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Tešíme sa, že sa opäť spolu stretávame na stránkach našich novín.

Aj keď sme kedysi… pozeraním a čítaním správ získavali informácie, teraz je táto 
aktivita prameňom hnevu, rozhorčenia a frustrácie. Dúfam, že to nebude v tomto 
prípade, že vás potešíme pozitívnymi informáciami.

Istá novinárka sa raz rozhodla sa pre pokus, aby si overila, či skutočne ženy a muži 
komunikujú až tak odlišne. Cez víkend spomenula bratovi, že sa známa bude 
vydávať. Rozhovor trval asi minútu a pozostával z dvoch otázok z  jeho strany – 
Koho si berie a kedy bude svadba?

Podobnú informáciu potom podala aj sestre. Spoločná konverzácia trvala asi 
štyri hodiny a  zahŕňala témy: prečo sa ide vydávať, aké šaty a  výzdobu bude 
mať, koľko hostí pozýva, kde sa uskutoční hostina a  svadobná cesta + detaily 
o družičkách a ich róbach. Plynulo prešli k aktuálnym módnym trendom, porovnali 
minulotýždňové nákupy. Nato začali polemizovať o  psychologickom vplyve 
výpredajov na správanie spotrebiteľa, následne každá vytiahla zaujímavú správu, 
ktorú zachytila v  televízii – o  voľbách, o Oscaroch. Pokračovali rozoberaním 
večerného filmu, začali sa rozplývať nad najkrajšími hercami planéty. Potom prešli 
na globálne otepľovanie a usúdili, že tohtoročná zima nebola najstudenšia, akú si 
pamätajú a zaspomínali si na nádherné „základkovské“ časy, keď  sa cestou domov 
zo školy kĺzali na dedinskom potoku…

Zhrnuté a  podčiarknuté – Na otázku „o  čom  sa mohli tak dlho rozprávať?“ 
odpovedám vždy: „A o čom sa dá hovoriť krátko, ak chceš vedieť čo najviac?“
Nerozmýšľajme, kde a kedy sme zaspali, čo nám ušlo, či sa to dá stihnúť, skúsme 
neutekať, nenaháňať čas a poďme sa niečo dozvedieť. 
                    –mk–   

EDITORIÁL



• Obecné noviny •

– 2 –

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Investičné akcie
Rok 2019 bol rokom povolebným, ktorý s obľubou väčšina ľudí sledujúcich komunálnu sféru označuje ako oddychový. Rok, 
kedy treba prísť s novými nápadmi a postupne na nich začať pracovať. To však neplatí pre Diviacku Novú Ves. S ohľadom na 
kontinuitu vo vedení obce bolo možné realizovať už pripravené projekty a taktiež rozbehnúť prípravu nových. Najprv sa však 
obzrime za uplynulým rokom.

Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy Diviacka Nová Ves
Najväčšou stavbou roku 2019 v obci bola 
akcia nazývaná: „Zníženie energetickej 
náročnosti Materskej školy“, na ktorú 
obec získala nenávratnú dotáciu vo 
výške 389  115,87 € z  Ministerstva 
životného prostredia SR. Spoluúčasť 
obce predstavovala suma 20 479,78 €.

Ešte pred opisom rozsahu prác 
je vhodné si pripomenúť, že 
počas predošlých rokov sme v objekte 
škôlky zrekonštruovali kotolňu a  tiež 
sociálne zariadenia. Išlo o  dôležité 
práce, pretože dlh na investíciách 
v  tomto objekte bol za posledné 
desaťročia značný. Veď ešte nedávno 
škôlka vyrábala teplo za pomoci uhlia 
a štipľavý dym obťažoval široké okolie. 
Tieto časy môžeme s  radosťou označiť 
za minulé. 

Ako povedal Ján Amos Komenský: „Nesľubuj, že vykonáš, nehovor, že si vykonal, ale ponechaj svojim skutkom, aby za teba hovorili.
Je to už  rok, odkedy som opäť získal vašu dôveru a stal som sa starostom obce. Bol to rok plný nových vecí, zmien, očakávaní, 
hľadaní nových riešení, príjemných stretnutí s vami, ale aj rok plný starostí, problémov, pochybností či nejasností.
Rok 2019 je za nami a každý z nás sa ho snažil naplniť najlepšie ako vedel, či už v oblasti rodinnej, pracovnej alebo osobnej. 
Život nám prináša množstvo rôznych situácií a prekážok, no je len na nás, ako sa s nimi dokážeme vysporiadať. Držím každému 
palce, aby ich mal čo najmenej a keď sa už objavia, aby ste ich úspešne prekonávali. V novom roku 2020 chceme pokračovať v 
budovaní a zveľaďovaní našej obce a veríme, že sa i vy budete so záujmom podieľať na jej rozvoji a všetci spoločne priložíme 
ruku k dielu pre zlepšenie kvality života v obci. Všetko, čo sa doteraz robilo, ale aj to čo plánujeme, sa robí pre zlepšenie a 
skvalitnenie nášho života. V našej obci je momentálne veľa toho, čo treba vylepšiť, skrášliť ale i vybudovať. Na to je potrebné 
veľa práce či úsilia, no i spolupráce, tolerancie a ochoty od vás, občanov.
Ale pre našu obec na rôznych postoch pracujú šikovní a pracovití ľudia. Okrem toho, že zabezpečujú každodenný chod, 
podieľajú sa aj na príprave nových  plánov a žiadostí potrebných pre získanie financií na projekty aj ich realizáciu. Veľmi si 
cením ich prácu a ďakujem im za to, že tak robia. Som hrdý, že s nimi môžem spolupracovať a vyslovujem presvedčenie, že 
si zaslúžia uznanie a pochvalu aj od všetkých obyvateľov. V kolektíve máme aj mladých ľudí, ktorí si našli svoje miesto a sú 
platnými členmi kolektívu obce. 
Život ľudí a aj obce je pestrý, musí sa prispôsobovať okamžitým situáciám a podmienkam. Preto nie je možné všetko 
dopodrobna naplánovať, dať na papier a sľúbiť. Preto chcem vysloviť predsavzatie, že budem robiť maximum pre to, aby 
sme naše zámery realizovali.
Moje ďakujem patrí poslancom obecného zastupiteľstva, všetkým zamestnancom obce, základnej škole s materskou školou, 
organizáciám v obci miestnym podnikateľom, ktorí pomáhajú obci a všetkým našim občanom, ktorí prispievajú k jej rozvoju.               
                                            Ivan Kohút
„Život je ako divadelná hra. Vôbec nezáleží na tom, ako dlho trvalo predstavenie. Podstatné je to, ako dobre bolo odohrané.“ Seneca 

ČO SA NÁM PODARILO
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Takto upravená škôlka by však bola z nášho pohľadu len polovičným dielom. Pre zabezpečenie komplexnosti rekonštrukcie, 
obec rozhodla o dodatočných investíciách. Vo vnútorných priestoroch boli zrekonštruované schodiská, omietky, podlahy, 
nátery a mnoho ďalšieho. Vo vonkajších priestoroch došlo ku kompletnej výmene oplotenia areálu, rekonštrukcii spevnených 
plôch okolo vchodu do objektu a tiež k vybudovaniu chodníka pre chodcov. Ten sa plynule pripája na sieť chodníkov 
k bytovým domom a ku zastávke prímestskej hromadnej dopravy na dolnom konci obce. Zároveň boli spolu s chodníkmi 
opravené časti miestnych komunikácií výmenou poškodených častí asfatobetónových vrstiev.

Skutočne značný rozsah prác v objekte a jeho okolí bol financovaný iba zo zdrojov obce v celkovej výške 194 004,96 €. Pričom 
na oplotenie materskej školy navyše prispelo Ministerstvo financií SR kapitálovou dotáciou vo výške 4 000 €. Komplexnosť 
a rozsah investície do materskej školy a jej okolia si celkovo vyžiadala 607 600,61 €.

Práce na budove boli primárne zamerané na zateplenie objektu, výmenu starých okien a dverí a  iné drobné klampiarske 
práce na fasáde. Vo vnútorných priestoroch došlo k  výmene zastaraných svietidiel, elektrických rozvodov a  k vylepšeniu 
vykurovacieho systému. Všetky uvedené úpravy viedli k zníženiu energetických nákladov na prevádzku objektu škôlky.
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Menšie investície v roku 2019
Uvádzané stavby patrili medzi tie najnáročnejšie na 
organizáciu a financie obce. Nejde o celkový rozsah 
vykonaných prác a  investícií. Medzi rozsahovo 
menšie patria:
- rozšírenie kamerového systému v  obci, na ktorý 
sme získali dotáciu v  hodnote 5 000 €, pričom 
spolufinancovanie zo strany obce bolo vo výške 
2 018,20 €. Celkovo si táto investícia vyžiadala viac 
ako 7 018,20 €; 
- výmena čakární na autobusových zastávkach za 
moderné prístrešky s unikátnym vyhotovením a grafikou 
z moderných materiálov v hodnote 12 820,09 €; 

- obec taktiež v  uplynulom roku vykonala drobné 
úpravy poškodených častí komunikácií na viacerých 
úsekoch v celkovej hodnote 9 985,03 €;

- ďalšia etapa rekonštrukcie miestneho rozhlasu 
v hodnote 7 674 €;

- výmena poškodených podperných stĺpov verejného 
osvetlenia a  výmena stĺpov pre rozhlas a  kamerový 
systém v celkovej sume 3 998 €;

- dvojdielna opona v kultúrnom dome v hodnote 2 895 €;

- menší drevený prístrešok v hodnote 4 195,63 €;

- šípová radlica na traktor v hodnote 4 320 €.

Menšie investície si neraz vyžadujú nemalú pozornosť 
a  množstvo vykonanej práce. Preto sme radi, že 
napriek maximálnej snahe o  realizáciu nosných 
projektov nedošlo k  zanedbaniu drobností, ktoré 
zjednodušujú život v  obci, alebo ju robia krajšou. 
To, že je to tak, hovorí aj celkový sumár drobných 
investícii v hodnote 11 368,47 €, pričom len 1 437 € 
bolo získaných z externých zdrojov.

V tomto bode by sme mohli hodnotenie roku 2019 postupne uzavrieť. Veď už opisovaná stavba je rozsahom a finančnou 
náročnosť vysoko nad možnosti mnohých porovnateľných obcí. Avšak, uplynulý rok bol skutočne výnimočný v rozvoji obce, 
a preto si svoju pozornosť zaslúžia aj ďalšie projekty. 

Novostavba prístreška v areáli obecného úradu a kultúrneho domu
V  poradí ďalšou získanou 
dotáciou prístreška, tentokrát 
z  Ministerstva vnútra SR, bola 
dotácia na novostavbu prístreška 
umiestneného v  areáli obecného 
úradu. Prístrešok je umiestnený 
na betónovej ploche vybudovanej 
v  predošlom roku na okraji 
spevnených plôch areálu. Slúži na 
ochranu technického vybavenia 
obce a hasičských vozidiel. Celková 
cena prístrešku je 35 000 €, pričom 
dotácia ministerstva bola v hodnote 
28 585,56 €. 
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Ako posledný bod hodnotenia roku 2019 sme si odložili dotáciu z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 413 934 €. 
Dotácia, na rozdiel od predošlých stavieb, zahŕňa výhradne technické vybavenie na spracovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu. Súčasťou uvedenej čiastky je traktor Kubota, nakladač JCB, štiepkovač, prekopávač kompostu, nosič kontajnerov, 
kontajnery na zber bioodpadu (5 ks) a mobilná kompostáreň.
Za pomoci opísanej techniky už obec začala so zberom biologicky rozložiteľného odpadu a jeho kompostovaním. Veríme, 
že takto dôjde k zníženiu produkcie komunálneho odpadu, ktorý častokrát obsahoval separovateľnú zložku. Zároveň tým 
prispejeme k ochrane životného prostredia.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

A čo na záver?

Rok 2020

Na záver treba povedať, že rok 2019 patrí k tým najúspešnejším v histórii obce. Vyžiadal si plné nasadenie zo strany vedenia 
obce a  jej zamestnancov, aby bolo možné splniť všetky stanovené ciele. Nebolo to jednoduché, avšak výsledky hovoria 
za všetko. Obec celkovo z vlastných a externých zdrojov preinvestovala 1 183 355,66 €. Zostáva len želanie, aby podobne 
úspešné boli i roky nasledujúce.

Rok s dvomi dvojkami a dvomi nulami bude na komunálnej úrovni pokojnejším. Parlamentné voľby, ako to už býva, na čas 
obmedzia možnosti získania rozvojových dotácií. Preto sa obec bude sústreďovať na dlhšie pripravované projekty, ktoré je 
možné financovať z vlastných zdrojov. 
Popri menších investíciách, ktoré si vyžaduje bežná správa a údržba obce, pripravujeme rekonštrukciu druhého z priepustov 
v dolnom konci časti obce Vrbany v rámci protipovodňových opatrení. Za zmienku určite stojí dlhšie plánovaná rekonštrukcia 
spevnených plôch okolo domu smútku, kde by sme radi zrealizovali minimálne prvú etapu.
Zároveň sa zameriame na prípravu projektov pre nasledujúce roky. Práve jasná predstava o  rozvoji obce a  dostatočná 
pripravenosť boli základom úspechov posledných rokov.

Boj s veľkou vodou
V rokoch uplynulých obec pravidelne čistila vodné toky. Čiastočne v spolupráci s vodohospodármi a čiastočne z vlastných 
zdrojov. Tieto investície možno na prvý pohľad nie sú tak viditeľné, ale obyvatelia, ktorých lokálne záplavy ohrozujú každý rok, 
by tvrdili opak. Napriek značnej snahe dochádza k opakovanému zaplavovaniu dolného konca v časti Vrbany. Keďže situácia 
sa výrazne nezlepšovala, pristúpili sme k plánu rekonštrukcie nevyhovujúcich priepustov popod miestne komunikácie. Prvou 
lastovičkou bol rúrový priepust v dolnom konci Vrbian, ktorý sme nahradili monolitickou rámovou konštrukciou s navýšením 
kapacity prietoku skoro 2,5 násobne. Cieľom je rýchlejšie odvedenie atmosférických zrážok, ktoré zníži negatívny vplyv 
záplavovej vlny v opisovanom území. Investícia zo zdrojov obce bola v hodnote 41 500,63 €.

Jedna lastovička leto nerobí a tak v súčasnosti už pripravujeme rekonštrukciu priepustu vyššie po vodnom toku v blízkosti 
tzv. „bazéna“. 
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Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, ktorých si obyvatelia obce volia na štvorročné funkčné 
obdobie. Rozhoduje o základných otázkach života obce na svojich zasadnutiach, ktoré sa konajú podľa potreby, najmenej 
však raz za tri mesiace.
V našej obci sa poslanecký zbor vo volebnom období 2018 až 2022 skladá zo 7 poslankýň a poslancov. V priebehu roka sa 
jeho zloženie nemenilo.  
V roku 2019 sa uskutočnilo 5 zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré, v súlade so zákonom o obecnom zriadení a rokovacím 
poriadkom obecného zastupiteľstva, zvolal starosta obce. Priemerná celoročná účasť volených zástupcov na  zasadnutiach 
bola 83,33 %. Celkom v roku 2019  obecné zastupiteľstvo prijalo 77 uznesení.
Na každom zasadnutí starosta obce informoval prítomných o svojej činnosti a o práci obecného úradu, o možnostiach 
a investičných zámeroch obce, o stave rozpracovaných projektov a podaných žiadostí o dotácie, o realizovaných investičných 
akciách. Odzneli aj informácie o bežnej správe obce, akou je starostlivosť o bytový fond a miestne komunikácie, verejné 
priestranstvá a pohrebiská, nakladanie s  odpadmi, údržba budov vo vlastníctve obce, zabezpečovanie prezidentských 
volieb, stav miestneho rozhlasu, bezpečnosť v obci, stav obecných financií.
Predsedovia jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve pravidelne podávali správy o svojich zasadnutiach a činnosti, 
o pripravovaných podujatiach, prichádzali s návrhmi na investície, na zlepšenie infraštruktúry obce a služieb pre obyvateľov, 
vyhodnocovali realizované zámery a podujatia.
Súčasťou programu zasadnutí boli návrhy plánov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce, jeho odborné stanoviská 
a správy o kontrolnej činnosti.
Informácie o  ZŠ s  MŠ Diviacka Nová Ves, zriaďovateľom ktorej je obec, podávala riaditeľka školy. Týkali sa výchovno-
vzdelávacej činnosti, materiálno-technického vybavenia a  hospodárenia školy. Odzneli informácie o  počte žiakov 
a detí, o pripravovaných a realizovaných podujatiach,  o mimoškolských akciách a o účastiach a umiestnení na súťažiach.
Podľa schváleného programu zastupiteľstvo rokovalo najmä o zmenách rozpočtu, nadobúdaní a prevodoch nehnuteľného 
i hnuteľného majetku, rozhodovalo o zapájaní sa do výziev a projektov s možnosťami dotácií, uznášalo sa na nariadeniach, 
rozdelilo dotácie z rozpočtu obce na rok 2020, schválilo rozpočet na rok 2020.                                         
                R. Géczy

Obecné zastupiteľstvo v Diviackej Novej Vsi v roku 2019

Investičné akcie v roku 2019

Ing. Dušan Kohút

Názov akcie

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu - 3. etapa

Výmena podperných stĺpov
 (horný prechod pre chodcov)

Autobusová čakáreň (2ks)

BRKO - stroje  zariadenia (dotácia z MŽP)

Dobudovanie kamer. systému

Oprava miestnych komunikácií

Rek. a oprava oplotenia areálu MŠ

Rekonštrukcia priepustu vo Vrbanoch

Zníženie energet. náročnosti MŠ

Techn. zhodnotenie stavieb - MŠ (práce navyše)

Novostavba prístrešku pre HT

Úprava okolia MŠ

Drevený prístrešok

Radlica šípová

Opona dvojdielna

Drobný hmotný majetok

41 500,63 0 41 500,63

13 500,00 4 000,00 17 500,00

9 985,03 0,00 9 985,03

2 018,20 5000,00 7 018,20

21 786,00 413 934,00 435 720,00

12 820,09 0 12 820,09

3 258,00 0 3 258,00

7 674,00 0,00 7 674,00

20 479,78 389 115,87 409 595,65

101 519,60 0 101 519,60

6 414,44 28 585,56 35 000,00

78 985,36 0,00 78 985,36

4 195,63 0,00 4 195,63

4 320,00 0,00 4 320,00

2 985,00 0,00 2 895,00

9 931,47 1 437,00 11 368,47

341 283,23 42 072,43 1 183 355,66Investované prostriedky spolu

Finančné krytie obcou Získané príspevky,
 dotácie

Cena diela 
celkom

AKO SME PRACOVALI
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Beseda so spisovateľkou 
L. Gaherovou Deň detí a vojaci v našej škole Deň zeme

Základná škola s materskou školou Diviacka Nová Ves
,,Ak sa má stať  človek človekom, musí sa vzdelávať“ (J.A. Komenský). Tento citát vás privíta pri vstupe do základnej 
školy v  Diviackej Novej Vsi. Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvité kľúčové spôsobilosti (ako 
kombinácie vedomostí, spôsobilostí, skúseností a postojov) žiakov na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná. V 
etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované komunikačné spôsobilosti, matematická gramotnosť a gramotnosť 
v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno-komunikačné technológie), 
spôsobilosti učiť sa riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v 
kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry. 

V školskom roku 2019/2020 navštevuje našu základnú školu 56 žiakov v ročníkoch1.- 4. Plníme úlohy, ktoré sú vytvorené 
v školskom vzdelávacom programe. Na vlastnej webovej stránke www.zsdnv.edupage.org ponúkame možnosti bližšie sa 
zoznámiť so školským životom a  dokumentmi školy. Každý rok sa zapájame do rôznych projektov. Teší nás, že aj minulý 
školský rok sme boli úspešní a vyhrali sme projekt na podporu miestnych komunít z COOP Jednota a za výhru v hodnote 
6000€ sme vybudovali detské ihrisko v areáli školy. Podarilo sa nám opraviť chátrajúcu súčasť budovy školy. Zbúrali sme 
tzv. ,,amfiteáter“ a  vybudovali sme terasu s nerezovým zábradlím. Kompletne sme vymaľovali dve triedy a  sokle opravili 
marmolitovou stierkou. Dokúpili sme lavice a stoličky do prváckej triedy. Do školskej jedálne sme zakúpili umývačku riadu 
a  elektrickú škrabku na zemiaky. Zrekonštruovanú materskú školu sme vybavili novým nábytkom. Okrem materiálnych 
podmienok sa snažíme zatraktívniť našu školu organizovaním exkurzií, výletov, výcvikov.  Žiaci druhého až tretieho ročníka 
sa zúčastnili  Školy v prírode v  Radave, tretiaci a  štvrtáci začiatkom tohto školského roka absolvovali plavecký výcvik v 
Novákoch. Usporiadali sme exkurziu k pamätníku SNP na Jankovom vŕšku, navštívili sme pamätnú izbu Ľ. Štúra a A. Dubčeka 
a  Uhrovské múzeum v  Uhrovci. Žiakov zaujala návšteva krajskej hvezdárne v  Žiari nad Hronom, divadelné predstavenie 
v Nitre Môj  malý princ, výlet v Banskej Štiavnici. Vzácne bolo stretnutie s našou regionálnou spisovateľkou Lenkou Gaherovou 
v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi a žiaci si so záujmom prečítali jej diela. Naši žiaci sa zapájajú do rôznych vedomostných 
súťaží – Matematický klokan, Pytagoriáda, Všetkovedko, i-Bobor, umeleckých súťaží – Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, 
Šaliansky Maťko a pod. V spolupráci s kultúrnou komisiou pri obecnom úrade pripravujeme kultúrne programy, pre žiakov 
uskutočňujeme tematické dni – Deň Zeme, Tekvičkové popoludnie, karneval, Deň otvorených dverí, netradičné a projektové 
vyučovanie. 

Touto cestou chceme poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu a podporu starostovi obce, obecnému zastupiteľstvu, kultúrnej 
komisii. Ďakujeme rodičom, že aj v  minulom roku prispeli 2% z daní.  Finančné prostriedky boli použité na materiálno – 
technické vybavenie školy. Jedno veľké ĎAKUJEM všetkým našim pedagogickým  a nepedagogickým pracovníkom za všetko, 
čo urobili v prospech žiakov a dobrého mena našej školy.

                       Mgr. Zdenka Knýblová, riaditeľka školy

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

V novom školskom roku 2019/2020 sme otvorili brány do novozrekonštruovanej MŠ  52 deťom v troch triedach. Najväčším 
prekvapením a  radosťou v  tomto školskom roku bolo otvorenie novej zmodernizovanej materskej školy. Kompletne bol 
vynovený celý interiér a  exteriér materskej školy. Celá rekonštrukcia bola zameraná na zníženie energetickej náročnosti. 
Opravila sa strecha, nanovo sa vybudovalo kúrenie (rekuperácia), elektroinštalácia vrátane nových úsporných svietidiel, 
nahodila sa nová fasáda v príjemných farbách, ktoré sú typické pre budovy vo vlastníctve obce Diviacka Nová Ves. V interiéri 
materskej škole sa spravili nové potery, podlahy, dlažby vo všetkých miestnostiach.  V spálni sa prebúrali priečky, vytvoril sa 
väčší priestor pre ležadlá. Celá materská škola bola vymaľovaná do príjemných pastelových farieb, dokúpili sa nové nábytky, 
stoličky a stoly. Celý areál školského dvora sa upravil, vysadila nová trávnatá plocha. Vybudovalo sa nové nerezové oplotenie. 
Pred materskou školou sa vydláždil nový chodník a  vysadili nové rastlinky, ktoré skrášľujú celé prostredie. Celý areál sa 
upravil, rozšíril pre potreby detí. Rekonštrukcia začala už v priebehu minulého školského roka a my sme sa tešili v septembri 
z novej materskej školy.

Sme radi, že súčasťou obce je aj táto pekne zrekonštruovaná materská škola, a  preto, my učiteľky, vedieme naše deti 
k obdivovaniu pekných vecí, ale hlavne k ich ochrane. 

Opekačka v TrstenciVýlet - Banská ŠtiavnicaDeň mlieka v ŠKD

Exkurzia - Planetárium
Žiar nad Hronom Nové detské ihrisko V škole prírody

ZO ŽIVOTA V MATERSKEJ ŠKOLE
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Do našej MŠ zavítali záchranári. Našťastie nie preto, že by sa 
stal úraz, ale preto, aby nám ukázali, ako predísť možným 
poraneniam a ako postupovať v prípade, ak sa nám úraz stal.

Záchranári v MŠ Zdravé zúbky
V októbri sme privítali v našej materskej škole p . dentálnu 
hygieničku, aby naučila naše deti správnej starostlivosti 
o zúbky.

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

Keďže naša materská škola sa volá  Zvedavá včielka, 
chceli sme sa o včielkach dozvedieť trochu viac. A to 
priamo od naozajstného včelára, uja Vilka Hudeca. 
Ujo Vilko priniesol so sebou veci, ktoré včelár 
potrebuje pri práci. A potom rozprával o živote 
včiel: ako vyzerá matka, robotnice, trúdy. Ukázal 
deťom, kde sú ukryté vajíčka a med. Čo všetko 
včielky robia, čo im škodí a veľa iných zaujímavostí. 
Nakoniec podaroval deťom rôzne druhy medu. Tým 
si osladíme čaj, keď budeme spoločne tvoriť tekvice.
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Jesenná vychádzka

Vianočný koncert v Novákoch

O chorej žabke - Deň materských škôl

Prišiel Mikuláš

Na jeseň sme sa vybrali s deťmi do blízkeho lesa, 
kde deti na vlastné oči videli pobehovať srnky.

Tento rok sme oslávili Deň materských škôl netradičným spôsobom. Prišli 
k nám na návštevu deti z Materskej školy Kostolná Ves a aj divadielko 
Severka s predstavením O chorej žabke.

Deti z  3. triedy – Zvončeky - sa zúčastnili 
vianočného koncertu pod vedením ZUŠ Nováky.

Aj tento rok k nám zavítal Mikuláš a priniesol deťom sladké balíčky, deti 
mu za odmenu zaspievali a zarecitovali. Mikuláš zavítal aj do našej obce 
a najstaršie deti z materskej škole mu zaspievali, zatancovali, zarecitovali.
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Sánkovačka Kŕmenie zvieratiek v lese
Tento rok sme sa na sánkovačku vybrali až na Homôlku, 
nakoľko pani Zima nezadovážila sneh aj do našej dediny.

To nás však neodradilo a o to veselšie a zábavnejšie 
dopoludnie sme si užili.

Aj tento rok sme s  deťmi pomohli zvieratkám v  lese a  priniesli 
sme im do lesa dobrôtky

Tekvičková slávnosť
Aj tento rok už tradične sme tekvičkovú slávnosť oslávili nie v obyčajný deň, ale na Medzinárodný deň jablka. Deti s rodičmi 
boli aj tento rok kreatívni a pripravili krásne výtvory z tekvíc. Za odmenu dostali sladké jabĺčko.
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Kŕmidlá pre vtáčiky

Z činnosti komisie kultúry, sociálnych vecí, vzdelávania, mládeže a športu

Vtáčiky v zime určite poteší, keď si nájdu v kŕmidlách semienka, aby nehladovali. Keďže deti si samé ešte drevené búdky 
nevedia vyrobiť, vymysleli sme tak isto výborné, ale oveľa ľahšie riešenie- kŕmidlá z jabĺk. Deti boli šikovné a zvládli to na 
jednotku.

Komisia kultúry, sociálnych vecí, vzdelávania, mládeže a športu začala svoju činnosť od začiatku roka 2019  v novom zložení:

Miriam Dadíková, Robert Žember, Ivana Vážanová, Adriana Kohútová, Dana Kohútová, Ivana Žemberová, Jana Masaryková, 
Marko Mikulášik, Martin Kováč. 

Už od januára sme sa začali pripravovať na fašiangy. Organizáciu fašiangového sprievodu vo Vrbanoch a Diviackej Novej 
Vsi mal „pod palcom“ Lukáš Vavro, ktorý tak ako v predchádzajúcich rokoch dal dohromady  partiu prevažne mladých ľudí. 
Pridali sa k nim aj seniori z miestnej organizácie SZZP  a do spevu im hrala kapela pod taktovkou Jozefa Vavra. 

Na fašiangovej zábave nechýbala hudba a tradičné fašiangové dobroty ako šišky, klobása, slanina a iné občerstvenie.  Čas 
veselosti sme symbolicky ukončili pochovaním basy. Akt pochovávania bol v  réžii Jarky Ďuricovej. Obrad vykonali farár - 
Milan Ďurica a organista Štefan Hanzlík. Smútočný sprievod  tvorili opäť seniori, ale aj mladí smútiaci.  Zosnulú basu odniesli 
na jej poslednej ceste naši hasiči. 

Do programu prispelo scénkami a piesňami aj o.z. KREATIV ŠTÚDIO  so zapojením ďalších hercov - ochotníkov z obce.

Sviatok sv. Lucie. Táto tradícia, ktorá prišla zo Švédska sa slávi 13. decembra. Symbolicky znamenala držanie nešťastia ďaleko 
od domu. Lucie boli oblečené v bielom a na tvári mali biely závoj. V jednej ruke mali kôš so sladkosťami a v druhej metličku z 
peria. Symbolicky bol vymetaný prach z domu.

Naše Lucky povymetali prach 12.12.2019 na obecnom úrade, v materskej škole i v školskej kuchyni. Veríme, že sa nám aj 
vďaka nim bude v celom ďalšom roku len a len dariť.

Sv. Lucia

KULTÚRA
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V marci  uvítali starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstvo do života 15 detí  - našich občanov, ktorí sa narodili v roku 
2018. Pripravili sme im, ich rodičom a príbuzným milú slávnosť. Táto udalosť bola zaznamenaná aj v Pamätnej knihe obce.

V apríli sme už plánovali májové akcie. 

V predvečer prvého  mája  sa stretli deti a mládež z KREATIV ŠTÚDIA, speváci zo speváckej skupiny Klubovianka a dievčatá 
v krojoch a  za sprievodu Mareka Macka s  akordeónom a Roberta Géczyho s ozembuchom znelo Sadíme my máje a  iné 
ľudové piesne.

Máj s  nadšením ozdobili deti v  krojoch a  chlapci z  dobrovoľného hasičského zboru ho zasadili. V  sále sme pre všetkých 
zúčastnených pripravili občerstvenie – fazuľovicu, čapovanú kofolu a  pivo. Zaspievali a  zatancovali ešte deti z  KREATIV 
ŠTÚDIA a KLUBOVIANKA  a zahrala  kapela KREATIV band. Do tanca s deťmi sa zapojil aj pán starosta.
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12. mája sa stretli v sále kultúrneho 
domu mamičky a staré mamy, pri 
príležitosti Dňa matiek. K tomuto 
sviatky im deti zo základnej školy 
s materskou školou pod vedením 
pani učiteliek  predviedli krásny 
slávnostný program.  Pán starosta 
s poslancami im venoval kvietok.
V júni sme pri príležitosti  Dňa detí a Dňa otcov pripravili v spolupráci s o.z. KREATIV ŠTÚDIO , TJ Družstevník a ochotnými 
dobrovoľníkmi podujatie na futbalovom ihrisku. Deti čakala cesta do rozprávok: Zlatá rybka, Perinbaba, Červená čiapočka, 
Perníková chalúpka, Pipi dlhá pančucha, Psíček a  mačička... Pri každej rozprávke mali splniť  deti a  oteckovia úlohu od 
rozprávkových postavičku, ak boli úspešní, dostali  pečiatku. Po  prekonaní všetkých prekážok na konci cesty  si  vybrali 
odmenu z čarovnej truhlice. 
V bufete sme pre deti podávali palacinky a pre dospelých už osvedčenú fazuľovicu a iné občerstvenie.

Koniec augusta sa v našej obci už 16. rok niesol v znamení Novianskych dní. Na túto udalosť sme sa pripravovali od začiatku 
roka. Bolo treba zabezpečiť množstvo vecí, od účinkujúcich, ozvučenia, remeselníkov na jarmok,  atrakcií, prípravu priestorov, 
organizáciu celého podujatia... Na Novianskych dňoch tak ako po minulé roky, aj tentoraz participovali organizácie obce. 
Podávalo sa tradičné aj menej tradičné jedlo aj pitie. Na futbalovom ihrisku v sobotu prebiehala doobeda súťaž hasičských 
družstiev na počesť Miroslava Križana a v poobedňajších hodinách futbalový zápas starých pánov TJ Družstevník a hostí.
Miestne gazdinky opäť súťažili o  najlepšiu sladkú a  slanú upečenú dobrotu. Predovšetkým deti si mohli užiť zábavu na 
kolotočoch a  nafukovacích atrakciách, ale aj maľovanie na tvár a  tvorivé dielne.  V  priestoroch kultúrneho domu bola 
inštalovaná výstava miestnych amatérskych výtvarníkov. Diela boli naozaj obdivuhodné. Mnohí netušili, že máme v obci 
také talenty. Pre deti zahrali herci z divadla Severka predstavenie O dvoch hrochoch.
V amfiteátri sa predstavili  deti z KREATIV ŠTÚDIA s folklórnym pásmom s názvom Do školy. Moderné tance  zasa zatancovali 
malé tanečníčky z DIAMONDS  a TM Dance Company Nitrianske Rudno. Po nich zaspievala Anna Bartová so svojou hudobnou 
skupinou a večerný program zakončila v sále kultúrneho domu zábavná show    Milujem Diviacku Novú Ves s moderátorkou 
Katkou Uhlárovou. Súťažiaci, ktorými boli  úspešní rodáci otestovali svoje znalosti o našej obci. Speváckymi a  tanečnými 
vystúpeniami show spestrili  aj samotní súťažiaci a deti z o.z. KREATIV ŠTÚDIO.

Na druhý deň nás 
čakala ďalšia akcia – 
Prvomájový výstup 
na Rokoš. Všetci 
účastníci, ktorí zdolali 
vrchol Rokoša dostali 
účastnícke certifikáty 
a  po zostupe späť 
sme pre nich pripravili 
občerstvenie – čapované 
pivo a kofolu. Guláš varil 
náš šéfkuchár Robert 
Žember a  my ostatní 
členovia sme mu pri 
tom ochotne pomáhali. 
Rokoš zdolalo takmer 
300 účastníkov.
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V októbri sme pripravili pre našich občanov nad 70 rokov posedenie k Mesiacu úcty k starším s názvom Strieborný podvečer. 
Snažili sme sa seniorom vytvoriť príjemné prostredie, aby sa cítili tak trochu výnimočne. Po príhovore starostu obce a jeho 
zástupkyne a  po kultúrnom programe nasledovala slávnostná večera. Pán starosta tiež osobne zagratuloval oslávencom 
okrúhleho jubilea od 80. rokov.

Podvečer spestrili svojim vtipným vystúpením folklórna skupina Novejsanka a dievčatá z KREATIV ŠTÚDIA, ktoré  zaspievali 
niekoľko piesní. S  akordeónovým sprievodom Jozefa Hagaru  zneli sálou známe ľudové piesne na želanie, ktoré si spolu 
s Novejsankou zaspievali aj ostatní prítomní. 

5. decembra prišiel do Diviackej Novej Vsi Mikuláš s anjelom a čertom, ktorému deti zo Základnej školy s Materskou školou 
predviedli pekný program. Mikuláš rozdal takmer  180  dobrým deťom balíčky.

V  nedeľu dopoludnia sa v  amfiteátri pri kultúrnom dome konala  slávnostná svätá omša, po ktorej bola posvätená 
novozakúpená technika obce. Celebrantom bol náš niekdajší pán dekan Pavol Mazúch.  Slávnosť oživila dychová hudba, 
spevácky zbor Veritas  a deti v tradičných ľudových odevoch nesúce obetné dary. Po svätej omši sme pre prítomných pripravili 
pohostenie – Agapé. 
Nedeľný kultúrny program začala dychová hudba Lutilka. Po nej sympatická Gizka Oňová svojím spevom a vtipným slovom 
prilákala množstvo divákov a ochotne rozdávala fanúšikom autogramy a úsmevy na spoločné fotky. Jej vystúpeniu predchádzal 
malý incident, nakoľko sa na pódiu objavila Gizkina dvojníčka v podaní Marka Mikulášika. Všetko bolo samozrejme vopred 
dohodnuté . 
Domáca folklórna skupina Novejsanka vystúpila s vtipným pásmom o Kováčovi.  Program spestril tanečný pár juniorov z TK 
Dukla Trenčín ukážkami spoločenských tancov.
Záver nedeľného programu patril Nebeskej muzike z Terchovej. Jej koncert však bol kvôli búrke prerušený a kvôli časovému 
posunu sa ho už nepodarilo dokončiť, čo ich ale hlavne nás veľmi mrzelo, pretože sme sa snažili sprostredkovať našim 
občanom a ostatným návštevníkom Novianskych dní, kvalitné umenie a toto kritérium  Nebeská muzika nepochybne spĺňa.
Tombola bola naozaj bohatá. Prispeli do nej sponzori so 62 cenami.
Novianske dni mali aj napriek nie príliš priaznivému počasiu opäť vysokú návštevnosť. Ponúkli sme možnosť zabaviť sa, 
zatancovať si na večernej tanečnej zábave počas všetkých troch dní od piatku do nedele,  ale aj posedieť si  s  priateľmi 
a známymi pri dobrom jedle, pití a hudbe. Veríme, že si to čo najviac našich obyvateľov, ale aj návštevníkov z iných miest 
a obcí užilo.
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Počas celého roka poskytovala poradenstvo a pomoc občanom v sociálnej oblasti  Janka Masaryková.
Na záver sa chcem ako predsedníčka komisie kultúry, sociálnych vecí, vzdelávania, mládeže a športu poďakovať všetkým 
členom komisie, ktorí tvoria skvelý tím. Každý prispieva niečím, či už nápadmi, organizačným talentom, umeleckým cítením, 
technickými znalosťami... Obetujú množstvo  svojho voľného času často na úkor svojej rodiny, pretože to nie je len účasť na 
konkrétnej akcii, ale hlavne príprava a plánovanie si vyžaduje veľa času a energie.
Preto sa tešíme ak sa dozvieme, že naša snaha padla na úrodnú pôdu. Nie vždy vyjde všetko podľa našich predstáv a určite 
nevyhovieme každému, ale verte, že myslíme na vás občanov a na to, aby sme obohatili kultúrny a spoločenský život v obci 
čo najkvalitnejšie. Preto sa nebránime ani úprimne mieneným radám, pripomienkam a podnetom od vás.
Ďakujem aj všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí nám pomáhajú, vedeniu a pedagógom ZŠ s MŠ. Veľká vďaka patrí aj 
starostovi Ivanovi Kohútovi, poslancom obecného zastupiteľstva a taktiež zamestnancom obce, ktorí sú nám vždy nápomocní 
pri organizovaní kultúrnych akcií.

Tešíme sa na ďalšie spoločne strávené chvíle na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach v našej obci v roku 2020.                  
                Miriam Dadíková

TJ Diviacka Nová Ves
Každoročne bilancujeme činnosť telovýchovnej  jednoty za predchádzajúci rok. Všetko je to o ľuďoch, ktorí celý rok pracujú 
na skvalitnení podmienok pre športovcov a pre návštevníkov nášho areálu. Je to o ľuďoch, ktorí voľný čas venujú svojmu 
koníčku a tým zabezpečujú možnosť kultúrno-športového vyžitia všetkým našim občanom. 
Vedenie telovýchovnej jednoty už niekoľko rokov pracuje v tom istom zložení a to Robert Žember, Ľubomír Štrbák, Michal 
Obert, Lukáš Vavro, Marián Štrbák. Táto skupina ľudí okolo seba združuje nadšencov, bez ktorých  by klub nemohol fungovať. 
V najbližších dňoch sa uskutoční výročná členská schôdza, kde dôjde k zmene vo vedení klubu.
Preto využívam túto možnosť poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na rozvoji nášho klubu a na jeho 
fungovaní. Nebudem nikoho individuálne vyzdvihovať, lebo každá pomoc, aj tá najmenšia, dodáva chuť ostatným na ďalšiu 
činnosť. V dnešnej  dobe, v ktorej každý pozerá, čo za to bude a koľko do toho vrazil, je človek rád, že stretol ľudí, čo robia 
futbal s radosťou a chuťou.

Poslednou akciu v  uplynulom roku bol exkluzívny vianočný koncert vokálnej skupiny FRAGILE. Pre veľký záujem sme 
zrealizovali až 2 koncerty po sebe. Koncert mal mimoriadne dobrú odozvu. Viac ako 500 divákov si odnieslo úžasné dojmy 
a  vynikajúci umelecký zážitok.... a  my členovia komisie kultúry obohatenie o novú skúsenosť s  organizáciou takéhoto 
podujatia,  a tiež spoločnú fotografiu s milými ľuďmi z FRAGILE do nášho archívu.

ŠPORT
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Musíme si uvedomiť, že klub je súčasťou 
histórie obce a našou povinnosťou je starať sa 
o ňu. Jeden múdry klasik povedal: „ kto si neváži 
minulosť, ten nemá budúcnosť. “  Nielen pre 
týchto talentovaných hráčov, ale aj pre všetkých 
záujemcov o  športovanie sa investovalo 
do obnovy fasády, výmena strešnej krytiny 
a náteru kovových konštrukcií. Došlo k výmene 
ochranných sietí na multifunkčnom ihrisku 
a výmene sietí na malých bránkach. Bol zakúpený 
vertikutátor na skvalitnenie trávnika. Každý rok  
sa zvyšujú poplatky zo strany SFZ a  náklady 
na udržiavanie areálu v  dnešnej podobe.                                                                                                                   
Od založenia klubu v  r.1938 prešiel veľkými 
zmenami a jeho zakladatelia by boli pyšní na to, 
v akom stave sa klub nachádza.        
         R. Žember Mužstvo starých pánov

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
Sme o rok starší, ale aj skúsenejší. Začiatok nového roka je aj časom bilancovania toho predchádzajúceho. Ako sa v roku 2019 
o organizáciu zdravotne postihnutých občanov, ktorá eviduje 101členov, staral 11 - členný výbor a 3 – členná revízna komisia 
posúďte sami.

Výbor sa riadil podľa vopred pripraveného plánu činnosti. Zasadal 12krát, každý prvý pondelok v mesiaci. Každý pondelok 
sa stretávame v klube pri čaji alebo káve. Pravidelne sa nás stretáva  30  -  40 členov. Ak sú v kalendári nejaké významné dni, 
ako fašiangy, MDŽ, Deň matiek, Deň otcov, Úcta k starším, Mikuláš, tak si tieto dni  spríjemníme kultúrnym programom, 
ktorý pripravia členovia speváckej skupiny Klubovianka pod vedením p. Emílie Obertovej.  A vždy si pripravíme aj malé 
občerstvenie.
Vedomostné kvízy a okienko poézie sú stále neodmysliteľnou súčasťou spoločne prežitých chvíľ. V roku 2019 sme si 
pripomenuli nedožitých 90 rokov Milana Rúfusa a 10 rokov od jeho smrti.
Vo februári 15-ti členovia cestovali vlakom do Vysokých Tatier, kde si na Hrebienku pozreli ľadové sochy.

Športová činnosť prebieha po celý rok. Bowling si chodíme zahrať do Nitrianskeho Rudna viackrát v roku. V klube hrávame 
biliard každý deň. Raz za rok pozývame ZO - Handlová, ZO - Prievidza 1 a ZO - Nováky. V roku 2019 pozvanie prijali členovia 
ZO Handlová. Na revanš nás ZO Handlová pozvala na strelnicu, kde sa súťažilo v streľbe na terč zo vzduchovky. Náš člen p.Ján 
Tkáč obsadil 2. miesto. Viackrát do roka sa hrajú v klube spoločenské hry, šach, dáma, karty, človeče nehnevaj sa a šípky. Aj 
takto sa snažíme hýbať a udržať si dobrú pamäť čím najdlhšie.

Občania našej obce si isto všimli, že došlo k rekonštrukcii fasády tribúny. Mal som tú možnosť započuť časť rozhovoru dvoch 
mamičiek pri ceste do práce, keď bolo vyslovené „ futbalistom to spravili, ako keby ligu hrali“   ĎAKUJEME.  Mamičky sú mimo, 
lebo to neparí futbalistom ale obecnému úradu.  Obecný úrad je zo zákona povinný starať sa o majetok v jeho vlastníctve.  
Aj napriek takýmto čudným názorom sa  staráme o deti týchto matiek, aby si mohli zašportovať. Každý ma možnosť prísť 
prihlásiť sa do výboru a  zapojiť sa do športovania v TJ.  Vedenie klubu zabezpečuje všetko, čo je potrebné na správne 
fungovanie športovej činnosti našich hráčov. Areál  nevyužívajú len naši hasiči, ale aj iné organizácie a občianske  združenia 
na svoju činnosť. Napriek tomu finančné náklady znáša TJ.
Momentálne v našom klube fungujú mužstvá: prípravka, žiaci, muži. Máme aj mužstvo najmenších vo veku do šesť rokov, ktorí 
sa pripravujú na svoju športovú kariéru bez súťaže, ale zápasy sa dohodujú individuálne podľa možností.  Najsledovanejšie je  
„ A “mužstvo,  už druhú sezónu pod vedením Michala Jakubisa. Mužstvo sa podarilo stabilizovať príchodom nových hráčov. 
Kolektív doplnili aj odchovanci ako Róbert Žember ml. Róbert Siekel, Jakub Horvát, Viktor Lomnický. Títo zverenci ukončili 
činnosť v mládežníckej  kategórií  a prešli do mužstva dospelých.  Hráči zapadli do kádra a sú platnými hráčmi mužstva, čo 
predviedli vo viacerých momentoch, kde ukázali svoj potenciál do budúcnosti. Počas sezóny odišiel na hosťovanie Róbert 
Žember ml. do Dolných Vesteníc.
V  mládežníckej vekovej kategórii máme niekoľko talentov, ktoré nám robia radosť. Zúčastňujú sa pravidelne na rôznych 
výberoch, ktoré organizuje oblastný futbalový zväz. Filip Lagin, František Tkáč ml., Patrik Lucas Uhlár.  Dúfame, že tieto mená 
budú nasledovať ďalší hráči a zabezpečia budúcnosť pre náš klub. 

NAŠI SENIORI
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V marci sa konal biliardový turnaj k  70. narodeninám p. Miroslava Pavlíka, na ktorý nás pozval a pripravil pre všetkých 
občerstvenie.
Fašiangy sme si pripomenuli tak, že členky výboru pripravili šišky a nechýbala slanina, klobása, ktoré k fašiangom patria. Naše 
členky sa už tradične zapájajú aj do fašiangovania a pochovávania basy, ktoré organizuje kultúrna komisia v obci.
Výročná členská schôdza býva vždy v marci. Ako občerstvenie sme podávali rezeň zo zemiakmi, zeleninovým šalátom, 
zákusok, káva, čaj. Na výročnej členskej schôdzi bolo odovzdanie 21 ďakovných listov, tým členom ktorý boli pri zrode ZO v 
roku 1995 a 25 ročného trvania našej organizácie, ktoré bude v júny 2020.
Predvianočná schôdza bola v decembri, na ktorú sme uvarili dobrú kapustnicu s hríbmi, nechýbala klobása a mäsko. Ku 
kávičke sme podávali výborný zákusok. Balíčky s ovocím rozdal Mikuláš a nechýbal ani anjel s čertom.
V apríli sme sa vybrali na výstavu záhradkárov do Trenčína, kde sme si nakúpili plantu zeleniny, kvetov a rôzne kríky. Základna 
škola v Diviakoch n/Nitricou každoročne robí zbierku pre Ligu proti rakovine. Naše členky sa do nej aj tento rok aktívne 
zapojili rozdávaním narcisov a prijímaním finančných príspevkov na pomoc ľuďom s onkologickým ochorením. V roku 2019 
sa vyzbieralo spolu 1.075 €. 

Na týždenný pobyt do kúpeľov sa vybrali členovia do Turčianskych Teplíc. Divadlá sme navštívili v Nitre, kde hrali hru  Drotár. 
Do Prešova sme cestovali vlakom a navštívili sme divadlo Jonáša Záborského, kde hrali predstavenie Zbabraná hra.
 Na výlet vlakom sa členovia vybrali do rodnej dediny Milana Rúfusa - Závažnej Poruby, kde navštívili hrob jeho posledného 
odpočinku aj pamätnú izbu v jeho rodnom dome. 
Ďalší poznávací zájazd smeroval do obce Ladce - časť Budkov, kde sa nachádza 14 zastavení krížovej cesty a na vrchole je 
vysoká socha Panny Márie. Tam sa slúžia aj sväté omše. Je to pútnické miesto./Odporúčame vidieť./Výstup na horu bol dosť 
náročný pre zdravotne postihnutých, ale o to bola väčšia radosť, že sme to zvládli.

Opekanie areáli klubu bolo v júni a ďalšie v septembri. 
Do lesoparku nás p. starosta Ivan Kohút pozval aj v roku 2019, kde sa konali folklórne slávnosti. Našou úlohou bolo pripraviť 
občerstvenie pre návštevníkov, ktoré organizovalo združenie miest a obci. Naši členovia pripravili a podávali langoše 
a palacinky. S našimi výrobkami sme reprezentovali obec Diviacka Nová Ves.

V Diviakoch n.Nitricou sa tiež konali folklórne slávnosti, kde sme boli pozvaní p. starostom Pružincom za účelom občerstvenia 
pre účastníkov podujatia. Pripravili sme a podávali langoše a palacinky.
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12.8.2019 sme mali besedu v klube s názvom: Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov, ktoré pripravilo ministerstvo 
vnútra za Trenčiansky samosprávny kraj. Ak by mal niekto podozrenie nech zavolá na senior linku č.t 800172500 a tam mu 
poradia ako ďalej postupovať.
 Spolupracujeme s kultúrnou komisiou na príprave a realizácii rôznych obecných akcií, stavanie mája, Novianských dní, kde 
pripravujeme občerstvenie pre všetkých návštevníkov.

Regionálne kultúrne centrum Prievidza organizuje každý rok podujatie pre seniorov Jeseň je dar v Zemianskych Kostoľanoch. 
Naša základná organizácia sa prezentovala scénkou návšteva redaktorky v penzióne. 

Pravidelne raz do týždňa pod vedením p. Emílie Obertovej robíme rôzne ručné práce. Výrobky, ktoré naše členky vyrábajú 
sú kytice zo stúh, anjelikov, zajacov, snehuliakov, srdiečka a ozdobné obálky. A najnovšie sa zaoberáme pletením košíkov 
z papierových ruličiek a pedigu rôznych tvarov. Na všetkých členských schôdzach robíme výstavu týchto výrobkov
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Spoločenská rubrika 
 
 

Narodenie v roku 2017 
Počet narodených žien:5     Počet narodených mužov:6      Spolu: 11 
 
Zoznam narodených detí: 
Jakub Novák  Šimon Géczy  
Hana Tkáčová             Sabína Gendiarová 
Eliška Šárošová           Diana Špeťková 
Karin Točeková           Juraj Oršula 

                                        Michal Hlaváč             Dominik Peter Minich    
                                        Damián Chrenko  
 
 
 
 

Úmrtie v roku 2017  
Počet úmrtí žien:  11 Počet úmrtí mužov:  10 Spolu: 21 
  
Zoznam zomrelých osôb: 
Michal Šlabjar    Mgr. Milada Králová  Helena Tkáčová 
Anton Beseda    Anton Uhlár   Anna Uhlárová 
Marta Obešvová   Štefánia Juríková  Ján Ďuriška  
Mária Uhlárová                Anna Cígerová   Anna Juračková  
Ján Bagin    Anna Lomnická  Ing. Ján Vrban 
Jolana Losoncziová   Ladislav Géczy   Pavel Kováč 
Jozef Kohút    Stanislav Vaský  Jarmila Guľková 
 
                                                                  
 

 
Celkový prehľad za rok 2017: 

 
Stav obyvateľstva k 1. 1. 2017: ženy: 904   muži: 876  spolu: 1 780 

 
 

Stav obyvateľstva k 31. 12. 2017: ženy: 900  muži: 869  spolu: 1769 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 ženy muži spolu 
Stav k 1. 1. 2017 904 876 1780 
Narodenie 5 6 11 
Úmrtie 11 10 21 
Prisťahovanie 14 10 24 
Odsťahovanie 12 13 25 
Stav k 31. 12. 2017 900 869 1 769 

                                                                                                                                        -ocú- 
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Zoznam zomrelých osôb: 
Michal Šlabjar    Mgr. Milada Králová  Helena Tkáčová 
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Celkový prehľad za rok 2017: 

 
Stav obyvateľstva k 1. 1. 2017: ženy: 904   muži: 876  spolu: 1 780 

 
 

Stav obyvateľstva k 31. 12. 2017: ženy: 900  muži: 869  spolu: 1769 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 ženy muži spolu 
Stav k 1. 1. 2017 904 876 1780 
Narodenie 5 6 11 
Úmrtie 11 10 21 
Prisťahovanie 14 10 24 
Odsťahovanie 12 13 25 
Stav k 31. 12. 2017 900 869 1 769 

                                                                                                                                        -ocú- 

Narodenie v roku 2019
Počet narodených žien: 9
Počet narodených mužov: 17
Spolu: 26

Prisťahovanie v roku 2019
Počet prisťahovaných žien: 17
Počet prisťahovaných mužov: 21
Spolu: 38

Úmrtie v roku 2019
Počet úmrtí žien: 5
Počet úmrtí mužov: 5
Spolu: 10

Stav obyvateľstva k 01. 01. 2019:  ženy: 910  muži: 858  Spolu: 1768
Stav obyvateľstva k 31. 12. 2019:  ženy: 924  muži: 876  Spolu: 1800

Odsťahovanie v roku 2019
Počet odsťahovaných žien: 8
Počet odsťahovaných mužov: 16
Spolu: 24

Štatistika 
 
 
 
Stav obyvateľstva k 1. 1. 2019: ženy:   910     muži: 858  Spolu: 1 768 
 
 
Stav obyvateľstva k 31. 12. 2019: ženy: 924  muži: 876  Spolu: 1 800 
 
Narodenie v roku 2019 
Počet narodených žien: 9          Počet narodených mužov: 17           Spolu: 26  
 
Úmrtie v roku 2019 
Počet úmrtí žien: 5           Počet úmrtí mužov: 5                       Spolu:  10 
  
Prisťahovanie v roku 2019 
Počet prisťahovaných žien: 17 Počet prisťahovaných mužov: 21 Spolu:  38  
 
Odsťahovanie v roku 2019 
Počet odsťahovaných žien: 8 Počet odsťahovaných mužov:16 Spolu:  24  
 
 
Celkový prehľad za rok 2019:  
 
 ženy muži spolu 
Stav k 1. 1. 2019 910 858 1 768 
Narodenie 9 17 26 
Úmrtie 5 5 10 
Prisťahovanie 17 21 38 
Odsťahovanie 8 16 24 
Stav k 31. 12. 2019 924 876 1 800 
 
 
 
 
 
 
 

ŠTATISTIKA

V mesiaci december bol v našej obci predvianočný koncert s Bratislavskou skupinou FRAGILE, na ktorom sa zúčastnili aj 
členovia ZO SZZP Diviacka Nová Ves.
V roku 2019 do našej organizácie vstúpili dvaja členovia. Do večnosti odišli dvaja členovia. Česť ich pamiatke!
 Rok 2019 je za nami a patrí sa poďakovať za priestory, ktoré užívame takmer 25 rokov. Tu sa môžeme stretávať a rozvíjať našu 
činnosť. Za to patrí poďakovanie p. starostovi Ivanovi Kohútovi a všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj za 
finančné prostriedky, ktoré nám každý rok odsúhlasia vo výške 450€.
 V tomto príspevku nie sú všetky naše aktivity. Je toho viac a za tým všetkým je snaha celého výboru ako aj revíznej komisie, 
ale aj ostatných aktívnych členov.
 Prajem všetkým občanom Diviackej Novej Vsi v roku 2020 veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. 

                                                                                                           Vypracovala: Dadíková Štefánia            
                  Foto:  Obertová Emília  
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POSTREHY
Slovenská (moja) rodná denina...

Trošku obézne dážďovky

Mám 22 rokov. Čo to je? V živote človeka sa za taký čas udeje veľa vecí. A nielen v živote človeka, ale aj v živote našej obce.
Našu malebnú dedinku som začal viac vnímať až vtedy, keď som začal chodievať domov pešo zo školy. Ako iste viete, malé 
dieťa sa zaujíma o všetko a dokáže mať ešte triezvy a neporušený pohľad na svet. Vtedy som akési zmeny v našej obci ešte 
neregistroval. 
Terajšieho pána starostu si pamätám ešte ako uja Ivana, ktorý vystúpil z autobusu na dolnej zastávke a vždy po 15,30hod 
vyzdvihol jeho syna Matúša zo školy. Nikdy by som nebol povedal, že práve on bude starosta tejto obce, dokonca už tretíkrát 
po sebe. To určite svedčí o jeho kvalitách. Myslím si, že keby vedel, že toto píšem, tak by mi to nedovolil publikovať. Ja to však  
píšem  úprimne. Verte mi, keby sa mi niečo nepáčilo, tak to poviem otvorene. Ale to, čo sa v našej obci robí za posledné roky, 
to je priam neuveriteľné! Moji priatelia z okolitých dedín vždy, keď prechádzajú touto dedinou vravia, že je to najkrajšia obec 
široko-ďaleko. Ja si osobne myslím, že niektoré väčšie mestá by si mohli z našej dediny brať príklad. Keby som  teraz niekam 
na pár rokov odišiel a vrátil sa potom do tejto obce naspäť, tak by som si asi chvíľu myslel, že som zablúdil. Táto dedina tak 
rýchlo rozkvitá. Spomínam si na slová pani Ľudky Čiernej, ktorá v roku 2019 povedala v jednom rozhovore, ktorý som robil, 
že náš pán starosta je unikát. Veru, musím jej dať za pravdu.
 Mojou úlohou bolo  priniesť pohľad mladého človeka na túto obec. Ja žiadne negatíva nevidím, aj keď by sa ich niektorí ľudia 
snažili náročky hľadať. Ale darmo, z mojej strany sú to len pozitíva. Kultúrny dom bol pred pár rokmi zmenený na nepoznanie. 
Predminulý rok bolo zveľadené aj jeho okolie. Zabudlo sa už aj na jamy, ktoré sa nachádzali pred poštou a na staré ohyzdné 
„zastávky“ ako predajné stánky. Spomínané zastávky nahradil veľký prístrešok. Škôlka, ktorú som pred 15 rokmi navštevoval 
dostala minulý rok úplne nový vzhľad. Keby som tam teraz vkročil, asi by som to tam nespoznal. Aj kamerový systém na nás 
číha z každej strany, čo je určite veľké plus pre našu obec. Pochváliť musím aj starostlivosť o potok, ktorý tečie našou dedinou.  
Zrekonštruované bolo v tejto obci za ten čas takmer všetko. Cintorín vo Vrbanoch, kaplnka, tribúna, vymenili sa staré zábradlia 
za nové, nezabudlo sa ani na krajší vzhľad v okolí hornej a dolnej zastávky. Pribudli nové lavičky, autobusové zastávky, aj 
kríž pri zastávke, ktorá sa nachádza na hornom konci obce a všetko je vydláždené. Okolie kostola sa tiež nedá zahanbiť. 
V dedine sú nasadené kvety v kvetináčoch, o ktoré sa pracovníci obecného úradu aj patrične starajú. Majú na starosti údržbu 
a zveľadenie celej obce. Výzdoba skrášľuje takmer po celý rok okolie našej dediny. Striedajú sa výzdoby jarné, veľkonočné, 
jesenné a vianočné. 
Myslím si, že som na veľa vecí určite ešte zabudol, pretože je toho tak veľa, že to človeku všetko ani nenapadne.
Som rád, že sa v tejto obci dodržiavajú tradície, napríklad fašiangy, stávanie májov a výstup na Rokoš. Myslím si, že dedina 
usporadúva dostatočné množstvo kultúrnych podujatí, kde sa ľudia môžu zabaviť, prípadne prehodiť pár slov so svojimi 
kamarátmi.
 Chcel by som preto v mene mladého človeka poďakovať nielen pánovi starostovi, ale aj všetkým organizáciám, komisiám 
a ľuďom, ktorí priložia ruku k dielu a záleží im na rozvoji našej obci. Ide im hlavne o to, aby ich deti vyrastali v príjemnom 
prostredí.                 
                                                                                                                                 Marko Mikulášik 

FEJTÓN A TROCHU KRITIKY

Prednedávnom som si kúpil nové topánky, také parádne, že by mi ich aj Paris Hilton závidela. Leskli sa tak riadne, že by sa 
do nich chodili pozerať a maľovať aj slovenské pipky a používali ich ako zrkadlo. No, ale stalo sa niečo, čo mi pokazilo tieto 
predstavy...  Vybral som sa von. Áno, na tom nie je nič zvláštne, veď ľudia chodia von bežne. A keď už chodia teda von, tak by 
sa mali chovať ako ľudia a nie ako zvery. Prečo? No tak pozorne čítajte...
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Kráčam si našou milovanou dedinkou. Tá je veru ale krásna! Nič nám jej 
vzhľad nemôže pokaziť. Alebo hej? V  diaľke už vidím moju kamarátku, 
ktorá sa na mňa vyškerene pozerá a samozrejme, ja sa na ňu teším tiež 
a skáčem popri hlavnej ceste ako taká zdutá koza. Okoloidúci si museli  
pomyslieť, že tomu Mikulášikovi to už pekne vyhráva. No po mojej 
skúsenosti si myslím, že nie ja som ten, komu to tu triafa. Rozbehol som 
sa za ňou a v tú chvíľu by mi tú piruetu, ktorú som spravil, mohli závidieť 
aj účinkujúci programu  Hviezdy na ľade.  Najskôr som si myslel, že som 
v rozprávke. Tam sa väčšinou postavičky šmyknú na banánovej šupke. No 
potom, keď som sa pozviechal zo zeme, som zistil, že som stúpil na mierne 
obéznu dážďovku. Áno, čítate dobre! Ale neboli to obyčajné dážďovky. 
To je len slušné pomenovanie toho, na čo som šliapol. Bolo to, ako by 
povedali malé deti, psie ,,kako“. Čiže moje biele topánočky utrpeli ujmu 
a mne sa začali tisnúť slzy do očí. No čo, nechcel som sa opustiť a zbytočne

upadnúť do melanchólie, a tak som si topánočky šiel očisť do trávy. No tam na mňa čakalo ďalšie milé prekvapenie. Čo to tam 
moje oči potom zočili? Niečo, čomu by sa miestni biológovia a milovníci rozmnožovacej sústavy potešili. No predsa ďalšie 
obézne dážďovky súce do relácie Extrémne premeny. Áno, psie exkrementy sa rozliehali po celom trávniku. V daný moment 
som videl asi všetkých svätých. Teraz sa mi už nepodarilo nevkĺznuť do melanchólie. Bol som sklamaný z ľudí, prečo si po 
svojich miláčikoch neupracú? Tieto výkaly sa nachádzajú aj na chodníkoch a prevažne v okolí každej zelene. Neviem, či by 
boli ľudia nadšení, keby sa toto ,,kako“ nachádzalo aj na ich záhradách.

Nepochopím to. Svoj domov si chránime ako oko v hlave a okolie našej obce máme to srdce nechať pošpinené? 
Zamyslíme sa nad sebou, pretože táto malebná dedinka je tiež naším domovom.      
                 Marko Mikulášik

Vážení občania,
veríme, že si uvedomujete, že na ulici nežijete sami, nechovajte sa preto bezohľadne voči ostatným a svojím postojom 
prispejete aj vy k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách a na chodníkoch v obci. Alebo čakáte, či sa niečo 
nestane a potom budete konať? Len aby už nebolo neskoro!                                                                                                    
                               -mk-

V súvislosti s  opakovaným porušovaním zákona č. 8/2009 o  cestnej 
premávke spočívajúcom v parkovaní motorových vozidiel na ceste ako aj na 
chodníkoch v obci vás týmto upozorňujeme na skutočnosť, že podľa § 23 
ods. 1 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, pri státí motorového vozidla na ceste musí zostať voľný aspoň 
jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy (čiže 
minimálne 6 m) a pri zastavení musí zostať aspoň jeden jazdný pruh 
široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. Zároveň   podľa § 25, ods. 1 
písmeno q) spomínaného zákona vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku 
okrem prípadu podľa § 52 ods. 2 ktorý znie: Iní účastníci cestnej premávky 
než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou 
alebo dopravným značením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo 
státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. Pri

parkovaní na chodníkoch a cestách v obci dochádza takto k porušovaniu zákona o cestnej premávke, k zníženiu bezpečnosti 
a plynulosti premávky, ako aj k obmedzovaniu pohybu chodcov po chodníkoch. Jeho nerešpektovanie je priestupkom 
a rieši ho polícia SR.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o podmienkach držania psov na území obce Diviacka Nová Ves 
§ 4 Vodenie psa a znečisťovanie verejných priestranstiev 
1.Ten, kto psa vedie, je povinný:
- zabezpečiť, aby pes nepôsobil hlukom, špinou a zápachom rušivo na svoje okolie
- na verejných priestranstvách bezodkladne odstrániť jeho výkaly,
- nevyzývať psa k útoku na iného psa alebo osobu.
2. Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom 
postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

Parkovanie motorových vozidiel na cestách a chodníkoch
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INTERWIEV
Žijú medzi nami...

V  tomto ročníku vám prinášame 
rozhovor s dvoma úspešnými 
karatistkami, mladými dievčatami, 
ktoré vyrastali v  obci Diviacka Nová 
Ves. Mnoho pánov by si možno 
myslelo, že šport, ktorý vykonávajú 
nie je určený pre nežné pohlavie. Oni 
by ich mohli za takéto myšlienkové 
pochody zložiť jednou ranou na 
zem, pretože sú skvelé v  tom, čo 
robia. O  tom svedčia aj nasledujúce 
rozhovory.

„Karate ako bojové umenie je pre 
každého, je úžasné a  je to životný 
štýl. Karate ako šport pre každého 
nie je.“ hovorí talentovaná Ema 
Brázdová. 

Prvou z  tejto dvojice je 21-ročná 
Ema Brázdová, ktorá navštevuje 
Prírodovedeckú fakultu Univerzity 
Komenského v  Bratislave. 
Študuje geológiu, konkrétne 2. 
ročník bakalárskeho štúdia. Karate 
vykonáva v  klube Športová Škola 
Karate Prievidza. Za sebou má už veľké 
množstvo úspechov a  precestovaný 
takmer celý svet. Aj napriek všetkým 
týmto úspechom zostáva aj naďalej 
skromná.

Prečo si sa rozhodla venovať práve 
karate?

To bolo už veľmi dávno, neviem 
z akého dôvodu ako malé dievča som

chcela robiť nejaký bojový šport. Asi 
mi to prišlo COOL. Začínala som však 
s  modernou gymnastikou a  až po 
2 rokoch som prestúpila na karate. 
Ocino chodil na tréningy karate si 
trocha zašportovať, tak som tam začala 
chodiť s ním.

Čím ťa tento šport oslovil a ako 
dlho ho už vykonávaš?

Zo začiatku sa mi páčil hlavne kolektív, 
mala som tam kamarátov a  taktiež 
pocit prvého víťazstva. Neskôr sa mi zas 
páčilo cestovanie na turnaje po celom 
svete. A  ako plynul čas a  ja som stále 
trénovala a  chodila na turnaje, karate 
sa stalo súčasťou môjho bežného 
života. Človek si to potom už prestane 
aj uvedomovať a robí to automaticky.

Čo považuješ za svoj najväčší 
úspech?

Pred pár rokmi by som určite povedala, 
že víťazstvo na Majstrovstvách Európy 
kadetov a  juniorov v  Lisabone v  roku 
2014 a víťazstvo na prestížnom turnaji 
Karate Premier League v  teamovej 
kategórii v roku 2015. Teraz považujem 
za svoj najväčší úspech celý môj 
športový život a som veľmi vďačná, že 
som tie roky prežila práve takto.

Mala si niekedy takú chvíľku, že 
si uvažovala nad tým, žeby si sa 
venovala niečomu inému? Ak áno, 
kedy to bolo?

Celé posledné 2 roky. Udialo sa toho 
veľmi veľa. Začala som dospievať, 
prišla som na vysokú školu, prešla 
som z  juniorskej kategórie do 
seniorskej. Začala som sa venovať 
karate na poloprofesionálnej úrovni 
- bola som zamestnaná v  Národnom 
Športovom Centre na polovičný 
úväzok ako športovec. Dostala som 
finančnú podporu od vlády SR. Celý 
rok som bola rozlietaná po svete 
z  Chorvátska do Paríža, stadiaľ do 
Dubaja, naspäť na Slovensko, 
potom Maroko, Madrid, Moskva, 
Tokio, Katar a  tak ďalej. Buď som 
zameškávala školu alebo tréningy. 
Neužívala som si ani jedno, lebo som 
ustavične nestíhala. Ale až politika 
v  športe a  negatívny kolektív ma 
donútili sa zamyslieť nad možným 
koncom mojej športovej kariéry. 
Otvorila som oči a  začala som sa 
pozerať. Okolo mňa bolo plno 
tridsiatnikov, ktorí boli vo svojich 
dvadsiatich rokoch na vrchole svojej 
kariéry, ale zaspali dobu. A teraz žili 
ten istý život ako spred 10 rokov. 
Nemali dokončené vysoké školy, ani 
založené rodiny a  stále sa hnali za 
vidinou predošlého úspechu. Karate 
a ľudia z môjho karatistického okruhu 
mi toho v živote dali naozaj, naozaj 
veľmi veľa, ale na druhej strane som 
mnoho vecí a času tomu obetovala. 
Teraz by som rada vyskúšala nejaké 
nové športy a  záľuby. A  chcela by 
som to skúsiť robiť len pre potešenie, 
nie pre výsledky a peniaze. 
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Keby ťa niekto poprosil o radu, 
že by sa rád venoval karate, ale 
nie je si tým celkom istý, akými 
slovami by si ho dokázala 
presvedčiť? 

Povedala by som mu, nech to ide 
vyskúšať. Pár tréningov a uvidí sám, či 
ho to chytí, alebo nie. Ako vravím, veľa 
závisí od kolektívu, ľudí a  atmosféry. 
Keď sa človek cíti dobre s ľuďmi okolo 
seba, nezáleží na tom, čo robí. A  keď 
sa k tomu ešte hýbe, športuje, je to len 
veľké plus.
Na druhej strane aj obrovskú lásku 
k  nejakej aktivite dokáže narušiť 
toxická atmosféra a intrigy.

Kde si najďalej bola na súťaži, 
v akej krajine?

Priznám sa neviem, čo je ďalej. Čile alebo 
Indonézia. Ľahšie sa mi vymenováva, 
kde som nebola.  Mojím snom je 
stráviť nejaký čas v strednej Amerike 
a  vrátiť sa ešte raz do Japonska 
a pozrieť moju japonskú rodinu. Prežila 
som si tam aj ťažké chvíle, ale ľudia 
a spomienky z Japonska majú v mojom 
srdci špeciálne miesto. 

Nerozmýšľala si aj nad takým 
variantom, že by si študovala 
niečo v  oblasti športu? 

Nie. Chcem si dorobiť iba trénerský 
kurz. So svojím výberom vysokej 
školy som veľmi spokojná. Nechcem, 
aby som v  živote bola zameraná 
len jedným smerom. Chcem mať 
otvorené možnosti a výber.

Máš nejaký sen alebo víziu, 
ktorú by si chcela ešte dosiahnuť 
v tomto športe?  

Pred sebou mám ešte 5 turnajov 
tento rok. Mojím cieľom je, aby 
sa mi podarilo ísť na všetky tieto 
turnaje (Dubaj, Salzburg, Belehrad, 
Brazília, Majstrovstvá Slovenskej 
republiky) a  dôstojne dať zbohom 
mojej športovej kariére. Mám 
veľa snov a  výziev pred sebou, ale 
v iných sférach môjho života.

,,Chcem byť taká dobrá, že ma 
ľudia budú mať za svoj vzor 
a pozerať sa s nadšením na moje 
zápasy.“ vraví skromne Lukrécia 
Lachká. 

Možno taká klišé otázka, ale aké sú 
tvoje hobby? 

Moje hobby sú hlavne lyže a literatúra. 
Nedávno som začala s  kajakovaním, 
tak uvidíme ako mi to pôjde.

Dokázala by si si predstaviť, že by 
si tento šport učila začiatočníkov? 

Áno. Rozmýšľala som už nad tým a asi 
by ma to aj bavilo ako hobby. Určite by 
som si však nechcela založiť športový 
klub a venovať sa tomu profesionálne.

Myslíš si, že tomuto šprotu 
sa môže venovať každý, alebo 
je potrebné mať naň nejaké 
predpoklady?  

Povedala by som to asi takto, karate 
ako bojové umenie je pre každého, 
je úžasné a  je to životný štýl. Karate 
ako šport pre každého nie je. 

Mávaš ešte niekedy trému, 
prípadne rešpekt pred súťažami?  

Nervozitu mám vždy, keď mi na niečom 
záleží. Ak je to dôležitý turnaj tak áno, 
ak nie, tak nie. Som však zástancom 
myšlienky, že pokiaľ nejde o život alebo 
zdravie, nejde o nič.

Stala sa ti pri tomto športe určite 
nejaká vtipná príhoda. Na ktorú 
konkrétne dodnes spomínaš 
s úsmevom? 

Tých bolo veľa. Priznám sa, že ľudia mi 
hovorievajú, aby som si to zapisovala 
a nezabudla. Ja si ich radšej nechávam 
pre seba. Veľa z nich je veľmi osobných 
a taktiež ich oveľa radšej hovorím ako 
píšem.
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Čo považuješ za svoj najväčší úspech? 

Za môj najväčší úspech považujem 
získanie bronzovej medaile z  prvých 
Majstrovstiev sveta v  mojom živote. 
Je to prvá bronzová medaila zo 
zápasov a zároveň je to moja najlepšia 
spomienka. Vyhrala som už aj zlaté 
medaile na Majstrovstvách sveta, ale 
aj na Majstrovstvách Európy. Sú pre 
mňa rovnako vzácne, ale tá bronzová 
medaila je prvá. Je to medaila, ktorá 
rozbehla moju svetovú kariéru a uistila 
ma, že raz budem vyhrávať zlaté. 
Priniesla mi väčšie sebavedomie. 
Môžem povyhrávať veľa zlatých 
medailí, ale bronzová bude vždy 
pre mňa najväčší úspech, mám k 
nej najkrajšie spomienky. 

Mala si niekedy takú chvíľku, 
že si uvažovala nad tým, 
žeby si sa venovala niečomu 
inému? Ak áno, kedy to bolo?  

Mala som takú chvíľu asi keď som 
mala 12 rokov. Chcela som začať jazdiť 
na koňoch, potom sa mi zachcelo 
tancovať, dokonca aj speváčkou som 
chcela byť. Ale vždy pri predstave, že 
skončím s  karate a  hlavne so zápasmi 
sa mi tisli slzy do očí. Už som mala 
aj takú chvíľku, že som skončila, ale 
nevydržalo mi to dlhšie ako dva dni . 

Možno taká klišé otázka, ale 
aké sú tvoje hobby? Čo robíš 
ešte rada, samozrejme, okrem 
karate.  

Môj naozaj druhý najobľúbenejší šport 
po karate je snowboardovanie. Na 
karate to nemá, ale veľmi mi to prirástlo 

k srdcu. Urč i te  sa  mu chcem viac 
venovať  v budúcnosti.

Dokázala by si si predstaviť, že by 
si tento šport učila začiatočníkov? 

Kedysi som chcela učiť začiatočníkov. 
Neskôr ma to prešlo, lebo som si vravela:  
,,Čo keď mi to nepôjde a nebudem taká 
dobrá?“ Avšak, teraz od septembra 
trénujem malé deti a  chystám ich na 
súťaže. Zo začiatku to bolo veľmi ťažké, 
ale keď pracujeme spoločne, tak im to 
ide úžasne. Oni podporujú mňa a ja zasa 
ich. 

Myslíš si, že tomuto športu sa môže 
venovať každý alebo je potrebné 
mať naň nejaké predpoklady? 

Vždy je výhoda mať nejaké 
predpoklady, ale tento šport môže robiť 
naozaj hocikto. Vytrvalou a  poctivou 
prácou dokážu ľudia viac,ako si 
myslia. Dôležité je mať pevnú vôľu a 
hlavne treba chcieť.

Mávaš ešte niekedy trému, 
prípadne rešpekt pred súťažami? 

Určite áno, trému mám vždy. Síce už 
menej, cítim sa tam ako doma, ale vždy 
je vo mne ten kúsok, ktorý sa trasie 
a bojí sa, čo a ako dopadne. Ja sa skôr 
bojím výsledku, preto si vždy hovorím, 
že sa idem zabaviť a  získať ďalšie 
vedomosti, samozrejme, bez ohľadu 
na výsledok. Idem ukázať to, čo som si 
doteraz natrénovala.  Rešpekt mám aj 
pred súperkami, nikdy nepodceňujem 
súpera.

Lukrécia Lachká je o  pár rokov 
mladšia ako Ema, má 17 rokov a 
študuje šport a  výživu na Strednej 
odbornej škole v  Novákoch. Karate 
vykonáva v  klube KARATE FKŠ 
v Prievidzi. Rovnako ako Ema, aj ona 
má sebou veľa úspechov, ktorými sa 
môže pýšiť, ale taktiež zostáva stále 
nohami na zemi a  skromnosť je jej 
ďalšia kamarátka.

Prečo si sa rozhodla venovať 
práve karate?  

Odmalička som obdivovala bojové 
športy, hlavne Jackieho Chana, ako 
bojuje proti ostatným. Chcela som 
byť ako on. Na záhrade som sa hrala 
na veľkého karatistu a rodičom som 
predvádzala rôzne kúsky. Keďže 
som bola veľmi živé dieťa, bolo 
potrebné tú energiu niekde vybiť, 
a tak ma rodičia prihlásili na karate.

Čím ťa tento šport oslovil a ako 
dlho ho už vykonávaš? 

Najprv som si vravela: ,,Čo to je?“ 
Oslovili ma tréningy hlavne tým, 
že sme trénovali súťažnou formou 
a keďže som súťaživý typ, tak ma to 
veľmi bavilo. Ale keď som uvidela 
dospelých zápasiť, tak som veľmi 
chcela byť ako oni a vedela som, 
že takto raz budem zápasiť aj ja. 
Karate trénujem už 10 rokov. 
Neviem si predstaviť, že by som 
bola dlho bez zápasov. Pre mňa je 
to nepredstaviteľná vec. Veľmi ma 
to baví. 
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Foto:  archív Ema Brázdová 
             a Lukrécia Lachká 
Autor:  Marko Mikulášik 

Stala sa ti pri tomto športe určite 
nejaká vtipná príhoda. Na ktorú 
konkrétne dodnes spomínaš 
s úsmevom? 

Taká moja najväčšia vtipná príhoda 
bola, že som nikomu nepovedala, že 
mi je zle. Keď som išla zápasiť, tak ma 
všetko bolelo, ale aj tak som chcela 
zápasiť. Prehrávala som o  štyri body. 
Tak som zápasila ďalej, neviem ako mi 
to napadlo, ale len tak zrazu som dala 
pár kopancov do hlavy a  nakoniec 
som aj vyhrala. Bol to veľmi napínavý 
zápas. Prišla som za trénerom a 
ten sa ma potichu pýta:  „Ty si ma 
vôbec počúvala?“ Pochopila som, že 
minimálne 10 minút mi coach radil 
a kričal, ale ja som nepočula ani hlások. 
Smejeme sa na tom spoločne doteraz.

Keby ťa niekto poprosil o  radu, že 
by sa rád venoval karate, ale nie je 
si tým celkom istý, akými slovami 
by si ho dokázala presvedčiť? 

Určite by som ho netlačila do toho. Ale 
ukázala by som mu všetky pozitíva, 
ktoré to prináša. Nechala by som ho 
samého presvedčiť sa, že je to to, čo 
chce robiť. Povedala by som mu, že 
za vyskúšanie nič nedá. Buď by ho to 
chytilo, alebo nie. Je to len otázka času. 

Máš v  pláne ísť na vysokú školu? 
Ak áno, chcela by si študovať niečo 
v oblasti športu? 

Na vysokú školu som nikdy nechcela 
ísť a ani nechcem. Už teraz som na 
strednej, kde študujem výživu a 
šport a aj ma to baví. Vysoká škola 
nie je nič pre mňa. Tu nejde o  to, 
kto ma vysokú školu, človek sa musí 
vedieť v živote vynájsť a byť šikovný. 
Ja chcem skôr skúmať a skúšať.

Kde si najďalej bola na súťaži, 
v akej krajine? 

To je ťažko povedať. Malta, Dánsko, 
Škótsko, Írsko. 

Máš nejaký sen alebo víziu, 
ktorú by si chcela ešte dosiahnuť 
v tomto športe? 

Chcem vyhrávať dospelé kategórie 
a chcem byť vzorom pre ľudí. Chcem 
byť taká dobrá, že ma budú mať za 
svoj vzor a pozerať sa s nadšením na 
moje zápasy.
Veríme, že o Eme a Lukrécii budeme 
ešte veľa počuť a  obe budú aj 
naďalej žať veľké úspechy, či už 
na súťažiach, ale aj v  osobných 
životoch. Určite budú robiť dobré 
meno nielen sebe a  svojej rodine, 
ale aj našej obci. 
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HISTÓRIA
Voľby od Rakúsko - Uhorska podnes

Keďže tento rok je rokom parlamentných volieb a ubehlo  už 100 rokov odvtedy, ako u nás prebehli 
prvé slobodné voľby, pozrime sa na voľby v minulosti. Ako sa volilo v minulosti? Obyvatelia Slovenska 
zažili v dejinách dosť rozmanité spôsoby volieb. Za starého Uhorska, do roku 1918, neexistovalo všeobecné 
volebné právo, hoci na začiatku 20. storočia už všeobecné volebné právo pre mužov existovalo v mnohých

európskych krajinách, napríklad od roku 1907 aj v rakúskej časti habsburskej monarchie. Na voľbách do uhorského parlamentu 
sa zúčastňovali iba príslušníci šľachty, majetní ľudia a ľudia s vyšším vzdelaním. Ženy nemohli voliť vôbec. Celkovo to bolo 
iba 5-6% všetkých obyvateľov. Medzi príslušníkov šľachty patrili aj takzvaní zemani, čiže drobná šľachta, ktorí boli často 
veľmi chudobní a nevzdelaní, ale tradične mali volebné právo. Uhorské voľby sa vyznačovali veľkou korupciou, podvodmi, 
voliči boli opájaní alkoholom, varil sa guláš, spievalo sa, tancovalo. Nevolilo sa tajne, ale verejne, pričom každý musel vysloviť 
nahlas meno kandidáta. Za týchto podmienok sa Slovákom nedarilo presadiť svojich ľudí do snemu. Najúspešnejšie voľby 
boli v roku 1906, kedy sa podarilo zvoliť sedem slovenských poslancov do dolnej komory uhorského snemu, v ktorej bolo 
vyše 400 poslancov.

Situácia sa zásadne zmenila po vzniku Československej republiky v roku 1918. Podľa ústavy z roku 1920 dostali volebné 
právo všetci dospelí občania, teda nielen muži, ale aj ženy. V roku 1920 sa volil československý parlament, ktorý dostal meno 
Národné zhromaždenie, po prvýkrát. Počas prvej Československej republiky sa volilo Národné zhromaždenie ešte v roku 
1925, 1929 a 1935. Svojím demokratickým volebným systémom sa medzivojnové Československo zaradilo medzi popredné 
parlamentné demokracie. Význam to malo pre Slovákov, ktorí v tomto období vlastne po prvýkrát zažili demokraciu a mohli 
sa podieľať na štátnych záležitostiach ako plnoprávni občania. Volilo sa pomerným volebným právom, teda voliči volili 
kandidátky jednotlivých politických strán. Najvplyvnejšie politické strany na Slovensku boli Slovenská ľudová strana (od 
roku 1925 Hlinkova slovenská ľudová strana), republikánska, takzvaná agrárna strana, sociálna demokracia a komunisti. O 
hlasy voličov sa uchádzali ešte menšinové strany - maďarské a nemecké - a celý rad menších politických strán, medzi ktorými 
určitý význam mala Slovenská národná strana a národní socialisti, ktorí však mali svoju doménu v českých krajinách. Po 
Mníchove, na jeseň 1938, došlo k vyhláseniu slovenskej autonómie. Preto sa na Slovensku konali voľby do Snemu Slovenskej 
krajiny. Tieto voľby však už nemali demokratický charakter, pretože Hlinkova slovenská ľudová strana prakticky zlikvidovala 
ostatných politických konkurentov a sama vytvorila kandidátku pre voľby. Slovensko tak zažilo po prvýkrát totalitné voľby 
s jednotnou kandidátkou s typickým „totalitným výsledkom“ - za jednotnú kandidátku hlasovalo 97,5% voličov. Po rozbití 
Československej republiky nacistickým Nemeckom sa na dlhý čas skončilo obdobie demokratického vývoja na Slovensku. 
Počas existencie slovenského štátu sa parlamentné voľby nekonali. Zvolený autonómny snem sa jednoducho vyhlásil za 
snem samostatného štátu a s malými zmenami pôsobil až do konca vojny. Voľby roku 1946 možno iba s určitými výhradami 
nazvať demokratickými. Problém bol predovšetkým v tom, že v rámci vytvoreného Národného frontu mohli pôsobiť iba 
tie politické strany, ktoré Národný front schválil. Voliči na Slovensku tak mali prakticky možnosť voliť iba medzi dvoma 
najsilnejšími stranami - demokratickou a komunistickou. Dve malé strany, ktoré predložili svoje kandidátky až tesne pred 
voľbami (Strana slobody a Strana práce), boli prakticky bez šancí. Na Slovensku zvíťazila vo voľbách Demokratická strana, 
ktorá získala 62% hlasov, komunisti dostali 30,4%. Napriek istým obmedzeniam boli voľby roku 1946 poslednými slobodnými 
voľbami na Slovensku až do roku 1990. Za komunistickej totality sa konali voľby pravidelne, bola to však vždy skôr volebná 
fraška, pretože existovala iba jedna jednotná kandidátka a voľby sa vždy skončili „prenikavým úspechom“ tejto totalitnej 
kandidátky, na ktorej boli nekomunisti zastúpení iba sem-tam „na ozdobu“. Za jednotnú kandidátku hlasovalo vždy takmer 
100% voličov.

Prvým predpokladom prechodu k demokracii po roku 1989 bol návrat k demokratickým voľbám. Prvé sa uskutočnili v júni 
1990. Odvtedy sa konajú parlamentné voľby pravidelne každé štyri roky (s výnimkou predčasných volieb v roku 1994). 
Slovensko sa zatiaľ vyznačovalo pomerne vysokou účasťou obyvateľov vo voľbách. Každý si uvedomoval po rokoch totality, 
keď občania o ničom nerozhodovali, aký význam majú voľby pre budúcnosť krajiny. V roku 1990 sa na voľbách zúčastnilo 
95,4% oprávnených voličov, v roku 1992 to bolo 84,2% voličov, v roku 1994 - 15,7% a v roku 1998 - 84,2% voličov. Súčasné 
prieskumy však ukazujú, že medzi voličmi zavládla akási únava z volieb. Voľby v podmienkach transformácie spoločnosti sú 
však vždy veľmi dôležitým medzníkom, ktorý nerozhoduje iba o tom, kto bude poslancom či predsedom vlády, ale doslova 
o osude krajiny nie na roky, ale na desaťročia. Pre voličov je to teda jediná príležitosť podieľať sa na tomto rozhodovacom 
procese.

http://www.svet.czsk.net/clanky/publicistika/volbyretro.html
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RECEPTY STARÝCH MATERÍ
Mama manželovej mamy, ktorú sme volali jednoducho stará mama Gizka, slúžili za svojej mladosti 
v  prievidzskej rodine, kde sa naučili nielen výborne variť, ale aj piecť. Mnohé z  receptov ostali zapísané 
v malej knižočke a viaceré sme spoločne s babkou Norikou odskúšali. Jeden z nich ponúkam:       
MRKVOVÉ KOLÁČIKY

Na cesto potrebujeme:
300 g polohrubej múky, 250 g rastlinného tuku, 250 g mrkvy (jemno 
postrúhanej), 1 prášok do pečiva a štipku soli.

Cesto je podobné ako linecké, ale od mrkvy dostane krásnu farbu. Všetky 
suroviny dobre zmiesime, ak je mrkva veľmi šťavnatá, pridáme trocha múky, 
aby cesto nebolo lepivé. Cesto rozvaľkáme na hrúbku 3 mm a  pokrájame 
na štvorce, ktoré naplníme poctivým slivkovým lekvárom. Spojíme dva 
protiľahlé rohy a koláčik uložíme na plech vystlaný papierom.

Potrieme rozšľahaným vajíčkom a pečieme na 180 ̊ C asi 20 minút. Po upečení 
možno posypať práškovým  cukrom.                                                         Iveta Géczyová


