Základné informácie o obci
Obec Divinka leží vo východnej časti pohoria Javorníky, pri ústí Divinského potoka do rieky Váh. Južnú hranicu
katastra tvorí Hričovská vodná nádrž, vybudovaná na rieke Váh.
Obec pozostáva z dvoch častí a to časti Divinka a časti Lalinok, ktoré sú v súčsnosti čo sa týka počtu obyvateľov
približne rovnako veľké. Počet obyvateľov sa pohybuje okolo 1010 obyvateľov.
Časť Lalinok sa ťahá do Divinskej doliny, ktorá je zovretá okolitými vrchmi - Veľký vrch, Prašivá a Homola.
Lalinok je od časti Divinka vzdialený cca 1 km.
Dolinou preteká Lalinský potok odvádzajúci vody z časti Hôrky a ďalších okolitých častí katastra.Dĺžka potoka
v katastri je cca 1,5 km. Cez Lalinok preteká aj Coloňský potok, ktorý ústi do Divinského potoka v miestnej
časti Vrtielky, pod vrchom Hradisko. Najväčším potokom je Divinský potok, odvádzajúci vody divinskej doliny. V
chotári obce preteká v dĺžke cca 1,5 km, ústi do vybudovaného rybníka na brehu Hričovskej priehrady. Vody
z miestnej časti Prašivá a Všivák odvádza Studený potok v dĺžke cca 1 km. Tento potok ústi do močaristej časti
s miestnym názvom V Jezerách.
Okolité kopce v časti Divinka majú názvy: Malý Vrch, Veľký Vrch, Prašivá, Všivák, Bok. V časti Lalinok sú kopce
Homola, Hradisko.
Najvyššie položeným bodom v chotári je vrchol Prašivej - 626 m. n. m.
Nadmorská výška stredu obce je 327 m. n. m.
Rozloha katastra obce je 517 ha.
Miestne časti v Divinke majú názvy: Lovišky, Malý a Veľký Višpinger, Skalie, Agát, Malé Salašky, Koleso,
Bukovina, Všivák, Háje, Na Hôrke, Priesaniská, Niva, Podlipie a pod.
V Lalinku sú časti: Vrtielky, Hôrka, Hamoje, Lazce, Lieštie, Dielnica, Dúbrava, Zástavnica, Role na Role, Pod
Hrabím, Lazy, Za Jamu, Kračiny.
Školstvo

Obec Divinka je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Divinka, kde sa uskutočňuje predškolské
a základné školské vzdelanie pre ročníky 1.-4.. Základná škola s materskou školou je samostatný právny
subjekt, ktorý sídli v dvoch budovách.
Materská škola Divinka
Objekt materskej školy bol postavený a uvedený do prevádzky v rámci „Akcie Z“ v r. 1986. V roku 2013 bola
materská škola nadstavená a rozšírená o jednu triedu.Objekt tvorí poschodová budova s troma triedami,
jedálňou, technickou časťou. Budova je vykurovaná plynom. Má samostatnú kotolňu. Jedna z tried slúži pre
vyučovanie žiakov ZŠ. V objekte je jedáleň, ktorá zabezpečuje stravovanie pre MŠ, ZŠ a pre dôchodcov. Na
nádvorí MŠ sú vybudované preliezky.
Základná škola Divinka
Základná škola sídli v samostatnej budove. Škola je zriadená pre ročníky 1.-4.. Objekt súčasnej ZŠ bol postavený
v r. 1912. Pôvodne škola pozostávala z jednej triedy a bytu pre rodinu učiteľa. Neskôr prešla prestavbou.
V súčasnosti sú tu zriadené 3 triedy, kabinet a zborovňa pre učiteľov. Ďalšia trieda pre ZŠ je využívaná v objekte
MŠ. Na výučbu telesnej výchovy sa využíva nádvorie školy a miestne futbalové ihrisko.Škola je vybavená
počítačovou učebňou a je pripojená na internet.
Komunikácie

Katastrom obce prechádza štátna cesta II/507 Žilina - Bytča, v dĺžke cca 1,3 km. Intravilánom obce prechádzajú
dve štátne cesty, a to cesta III/50761 vedúca do časti Lalinok a III/50757 spájajúca Divinku s obcou Divina.
Dĺžka cesty III/50757 v katastri Divinky je 2,8 km.Obec spravuje aj miestnu sieť komunikácií v celkovej dĺžke 6,0

km. V katastri obce sú i lesné cesty a ďalšie obslužné komunikácie, ktoré nie sú vo vlastníctve obce.
Farnosť

Obec patrí pod farnosť Divina. Bohoslužby v obci sa slúžia v Domoch smútku v Divinke a v Lalinku, ktoré sa
nachádzajú v areáloch cintorínov. Dom smútku v Divinke je z r. 1997. Hlavná miestnosť má kapacitu cca 50
osôb.Dom smútku v Lalinku bol vybudovaný v roku 1987.
Šport

V obci sú vybudované 3 športové ihriská. Jedno veľké futbalové, ktoré slúži najmä futbalovému klubu. V roku
2011 sa vybudovalo multifunkčné ihrisko v Divinke a v roku 2014 aj v Lalinku. Tieto sú určené na rôzne druhy
športu. Na športovú činnosť sa využívajú aj priestory Kultúrneho domu v Lalinku (stolný tenis, cvičenia) a priestory
Obecného úradu v Divinke. V súčasnosti je športová činnosť v obci sústredená v OŠK Divinka-Lalinok a je zmeraná
najmä na futbal, stolný tenis a turistiku.
Kultúrne pamiatky a zaujímavosti obce si môžete pozrieť v sekcií Obec/Kultúrne pamiatky a zaujímavosti obce

Mnoho ďalších informácií sa možete dozvedieť aj v obecnej knihe Divinka a Lalinok, ktorú si môžete
zakúpiť na obecnom úrade v Divinke.

