa, ktorého súčasťou boli vianočné trhy s pro-
duktmi vytvorenými žiackymi rukami. V školskej jedálni si stravníci pripomenuli Deň čokolády, Deň výživy.
Počas nich kuchárky doplnili tradičný obed o chutné dobroty formou švédskych stolov či čokoládovej
fontány.

Tradíciu základnej školy tvorí športová činnosť. Neodkladne nastala chvíľa na skvalitnenie výučby
telesnej výchovy. Nefunkčnosť pôvodného ihriska viedla k myšlienkam rekonštrukcie. Na jej realizáciu sa
začali zoskupovať finančné prostriedky z rôznych zdrojov. Riaditeľstvo školy aj z tohto dôvodu vyhlásilo
zber šatstva. Všetkým ochotným rodičom, ktorí zareagovali pozitívne, vyslovuje poďakovanie. Odovzdalo
sa 3 500 kg obnoseného šatstva. V januári sa stala prestavba ihriska reálnou. Vybraným firmám žičia pri
práci výborné poveternostné podmienky. Ihrisko sa mení a do konca školského roka bude multifunkčné
ihrisko v prevádzke.

I napriek začatým prácam pri obnove ihriska reagujeme na výzvu EKOHRA LIDL a zbierame PET fľaše.
Každá odovzdaná fľaša pre našu školu poteší. Už vopred ďakujeme všetkým zainteresovaným. V jarných
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Jéjéjé, v tej našej škole dobre je...
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Dejiny výchovy a vzdelávania nám neraz ukazujú veľmi pôsobivé príklady, ako sa kedysi cenilo
vzdelanie. Od polovice 12. storočia sa získanie vysokoškolského titulu na parížskej univerzite rovnalo
udeleniu šľachtického titulu. Platila rovnica učiteľ = priateľ Predstavy o tom, aký by mal byť dobrý učiteľ,
majú niekoľkotisícročnú a zaujímavú históriu, no od staroveku platilo pravidlo, že právo učiť ľudí a byť
učiteľom má len človek mravne a rozumovo dokonalý, pretože poznanie je cnosť a cesta k dokonalosti.

Na úvod môjho príspevku začnem trochu netradične. Chcem sa poďakovať všetkým pedagógom na
našej Základnej škole s materskou školou, ktorí sa každoročne s láskou, trpezlivosťou, no najmä
individuálnym prístupom k deťom a žiakom našej školy starajú o to, aby tvárna detská duša bola naplnená
trvalejšími hodnotami, než akými sú vedomosti. Veď čo je dôležitejšie, než rozvíjanie postojov, záujmov,
motivácie, hodnotového systému, pestovanie rozvinutých schopností a zručností, potrebných pre
plnohodnotný život v spoločnosti? Človek budúcnosti má byť dobrý čestný, morálny, charakterný), múdry
(vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny) a šťastný (vyrovnaný, zdravý (podľa
programu výchovy a vzdelávania v SR s platnosťou 15 až 20 rokov Milénia).

Na základnej škole s materskou školou vstúpili po slávnostnej pasovačke do radov prvákov nové
osobnosti. Ukázali to nielen pri prvých kultúrnych predstaveniach spolu s ostatnými žiakmi školy, ale aj na
vyučovaní, kde si overujú, ako fungujú ľudské vzťahy, i to, čo je to poznávanie sveta. Pribúdajú im nové
ústne a písomné odpovede v slovníčkoch a zošity s najkrajšou úpravou pravidelne krášlia nástenkový panel
na chodbe. Prah materskej školy už dávno prekročili najmenšie deti z materskej školy a každý z nás verí že
sa im dobre vedie. Naši predškoláci sa tiež úspešne zabývali na prízemí základnej školy, pričom každé ráno
obveseľujú pedagógov i pani upratovačky svojou prítomnosťou. No nielen to, vidieť že sú výborne
pripravení do prvého ročníka.

Aj tohto roku môžeme hodnotiť našich žiakov a deti ako kreatívnych a aktívnych. Netreba ich tlačiť do
kultúrnych podujatí. Sú veľmi ochotní a od útleho veku i dramaticky nadaní. Krásne kultúrne podujatie v de-
cembri minulého roka, ktoré sa uskutočnili v kultúrnom dome, bolo skutočnou oslavou vianočných sviatkov.
Nástenkové panely na chodbe základnej školy, výstavky prác detí v materskej škole i predškolákov hovoria
o formovaní osobitého estetického cítenia. Naše deti a žiaci sú emotívni i nadaní. Pravidelne ich oslovujú
celoslovenské súťaže, najmä tie, kde môžu využiť informačno komunikačné technológie. V najmladšej
kategórii súťaže základných škôl informatický Bobor sme i v tomto roku mali úspešnú riešiteľku.

Od začiatku školského roka naša škola poctila vzácne návštevy: prvou bolo otvorenie školského roka
s hercom, vysokoškolským pedagógom a scenáristom Jurajom Sarvašom, ktorý nezabudol na pekný
kultúrny zážitok a ocenil obetavú prácu pre celok na základnej škole a na obecnom úrade pri vysielaní
vlastnej relácie v Rádiu Lumen. Pri druhej návšteve už lietali iskry a rinčali zbrane. No nielen to. Rytieri zo
skupiny historického šermu Bojník preskúšali našich žiakov i pred-školákov z rytierskych disciplín, ktorých
sa výnimočne mohli zúčastniť i naše najmenšie dámy. Veríme, že sa k nám vrátia ešte na konci školského
roka.

Z pohľadu materiálno technického zabezpečenia sa nám tohto roku črtá pekná perspektíva. Z národ-
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Neučíme sa pre školu, ale pre život.
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mesiacoch ešte plánujeme uskutočniť jednorazovo zber papiera. Priebežne naďalej pokračuje vyhlásený
zber papiera a zber batérií. Financie zo zberov sa odovzdávajú Rade rodičov, ktorá každoročne organizuje
ples pre rodičov. Tohtoročnému valentínskemu pripadol magický dátum - 14. 02. 2014. Lístky sú vypredané

Polročné hodnotenie žiakov v našej škole bolo celkom pozitívne. Žiakov s čistými jednotkami je 46,
prospelo s vyznamenaním 79 a neprospelo len 7 žiakov. Pedagogickou radou bolo udelených 64 pochvál
triednym učiteľom a 4 pochvaly riaditeľom školy za vzorné plnenie povinností. Opatrenia na posilnenie
disciplíny majú 7 žiaci, z toho sú 2 napomenutia triednym učiteľom, 3 pokarhania triednym učiteľom a 2 po-
karhania riaditeľom školy. Bude treba zlepšiť školskú dochádzku, pretože máme triedu s najnižším
priemerom na žiaka - 16 vymeškaných hodín, ale s najvyšším priemerom na žiaka - 67.

Do ďalšieho polroka vstupujeme s očakávaniami a prianiami, aby žiaci a učitelia mali okolo seba
chápavých a ústretových rodičov, aby rodičia a deti cítili, že v ich okolí sú trpezlivé, zhovievavé, kreatívne
vyučujúce, ktoré v určitej miere ovplyvňujú ich budúcnosť

J. Hatványiová, zástupkyňa riaditeľky školy Diviaky nad Nitricou
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ného projektu Moderné vzdelávanie digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety sa od
12. 2. 2014 začne distribúcia prvej časti vybavenia interaktívnej učebne do škôl, ktoré podpísali zmluvy
s CVTI SR. Dodanie interaktívnej tabule je plánované na apríl 2014.

Tak, ako minulý rok, chcem i tohto roku vyzdvihnúť obetavé úsilie všetkých tých, ktorí nás podporujú
v zberovej činnosti, nájdu si čas, trpezlivosť a ochotu prispieť k finančnému zabezpečeniu školy takýmto
spôsobom. Treba vyzdvihnúť prácu rodičovského združenia i rady školy, obecného zastupiteľstva, vedenia
obce a všetkých tých, ktorí sa aktívne zaujímajú o potreby školy, veď v konečnom dôsledku ide o potreby
detí, ktoré túto školu navštevujú

V tomto školskom roku sme vošli do vynovených a čistých priestorov po rekonštrukčných prácach na
základnej i v materskej škole. Vďaka obetavému úsiliu zamestnancov ZŠ s MŠ sa podarilo načas uviesť do
prevádzky priestory materskej i základnej školy. Celoročné úsilie zriaďovateľa, ktorý organizoval a usku-
točňoval rekonštrukčné práce bolo napokon korunované úspechom. Takáto pomoc a podpora bola pre nás a
je i dnes pri našej práci dôležitou motiváciou.

Život prináša mnohé prekážky a skúšky, ale verím tomu, čomu verili starí Rimania, že úsilie všetko
prekoná Labor vincit omnia.

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.

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.

Anna Matuláková, riaditeľka školy Diviacka Nová Ves
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Žijú medzi nami

Škola sa teší na budúcich prváčikov

V septembri 2014 privítame na prahu nového školského našich prváčikov.
Dňa 3.2. 2014 prebehol zápis detí do ZŠ a zapísalo sa 14 detí
Zápis do MŠ sa uskutoční do 15.03.2014.

.
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V súčasnej dobe je možné sa venovať akémukoľvek športu. Tých, ktorých neoslovil futbal, hokej či tenis,
môžu skúsiť floorball. Popularita tohto športu pochádzajúceho z USA neustále narastá. Floorball si ľudia
často pletú s pozemným hokejom. Pri hre môže mať tím na ihrisku najviac 5 hráčov a brankára. Cieľom hry je
dostať loptičku za chrbát súperovho brankára. Našu obec v tomto športe už niekoľko rokov úspešne
reprezentuje tím Falcons Diviacka Nová Ves a my vám teraz prinášame rozhovor s jedným zo zakladateľov
tímu Matejom Beňom.

K výberu tohto športu ma viedlo viacero faktorov. Potom, ako som skončil s futbalom, som chcel skúsiť
niečo nové a možno menej opozerané a nič lepšie ako začať hrať floorball mi nenapadlo. Veľkým pozitívom
tohto športu je aj fakt, že nie je príliš finančne náročný

Keď nás už nebavilo hrávať len tak, rozhodli sme sa, že skúsime vytvoriť tím. V roku 2008 sme navštívili
prvý turnaj. Pri zrode tímu boli hráči ako Ľubomír Špeťko, Juraj Čulák, Ľubomír Kohút, ale aj hráči z okolitých
dedín. Pravdou však je, že mnohí, ktorí stáli pri zrode tímu sa dnes floorballu už nevenujú

Krátko po tom, ako sme začali navštevovať turnaje, prišli aj prvé víťazstvá a triumfy. V roku 2009 sme sa
zúčastnili mestskej ligy v Partizánskom. Síce sme sa neumiestnili na popredných priečkach, no získali sme
množstvo skúseností. Prvým veľkým úspechom bolo víťazstvo v nultom ročníku Mestskej ligy v Bánovciach
nad Bebravou v roku 2011. Nasledovali aj ďalšie slušné umiestnenia v rôznych regionálnych súťažiach.

Je pravda, že zostava sa za tie roky zmenila. Dnes máme stále jadro mužstva, ktoré tvoria hráči ako Juraj
Gorog, Matej Beňo, Ľubomír Kohút, Michal Uhlár, Marek Uhlár, Dávid Pšenák, Milan Masaryk, Peter
Surový, Marek Lupták Peter Oršula, ale aj hráči z iných dedín, väčšina však pochádza z Diviackej Novej Vsi.
Zmenilo sa aj meno tímu. V súčasnosti vystupujeme pod názvom Falcons Diviacka Nová Ves.

Už od roku 2008 nám priestory na trénovanie poskytuje Základná škola v Diviakoch nad Nitricou. Touto
cestou by sme sa im chceli aj poďakovať. Priestory sú síce postačujúce, no možnosť trénovania v našej obci
by sme privítali.

Dlhú dobu sme si väčšinu vecí platili sami, no tento rok sme si našli sponzorov. Chceli by sme veľmi
pekne poďakovať Anne Dolníkovej, Daniele Štrbákovej, Milanovi Kohútovi, Milanovi Jančovi, Milanovi
Uhlárovi , Petrovi Kaňovi a v neposled-nom rade obci Diviacka Nová Ves za poskytnutie sponzorských
darov. Naša vďaka patrí aj Ladislavovi Luptákovi a Lukášovi Vavrovi za zapožičanie dresov z miestneho
futbalového tímu.

Nakoľko sa neustále zúčastňujeme rôznych turnajov, našou prioritou je získavať nové skúsenosti a zbie-
rať víťazstvá. Dúfame, že floorball osloví aj mladú generáciu v našej obci a pritiahne mladých ľudí od
počítačov na ihriská

Nie je za čo, ďakujem za možnosť spropagovania nášho mužstva.

.

.

.

Prečo si si spomedzi rôznych športov vybral práve floorball, čo ťa na tom športe zaujalo ?

Kedy ste začali hrávať ako tím a kto bol pri jeho zrode?

Po akej dobe sa dostavili prvé úspechy?

Tím od svojho zrodu prešiel mnohými zmenami, kto v súčasnosti tvorí jadro tímu?

Účasť na turnajoch si vyžaduje aj pravidelnú prípravu, kde trénujete vy ?

Ako je to z financiami, máte sponzorov, alebo si náklady hradíte z vlastného vrecka?

Máte nejaké plány, možno želania do budúcnosti

Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajem veľa úspechov.
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Zuzana Beňová

S hokejkami nielen na ľade

Naši „ “floorballisti ... a pri tréningu

Šport18



Tradície sú tradície a je potrebné ich dodržiavať. Možno aj s týmto heslom sa obyvatelia našej obce pustili do
obnovenia tradície fašiangov v našej dedine, ktorá niekoľko rokov u nás chýbala.

Druhý februárový víkend sa celou obcou šírila hudba, smiech, tanec a dobrá nálada, o ktorú sa postarali naši
fašangovníci . Do organizácie boli zapojení naši mladší i starší spoluobčania a na prípravy dohliadala aj komisia

kultúry, vzdelávania, mládeže a športu. Niekoľko týždňov príprav vyvrcholilo 8. a 9. februára 2013. Sprievod plný
vtipných masiek, ľudových krojov a hudby šíril po celej dedine dobrú náladu. V piatok ste mohli našich spoluobčanov
v netradičnom prevedení stretnúť vo Vrbanoch, no a v sobotu sa sprievod presunul do časti obce Diviacka Nová Ves.
Ten, kto mal záujem o návštevu sprievodu si zavesil na bránu svojho domu bielu stužku, čo znamenalo, že dvere
daného domu sú pre fašangovníkov otvorené Tí navštívili niekoľko desiatok domácností, v ktorých ako odmenu za
šišky, klobásky, či iné dary, domácich poriadne vytancovali a zlepšili im náladu ľudovou hudbou a príjemnou
atmosférou.

Program sa v sobotu vo večerných hodinách presunul do kultúrneho domu, kde sme spoločne pochovali basu
a rozlúčili sa tak s obdobím zábav a plesov. O rozlúčku s basou sa postarali najmä členovia miestneho klubu
dôchodcov, ale i mladšia generácia. Program pripravený našimi spoluobčanmi bol skutočne zábavný a pobavil
každého z prítomných.

Po programe sa v sále kultúrneho domu rozprúdila zábava, ktorá pokračovala až do skorých ranných hodín.

Tohtoročné fašiangy sa naozaj podarili a my sa už teraz tešíme na tie, ktoré nás čakajú tento rok.
Zuzana Beňová

„ “

„ „ .

Fašiangy, aké už dávno neboli.
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V sobotu 4. februára 2013 sa uskutočnilo milé podujatie Uvítanie detí do života, ktoré zorganizoval
Obecný úrad Diviacka Nová Ves. Spolu bolo pozvaných 16 rodín s deťmi narodenými za posledný rok, ale
prišli aj ich súrodenci a staré mamy. Dievčatá zo ZŠ všetkým zavinšovali a zaspievali, hosťom sa prihovoril
starosta obce Ivan Kohút .

Rodičom bol z rúk predstaviteľov a zamestnancov obce odovzdaný pamätný list, finančný príspevok
a nechýbala ani ružička.

Uvítanie detí do života.

7. decembra 2013 sme advent odštartovali tradičným podujatím príchodom sv. Mikuláša a vianočnými trhmi.
Vo vyzdobenej sále sa zišlo veľa našich občanov, zvedavých na príchod sv. Mikuláša. Sviatočnú

atmosféru umocnilo vystúpenie našich najmenších – žiakov MŠ a ZŠ – ktorí spolu s pani učiteľkami
pripravili prekrásny program a zároveň prezentovali svoje vlastnoručne upečené medovníčky a vianočné
ozdoby. Výťažok z predaja putoval do pokladničky školy.

Príjemná atmosféra sviatočného večera sa vznášala v našom vynovenom kultúrnom dome do
večerných hodín, keď sa poslední návštevníci pobrali do svojich domovov.

-mk-

Mikuláš a vianočné trhy

Koledníci Dobrej noviny dňa 26. decembra už po ohlasovali radostnú zvesť o narodení Ježiša.
V našej obci koledovalo 13 detí.. Prijali ich mnohé domácností a vykoledovali sumu vyše 500 eur.

Vyzbierané peniaze pôjdu na pomoc ľuďom s postihnutím, najmä pre deti v krajinách tretieho sveta.
Ďakujeme všetkým, ktorí prijali koledníkov Dobrej noviny a tak pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú.

-mk-

Dobrá novina
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V novembrových voľbách mali naši občania možnosť využiť svoje ústavné právo a odovzdať hlas kandidátom na
post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja – župana a tiež na poslancov vyššieho územného celku.

Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov 1472
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 239
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 235
Počet neplatných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 4
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu 235
Počet neplatných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu 4

Poradie prvých 10 miest pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva od najvyššieho počtu
platných hlasov:

1. por. č. 22 Štefan Gaman počet plat. hlasov: 120
2. por. č. 52 Jozef Stopka počet plat. hlasov: 107
3. por. č. 37 Katarína Macháčková počet plat. hlasov: 65
4. por. č. 26 Mohamed Hemza počet plat. hlasov: 63
5. por. č. 9 Ján Cipov počet plat. hlasov: 58
6. por. č. 60 Richard Takáč počet plat. hlasov: 57
7. por. č. 20 Dušan Ďuriš počet plat. hlasov: 56
8. por. č. 44 Štefan Mjartan počet plat. hlasov: 55
8. por. č. 54 Dušan Šimka počet plat. hlasov: 55
9. por. č. 35 Martin Lukačovič počet plat. hlasov: 49
10. por. č.17 Emil Divéky počet plat. hlasov: 48

Poradie jednotlivých kandidátov pre voľby za predsedu od najvyššieho počtu platných hlasov:

1. por. č. 1 Jaroslav Baška počet plat. hlasov: 147
2. por. č. 3 Jozef Lohyňa počet plat. hlasov: 52
3. por. č. 5 Juraj Smatana počet plat. hlasov: 15
4. por. č. 6 Ľubomír Žabár počet plat. hlasov: 12
5. por. č. 4 Peter Palko počet plat. hlasov: 5
6. por. č. 2 Marián Herdel počet plat. hlasov: 4

V obci Diviacka Nová Ves bola 16% účasť na voľbách do orgánov TSK.

Tento rok budeme voliť trikrát.
Čaká nás voľba prezidenta SR, voľby do Európskeho parlamentu a na sklonku roka 2014 sa budú konať
komunálne voľby, v ktorých budeme voliť poslancov a starostu našej obce.

-OÚ-

Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja
zo dňa 09.11.2013 za obec Diviacka Nová Ves

Okrsková volebná komisia zistila po sčítaní volebných hlasov tieto výsledky:

Volili sme župana a poslancov do VÚC

VoľbyZaujímavosti z histórie našej obce 21



V roku 1614 vydáva pápež Pavol V. RITUALE ROMANUM , ktorým nariaďuje viesť v každom kostole päť
druhov farských kníh:
1. Kniha pokrstených, 2. Kniha birmovaných, 3. Kniha sobášených, 4. Kniha veriacicha 5. Kniha zomrelých.
Vo fare Diviaky nad Nitricou sa tak udialo v roku 1696 kňazom Jurajom HRADIŠŤAJOM. Prvý bol do Knihy
pokrstených zapísaný 19.1.1696 Ján Strelovič, syn Juraja a Eulálie Divéky.

Klinec, Katun, Bukový, Kajaba, Falka, Madlena - sú to priezviska obyvateľov Divék Ujfalu, tak sa vtedy
Diviacka Nová Ves volala a Verbén - Vrbany, vyskytujúce sa v cirkevnej matrike narodených v počiatkoch jej
založenia, teda okolo roku 1700.
Ale žili tu aj Oršulovci, Blahovci, Géczyovci, Kohútovci, Královci, Rendekovci, Besedovci, Dolníkovci, Uhlárovci či
Iliašovci, ktorí tu žijú aj dnes. S dávkou trpezlivosti sa dajú vypátrať jednotlivé generácie rodov a zostaviť ich
rodokmeň. Niekedy sa dá zistiť, kto boli títo predkovia, čím sa zaoberali a ich vierovyznanie.Ak niektorý občan má
podobnú otázku, alebo by sa chcel niečo dozvedieť, stačí otázku poslať na: geczy.slovakia@gmail.com. Budem
sa ňou zaoberať a v týchto novinách zodpoviem.

/Michal Géczy/ Nie sme rodina?
Nevedel som. Vypadalo to, že áno, keďže máme rovnaké priezviská i prezývky. Navštívil som faru

v Diviakoch nad Nitricou i archív zistil som, že sme bratranci so štvrtého kolena. Obaja sme potomkovia Jána
Géczyho z DNV, narodeného v nedeľu 9.4.1775 a jeho manželky Anny Dodokovej z Baniek, narodenej v stredu
22.7.1778.

/Vladimír Géczy / Hostinský Neprišli moji predkovia do DNV z Nitrianskych Sučian?
Nie - neprišli. Prvý Géczy, ktorý prišiel do DNV bol Matthias. Stalo sa tak v roku 1728. Prišiel z No-

vák, kde sa v nedeľu 29.1.1702 narodil. V piatok 10.1.1728 si vzal za manželku Zuzanu Oršulovú, narodenú
v sobotu 4.8.1708 v DNV a zostali v DNV bývať. Teda všetci Géczy - Chochulovci, Géczy - Halvasovci, či Géczy-
Hostinský, ako sa podľa prezývok odlišujú, sú potomkovia z tohto manželstva.

“ “

” ”

/ “ ”
:

MINULOSŤ V ODPOVEDIACH

Otázka:
Odpoveď:

Otázka:
Odpoveď

CESTY DO MINULOSTI

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
Novejsania na robotách v Čechách sa zúčastnili aj svadby v dobách pred 2. svetovou vojnou:

Zľ.h.: ??, ??, ??, ??, ??, ??, ??, ?? ??
Zľ.stojaci: ??, ??, ??, ??, ??, Kamila Iliašová, ? Ondruš
Zľ. sediaco-stojaci: ??, ??, ??, ??, ?? ??, ??
Zľ. sediaci: Antónia Tkáčová, Františka Mesiaryková, Jozef Géczy, Michal Mesiaryk,

??, Miško Stopka, ??, ??, ??
V. Géczy

, ??, ??, ??, ??, ??
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Začína sa najkrajšie obdobie roka dlho očakávaná jar. Toto slávnostné obdobie sa spája so zvykmi
Veľkej noci. Staré dobré zvyky sa pomaly vytrácajú, ale v našich srdciach ostáva kresťanský odkaz Veľkej
noci. Preto si ho teraz priblížime.

Veľká noc sa vždy oslavuje prvú nedeľu po prvom jarnom mesačnom splne. K jarnej oslave slnovratu, ku
vzkrieseniu prírody zo zimného spánku, sa viaže mnoho starých zvykov, pochádzajúcich ešte z pohanských
čias.

Pod vplyvom kresťanstva získali veľkonočné sviatky náboženský charakter a boli zasvätené pamiatke
umučenia a vzkriesenia Ježiša Krista.

Veľkej noci predchádza štyridsaťdňový pôst. Jeho súčasťou je šesť nedieľ - poslednou je Kvetná. Mala
by sa však volať Palmová, pretože Ježišovi pri vjazde do Jeruzalema mávali nadšené zástupy palmovými
ratolesťami a oslavovali ho ako mesiáša - osloboditeľa židovského národa. U nás palmy nahradili
rozkvitnuté vŕbové halúzky. Na Kvetnú nedeľu sa bahniatka v kostoloch svätili. Ľudia ich strkali na poliach do
zeme na ochranu pred krupobitím a doma za obrazy, aby chránili domy pred hromom.

V tento deň pri Poslednej večeri Kristus ustanovil sviatosť kňazstva a sviatosť oltárnu - Eucharistiu. Chlieb
premenil na svoje telo a víno na svoju krv. Podľa ľudovej tradície je ráno dobré skoro vstať a umyť sa rosou.
Vraj sa tak zabráni lišajom a iným chorobám. V ten deň naposledy zaznejú zvony, ktoré potom zmĺknu až do
Bielej soboty. Pri poslednom zvonení treba cinkať peniazmi, aby sa vás držali po celý rok. Namiesto
zvonenia sa až do Vzkriesenia ozývajú ráno, na obed a večer rôzne rapkáče, hrkáče a klepáče.

Tento deň je v katolíckej liturgii dňom smútku. Cirkev prežíva umučenie a smrť Spasiteľa. Ježiš nesúc svoj
kríž, bol vyvedený von na miesto zvané Lebka, hebrejsky Golgota, kde bol ukrižovaný. Dôkazom účasti na
utrpení Ježiša Krista je prísny pôst.Aby mal Ježiš v hrobe pokoj, nesmelo sa hýbať s pôdou, pracovať na poli
ani v záhrade. Tiež sa podľa ľudovej tradície neprala bielizeň. Gazdiné si dávali pozor, aby nepožičiavali nič
z domácnosti, pretože požičanými vecami sa vraj dalo čarovať. Na Veľký piatok sa údajne otvára zem a vy-
dáva poklady.

V tento deň sa nekonajú až do polnoci nijaké bohoslužby. Telo Ježiša ležalo zabalené v bielej plachte
v hrobe, ale jeho duša išla k spravodlivým zosnulým zvestovať že sú vykúpení Ľudia čakajú na jeho
vzkriesenie. Podľa tradície bolo v domácnosti zvykom uhasiť všetky ohniská. Oheň vzbĺkol v kostoloch až
o polnoci zo soboty na nedeľu, keď sa vlastne začínajú sviatky, oslava vzkriesenia a života. Noc Bielej
soboty sa nazýva aj Veľká, odkiaľ pochádza aj názov sviatku vzkriesenia Pána - Veľká noc.

Týmto dňom sa začína veľkonočné obdobie, ktoré trvá až do Turíc a v ňom si pripomíname posledné dni
pozemského života Ježiša Krista. V tento deň sa svätili baranček a bochník, ale aj vajcia, chlieb a víno.
Podľa tradície každý, kto prišiel domácnosti, dostal kus sväteného chleba. Popoludní sa farbili kraslice.

Neviažu sa k nemu nijaké liturgické úkony. Z hľadiska ľudovej tradície je to však najvýznamnejší deň
veľkonočných sviatkov. Neodmysliteľne k nemu patrí šibačka. Najčastejšie sa šibe korbáčmi z vŕbového
prútia, ktoré je symbolom jarnej prírody. Ich dotyk omladzuje, prináša silu a krásu. Rovnaký účinok sa
prisudzuje aj polievaniu vodou. Radosti veľkonočných sviatkov sa obyčajne končili tanečnou zábavou. Po
dlhom pôstnom čase tak opäť znela hudba.

http://www.bratislavskenoviny.sk/

–

, .

ZELENÝ ŠTVRTOK

VEĽKÝ PIATOK

BIELA SOBOTA

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

Pár slov o tradícii veľkonočných sviatkov

Kultúra

Krátke veľkonočné texty, vtipy, blahoželania, vinše, pozdravy a básničky vo forme esemesiek...
K NOVEJ JARI VEĽASILY, BY STE V ZDRAVÍ DLHO ŽILI. NAVEĽKÚ NOC VEĽAVODY, SPOKOJNOSTIAPOHODY
,KRÁSNE VEĽKONOČNÉ SVIATKY PRAJÚ...
GÚĽA SA K VÁM TICHUČKO VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO. PRICHÁDZA LEN NA ČAS KRÁTKY ZAŽELAŤ VÁM
KRÁSNE SVIATKY...
SVIATKY PLNÉ MILOSTI,POŽEHNANIA HOJNOSTI OD VZKRIESENEHO SPASITEĽA NAŠA RODINA Z LÁSKOU
ŽELÁ...
TY SI ŠIBAL ZAJAČIK. KDE SI SCHOVAL KORBÁČIK? ZDÁ SA, ŽE HO MILÝ ZAJKO VYMENIL ZA PEKNÉ VAJKO.
PEKNÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY PRAJE......
DOBREJ ŠUNKY, VEĽA VAJEC K TOMU CHLEBA KRAJEC. DO POHÁRA VÍNEČKAA VEĽA ZDRAVÍČKA. TÝM ČO
NOSIASUKNIČKY, VEĽAVODIČKY. TÝM ČO NOSIANOHAVICE, VEĽADOBREJ SLIVOVICE...

- internet-
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Recepty

Svieži jarný šalát pre štíhlu líniu

Fitness šalát

Je tu pre mnohé z nás najkrajšie obdobie roka - jar. Dni sú dlhšie, azda budú aj slnečnejšie a to sa odrazí aj na našej

nálade. Zo skríň vyťahujeme jarné oblečenie, avšak pohľad do zrkadla nejednu z nás nemilo prekvapí. Po zime sa čo -

to na nás opäť nalepilo . Ak aj vy potrebujete zhodiť a dostať sa do formy, vyskúšajte skvelé, rýchle, zdravé a chutné

jarné šaláty! Môžete nimi nahradiť obed alebo večeru.

Suroviny:
1 hlávka malého ľadového šalátu
1 žltú a zelenú papriku
1 uhorku
1 paradajku
reďkovka
kukurica
olivový olej
1 lyžica jablčného octu
biele mleté korenie
soľ
Postup:
Umytú zeleninu nakrájame a v mise pokvapkáme olejom, ktorý sme vymiešali s octom, soľou a korením. K šalátu
môžeme pridať strúhaný syr (10 dkg) alebo nakrájať mozzarellu.

Autor: Tomáš Bořuta
Foto a zdroj - internet:

„ “

http://dobruchut.aktuality.sk/clanok/25203/svieze-jarne-salaty-pre-stihlu-liniu

Zasmejme sa

Fešný dedinský mladík si kúpil krásny oblek. Chcel sa v ňom ukázať kamarátom. Tým sa tiež páčil.
Ako to už býva , skončilo sa to posedením pri dobrom vínku. Kamaráti sa rozišli a jeho začalo troška motať.
Práve vonku prestalo pršať. Cestou domov sa mu pošmyklo a spadol rovno do kaluže. Snažil sa z nej dostať
von, ale sa mu to nedarilo. Tu zrazu vedľa prechádzali dve babky a sledovali, čo sa deje. Hovorili si, že taký
krásny oblek a on sa v ňom váľa v kaluži.
Mladík sa natiahne a prihovorí sa im: „Jááj, babky moje zlaté, kto si neprepije, ten má!“

M. Šlabjar
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Február: 28.2. fašiangovanie, fašiangová zábava
Marec: 1. 3. fašiangová zábava
Apríl: 30.4. stavanie mája
Máj: 1.5. výstup na Rokoš,

11.5. Deň matiek
Jún: poznávací zájazd
August: 23.-24.“Novianske“ dni
Október: 3.10. Mesiac úcty starších
December: 6.12. príchod sv. Mikuláša

Podľa ponuky organizujeme návštevy divadelných predstavení, podľa možnosti turistické výstupy.

Pripravované podujatia na rok 2014
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