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Francúzsky spisovateľ írskeho pô-
vodu Samuel Beckett napísal hru Ča-
kanie na Godota. Svojou podstatou 
a obsahom je to hra absurdného divad-
la. A predsa zámer a odkaz autora je 
celkom jednoznačný. Celý ľudský život 
je jedným veľkým čakaním.

 Aj my čakáme, čo nám prinesie zaj-
trajšok, čo nám prinesie budúci rok, čo 
nám prinesie čas. 

Čas, ktorý všetko zahojí, čas, ktorý 
sme stratili... Poďme aj my nazrieť do 
minulosti a zistiť, či sme ten čas využili 
zmysluplne, alebo sme ho premárnili.

Zistíme ako sme pracovali, ako žijú 
naši najmenší, ako najstarší, čo prinie-
sol čas všetkým nám, čo nám nemilo-
srdný čas odniesol.

Tak prelistujte tieto noviny a hodnoť-
te...   –mk-

Každý dobrý hospodár po roku 
hodnotí svoju prácu, zamýšľa sa nad 
tým, čo sa mu v tom uplynulom roku 
podarilo, či splnil svoje predsavzatia. 
Aj väčšina z nás  prehodnocuje uply-
nulý rok, dáva si na začiatku roka 
nové predsavzatia, každý z nás niečo 
uzavrie a  určí si nové ciele, ktoré sa 
bude snažiť svojou činnosťou napĺ-
ňať.

V uplynulom roku sme si pripome-
nuli už 25. narodeniny samostatnej  
Slovenskej republiky. V duchu  si pre-
mietame, čo sa nám za týchto 25. ro-
kov samostatnosti Slovenska podari-
lo dosiahnuť a čo nám tých 25  rokov 
samostatnosti v skutočnosti prinieslo.

Mrzí ma, že to, čo si všetci čestní 
a svedomití ľudia želali - porozume-
nie, toleranciu, slušnosť, lásku, hrdosť 

Nie je to tak dávno, čo uplynul ďalší rok nášho spo-
ločného života, ani sme sa nenazdali a sme o rok starší. 
Zdá sa, že čím sme starší,  tak akosi rýchlejšie ubiehajú 
roky nášho života. Mladí ľudia si to ani tak neuvedo-
mujú, lebo majú väčšiu časť života pred sebou, ale my 
starší áno. Je to ale kolobeh ľudského života a nám nič 
iné neostáva, len v tomto behu pokračovať.

EDITORIÁL

na svoju vlasť, svoju rodnú obec -  sa 
z nášho každodenného života akosi 
vytráca. V našej spoločnosti sa často 
prejavujú   negatívne spôsoby života 
-  neúcta, závisť, nenávisť, rôzne nási-
lia, drogy a iné neduhy spoločenského 
života. Nechceme, aby sa rozmáhala  
neznášanlivosť medzi susedmi, ničil sa 
obecný majetok, vytrácala sa slušnosť, 
úcta, tolerancia, ničilo sa životné pro-
stredie, poškodzovali sa veci verejné. 
O čo by mohol byť náš život jednoduch-
ší, ľahší a samozrejme aj krajší, keby 
sme si dokázali vážiť  jeden druhého, 
vzájomne sa chápať, počúvať sa a po-
máhať si. Aby sme zamedzili takýmto 
javom, mali by sme sa viacej zblížiť, 
v rodinách viacej sa venovať svojim 
deťom, pretože čas venovaný  deťom 
je najlepšia investícia, mali by sme 
vedieť, ako trávia svoj voľný čas, kam 
chodia po večeroch, s kým sa stretáva-
jú, viac si všímať život okolo nás. Len 
spoločnými silami môžeme úspešne 
čeliť týmto negatívnym javom, ktoré na 
nás doliehajú. Nikto v súčasnosti nevie 
povedať, či nás čaká rok jednoduchý, 
alebo  zložitý. 

Rok 2018 bol aj rokom volieb do or-
gánov samosprávy obcí. Každý v nich 
mohol prejaviť svoj názor a vyjadriť dô-
veru svojim zástupcom pri riadení vecí 
verejných.

Ďakujem všetkým, ktorí  tak urobili, 
pretože aj týmto spôsobom vyjadrili, že 
im nie je osud tejto obce ľahostajný. 
Svojimi  hlasmi ste rozhodli o zverení 
riedenia  obce na obdobie rokov 2018 
až 2022 do mojich rúk, za čo vám všet-
kým chcem úprimne poďakovať. 

Spojme  úsilie  každého  z  nás,  aby 
naše  srdcia spoločne bili pre našu 
krásnu obec, na jej prospech  a pre jej  
ďalší  rozkvet.  Záleží mi na tom,  aby  
bola naša obec  dobre  spravovanou 
obcou,  obcou,  ktorá  žije a  kde sa 
dobre  žije.  

Dovoľte  mi úprimne vám zaželať  
v roku 2019 pevné zdravie, veľa  lásky  
v každej  jej ľudskej podobe,  vzájom-
nú  úctu a  pochopenie.  Prajem  vám  
tiež  nádej na lepší  zajtrajšok.  Nech  
vám nechýba  pokoj a  spokojnosť  
v osobnom  živote,  v rodine  i v našej 
obci. Šťastie a  spokojnosť   človeka  
vychádza z duše a svedomia  každého  
z   nás. Všetko  ostatné  dokáže   byť  
tiež  dôležité,  ale nie najpodstatnejšie.                                                                               

Prajem vám úspešný, pokojný,  
láskou naplnený a požehnaný rok 
2019!

Nezabúdajme na to, aký je ľudský 
život  krátky, utečie ako voda medzi 
prstami. A že  po nás tu majú  zostať 
iba dobré skutky.  

 IVAN KOHÚT, starosta obce                                           
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Uplynulé štyri roky práce priniesli obci rozvoj, ktorý vní-
majú ako pozitívny príklad nie len obyvatelia našej obce, 
ale i starostovia a obyvatelia susedných miest a obcí. Tých 
pozitívnych príkladov v našej obci každým rokom pribúda.

Obec za štyri roky vybudovala ucelené autobusové 

zastávky so sieťou chodníkov popri ceste druhej triedy 
s bezpečnými a bezbariérovými priechodmi pre chodcov. 
Križovatky na vstupoch do obce boli opatrené kamerovým 
systémom, ktorý postupne rozširujeme, čím dochádza 
k  zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a ich majetku.

Podarilo sa dokončiť práce na 
obecnom úrade, kultúrnom dome 
a hasičskej zbrojnici. Obnovou 
prešli vnútorné i vonkajšie priesto-
ry s celkovým zateplením objek-
tov, výmenou starších osvetlení 
a zavedením moderných prvkov 
vykurovania.

Výrazné zvýšenie kvality 
priestoru okolo obecného úra-
du priniesla kompletná obnova 
spevnených plôch a chodníkov. 
Súčasťou realizácie bola prípra-
va betónovej plochy na prístrešok 
pre techniku využívanú obcou na 
údržbu verejných priestranstiev 
a zber separovaného odpadu. Be-
tónovú plochu plánuje obec v roku 
2019 doplniť o prístrešok, na kto-
rý obec získala dotáciu s fi nanč-
nou spoluúčasťou. Počas prác 
na spevnených plochách došlo 
k výmene väčších úsekov zasta-
raného oplotenia areálu, vrátane 
montáže elektronického otvárania 
brány.   

Rok 2019 sa bude opäť niesť v neutíchajúcom pracov-
nom nasadení. Hlavným bodom roku bude zníženie ener-
getickej náročnosti objektu materskej školy. Po investíci-
ách v predošlých rokoch v kotolni škôlky a rekonštrukcii 
sociálnych zariadení dokončíme komplexnú obnovu 
objektu zahŕňajúcu zateplenie objektu, výmenu starších 
okien, dverí či výmenu zastaraných typov svietidiel. Ak-
cia bude fi nancovaná z dotácie so spolufi nancovaním zo 
strany obce. 

V rámci protipovodňových opatrení pripravujeme kom-
plexnú obnovu priepustu na miestnom toku v časti obce 

Vrbany. Obnova priepustu viac než dvojnásobne navýši 
kapacitu pôvodného. Toto opatrenie zníži riziko lokálnych 
povodní v časti obce Vrbany - dolný koniec.

Posledným z väčších investičných prvkov je oprava 
spevnenej plochy pri dome smútku v Diviackej Novej Vsi. 
Súčasný stav nevyhovuje estetickým, v prípade zvýšenej 
vlhkosti spevnených plôch ani protišmykovým vlastnos-
tiam.

Popri nosných projektoch bude obec realizovať množ-
stvo menších akcií zameraných na zlepšenie života oby-
vateľov obce.                        D. Kohút

ČO SA NÁM PODARILO

Investičné akcie obce Diviacka Nová Ves v rokoch 2015 - 2018

PLÁNOVANÉ PROJEKTY NA ROK 2019
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Čo sa nám podarilo________________________________________________

Tabuľka č.1 Investície obce v rokoch 2015-2018 (v EUR)

Rok Finančné 
prostriedky obce

Získané príspevky, 
dotácie obcou

Investované prostriedky 
za rok spolu

2015 112 779 248 016 360 795
2016 119 113 16 100 135 213
2017 118 609 0 118 609
2018 234 396 443 575 677 971
Spolu 584 897 707 691 1 292 588

Tabuľka č.2 Investície obce v rokoch 2018

Názov akcie Finančné krytie 
obcou

Získané príspevky, 
dotácie obcou

Cena diela 
celkom

Spevnené plochy pri 
obecnom úrade

60 499,25 € 0,00 € 60 499,25 €

Zníženie energetickej 
náročnosti OcÚ a KD

20 064,59 € 367 875,27 € 387 939,8 €

Dobudovanie kamerového 
systému 

3 066,80 € 10 000,00 € 13 066,80 €

Drevený prístrešok v 
amfiteátri

9 804,53 € 0,00 € 9 804,53 €

Rekonštrukcia miestneho 
rozhlasu

6 328,80 € 0,00 € 6 328,80 €

Rekonštrukcia objektu OcÚ a 
KD

59 901,59 € 0,00 € 59 901,59 €

Úprava okolia OcÚ – chodník 
a oplotenie

58 068,34 € 0,00 € 58 068,34 €

Výmena oplotenia na 
pohrebisku v časti obce 
Vrbany

7 680,00 € 0,00 7 680,00 €

BRKO – stavebná časť 0,00 € 40 581,26 € 40 581,26 €
Protipovodňový vozík 0,00 € 14 318,54 € 14 318,54 €
Oprava tribúny TJ 1 200 € 10 800 € 12 000 €
Drobný hmotný majetok 7 782,50 € 0,00 € 7 782,50 €
Investované prostriedky 
spolu

234 396,40 € 443 575,07 € 677 971,47 €

Plánované projekty na rok 2019:
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Obnova spevnených plôch s plochou  na prístrešok pre techniku  Obnova chodníkov pred kultúrnym domom

 Prístrešok za kultúrnym domom Hasičská zbrojnica Pošta

Chodníky popri ceste druhej triedy s bezpečnými a bezbariérovými priechodmi pre chodcov      

Výmena oplotenia na pohrebisku vo 
Vrbanoch

Výmena oplotenia s bránou s elektronickým otváraním 
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KULTÚRA

PÁR SLOV NA ZÁVER

Kultúra_________________________________________________________

Pár slov na záver

    

 
  Ani sa to nezdá, ako ten čas letí Štyri roky 
pôsobenia komisie kultúry, vzdelávania, 
mládeže a športu v personálnom zložení : 
Zuzana Tupá, Jana Dolníková, Jozef Hanzlík, 
Jozef Gajdoš ml., Zdenka Uhlárová –
Sedláková, Robert Žember a Viola Besedová 
sa skončili. 

Samozrejme, vieme, že všetko sa dá robiť 
lepšie a lepšie, ale verte, že sme sa snažili
tak, ako sme vedeli, snažili sme sa zastrešiť 
podujatia, ktoré sa konali v našej obci. Aj 
keď niektoré podujatie trvá približne hodinu, 
je za ním aj dva - tri dni príprav. 

Nám ostáva len poďakovať všetkým 
organizáciám v obci za veľmi harmonickú 
spoluprácu. Sociálna komisia pod vedením 
Jany Masarykovej nám pomáhala s prípravou 
občerstvenia pre turistov, s predajom 
tomboly a spoločne sme zrealizovali 
posedenie - Úcta k starším.

Základná škola s materskou školou
pomohla vystúpeniami detí na Uvítaní do 
života, Dni rodiny a Príchode sv. Mikuláša.

SZZP alebo Klub dôchodcov nám 
pomáhal s realizáciou Stavania mája a na
Novianskych dňoch s akciou Na sladko – na 
slano. 

  Ani sa to nezdá, ako ten čas letí  Štyri roky pôsobe-
nia komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu v per-
sonálnom zložení: Zuzana Tupá, Jana Dolníková, Jozef 
Hanzlík, Jozef Gajdoš ml., Zdenka Uhlárová – Sedláko-
vá, Robert Žember a Viola Besedová sa skončili. 

Samozrejme, vieme, že všetko sa dá robiť lepšie 
a lepšie, ale verte, že sme sa snažili tak, ako sme vedeli, 
snažili sme sa  zastrešiť podujatia, ktoré sa konali v na-
šej obci. Aj keď niektoré podujatie trvá približne hodinu, 
je za ním aj dva - tri dni príprav. 

Nám ostáva len poďakovať všetkým organizáciám 
v  obci za veľmi harmonickú spoluprácu. Sociálna ko-
misia pod vedením Jany Masarykovej nám pomáhala 
s prípravou občerstvenia pre turistov, s predajom tombo-
ly a spoločne sme zrealizovali posedenie Úcta k starším.

Základná škola s materskou školou pomohla vystú-
peniami detí na Uvítaní do života, Dni rodiny a Príchode 
sv. Mikuláša.

SZZP alebo Klub dôchodcov nám pomáhal s realizáciou  Stavania mája a na Novianskych dňoch s akciou Na 
sladko – na slano. 
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TJ Družtevník DNV zrealizoval futbalový turnaj počas 
Novianskych dní. Tieto tri organizácie každoročne orga-
nizujú aj tanečnú zábavu počas týchto obecných osláv. 
Cvičenky zumby tiež prispeli k programu tradičnou ak-
ciou Zumba maratón. 

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu v na-
šej obci veľmi pekne ďakuje Poľovníckemu združeniu za 
každoročné poskytnutie mäsa na guláš pre turistov. 

     Snáď najviac na augustových oslavách všetci oča-
kávajú žrebovanie tomboly. Aj  naposledy sme mali asi 
40 hodnotných cien, za ktoré ďakujeme štedrým spon-
zorom. Nedá sa všetkých menovať, ale skutočne si vá-
žime ich príspevok na kultúru. Výťažok z predaja Tom-
boly sa pohybuje medzi 500 – 600 €. Z týchto fi nancií 
sme prispeli 300€ na vystúpenie kapely, 80 € na cestu 
detskému diva dielku, 50 € na občerstvenie  pre účinku-
júcich a 150 € zostalo na kultúrny program pre starších 
spoluobčanov na podujatí Úcta k starším. 

• počas Výstupu na Rokoš sme vyčapovali 100 litrov 
piva a 50 litrov nealko nápoja; (nakoniec sme rozdávali 
minerálku). Uvarili sme a rozdali asi 350 porcií guláša. 
Tento rok bol rekordný a posledný guláš sem vydávali 
o 15:40 hod. V minulosti sme boli o takom čase už v  kul-
túrnom dome.

• Mikulášovi sme pomohli rozdať 176 sladkých ba-
líčkov.

Termíny podujatí na rok 2019 nájdete uverejnené v kalendári, 
ktorý dostala každá domácnosť od obce.                                                Z. Tupá

Členovia DHZ tradične pripravili a osadili máj na akcii 
Stavanie mája. Zapožičali nám elektrocentrálu, aby sme 
mohli podávať čapované nápoje účastníkom Výstupu 
na Rokoš.  Počas Novianskych dní realizovali Súťaž ha-
sičských družstiev rudnianskej doliny. 

     A ešte zopár čísel:
• do života sme uvítali 11 detí;
• uskutočnili sme už 15. ročník podujatia Novianske 

dni (ďakujeme našim predchodcom, že túto milú tradíciu 
pred 15-timi rokmi vymysleli);

• za celý rok vystúpilo na akciách 9 účinkujúcich zo-
skupení - kapiel, divadiel, atrakcií;
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ŠKOLSTVO

  Základná škola Diviacka Nová Ves je neplnoorga-
nizovaná základná škola s ročníkmi 1. - 4.

V minulom školskom roku sme sa riadili úlohami, 
ktoré vyplývajú zo školského vzdelávacieho progra-
mu a plánu školy:
• Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatú-

re, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a po-
poludňajšie čitateľské aktivity v školskom klube detí. 

Usporiadali sme nasledujúce aktivity:

• Záložka do knihy spája školy, názov tohto ročníka 
bol Tajuplný svet knižných príbehov. Na základe 
prečítaných knižiek žiaci zhotovili záložky pre žiakov 
z inej školy. 

• Poďme za knižkami - Návšteva knižnice v Prievidzi 
spojená s besedou o knižke, ktorú sme najprv v škole  
prečítali: 1.,2.r.: Smelý zajko /J.C.Hronský/, 3.,4.r. Zá-
hada čarovného vajíčka ( Marta Šurinová).

• Rozprávka na každý deň - Všetky deti si vo voľnom 
čase prečítali texty/cez prestávky, mohli si aj jednu 
vždy zobrať domov a na druhý deň vrátiť / a snažili sa 
zapamätať si dôležité údaje. 

• Kvíz ,,Rozprávka na každý deň“: Viedli sme žiakov 
k  uvedomovaniu si prečítaného textu, k aktívnemu vy-
jadrovaniu sa.

• Čítajme si v ŠKD -  Cieľom bolo formovať kladný vzťah 
detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže 
v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské 
aktivity v školskom klube detí.

• Počas školského roka sme čítali túto literatúru:
• 1. r.: Smelý zajko /J.C.Hronský/, časopis Vrabček, do-

čítali sme vybrané texty z čítanky

• 2. r.: Smelý zajko /J.C.Hronský/, Všetky deti sú dobré, 
Dopravná výchova v 2. a 3.ročníku

• 3. r.: Záhada čarovného vajíčka (Marta Šurinová)
• 4. r.: Záhada čarovného vajíčka (Marta Šurinová), Taj-

ná lyžovačka, Polnočná banda, Chlapec v pásikova-
nom pyžame, Život Adama, Websterovci, Slávna päť-
ka, Paddington, Hľadám lepšiu mamu /Futová/, Sestre 
už fakt  šibe, Hilda a začarovaná krajina, Pán smra-
ďoch, Jakub a obrovská broskyňa, Totálne šibnutá ro-
dinka, Julinka malá zverolekárka, ŠPUMP – Splašené 
pavúky a  Otravné muchy.

• Žiaci zo školského klubu si pripravili pre deti predškol-
ského oddelenia čítanie rozprávok počas popoludňaj-
šieho oddychu.

Pri vyučovaní cudzieho jazyka aplikovať činnostne 
zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích 
jazykov a venovať pozornosť inovatívnym metódam 
a formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa 
žiaka: 

• v 1. r. sa využívalo ineraktívne CD - piesne obsahovali 
gramatické štruktúry

• 2. r. mal k dispozícii E – book k učebnici – domáca prí-
prava a všetko, čo sa žiaci učia v škole, si môžu znova 
prejsť doma

• 3., 4.r.: IT portál English One – doplnkové činnosti 
k precvičovaniu. 

• Rozvíjať správne hodnoty a návyky v oblasti fi nanč-
nej gramotnosti žiakov realizáciou vzdelávacie-
ho programu Malá fi nančná akadémia na stránke
www.moj.kozmix.sk. Žiaci 2., 3. a 4. ročníka riešili 
niektoré aktivity. Žiaci 2. a 4. ročníka sa zúčastnili aj 
na projekte Malá fi nančná akadémia s Kozmixom.

ČO NOVÉ V ŠKOLE?

 

 

Imatrikulácia prvákov 
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Vytvárať podmienky pre rozvoj nadaných detí prostredníctvom ich zapájania do rôznych súťaží:

Hviezdoslavov Kubín:       
školské kolo 

poézia 2. Patrícia Horniaková /3.r./
3. Lukáš Kováč /2.r./
3. Michal Blaho /4.r./

próza 1. Simona Lomnická /4.r./
2. Nina Mišiaková/4.r./
3. Michaela Juríková/4.r./

okresné kolo próza Simona Lomnická /4.r./
Slávik Slovenska 1.kategória

2.kategŕia

1. Natália Belková
2. Liliana Pročková
3. Paulína Blahová
1. Michaela Juríková

okresné kolo 1.kategória
2.kategória

Natália Belková
Michaela Juríková

Čitateľský kvíz celoškolský kvíz 
o prečítaných rozprávkach

1.,2.,3.,4.r.

Divadielko hudobno - divadelné 
predstavenie O dvanástich 
mesiačikoch

1.,2.,3.,4.r.

Matematická pytagoriáda školské kolo 3. a 4.r.
okresné kolo Šimon Hajro /4.r./

iBobor medzinárodná on-line 
informatická súťaž

2.,3.,4.r.

Klokanko matematická on-line súťaž 1.r.: Juraj Fábry, 
Elizabeth Krajčiová, 
Saskia Plachá -
najúspešnejšia 
riešiteľka školy, Timea 
Surová, Tereza 
Uhlárová
2.r.: Aneta Hagarová, 
Šimon Uhlár, Martin 
Surový, Lukáš Kováč, 
Branislav Šnirc, 
Simona Mrníková
3.r.:Martin Brázda
4.r.:Dominika           
Dolníková, Nikolas 
Jančo
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Deň v Hornonitrianskom múzeu a knižnici v Prievidzi, 
exkurziu do Bratislavy - navštívili sme NR SR a Brati-
slavský hrad, divadelné predstavenie Danka a Janka 
na motívy rovnomennej knižky od slovenskej spisova-
teľky Márie Ďuríčkovej, divadelné predstavenie Kráska 
a zviera v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, Me-
dzinárodný deň detí v ZOO Bojnice, školský výlet do 
Topoľčianok, plavecký výcvik pre žiakov 3. a 4.ročníka 
v Lehote pod Vtáčnikom. 

V rámci materiálno – technického zabezpečenia sme 
do základnej školy dokúpili nový moderný nábytok do 
tried a zborovne a z 2% daní pre deti váhadlovú hoj-
dačku a lanovú pyramídu, ktoré sme umiestnili na dvo-
re ZŠ. Okrem tradičnej zberovej činnosti (papier, šípky 
a  pomarančová kôra) sme sa zapojili aj do zberu že-
leza. Výťažok bol použitý na nákup pomôcok do ŠKD.

Zapojili sme sa do projektov: 
Spravme to 2018 – nadácia SPP – pomologický sad

Program podpory lokálnych komunít – COOP jedno-

PRE ŽIAKOV SME PRIPRAVILI
EXKURZIE A VÝLETY:

ta (3 projekty: detské ihrisko, pomologický sad, altánok)

 Podpora rozvoja športu - Výstavba detských ihrísk – 
Úrad vlády SR

Ukážte sa v dobrom svetle 2018 – detské ihrisko- na-
dácia Pontis SE ( NM – dobrovoľnícka činnosť -200 €) 

Ekoobec – Ekoškola – nadácia Pontis SPP – výmena 
starých svietidiel za úspornejšie – LED svietidlá

 Počas celého školského roka  sme žiakov viedli 
k efektívnemu využívaniu času na osvojovanie a preve-
rovanie vedomostí a skúseností. 

 V rámci vekových možností sme žiakov vychová-
vali ku kritickému hodnoteniu /snažiť sa spravodlivo po-
súdiť prácu vo dvojici, v skupine/.  

 Pri výchove k seba hodnoteniu sme pristupova-
li k žiakom individuálne, aby každý cítil, že napreduje 
a zažíval pocit spokojnosti.

 Viedli sme žiakov k usilovnosti a vytrvalosti pri prá-
ci. 

 Školu na verejnosti sme prezentovali ako inštitúciu 
modernej výchovy a vzdelávania, inštitúciu otvorenú pre 
obojstranný dialóg s rodičmi žiakov. 

 Mgr. Zdena Knyblová
    riaditeľka ZŠ s MŠ

 

Divadelné predstavenie Danka a Janka 

 

Farebný týždeň v našej škole 

 

,,Polícia nie je strašiak“ - beseda 

 

Farebný týždeň v našej škole 

 

,,Polícia nie je strašiak“ - beseda 
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ZO ŽIVOTA V MATERSKEJ ŠKOLE
Naša materská škola organizuje každý rok mnoho kultúrnych, športo-

vých a environmentálnych podujatí. 
V novom školskom 2018/2019 roku sme otvorili brány MŠ  64 deťom 

v troch triedach. Veľmi sa tešíme o neustálemu záujmu o dochádzku detí 
do našej materskej školy.

ZO ŽIVOTA V MATERSKEJ ŠKOLE

Naša materská škola organizuje každý rok 
mnoho kultúrnych, športových a 
environmentálnych podujatí. 

V novom školskom 2018/2019 roku 
sme otvorili brány MŠ  64 deťom v troch 
triedach. Veľmi sa tešíme o neustály záujem 
o dochádzku detí do našej materskej školy.

V tomto článku sa s vami podelíme 
o úspechy a pekné chvíle prežité v prostredí 
materskej školy. Prvým a v neposlednom rade 
určite nie posledným úspechom je 
vybudovanie altánku nad pieskoviskom

Kolektív MŠ sa v máji minulého roku 
rozhodol, že by bolo vhodné prekryť 
pieskovisko v exteriéri MŠ, aby deťom 
nepieklo slniečko na hlavu a dlhou, obrovsky 
dlhou, ťažkou cestou sa nám to spoločnými 
silami aj podarilo. V spolupráci s mnohými 
dobrými ľuďmi, ktorým záleží, aby vaše deti 
navštevovali príjemné prostredie MŠ sa dobrá 
vec podarila. Všetci sa tešíme, že sa deťom na 
školskom dvore vytvoril nový krytý priestor.

Počas roka sa naše deti z materskej školy zúčastnili mnohých zaujímavých aktivít. Spomenieme tie 
najvýraznejšie
Tekvičkové popoludnie s rodičmi - každoročná akcia, ktorá poteší nielen malých ale aj 
veľkých. Tento školský rok sa opäť vydarila, veď výtvory z tekvičiek sú nádherné!
Tradične k nám zavítala pani stomatologička, aby naše detičky naučila správnemu spôsobu 

starostlivosti o zúbky a skontrolovala, či si ich čistia správne.

Tekvičkové popoludnie s rodičmi - každoročná akcia, ktorá poteší nielen malých ale aj veľkých. Tento školský 
rok sa opäť vydarila, veď výtvory z tekvičiek sú nádherné! 

Štvrtý november je vyhlásený za Medzinárodný deň materských škôl. Aj my sme oslávili tento 
významný sviatok návštevou Materskej školy v  Diviakoch nad Nitricou. Deti sa spolu zahrali na 
školskom dvore a odniesli si z akcie veľa dojmov a zážitkov.

Tento rok k nám do materskej školy zavítal sv. Mikuláš o čosi neskôr ako obyčajne, museli sme si 
počkať na prvú dávku snehu, aby mohol naštartovať svoje sane. Trpezlivosť ruže prináša, nám 
nepriniesla trpezlivosť ruže, ale samotného čerta, s anjelom a Mikulášom.

Tradične k nám zavítala pani stomatologička, aby  
naše detičky naučila správnemu spôsobu starostlivosti 
o zúbky a skontrolovala, či si ich čistia správne.

Štvrtý november je vyhlásený za Medzinárodný deň materských škôl. Aj my sme oslávili tento 
významný sviatok návštevou Materskej školy v  Diviakoch nad Nitricou. Deti sa spolu zahrali na 
školskom dvore a odniesli si z akcie veľa dojmov a zážitkov.

Tento rok k nám do materskej školy zavítal sv. Mikuláš o čosi neskôr ako obyčajne, museli sme si 
počkať na prvú dávku snehu, aby mohol naštartovať svoje sane. Trpezlivosť ruže prináša, nám 
nepriniesla trpezlivosť ruže, ale samotného čerta, s anjelom a Mikulášom.

Štvrtý november je vyhlásený za Medzinárodný deň 
materských škôl. Aj my sme oslávili tento významný svia-
tok návštevou Materskej školy v  Diviakoch nad Nitricou. 
Deti sa spolu zahrali na školskom dvore a odniesli si 
z akcie veľa dojmov a zážitkov.

V tomto článku sa s vami 
podelíme o úspechy a pekné 
chvíle prežité v prostredí ma-
terskej školy. Prvým a v  ne-
poslednom rade určite nie 
posledným úspechom je vy-
budovanie altánku nad pies-
koviskom.

Kolektív MŠ sa v máji minu-
lého roku rozhodol, že by bolo 
vhodné prekryť pieskovisko 
v exteriéri MŠ, aby deťom ne-
pieklo slniečko na hlavu a dl-
hou, obrovsky dlhou, ťažkou 
cestou sa nám to spoločnými 
silami aj podarilo. V spoluprá-
ci s mnohými dobrými ľuďmi, 
ktorým záleží, aby vaše deti 
navštevovali príjemné pros-
tredie MŠ sa dobrá vec po-
darila. Všetci sa tešíme, že 
sa deťom na školskom dvore 
vytvoril nový krytý priestor.

Počas roka sa naše deti z materskej školy zúčastnili mnohých zaujímavých aktivít. 
Spomenieme tie najvýznamnejšie: 



• Obecné noviny •

– 10 –

 
Tento rok k nám do materskej ško-

ly zavítal sv. Mikuláš o čosi neskôr 
ako obyčajne, museli sme si počkať 
na prvú dávku snehu, aby mohol 
naštartovať svoje sane. Trpezlivosť 
ruže prináša, nám nepriniesla trpez-
livosť ruže, ale samotného čerta, 
s anjelom a Mikulášom.

 

Tradície treba dodržiavať a aj my sme sa prezliekli za Lucie a povymetali sme rôzne kúty v našej 
dedine. Za poriadne odrobenú prácu si deti zaslúžili odmenu v podobe sladkej aj slanej maškrty.

Naši predškoláci navštívili kamarátov zo základnej školy. Kamaráti zo ZŠ im porozprávali, aké je to 
byť už veľkým žiakom, a že sa majú na čo tešiť.

Tradície treba dodržiavať a aj my sme sa prezliekli za Lucie a povymetali sme rôzne kúty v našej 
dedine. Za poriadne odrobenú prácu si deti zaslúžili odmenu v podobe sladkej aj slanej maškrty.

Naši predškoláci navštívili kamarátov zo základnej školy. Kamaráti zo ZŠ im porozprávali, aké je to 
byť už veľkým žiakom, a že sa majú na čo tešiť.

Tradície treba dodržiavať a aj my sme sa prezliekli za 
Lucie a povymetali sme rôzne kúty v našej dedine. Za po-
riadne odrobenú prácu si deti zaslúžili odmenu v podobe 
sladkej aj slanej maškrty.

Dajme spolu gól

TJ Družstevník Diviacka Nová Ves v spolupráci s našou materskou školou sa zapojili do projektu 
Slovenského futbalového zväzu - Dajme spolu gól. Projekt je zameraný na vytváranie pohybových 
aktivít detí už v predškolskom veku. Naša MŠ dostala od SFZ tréningové pomôcky a TJ Družstevník 
pomáha pri organizovaní a vytváraní športových aktivít na ihrisku alebo v priestoroch MŠ.

Naši predškoláci navštívili kamarátov zo zá-
kladnej školy.  Kamaráti zo ZŠ im porozprávali, 
aké je to byť už veľkým žiakom a že sa majú 
na čo tešiť.

Dajme spolu gól
 TJ Družstevník Diviacka 
Nová Ves v spolupráci s na-
šou materskou školou sa 
zapojili do projektu Sloven-
ského futbalového zväzu 
- Dajme spolu gól. Projekt 
je zameraný na vytváranie 
pohybových aktivít detí už 
v predškolskom veku. Naša 
MŠ dostala od SFZ tréningo-
vé pomôcky a TJ  Družstev-
ník pomáha pri organizovaní 
a vytváraní športových aktivít 
na ihrisku alebo v priesto-
roch MŠ.

Dajme spolu gól

TJ Družstevník Diviacka Nová Ves v spolupráci s našou materskou školou sa zapojili do projektu 
Slovenského futbalového zväzu - Dajme spolu gól. Projekt je zameraný na vytváranie pohybových 
aktivít detí už v predškolskom veku. Naša MŠ dostala od SFZ tréningové pomôcky a TJ Družstevník 
pomáha pri organizovaní a vytváraní športových aktivít na ihrisku alebo v priestoroch MŠ.

Dajme spolu gól

TJ Družstevník Diviacka Nová Ves v spolupráci s našou materskou školou sa zapojili do projektu 
Slovenského futbalového zväzu - Dajme spolu gól. Projekt je zameraný na vytváranie pohybových 
aktivít detí už v predškolskom veku. Naša MŠ dostala od SFZ tréningové pomôcky a TJ Družstevník 
pomáha pri organizovaní a vytváraní športových aktivít na ihrisku alebo v priestoroch MŠ.

Tradície treba dodržiavať a aj my sme sa prezliekli za Lucie a povymetali sme rôzne kúty v našej 
dedine. Za poriadne odrobenú prácu si deti zaslúžili odmenu v podobe sladkej aj slanej maškrty.

Naši predškoláci navštívili kamarátov zo základnej školy. Kamaráti zo ZŠ im porozprávali, aké je to 
byť už veľkým žiakom, a že sa majú na čo tešiť.
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Aj tento školský rok nás už stihli navštíviť divadelné predstavenia, ktoré nám spríjemnili dopoludnia.

Tárajko a Popletajka

O ľudskom tele

Aj tento školský rok nás už stihli navštíviť divadelné predstavenia, ktoré nám spríjemnili dopoludnia.

Tárajko a Popletajka

O ľudskom tele

Aj tento školský rok nás už stihli navštíviť divadelné predstavenia, ktoré nám spríjemnili 
dopoludnia. 

Tárajko a Popletajka

O ľudskom tele

Hudobný program s Mirkou

V Novom roku 2019 nám riadne nasnežilo, tak sme sa vybrali na kvalitnú bobovačku a aby sme 
nezabudli na svojich kamarátov – zvieratká zaniesli sme im do lesa dobrôtky, aby nehladovali.

D. Lašáková

V Novom roku 2019 nám riadne nasnežilo, tak sme sa vy-
brali na kvalitnú bobovačku a aby sme nezabudli na svojich 
kamarátov, – zvieratká, zaniesli sme im do lesa dobrôtky, aby 
nehladovali.Hudobný program s Mirkou

Hudobný program s Mirkou

V Novom roku 2019 nám riadne nasnežilo, tak sme sa vybrali na kvalitnú bobovačku a aby sme 
nezabudli na svojich kamarátov – zvieratká zaniesli sme im do lesa dobrôtky, aby nehladovali.

D. Lašáková

   D. Lašáková
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Základná škola s materskou 
školou Diviaky nad Nitricou má 
svoje niekoľko rokov trvajúce 
tradičné aktivity v adventnom 
období. 

Žiacke zručnosti a nápadi-
tosť sú realizované prostred-
níctvom Vianočnej burzy. Kaž-
dá trieda počas jedného dňa 
ponúka vlastnoručne zhotove-
né produkty. Triedy navštevuje 
Mikuláš i «Lucky».

Najočakávanejšou udalos-
ťou pre žiakov, rodičov i pria-
teľov školy je Nočná rozpráv-
ková škola.  Uskutočňuje sa 
pravidelne druhý decembrový 
týždeň, vždy so zameraním na 
nejakú tému. V roku 100. vý-
ročia vzniku ČSR sa naskytla 
téma Česko-slovenské spo-
mienky. Návštevníci prichá-
dzajú do školy potme. Škola 
je osvetlená len svietnikmi 
a kahančekami. Jednotlivé 
triedy podľa zadania témy sú 
pretvorené na prostredie s ja-
viskom i hľadiskom. V nich sa 
hrajú scény, skupinky divákov 
sa postupne striedajú a riešia 
úlohy.

Aktuálna téma priniesla 
scenáre žiakov a pedagógov 
orientované na spartakiádu, 
starodávnu obecnú školu, 
miestnosť plnú retro hračiek, 
na pioniersku organizáciu, na 
socialistickú školu, ktorá podľa 
vtedajších názorov predstavo-
vala základ života, vymiznutý 
Tuzex, Lahôdky.  

Čo bolo super a najlepšie, 
sa nedá vyhodnotiť. Všetci za-

interesovaní podávali skvelé 
herecké výkony, obdivuhod-
né bolo výtvarné aj scénické 
spracovanie. Starší diváci sa 
potmehúdsky usmievali a po-
rovnávali situáciu so svojimi 
spomienkami. Tí mladší sa 
niektorým veciam čudovali. 
Dobrá nálada, spokojnosť pre-
trvávala u prítomných počas 
celého podujatia. Svoje pocity 
opísali verbálne a boli ochotní 
sa o svoj názor podeliť s os-
tatnými pripnutím lístočka na 
bývalú mapu Československa. 
Uvádzame niekoľko z nich: 
«Zaspomínali sme si a omladli. 
Príjemne strávený čas u vás. 
Tuzex nemá chybu. Chutili aj 
párky a žemle z Lahôdok.» 
Radostné pocity z účinkovania 
budú pripomínať všetkým prí-
tomným fotografie a DVD. 

 Žiaci školy si vyskúšali po-
čas dvoch januárových týž-
dňov zážitkové rovesnícke 
učenie. Pri rovesníckom vyu-
čovaní je do centra vzdeláva-
cieho procesu postavený žiak. 
Žiak je súčasne vyučujúcim 
i učiacim sa.

Zážitkové rovesnícke učenie
prakticky realizovať v priesto-
roch školy umožnilo Centrum 
environmentálnej a etickej 
výchovy ŽIVICA prostredníc-
tvom projektu Energia zblíz-
ka. Jeho podstata spočíva 
v tom, že erudovaný lektor 
oboznámil žiakov s exponátmi 
putovnej interaktívnej výstavy 

o elektrine a energetike pre 
základné školy. Cieľom vý-
stavy a rovesníckeho učenia 
je vzbudenie záujmu o témy 
fyziky. Pomocou tejto metódy 
sa žiaci učia  vyjadrovať myš-
lienky, podávať informácie, 
vnímať poslucháčov a dostá-
vajú spätnú väzbu. Pedagóg 
je v pozícii poradcu.  

Deviataci - Tomáš Iliaš, Ve-
ronika Mazániková, Tomáš 
Oršula a ôsmaci - Filip Lagin, 
Martina Račková a Leonard 
Žiak, získané vedomosti od 
lektora sa snažili odovzdá-
vať spolužiakom. Výstavy sa 
zúčastňovali žiaci od tretieho 
ročníka. Počas dvojhodinovej 
práce si vyskúšali meranie fy-
zikálnych veličín, súboj robo-
tov a hru vo virtuálnej realite. 
Pod vedením žiackych lekto-
rov robili zábavné pokusy na 
meranie teploty, napätia, od-
poru a prúdu. Nadobudnuté 
fyzikálne vedomosti si preverili 
vo virtuálnej realite v prostredí 
elekrárne z 19. storočia. V ča-
sovom limite 15 minút odpove-
dali na 10 otázok. Pri odpovedi 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
 DIVIAKY NAD NITRICOU

Nočná rozprávková škola

Ako sa dá rovesnícke
učenie využiť vo fyzike? 

O2 Športová akadémia
Mateja Tótha 
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todiky a školených trénerov 
poskytuje deťom všeobecný 
športový základ, ale aj motivá-
ciu a pozitívny vzťah k pohybu. 
Tréningy sú vyskladané tak, 
aby deti športovali hravo, dbá 
sa na ich telesný aj duševný 
vývin a zároveň deti zistia, na 
aký šport majú najlepšie pred-
poklady. 

Každá škola, ktorá vyhrala 
tento projekt, získala odborné 
vedenie jednej dvadsaťčlen-
nej skupiny na celý školský 
rok zadarmo. Hlasovanie pre-
biehalo v škole v mesiaci jún. 
Naša škola vo svojej kategórii 
sa ocitla medzi 40 víťaznými 
školami. Práve preto k nám 

prišiel olympijský víťaz Matej 
Tóth.  

Stretnutie s Matejom 
Tóthom opísali štvrtáci: V júni 
žiaci mohli hlasovať za našu 
školu pre Akadémiu Mateja 
Tótha. Vďaka výhre prišiel Ma-
tej Tóth 8. októbra odovzdať 
žiakom pomôcky. Keď vstúpil 
do telocvične so zlatou me-
dailou z  OH, zaznel obrovský 
potlesk. Najprv boli príhovory 
riaditeľky školy a vyučujúcej 
telesnej výchovy. Potom pani 
učiteľka Môciková predstavi-
la žiakov, ktorí sa zapojili do 
Športovej akadémie Mate-
ja Tótha. Nasledovali otázky 
žiakov. Matej Tóth odpovedal. 

Nakoniec bola autogramiá-
da a fotografovanie.  Z jeho 
úst zazneli veľké ponaučenia. 
Bolo to od neho veľmi pekné. 
Každému zostalo z jeho slov v 
pamäti niečo iné, napr. - V trie-
de môžeš byť prvý, druhý, tretí, 
ale časom môžeš byť najlepší. 
– Ak chceš ísť za svojím snom, 
musíš na sebe pracovať. Sto-
pu zanechal pomyselnú v na-
šich mysliach, ale aj skutočnú 
– na plakete. Stretnutie s olym-
pijským víťazom je zážitok na 
celý život.

PaedDr. Jana Hatványiová
a štvrtáci Tobiáš Hurtiš,
Pavol Golej,
Hanka Kalfasová.

Deviataci - Tomáš Iliaš, Veronika Mazániková, Tomáš Oršula a ôsmaci - Filip Lagin, Martina 
Račková a Leonard Žiak, získané vedomosti od lektora sa snažili odovzdávať spolužiakom. 
Výstavy sa zúčastňovali žiaci od tretieho ročníka. Počas dvojhodinovej práce si vyskúšali 
meranie fyzikálnych veličín, súboj robotov a hru vo virtuálnej realite. Pod vedením žiackych
lektorov robili zábavné pokusy na meranie teploty, napätia, odporu a prúdu. Nadobudnuté 
fyzikálne vedomosti si preverili vo virtuálnej realite v prostredí elekrárne z 19. storočia. V
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je zážitok na celý život.                                          PaedDr. Jana Hatványiová a štvrtáci Tobiáš Hurtiš, 
Pavol Golej, Hanka Kalfasová.
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SENIORI AKTÍVNE
Milí čitatelia rok 2018 je za nami, prichodí nám  oboz-

námiť vás s našou činnosťou. Na začiatku každého roka 
vypracujeme plán činnosti, ktorým sa riadime. Možno sa 
vám bude zdať, že sa opakujeme, ale plánujeme také 
akcie, o ktoré majú naši členovia záujem.              

 Každý pondelok sa stretávame v klube, kde si po-
sedíme pri káve, čaji. Pravidelne sa nás stretáva v klu-
be okolo 30 členov. Ak sú v kalendári nejaké významné 
dni, ako fašiangy, MDŽ, Deň matiek, Deň otcov, Úcta 
k starším, Mikuláš,  tieto dni si spríjemníme kultúrnym 
programom, ktorý pripravia členovia speváckej skupiny 
Klubovianka pod vedením p. Emílie Obertovej a k tomu 
malé občerstvenie.                              

 Vedomostné kvízy a okienko poézie sú tiež neod-
mysliteľnou súčasťou spoločne prežitých chvíľ.  Jednou  
z tém, na ktorú sme sa v roku 2018 zamerali bolo aj 145. 
výročie smrti Andreja Sládkoviča.

Fašiangy  sme si v klube pripomenuli tak, že člen-
ky výboru pripravili šišky a nechýbala klobása, vajíčka 
a slanina.

Organizácie a ich činnosť__________________________________________

Seniori aktívne

Milí čitatelia rok 2018 je za nami, prichodí nám oboznámiť vás s našou činnosťou. Na začiatku každého 
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k starším, Mikuláš, tieto dni si spríjemnime kultúrnym programom, ktorý pripravia členovia speváckej 
skupiny Klubovianka pod vedením p. Emílie Obertovej a k tomu malé občerstvenie.

                              ,,Klubovianka“ 
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V našom klube pravidelne  hrávame biliard a občas si zahráme spoločenské hry ako šach, dámu, človeče 
nehnevaj sa  a kartové hry. V roku 2018 pribudli aj šípky. Dobre sa pri tom pobavíme. Je to náš relax. Na 
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chodíme do Nitrianskeho Rudna viackrát do roka.

  Ústredná rada slovenského zväzu zdravotne postihnutých usporiadala už tretí ročník celoslovenských 
športových hier pre zdravotne postihnutých v Hlbokom pri Bojniciach. Predsedníčka OR p.Velikovová 
oslovila aj našu ZO, aby sme sa zúčastnili tejto súťaže a vytvorili 5 členné družstvo a reprezentovali OR 
Prievidza.

 

 

 

 

 

 

Naši športovci 

    

 

Za okres Prievidza  súťažili 3 organizácie : ZO Diviacka Nová Ves       5 členov                                                                              

                                                                        ZO   Prievidza 1                   5 členov 

                                                                         ZO Handlová                        5 členov 

  Súťažilo sa v štyroch disciplínach :           1. hod loptičkou do košíka    10x  

                                                                         2.hod krúžok na kolík             10x             

                                                                         3. výkop lopty do braný         10x     

                                                                         4. hádzanie šípok                    10x  

 Veľmi sme sa tešili, keď OR Prievidza získala v rámci celého Slovenska 3. miesto a aj naše 5 členné 
družstvo k tomu prispelo.

Po celý rok udržujeme  čistotu v našom klube a tak isto upravujeme aj okolie klubu. Od jari do jesene 
kosíme trávu /každý týždeň iná dvojica/, vysádzame kvety a kry. V roku 2018 sme zakúpili a postavili 
altánok vo veľkosti  8 x 5m, kde sme si posedeli pri káve, čaji a opekaní. Opekali sme 2krát.                                                                           

Výročná členská schôdza bola v marci a predvianočná v decembri. Členky výboru navaria pre členov a hostí 
guláš alebo kapustnicu. Na stoloch nechýba zákusok, káva, čaj. Na  vianočnú schôdzu pravidelne chodí 
Mikuláš, anjel, čert a rozdajú prítomným balíčky s ovocím.
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                                                                        ZO   Prievidza 1                   5 členov 

                                                                         ZO Handlová                        5 členov 

  Súťažilo sa v štyroch disciplínach :           1. hod loptičkou do košíka    10x  

                                                                         2.hod krúžok na kolík             10x             

                                                                         3. výkop lopty do braný         10x     

                                                                         4. hádzanie šípok                    10x  

 Veľmi sme sa tešili, keď OR Prievidza získala v rámci celého Slovenska 3. miesto a aj naše 5 členné 
družstvo k tomu prispelo.

Po celý rok udržujeme  čistotu v našom klube a tak isto upravujeme aj okolie klubu. Od jari do jesene 
kosíme trávu /každý týždeň iná dvojica/, vysádzame kvety a kry. V roku 2018 sme zakúpili a postavili 
altánok vo veľkosti  8 x 5m, kde sme si posedeli pri káve, čaji a opekaní. Opekali sme 2krát.                                                                           

Výročná členská schôdza bola v marci a predvianočná v decembri. Členky výboru navaria pre členov a hostí 
guláš alebo kapustnicu. Na stoloch nechýba zákusok, káva, čaj. Na  vianočnú schôdzu pravidelne chodí 
Mikuláš, anjel, čert a rozdajú prítomným balíčky s ovocím.

 

 

               

 

 

Spolupracujeme s kultúrnou komisiou na príprave 
a realizácii rôznych obecných akcií, stavanie májov,             
Deň rodiny,  Novianske dni, kde pripravujeme občerstve-
nie pre všetkých návštevníkov.        
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celého Slovenska  3. miesto a  aj naše  5-členné druž-
stvo k tomu prispelo.

                 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola v Diviakoch na Nitricou každoročne usporadúva zbierku Liga proti rakovine. Členky ZO sa 
pravidelne zapájajú rozdávaním  narcisov a prijímaním finančných prostriedkov na pomoc ľuďom 
s onkologickým ochorením. V apríli sme navštívili výstavu záhradkárov v Trenčíne.                                                         

Návšteva divadelných predstavení je obľúbená u našich členov. Do Nitry sme sa vybrali  2krát. Divadlo 
Andreja Bagra sme navštívili v máji, kde hrali predstavenie Štefánik slnko v zatmení a druhýkrát v októbri, 
keď hrali predstavenie  Syn či dcéra.

Vlakom sme cestovali  na jednodňový výlet do Piešťan.

Na poznávací zájazd sme sa vybrali autobusom do Bojnej - dedinky v Topoľčianskom okrese. Pozreli sme 
si miestne múzeum, v ktorom sa nachádzajú najstaršie nálezy z čias spred Veľkej Moravy. Nálezisko je 
v katastri Bojná asi 5km vzdialené autobusom od dediny v hore vo výške 1,5km.  Niektorí zdatnejší členovia 
vystúpili až na samý vrch, kde sa nachádza symbolická brána, ktorú otvorili v roku 2018. Ďalej sme si 
pozreli rímskokatolícky  kostol a súkromný ranč pod Babicou, kde sa nachádza zoologická záhrada.
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 Po celý rok udržujeme  čistotu v našom klube a tak 
isto upravujeme aj okolie klubu. Od jari do jesene kosíme 
trávu /každý týždeň iná dvojica/, vysádzame kvety a kry. 
V roku 2018 sme zakúpili a postavili altánok vo veľkosti   
8 x 5m, kde sme si posedeli pri káve, čaji a opekaní. 
Opekali sme 2krát.      

                                                     
 Výročná členská schôdza bola v marci a predvia-

nočná v decembri. Členky výboru navaria pre členov 
a hostí guláš alebo kapustnicu. Na stoloch nechýba 
zákusok, káva, čaj. Na  vianočnú schôdzu pravidelne 
chodí Mikuláš, anjel, čert a rozdajú prítomným balíčky 
s ovocím.
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pravidelne zapájajú rozdávaním  narcisov a prijímaním fi-
nančných prostriedkov na pomoc ľuďom s onkologickým 
ochorením. V apríli sme navštívili výstavu záhradkárov 
v Trenčíne.                                                          

Návšteva divadelných predstavení je obľúbená u na-
šich členov. Do Nitry sme sa vybrali  2krát. Divadlo An-
dreja Bagra sme navštívili v máji, kde hrali predstavenie 
Štefánik slnko v zatmení a druhýkrát  v októbri, keď hrali 
predstavenie  Syn či dcéra.

Vlakom sme cestovali  na jednodňový výlet do Piešťan.
 Na poznávací zájazd sme sa vybrali autobusom do 

Bojnej -  dedinky v Topoľčianskom okrese. Pozreli sme 
si miestne múzeum, v ktorom sa nachádzajú najstaršie 
nálezy z čias spred Veľkej Moravy. Nálezisko je v katastri 
Bojná asi 5km vzdialené autobusom od dediny v hore vo 
výške 1,5km.  Niektorí zdatnejší členovia vystúpili až na 
samý vrch, kde sa nachádza symbolická  brána, ktorú 
otvorili v roku 2018.  Ďalej sme si pozreli rímskokatolícky  
kostol  a súkromný ranč pod Babicou, kde sa nachádza 
zoologická záhrada.
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V októbri sme navštívili Štúrovo, kde sa konali slovensko-maďarské trhy. Niektorí  členovia  stihli navštíviť Baziliku 
svätého Štefana v Ostrihome

V októbri sme navštívili Štúrovo, kde sa konali slovensko-maďarské trhy. Niektorí  členovia  stihli 
navštíviť Baziliku svätého Štefana v Ostrihome. 

               

 

     Pravidelne chodíme relaxovať do kúpeľov Bielice a týždenný pobyt v Nimnici.

Niekoľko členov ZO sa zúčastnilo v klube na prednáške o bylinkách a mastičkách na potlačenie bolesti 
pohybového ústrojenstva. Spevácka skupina Klubovianka spestrila kultúrnym vystúpením  výročnú členskú 
schôdzu, pre členov  Jednoty dôchodcov Bystričanoch. O vystúpenie nás požiadala predsedníčka ZO p.
Vargová. ZO Handlová nás pozvala na streleckú súťaž. Zúčastnilo sa nás 7 členov.  P. Ján Tkáč vyhral ako 
jednotlivec  1.miesto. Strieľalo sa na strelnici zo vzduchovky.

Každý rok sa konajú folklórne slávnosti v rámci okresu Prievidza, v lesoparku pod záštitou združenia  
miest a obcí. Náš pán starosta Ivan Kohút oslovil členov výboru ZO, či by sme sa aj my za našu obec 
Diviacka Nová Ves  zúčastnili a postarali sa o občerstvenie pre návštevníkov folklórnych  slávnosti.
Suroviny na výrobu langošov a palaciniek zakúpili organizátori podujatia. Langoše a palacinky sa  dávali  
zadarmo. Bola to pre nás ďalšia skúsenosť. O naše výrobky bol veľký záujem. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 O naše výrobky bol už druhý rok záujem aj  na dožinkách v Diviakoch nad Nitricou.  

 Pravidelne raz do týždňa  pod vedením našej lektorky p. Emílie Obertovej robíme ručné práce. O naše výrobky je 
veľký záujem v rámci priateľov, rodinných príslušníkov, ale aj iných ľudí. Na  členských schôdzach robíme výstavu 
týchto výrobkov. 
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V roku 2018 vstúpilo do našej ZO 5 nových  členov. Do večnosti odišli štyria naši členovia. Česť ich 
pamiatke! V priebehu celého roka navštevujeme členov ZO ktorým sa zhoršil zdravotný stav.

Regionálne kultúrne centrum Prievidza organizuje každý rok podujatie pre seniorov Jeseň je dar v 
Zemianskych Kostoľanoch . ZO sa prezentovala scénkou u Lekára.

17. decembra  nám prišli do klubu zahrať divadielko z občianskeho združenia seniorka z Prievidze pod 
vedením p. Amálie Lomnickej, ktorá nás aj oslovila. Divadlo bolo o vianočných zvykoch v dávnej 
minulosti. Veľmi sa nám to páčilo a srdečne potešilo.

Rok 2018  ja za nami a patrí sa poďakovať za pekné priestory, ktoré už viac rokov užívame. Tu sa môžeme  
stretávať a rozvíjať našu činnosť. Za to patrí poďakovanie p. Ivanovi Kohútovi - starostovi obce a všetkým 
poslancom obecného zastupiteľstva. Ďakujem všetkým členom výboru ZO, členom revíznej komisie 
a všetkým aktívnym členom, ale aj tým, ktorí nám prispievajú finančne alebo materiálne.

Do roku 2019 prajeme členom ZO ako aj všetkým občanom v Diviackej Novej Vsi  veľa zdravia, šťastia, 
pohody, lásky a porozumenia v pracovnom a osobnom živote.

                                                                                                          predsedníčka: Š. Dadíková , foto:  Obertová Emília
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KREATIV STUDIO
Pred pár mesiacmi sa začal nový rok 2019. My 

by sme si však chceli zaspomínať na ten predo-
šlý. 

Rok 2018 bol pre nás ďalším krásnym rokom, 
samozrejme, tak, ako tie minulé. Koncerty a vy-
stúpenia nás obohatili o nové zážitky a skúsenosti. 
Priniesli nám do života množstvo ľudí, vznikli nové 
priateľstvá. Začnime teda s rekapituláciou roka pek-
ne poporiadku.

Po krátkej vianočnej pauze sa vo februári opäť 
naša kapela stretla. Zostaviť výber piesní, ktoré bu-
deme nacvičovať a neskôr už len cibriť, nebolo jed-
noduché. Každý z nás má predsa iný hudobný vkus, 
ale nakoniec sme sa dohodli. Počas skúšok nám 
napadol jeden úžasný nápad. Čo keby sme dve 
piesne nahrali v štúdiu? A nakoniec sa tak aj stalo...

Február bol mesiac, kedy sme naše voľné chvíle 
strávili viac-menej v štúdiu. Málokto by bol povedal, 
že nahrávanie piesní je taký dlhý proces. Je za tým 
veľa práce. Smiech a občasné jašenie bolo súčas-
ťou každého nahrávania. Veď s úsmevom všetko 
ide ľahšie. Nahrali sme teda dve piesne. Jednou 

z nich je známa sovietska vojnová pieseň – Kaťuša 
a druhá je pieseň od „otca soulu“ Raya Charlesa – 
Hit the road Jack.  

Po nahratí piesní sme sa pripravovali na naše 
prvé vystúpenie v roku. Koncert sa konal 11.marca 
a bol určený pre Jednotu dôchodcov v Skačanoch. 
Zaspievali sme im predovšetkým slovenské piesne, 
pretože tie sú nášmu srdcu najbližšie. Mladšie deti  
vystúpili s folklórnym pásmom. Zhodli sme sa, že 
starší ľudia sú najlepšie publikum, pretože s nami 
vždy spievajú o dušu a užívajú si každú pieseň na-
plno. 

Čas plynul a nastal apríl, mesiac, kedy sme sa 
dôkladne pripravovali a nacvičovali si piesne na 
stavanie májov. Túto krásnu udalosť sme sprevá-
dzali naším spevom a hudbou prvýkrát, čo bolo pre 
nás veľkým potešením. Tradície, ktoré vytvorili naši 
predkovia, si treba patrične uctiť a naďalej ich dodr-
žiavať. 

Školský rok sa pomaly blížil ku koncu. Naši mladší 
kolegovia však ani vtedy nezaháľali a pracovali na 
sebe. Spolu s našou predsedníčkou o.z.,  nacvičili
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folklórne pásmo s názvom ,,Bude svadba?“, s kto-
rým vystúpili na Letných slávnostiach rudnianskej 
a  belianskej doliny. Účinkujúci si vystúpenie poriad-
ne užili a diváci im zaň darovali jedinečný aplauz. 

Nadišlo leto. S ním súvisia pravidelné nácviky, na 
jedno z najvýznamnejších vystúpení v roku. Skúšky 
sú v tomto období náročnejšie, pretože v lete ces-
tujeme na dovolenky a na prázdniny k svojim blíz-
kym. Aj v roku 2018 sme účinkovali na Novianskych 
dňoch, no tentoraz aj v spolupráci s o.z. Kabian-
ka. Pripravili sme si pre divákov hudobno-zábav-
nú show. Inšpirovali sme sa známym hudobným 
programom – Chart Show, ktorý je vysielaný na te-
levíznych obrazovkách už pár rokov. Celým veče-
rom divákov sprevádzal rebríček, ktorého hlavnou 
témou boli medziľudské vzťahy, priateľstvo, láska... 
Zavítali k nám aj typické dedinské babičky, ktoré si 
pri piesňach zaspomínali na svoju mladosť, ale aj 
na dôchodcovský život. Vyronili pri nich nie jednu 
slzičku. Svojou návštevou nás poctila aj teta Gizka 
a známa cvičiteľka Edita Papeky. Zaznelo množstvo 
známych piesní, ako Čerešne, Čardáš dvoch sŕdc, 
Ta ne.. Ale  aj Moje telo od detského “idolu” Mira 
Jaroša, v podaní najmladších detí. Núdza nebola aj 
o novodobejšie hity: Horúca láska, Cesty II. triedy, 
Skúšame sa nájsť.. . Diváci si mohli spoločne s nami 
zaspievať aj letný song z roku 2017 – Hej, sokoly! 

Chceli by sme sa teda poďakovať za hojnú účasť, 
za množstvo pozitívnych reakcií, ktorými ste nás po 
vystúpení zahrnuli. Posúva nás to ďalej a vtedy vie-
me, že všetko, čo robíme, má zmysel.

Dovolenky a slnečné počasie nás pomaly opustili, 
začal sa nový školský rok. Keďže rodičov detí z ma-
terskej školy zaujali naše aktivity, oslovili nás, či by 

sme sa nevenovali aj ich deťom. A tak od začiatku 
školského roka v škôlke “beží” hudobno-dramatický 
krúžok. Teší nás, že najmladšia generácia bude krá-
čať v našich šľapajách. 

Október – Mesiac úcty k starším. Nielen počas 
tohto mesiaca, ale aj počas celého roka by sme si 
mali uctievať starších ľudí, pretože sú nám veľmi 
pekným príkladom a vzorom vo všetkom, čo dopo-
siaľ spravili. Program organizovaný obcou niesol 
názov ,,Strieborný podvečer“ a konal sa 12.októbra, 
a bol venovaný práve im. Deti z nášho o.z. boli sú-
časťou tohto programu a predviedli seniorom tradič-
né ľudové pásmo.

Na posledný mesiac v roku sa tešia  predovšet-
kým deti, pretože je vtedy Mikuláša a sú aj Viano-
ce. Naše o.z. sa podieľalo na príprave programu 
k svätému Mikulášovi. Najmladšie deti z hudobno 
- dramatického krúžku mali na ňom svoju spevácku 
premiéru a naša šestica moderátorov so mnou celú 
akciu moderovala.  Deti z tunajšej základnej školy 
s materskou školou  sa tiež predstavili s básňami, 
spevom a tanečnými kreáciami. Strýčko Mikuláš im 
za skvelé vystúpenie priniesol sladké odmeny. Ro-
dičia im spravili fotky s Mikulášom a detičky odchá-
dzali s úsmevom na tvári.

Na záver by sme sa chceli  poďakovať za pomoc 
a podporu pánu starostovi a obecnému zastupiteľ-
stvu, rodičom detí, všetkým našim členom,  spolu-
pracovníkom  a priaznivcom. 

Veríme, že tento začínajúci sa rok  bude ešte  bo-
hatší na tvorivé nápady, zážitky a stretnutia. 

  Marko Mikulášik
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FUTBAL STÁLE ŽIJE

V roku 2018 sa našim mužstvám darilo napĺňať 
ciele, ktoré sme si predsavzali. V najmenšej kategórii 
(prípravka) udržať veľký záujem najmenších o futbal. 
V kategórii dorast sme museli v lete pristúpiť k zlúče-
niu s mužstvom ŠK VEGUM Dolné Vestenice, z dôvo-
du, aby naši juniori mohli naďalej napredovať  a v roku 
2019 sa naplno začleniť do A-mužstva. Tým pádom by 
sa podarilo rozšíriť káder a  stabilizovať A-mužstvo na 
ďalších pár rokov. 

V najmladšej vekovej kategórii máme najsilnejšiu 
základňu. Pôsobí tu v dvoch mužstvách (žiaci a prí-
pravka) 38-členný káder. O týchto 38 talentov sa 
starajú dvaja tréneri Michal Obert a Ľubomír Štrbák 
a podľa potreby im vypomáha Marian Mastný a Peter 
Vrtel. Aj vďaka týmto dvom trénerom a ich prístupu, sa 
nám darí udržať záujem v  najmladšej kategórii. Vy-
rastajú tu talenty, o ktoré majú záujem aj kluby z vyš-
ších súťaži. Na jednej strane je pekné, že po hodinách 
strávených prácou s mládežou je vidieť výsledky, na 
druhej strane, akonáhle sa u nás objaví talentovaný 
hráč, hneď nám ho prehovárajú iné kluby na prestup 
k  nim. Takto sme v roku 2018 prišli o troch hráčov, 
ktorí prestúpili do Nitry a tak skončila u nás kategória 
U-19 (dorast). 

Do leta sme fungovali v tejto vekovej kategórii ako 
samostatné mužstvo a na hosťovanie (striedavý štart) 
nám vypomáhali dorastenci z Dolných Vesteníc. Od 
leta naši dorastenci účinkujú v spoločnom mužstve 
pod hlavičkou ŠK VEGUM Dolné Vestenice. V prípa-
de, že nehrajú za dorast sú pripravení byť k dispozícii 
A-mužstvu a postupne sa zapracúvať do mužstva.

Najväčší problém vo futbale tvoria dospelí. Aj keď 
to podľa čísel tak nevyzerá, lebo v roku 2018 za muž-
stvo nastúpilo 23 hráčov, čo je dostatok pre túto súťaž. 
Najťažšie pre kluby v týchto súťažiach na okresných 
úrovniach je nestabilná dochádzka na tréningový pro-
ces a na zápasy. Hráči sú viazaní pracovnými povin-
nosťami, ktoré už dávno nie sú od 6:00 do 14:00, ale 
podľa potrieb zamestnávateľa. Veľká časť predpisov 
vo futbale je ešte z  čias socializmu a peňažné poplat-
ky a sankcie sú na hranici likvidácií klubov. Predsta-
vitelia riadiacich štruktúr SFZ sa snažia riešiť hlavne 
futbal na najvyššej úrovni, ako je reprezentácia alebo 
liga. Masový amatérsky futbal má existenčné problé-
my. Prežívajú kluby, ktoré investujú do futbalu či už 
z obecných alebo zo súkromných zdrojov nadmerné 
množstvo financií. Podporujú tak futbalistov (žoldnie-
rov), ktorí sú ochotní za pár euro hrať v kluboch na 
druhom konci okresu. Takto si upevňujú „ego“ žiada-
ného hráča. Za predstaviteľov nášho klubu môžem pri-
sľúbiť  to, že spravíme všetko preto, aby sme udržali 
klub v  takej pozícii, ktorá nám umožní si vybrať, ako 

postupovať v blízkej budúcnosti. Podľa prognóz v prie-
behu pár rokov ukončí svoju činnosť viacero klubov 
v našej doline, ako sa to stalo v Čavoji a v Kostolnej 
Vsi pre nedostatok hráčov. 

V roku 2018 sme pracovali na investíciách skvalit-
ňujúcich prostredie pre hráčov a divákov v spolupráci 
s obcou. Umiestnenie nových striedačiek bolo vypo-
čítaných na 2000 euro, rozšírenie trávnatej plochy za 
bránou od multifunkčného ihriska  na 800 euro. Očis-
tenie, natretie konštrukcie a výmena krytiny na 11 000 
euro. Tieto investície do areálu neslúžia len futbalis-
tom, ktorí sa tam chodia v nedeľu „naháňať“. Pritom 
ich niektorí povzbudzujete a tí  „s jednoduchším mys-
lením“ ich urážajú a zosmiešňujú. Areál slúži aj iným 
záujemcom o športové aktivity, ako je Atletico Diviacka 
Nová Ves. Hráči, ktorí usporadúvajú (piaty ročník) me-
moriál Peťa Juríka, starí páni. Spolu je to 160 hráčov, 
ktorí pravidelne jeden až trikrát do týždňa navštevujú 
tento areál. Aktivitu a činnosť TJ nemožno všetku opí-
sať pre množstvo drobných činností. Mnohí z vás, kto-
rí majú doma kvalitný trávnik poznajú  činnosti, ktoré  
vykonávame na ploche 7400 m2 a ich prácu môžete 
ohodnotiť pri pohľade na peknú trávnatú plochu, keď 
navštívite areál.

Na záver treba len poďakovať všetkým ochotným 
ľuďom, ktorí svoj voľný čas dobrovoľne venujú bez-
platnej činnosti pre náš klub. Poďakovanie patrí aj 
sponzorom a obci za výbornú spoluprácu.

   Robert Žember

Uplynul rok 2018 a nám prináleží povinnosť zhodnotiť dianie v našej TJ nielen na zá-
klade štatistík, ale aj perspektívy nášho klubu a celého športu ako takého. 
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ŽIJÚ MEDZI NAMI
Všetci dobre poznáme fotografie z našich 

Obecných novín, obecného kalendára či webo-
vej stránky obce. Autorkou 
všetkých je Gabika Mac-
ková. Právom ju môžeme 
pokladať za našu „dvornú“ 
fotografku. A že to nie je 
iba taký koníček, ale sku-
točná láska, tak to nám pri-
blíži ona sama.

Kedy a aký odbor si študovala?
V šk. roku 1988/1989 som nastúpila na Strednú 

školu vo Zvolene, kde som vyštudovala fotogra-
fiu a neskôr aj v Žiline, všeobecnú ekonomiku pre 
výrobné podniky. V súčasnej dobe sú obe školy už 
zrušené. K fotografovaniu som sa dostala už na zá-
kladnej škole, keďže fotili aj moji rodičia. Doma 
sme mali veľa fotografií, ktoré sme si vždy radi 
prezerali. Rodičia mali fotoaparát Zenit, s ktorým 
som fotila už počas základnej školy. Môj prvý fo-
toaparát bol Praktica BX20. Bolo to to najlepšie, čo 
som v tej dobe mohla mať. Už počas strednej školy 
som chodila fotiť svadby. Bolo to úplne iné fotenie, 
ako v dnešnej dobe. Všetky parametre ako sú clona, 
expozícia, citlivosť na svetlo a samozrejme aj za-
ostrovanie, som si musela nastaviť sama podľa sve-
telných podmienok, nič nebolo v automatike. Dobre 
som si rozmyslela, kedy na foťáku stlačím spúšť, 
či je ten správny moment. Vtedy sa fotilo len na 36 
obrázkový film. 

Spomínaš si, ako sa kedysi vyvolávali foto-
grafie?

Áno, ešte to mám všetko v pamäti. Doma sme 
si v provizórnej čiernej komore – tmavými dekami 
zatemnenej kúpeľni - vyrábali fotografie. Bola to 
pre mňa veľmi zaujímavá veda. Najskôr sme mu-
seli vyvolať film, na ktorý sme fotili. Potom sa film 
musel vysušiť, vložiť zväčšovák, pomocou ktorého 
sa vybral výrez fotky a nastavil sa čas exponovania 
fotopapiera. Následne fotopapier prešiel 3 miska-
mi, v ktorých bola vývojka, prerušovač a ustaľo-
vač a opäť čistá voda, v ktorej sa hotové fotky prali 

od chemikálií. Toto všetko sa robilo v úplnej tme, 
aby sa fotopapier neosvetlil a veľmi slabo svietila 
iba červená žiarovka. Samozrejme, že nakoniec sa 
mokré fotky museli dať do horúcej leštičky a po-
mocou gumeného valčeka sa vytlačila prebytočná 
voda. Fotky sa tým vysušili a chytili pekný lesk. Už 
počas strednej školy mi rodičia urobili v jednej mie-
stnosti doma naozajstnú tmavú komoru so všetkým, 
čo k tomu patrí. Bola som na to veľmi pyšná, lebo to 
mal doma málokto. Veľmi im za to ďakujem. V tom 
čase sa vyvolávali iba čiernobiele fotografie. Fareb-
né sa začali vyvolávať až v 90. rokoch. No povedzte 
…, nebola to celá veda? A preto som sa rozhod-
la študovať fotografiu, veľmi ma to bavilo a baví 
dodnes. Žiaľ, nikdy som v tomto odbore nebola 
zamestnaná.

Viem o Tebe, že občas chodíš aj „kamero-
vať“.

Áno, na dráhu kameramanky som sa dala ešte po-
čas strednej školy, keď rodičia kúpili prvú kameru 
na malé 8mm kazety. Aj dnes občas chodím kame-
rovať svadby, rodinné oslavy, rôzne kultúrne po-
dujatia, spevácke súťaže a estrádne programy. Tiež 
sa mi podaril natočiť hudobný videoklip a video 
o Kráľovskej ajurvedskej masáži. V minulosti som 
videa strihala pomocou videorekordéra. Neskôr 
som si kúpila 2 kamery na SD karty a PC program, 
v ktorom spracovávam videá. Sú to neporovnateľné 
možnosti. 

 
Aké úspechy si dosiahla?

Už počas štúdia som vyhrala súťaž o najlepšiu 
reportážnu fotografiu a tiež portrétnu fotografiu. 
V súčasnosti som členkou v niekoľkých fotosku-
pinách, kde sa vyhlasujú fotosúťaže ,,TOP 10“ na 
rôzne foto témy. Dvakrát som sa do súťaže zapoji-
la a moje fotky sa dostali medzi TOP 10 najlepších 
fotografii. Bolo to pre mňa nepredstaviteľné, lebo 
v skupinách sú fotografi, ktorí sa foteniu a úpra-
vám venujú každodenne s neuveriteľnou techni-
kou. Ja takú techniku nemám, je to finančne veľmi 
náročné.
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Čo a kedy fotíš najradšej?
Najradšej fotím prírodu, západy slnka, nočné 

fotky, ale aj deti a portréty. Z každého niečo. Popri 
zamestnaní nemám toľko času sa fotografovaniu 
a  všetkému, čo s tým súvisí, venovať, keďže sa ve-
nujem aj iným aktivitám, ako sú zdravotné prechádz-
ky, spievanie a skúšky v tunajšom speváckom zbore 
a samozrejme moja rodina. V súčasnej dobe sa venu-
jem najmä dcére Radke, ktorá 4. rok študuje na kon-
zervatóriu a často s ňou chodím na divadelné pred-
stavenia  a  spevácke koncerty, niekedy aj v týždni.

 

Fotky v TOP 10:

 A teraz niečo pre pohladenie duše ....
  - mk -
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ŠTATISTIKA OBYVATE¼STVA ZA ROK 2018

Stav obyvateľstva k 1. 1. 2018:  ženy:   900     muži:  869    Spolu: 1 769

Stav obyvateľstva k 31. 12. 2018: ženy: 910  muži:  860    Spolu:  1 770

Narodenie v roku 2018
Počet narodených žien:  8 Počet narodených mužov:   7  Spolu   15 
 
Úmrtie v roku 2018
Počet úmrtí žien:   4 Počet úmrtí mužov:     11  Spolu:    15

Rôzne__________________________________________________________

Štatistika obyvateľstva za rok 2018
 
Stav obyvateľstva k 1. 1. 2018: ženy:   900     muži: 869  Spolu: 1 769 
 

Stav obyvateľstva k 31. 12. 2018: ženy: 910  muži: 860  Spolu: 1 770 
 
Narodenie v roku 2018 
Počet narodených žien: 8 Počet narodených mužov: 7   Spolu       15  
 
Úmrtie v roku 2018 
Počet úmrtí žien:  4 Počet úmrtí mužov:  11 Spolu:       15 
 

 
 
Prisťahovanie v roku 2018 
Počet prisťahovaných žien: 15 Počet prisťahovaných mužov:   9 Spolu:      24  
 
Odsťahovanie v roku 2018 
Počet odsťahovaných žien: 9 Počet odsťahovaných mužov:  14 Spolu:      23  
 

Celkový prehľad za rok 2018:  
 
 ženy muži spolu 
Stav k 1. 1. 2018 900 869 1 769 
Narodenie 8 7 15 
Úmrtie 4 11 15 
Prisťahovanie 15 9 24 
Odsťahovanie 9 14 23 
Stav k 31. 12. 2018 910 860 1 770 
 

Rôzne__________________________________________________________

Štatistika obyvateľstva za rok 2018
 
Stav obyvateľstva k 1. 1. 2018: ženy:   900     muži: 869  Spolu: 1 769 
 

Stav obyvateľstva k 31. 12. 2018: ženy: 910  muži: 860  Spolu: 1 770 
 
Narodenie v roku 2018 
Počet narodených žien: 8 Počet narodených mužov: 7   Spolu       15  
 
Úmrtie v roku 2018 
Počet úmrtí žien:  4 Počet úmrtí mužov:  11 Spolu:       15 
 

 
 
Prisťahovanie v roku 2018 
Počet prisťahovaných žien: 15 Počet prisťahovaných mužov:   9 Spolu:      24  
 
Odsťahovanie v roku 2018 
Počet odsťahovaných žien: 9 Počet odsťahovaných mužov:  14 Spolu:      23  
 

Celkový prehľad za rok 2018:  
 
 ženy muži spolu 
Stav k 1. 1. 2018 900 869 1 769 
Narodenie 8 7 15 
Úmrtie 4 11 15 
Prisťahovanie 15 9 24 
Odsťahovanie 9 14 23 
Stav k 31. 12. 2018 910 860 1 770 
 

Prisťahovanie v roku 2018
Počet prisťahovaných žien: 15 Počet prisťahovaných mužov:   9 Spolu:     24 

Odsťahovanie v roku 2018
Počet odsťahovaných žien:  9 Počet odsťahovaných mužov:  14 Spolu:     23
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SAMOSPRÁVA OBCE

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta 
obce, oba zvolené v priamych voľbách obyvateľmi obce 
na štyri roky, s rozdielnymi kompetenciami, povinnosťa-
mi a zodpovednosťou.

Starosta obce spolu s poslancami  obecného zastu-
piteľstva  svojím pôsobením   bezprostredne usmerňu-
jú a ovplyvňujú  mnohé oblasti  života obce a potreby 
jej obyvateľov, akými  sú výstavba a rozvoj obce, stav 
miestnych  komunikácií, verejné osvetlenie, nakladanie 
s odpadmi, školstvo, kultúrne, spoločenské a športové 
vyžitie obyvateľov obce, sociálne služby. Zodpovední sú 
ale aj za nakladanie s majetkom a hospodárenie obce, 
ochranu majetku obce, bytovú politiku, za výšku a vý-
ber daní a poplatkov. Zodpovední sú tiež za množstvo  
povinností,  ktoré im zákonom  boli prenesené  zo štátu  
a plnia tak úlohy  štátnej správy.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zlo-
žený z poslancov. Počet poslancov na celé volebné ob-
dobie 2018 až 2022 si obecné zastupiteľstvo  pred voľ-
bami určilo pre našu obec v počte 7 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otáz-
kach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zása-
dy hospodárenia a nakladanie s majetkom obce, schva-
ľovať rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľovať územný 
plán a koncepciu rozvoja obce, schvaľovať štatút, erb, 
vlajku a pečať obce. Obecné zastupiteľstvo ďalej rozho-
duje aj o miestnych daniach, vyhlasuje miestne referen-
dum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, 
uznáša sa na nariadeniach, ktoré sú takými miestnymi 
zákonmi, zriaďuje a zrušuje svoje obchodné spoločnosti, 
rozpočtové a príspevkové organizácie obce.

Starosta obce je najvyšším predstaviteľom a štatu-
tárnym orgánom obce. Vykonáva obecnú správu, riadi 
prácu obecného úradu, zastupuje obec vo vzťahu k štát-
nym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, zvolá-
va a  vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, vydáva 
pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úra-

Rôzne__________________________________________________________ 

Samospráva obce

Voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018, rozhodli 
o tom, kto najbližšie 4 roky  povedie, bude spravovať a reprezentovať našu  obec ako jej 
starosta, a o tom, ktorí obyvatelia obce budú ako poslanci obecného zastupiteľstva 
rozhodovať o základných otázkach života obce, o jej majetku a hospodárení, o jej 
budúcom smerovaní.

Obec Diviacka Nová Ves je jednou s viac ako 2900 obcí  
Slovenska. Každá obec pritom tvorí samostatný územný 
samosprávny a správny celok. Samosprávu obce vykonávajú 
obyvatelia obce, a to prostredníctvom orgánov obce, miestnym 
referendom a zhromaždením obyvateľov obce.

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce, oba 
zvolené v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky, 

s rozdielnymi kompetenciami, povinnosťami a zodpovednosťou.

Starosta obce spolu s poslancami  obecného zastupiteľstva svojim pôsobením   
bezprostredne usmerňujú a ovplyvňujú  mnohé oblasti  života obce a potreby jej obyvateľov,
akými sú výstavba a rozvoj obce, stav miestnych komunikácií, verejné osvetlenie,
nakladanie s odpadmi, školstvo, kultúrne, spoločenské a športové vyžitie obyvateľov 
obce, sociálne služby. Zodpovední sú ale aj za nakladanie s majetkom a hospodárenie obce, 
ochranu majetku obce, bytovú politiku, za výšku a výber daní a poplatkov. Zodpovední sú tiež 
za množstvo povinností,  ktoré im zákonom  boli prenesené zo štátu a plnia tak úlohy 
štátnej správy.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov. Počet 
poslancov na celé volebné obdobie 2018 až 2022 si obecné zastupiteľstvo  pred voľbami 
určilo pre našu obec v počte 7 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 
vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce, schvaľovať rozpočet 
obce a jeho zmeny, schvaľovať územný plán a koncepciu rozvoja obce, schvaľovať štatút, 
erb, vlajku a pečať obce. Obecné zastupiteľstvo ďalej rozhoduje aj o miestnych daniach, 
vyhlasuje miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, uznáša sa na 
nariadeniach, ktoré sú takými miestnymi zákonmi, zriaďuje a zrušuje svoje obchodné 
spoločnosti, rozpočtové a príspevkové organizácie obce.

Starosta obce je najvyšším predstaviteľom a štatutárnym orgánom obce. Vykonáva 
obecnú správu, riadi prácu obecného úradu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, 
k právnickým a fyzickým osobám, zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

Voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018, rozhodli o tom, kto 
najbližšie 4 roky  povedie, bude spravovať a reprezentovať našu  obec ako jej starosta, a o tom,  
ktorí obyvatelia obce budú ako poslanci obecného zastupiteľstva rozhodovať o základných otáz-
kach života obce, o jej majetku a hospodárení, o jej budúcom  smerovaní.

du a poriadok odmeňovania zamestnancov obce. Roz-
hoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo 
povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v ob-
lasti verejnej správy.

Vo vzťahoch medzi starostom a obecným zastupiteľ-
stvom je dôležitá spolupráca, spoločné záujmy a rovna-
ký pohľad na záujmy a potreby obce. Dobré fungovanie 
samosprávy závisí od kvality spolupráce medzi staros-
tom a obecným zastupiteľstvom, od uznaní kompetencií 
toho druhého, od ich vzájomného rešpektu. Dobrá spo-
lupráca orgánov obce je schopná prekonať množstvo 
prekážok a vie zabezpečiť bezproblémové fungovanie 
obce a jej prosperitu. R.Géczy

Obec pri výkone samosprávy vykonáva veľké množ-
stvo úkonov súvisiacich s jej majetkom a hospodárením, 
životným prostredím, školstvom, miestnymi komuniká-
ciami, verejným osvetlením, údržbou zelene, sociálnymi 
vecami a kultúrou, zabezpečuje verejnoprospešné služ-
by, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a udržia-
va čistotu v obci.

Všetky tieto činnosti obec finančne zabezpečuje hlav-
ne z podielu daní v správe štátu a z vlastných príjmov. 
Jednou z najväčších výdavkových položiek aj našej 
obce je nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drob-
nými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce.

Zber, odvoz, recyklovanie a likvidáciu triedených dru-
hov odpadu pre papier, sklo, plasty, kovy a tetrapaky za-
bezpečujú a financujú obciam  od 1. 7. 2016 organizácie 
zodpovednosti výrobcov (OZV) prostredníctvom zbero-
vých spoločností.

Na úhrade výdavkov, ktoré vznikajú pri nakladaní so 
zmesovými komunálnymi odpadmi a s drobnými staveb-
nými odpadmi sú povinní podieľať sa aj tvorcovia odpa-
du v obci, teda obyvatelia obce, a to vo výške, ktorá je 
určená v záväznom nariadení obce.

Naša obec má prijaté VZN č. 2/2014, v ktorom bola 
doplnkom výška poplatku za zmesový komunálny odpad 
určená vo výške 0,05 eura za osobu a kalendárny deň, 
t. j. 18,25 eur/rok/osoba. Stalo sa tak od 1. januára 2017 
z dôvodu nových  povinností obce pri nakladaní s  od-

Obec Diviacka Nová Ves je 
jednou s viac ako 2900 obcí  Slo-
venska. Každá obec pritom tvorí 
samostatný územný samospráv-
ny a správny celok. Samosprávu 
obce vykonávajú obyvatelia obce, 
a to prostredníctvom orgánov obce, 
miestnym referendom a zhromaž-
dením obyvateľov obce.

Triedenie odpadu
 bude šetriť obecné

 i vaše peniaze
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Fejtón

padmi, zvyšovaním nákladov na odvoz, uloženie a likvi-
dáciu zmesového komunálneho odpadu.

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadu je 
daný zákonom. Dnes je to 5 eur za jednu tonu zmesové-
ho komunálneho odpadu. Od 1. marca 2019 po zmene 
zákona  jeho výška nebude paušálna pre všetky obce, 
ale sa bude odvíjať od toho, aké percento separovaných 
zložiek odpadu (papier, sklo, plasty, kovy a tetrapaky) 
obec  vyseparuje z celkového množstva zmesového 
komunálneho odpadu ročne. Pre našu obec, ktorá v sú-
časnosti vyseparuje 20 %, bude cena za uloženie jednej  
tony zmesového komunálneho odpadu od 1. 3. 2019 až 
vo výške  12 eur a v budúcich rokoch ešte viac.

Motivačný prvok tejto zmeny zákona  obci a jej oby-
vateľom  našepkáva, aby odpad triedili, triedili, triedi-

li. Do tej doby, keď sa naša obec dostane na potrebnú  
úroveň aspoň 40 %,  pristúpili poslanci obecného za-
stupiteľstva pre rok 2019 k zvýšeniu poplatku za odvoz, 
uloženie a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu 
od obyvateľov obce. Novela VZN o miestnych daniach 
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady nadobudla účinnosť 1. januára 2019. Výška po-
platku za zmesový komunálny odpad je v ňom určená 
vo výške 0,0685 eura za osobu a kalendárny deň, t. j. 
25 eur/rok/osoba.

Veríme, že toto nevyhnutné opatrenie sa stretne s  va-
šim pochopením a bude vás  motivovať na lepšie na-
kladanie s odpadmi tak, aby sme si spoločné finančné 
prostriedky šetrili a zároveň, aby bola naša obec krajšia 
a čistejšia. 

účinnosť 1. januára 2019. Výška poplatku za zmesový komunálny odpad je v ňom určená vo 
výške 0,0685 eura za osobu a kalendárny deň, t. j. 25 eur/rok/osoba.

Veríme, že toto nevyhnutné opatrenie sa stretne s Vašim pochopením a bude Vás  
motivovať na lepšie nakladanie s odpadmi tak, aby sme si spoločné finančné prostriedky 
šetrili a zároveň, aby bola naša obec krajšia a čistejšia. 

-OCÚ-

 Fľaša
Ááále, to je konečne paráda!!! Počujem dnes z každej strany. Dlho som rozmýšľala, kým som prišla na to, že 

to rozpráva  stará plastová fľaša. Prišlo mi jej skutočne ľúto.
“Asi sa nemá s kým porozprávať, alebo je veľmi šťastná,“ hútala som. 
A potom sa rozhovorila: “Prešla som strastiplnú cestu, najviac mi utkvela v pamäti výrobná linka plná mne 

podobných. Tam nás čosi naplnilo sladkou tekutinou,. Bolože to veselo! Toľko priateliek.
Cesta kamiónom, sklad, polica v obchode. Všade priatelia. Potom však prišla Ona. Chladná kráska. Prečo si 

vybrala práve mňa? Prečo ja? Od tej chvíle už len samota. Ani ten sladký obsah jej nechutil. Tak ma jednoducho 
vyhodila na ulicu. 

Jeden pako si zo mňa urobil futbalovú loptu a tak som sa ocitla raz na jednom a potom na druhom konci ulice. 
Ujko, ktorý chodil ulicou každý deň, sa už nemohol prizerať, zdvihol má a uložil k ostatným. 
A už som separovaný odpad,  už som opäť s priateľkami, už nie som sama. A ktovie,
možno raz bude zo mňa pekná bunda.“     -mk-
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V osudný deň, 4. mája 1919, sa Štefá-
nik po dlhšom pobyte v zahraničí vracal 
domov. Prichádzal šťastný a nedočkavý, 
veď na Slovensku nebol šesť rokov. Letel 
z letiska Campoformido pri Udine. Spre-
vádzali ho Taliani: dvaja letci a mecha-
nik-rádiotelegrafista.

Lietadlo malo pristáť na letisku v bra-
tislavských Vajnoroch, lenže neďaleko 
Ivanky pri Dunaji sa náhle zrútilo. Všet-
ci členovia posádky boli na mieste mŕtvi. 
Štefánika pochovali v mohyle na Bradle, 
ktorej autorom je významný slovenský ar-
chitekt Dušan Jurkovič.

Čo sa stalo?
Doteraz nikto neobjasnil príčiny smr-

teľnej havárie. Oficiálne správy hovorili 
o zlom počasí, no svedecké výpovede 
to vyvrátili. V ten deň vraj bolo slnečno 
a fúkal slabý vietor. Ďalšou spomínanou 
verziou bola technická porucha lietadla, 
lenže pilot mal veľké možnosti na núdzo-
vé pristátie.

Svedkovia opisovali aj výbuch, kto-
rý bolo vidno z viac ako 10-kilometrovej 
vzdialenosti. Ďalšia teória hovorila, že 
lietadlo zostrelili Maďari, niektorí historici 
prišli s myšlienkou atentátu. Jednoznač-
né vysvetlenie smrti tohto veľkého Slová-
ka dodnes neexistuje.

Zo Štefánikovho životopisu
• narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách
• vyštudoval Evanjelické lýceum v Brati-

slave, v Prahe potom
 absolvoval stavebné inžinierstvo a as-

tronómiu
• v roku 1916 založil v Paríži Národnú 

radu československú, 
 vrcholný orgán československého za-

hraničného odboja
• zaslúžil sa o vznik československej ar-

mády
• zahynul 4. mája 1919, keď sa zrútil 

s lietadlom
• nestihol tak už sobáš s Taliankou Giu-

lianou Benzoni 1

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK ZAHYNUL PRED 100 ROKMI.
DOZVIEME SA, AKO ZOMREL?

 Politik, diplomat, generál, astronóm. Tým všetkým bol generál Milan Rastislav Štefánik. Od 
jeho tragickej smrti uplynie tento rok 100 rokov. Zomrel po páde lietadla neďaleko Ivanky pri 
Dunaji, keď sa vracal z Talianska. Haváriu doteraz nikto jednoznačne neobjasnil.

História_________________________________________________________

Milan Rastislav Štefánik zahynul pred 100 rokmi. Dozvieme sa, ako 
zomrel?

Politik, diplomat, generál, astronóm. Tým všetkým bol generál Milan Rastislav Štefánik. Od 
jeho tragickej smrti uplynie tento rok 100 rokov. Zomrel po páde lietadla neďaleko Ivanky pri 
Dunaji, keď sa vracal z Talianska. Haváriu doteraz nikto jednoznačne neobjasnil.

Miesto havárie: Zo Štefánikovho lietadla zostali len trosky. Autor: TASR, archív

V osudný deň, 4. mája 1919, sa Štefánik po dlhšom pobyte v zahraničí vracal domov. 
Prichádzal šťastný a nedočkavý, veď na Slovensku nebol šesť rokov. Letel z letiska 
Campoformido pri Udine. Sprevádzali ho Taliani: dvaja letci a mechanik-rádiotelegrafista.

Lietadlo malo pristáť na letisku v bratislavských Vajnoroch, lenže neďaleko Ivanky pri 
Dunaji sa náhle zrútilo. Všetci členovia posádky boli na mieste mŕtvi. Štefánika pochovali 
v mohyle na Bradle, ktorej autorom je významný slovenský architekt Dušan Jurkovič.

Čo sa stalo?
Doteraz nikto neobjasnil príčiny smrteľnej havárie. Oficiálne správy hovorili o zlom počasí, 
no svedecké výpovede to vyvrátili. V ten deň vraj bolo slnečno a fúkal slabý vietor. Ďalšou 
spomínanou verziou bola technická porucha lietadla, lenže pilot mal veľké možnosti 
na núdzové pristátie.

Miesto havárie: Zo Štefánikovho lietadla zostali len trosky.  
 Autor: TASR, archív

Svedkovia opisovali aj výbuch, ktorý bolo vidno z viac ako 10-kilometrovej vzdialenosti. 
Ďalšia teória hovorila, že lietadlo zostrelili Maďari, niektorí historici prišli s myšlienkou 
atentátu. Jednoznačné vysvetlenie smrti tohto veľkého Slováka dodnes neexistuje.

Zo Štefánikovho životopisu
• narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách
• vyštudoval Evanjelické lýceum v Bratislave, v Prahe potom absolvoval stavebné 

inžinierstvo a astronómiu
• v roku 1916 založil v Paríži Národnú radu československú, vrcholný orgán 

československého zahraničného odboja
• zaslúžil sa o vznik československej armády
• zahynul 4. mája 1919, keď sa zrútil s lietadlom
• nestihol tak už sobáš s Taliankou Giulianou Benzoni1

Hlboko ľudský, národný i svetový                                                                       Posmrtná maska

Mohyla na Bradle                                                                                                   Bol úspešný astronóm

 

                                                            
1 Dostupné na internete: http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/milan-rastislav-stefanik 
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Ďalšia teória hovorila, že lietadlo zostrelili Maďari, niektorí historici prišli s myšlienkou 
atentátu. Jednoznačné vysvetlenie smrti tohto veľkého Slováka dodnes neexistuje.

Zo Štefánikovho životopisu
• narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách
• vyštudoval Evanjelické lýceum v Bratislave, v Prahe potom absolvoval stavebné 

inžinierstvo a astronómiu
• v roku 1916 založil v Paríži Národnú radu československú, vrcholný orgán 

československého zahraničného odboja
• zaslúžil sa o vznik československej armády
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Mohyla na Bradle                                                                                                   

Hlboko ľudský, národný i svetový             Busta Štefánik 

Bol úspešný astronóm                                                                                              

Dostupné na internete: http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/milan-rastislav-stefanik                                                                           
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Počet porcií:  12
                                                 
Čas prípravy:  30 minút

Ingrediencie 
 
cheesecake - nepečený      cheesecake - čokoládová   cheesecake
korpus:     plnka:     - poleva:         
                                      
240 g kukuričné lupienky  500 g jemný tvaroh   140 ml šľahačková smotana

80 g rozpustené maslo  200 ml šľahačková    100 g tmavá čokoláda 
     smotana    (čokoláda na varenie)

4 polievková lyžica kakao  300 g tmavá čokoláda
     (čokoláda na varenie)

ČOKOLÁDOVÝ BEZLEPKOVÝ  CHEESECAKE

Príprava
 1. Príprava na náš cheesecake je skutočne jednoduchá. Najprv si pripravíme všetky suroviny.
 2. Lupienky rozdrvíme v mixéri na jemno. Pridáme rozpustené maslo a kakao. Ak použijeme veľký robot, 

opäť premixujeme. Keď zvolíme menší, všetko spolu v miske poriadne vymiešame, aby sa hmota spojila.
 3. Tortovú formu (priemer cca 25 cm) vystelieme papierom na pečenie (alobalom) a to tak, že si vystrihneme 

na spodnú časť kruh a potom pásy na bočné steny formy.
 4. Na vystlané dno zatlačujeme pripravenú korpusovú zmes a dáme minimálne na 20 minút do chladničky 

stuhnúť.
 5. Medzitým si pripravíme tvarohovo-čokoládovú plnku. Čokoládu rozpustíme vo vodnom kúpeli. Tvaroh 

vymiešame so smotanou. Smotanu nešľaháme, prilejeme ju tekutú.
 6. Rozpustenú čokoládu necháme vychladiť, aby bola vlažná, potom ju zapracujeme do tvarohového krému.
 7. Na boky formy vložíme pásy papiera na pečenie. Keď tak urobíme, cheesecake sa pekne oddelí od formy.
 8. Nepečený základ na cheesecake vyberieme z chladu a rozotrieme čokoládovú plnku. Formou potrasie-

me, aby sa hmota zarovnala. Opäť dáme do chladu.
 9. Vo vodnom kúpeli v šľahačkovej smotane rozpustíme tmavú čokoládu. Vznikne nám hladká poleva. Ne-

cháme trošku vychladiť. Nie úplne, aby sa nám poleva  potom pekne rozliala na čokoládovú hmotu.
10. Pripravenú polevu rozlejeme na tvarohovo-čokoládovú plnku.
11. Hotový koláčik necháme zachladiť aspoň na dve hodiny, najlepšie cez noc.
12. Dozdobíme  šľahačkou, medovkou  alebo plátkami mandlí, kukuričnými guličkami v čokoláde -  ako nám 

chutí. Krájame nožom, ktorý vložíme do vriacej vody, osušíme, aby sme nakrájali pekné rezy.
13. Náš čokoládový cheesecake je plný čokolády. Príprava je rýchla a jednoduchá. A čo je dôležité, chutí 

neodolateľne. Internet

Čokoládový bezlepkový  cheesecake

Počet porcií: 12

Čas prípravy: 30 minút

Ingrediencie 

cheesecake - nepečený 
korpus:                          

240 g kukuričné lupienky

80 g rozpustené maslo

4 polievková lyžica kakao

cheesecake - čokoládová 
plnka:

500 g jemný tvaroh

200 ml šľahačková 
smotana

300 g tmavá čokoláda 
(čokoláda na varenie)

cheesecake - poleva:

140 ml šľahačková 
smotana

100 g tmavá čokoláda 
(čokoláda na varenie)

Príprava

1. Príprava na náš cheesecake je skutočne jednoduchá. Najprv si pripravíme všetky suroviny.
2. Lupienky rozdrvíme v mixéri na jemno. Pridáme rozpustené maslo a kakao. Ak použijeme 

veľký robot, opäť premixujeme. Keď zvolíme menší, všetko spolu v miske poriadne 
vymiešame, aby sa hmota spojila.

3. Tortovú formu (priemer cca 25 cm) vystelieme papierom na pečenie (alobalom) a to tak, že si 
vystrihneme na spodnú časť kruh a potom pásy na bočné steny formy.

4. Na vystlané dno zatlačujeme pripravenú korpusovú zmes a dáme minimálne na 20 minút do 
chladničky stuhnúť.

5. Medzitým si pripravíme tvarohovo-čokoládovú plnku. Čokoládu rozpustíme vo vodnom 
kúpeli. Tvaroh vymiešame so smotanou. Smotanu nešľaháme, prilejeme ju tekutú.

6. Rozpustenú čokoládu necháme vychladiť, aby bola vlažná, potom ju zapracujeme do 
tvarohového krému.

7. Na boky formy vložíme pásy papiera na pečenie. Keď tak urobíme, cheesecake sa pekne 
oddelí od formy.

8. Nepečený základ na cheesecake vyberieme z chladu a rozotrieme čokoládovú plnku. Formou 
potrasieme, aby sa hmota zarovnala. Opäť dáme do chladu.

9. Vo vodnom kúpeli v šľahačkovej smotane rozpustíme tmavú čokoládu. Vznikne nám hladká 
poleva. Necháme trošku vychladiť. Nie úplne, aby sa nám poleva potom pekne rozliala na 
čokoládovú hmotu.

10. Pripravenú polevu rozlejeme na tvarohovo-čokoládovú plnku.
11. Hotový koláčik necháme zachladiť aspoň na dve hodiny, najlepšie cez noc.
12. Dozdobíme šľahačkou, medovkou alebo plátkami mandlí, kukuričnými guličkami v čokoláde 

- ako nám chutí. Krájame nožom, ktorý vložíme do vriacej vody, osušíme, aby sme nakrájali 
pekné rezy.

13. Náš čokoládový cheesecake je plný čokolády. Príprava je rýchla a jednoduchá. A čo je 
dôležité, chutí neodolateľne.                                                                                                          
Internet


