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Obec Diviaky nad Nitricou vyhlasuje
výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou, č. 121
A. Kvalifikačné predpoklady :
a) dosiahnuté vzdelanie podľa § 4 ods. 6 vyhl. MŠ
SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení
neskorších predpisov (ďalej len vyhl. č. 41/1996)
b) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
c) absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej
náhrady podľa vyhl. č. 41/1996
B. Ďalšie poţiadavky a kritériá:
a) bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 552/
2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
b) spôsobilosť na právne úkony
c) osobnostné a morálne predpoklady
d) organizačné schopnosti a komunikatívnosť
e) znalosť príslušnej legislatívy
g) absolvovanie ďalšieho vzdelávania riadiacich
pedagogických zamestnancov (moţnosť doplniť po
nástupe do funkcie )

C. Poţadované doklady uchádzačov:
a) písomná prihláška do výberového konania
b) štruktúrovaný ţivotopis
c) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a
o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky ( alebo jej
náhrady)
d) návrh koncepcie rozvoja školy/ školského
zariadenia v rozsahu max.3 strán
e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
f) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
na účely výberového konania
Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a
poţiadavku bezúhonnosti, budú pozvaní na
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho
začatím.
Prihlášky moţno doručiť poštou, prípadne osobne
do 11.4.2011 do 12,00 hod. v zalepenej obálke
označenej nápisom „Neotvárať - výberové konanie –
riaditeľ ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou“ na adresu:
Obecný úrad
972 25 Diviaky nad Nitricou 167

Obec má obecnú radu a päť komisií Rokovania obecného zastupiteľstva, všeobecno-

záväzné nariadenia a iné aktuality sa pravidelne začínajú objavovať na našej webovej stránke obce.
Najdôležitejšie informácie prinášame v skratke:

ustanovujúce zasadnutie dňa 27. decembra za sobášiaceho obecné zastupiteľstvo
2010 sa nieslo v znamení bodov programu, ktoré ustanovilo p. Štefana Gamana
boli prejednávané v zmysle metodického návodu zriadilo celkom 5 komisií a zvolilo
MV SR. Po informácií o výsledkoch volieb do predsedov komisií:
samosprávy obce, starosta obce a 8 poslancov p. Oľga Domanická – komisia školstva, kultúry
obecného zastupiteľstva zloţilo zákonom predpísaný a ZPOZ,
sľub. V ďalšej časti obecné zastupiteľstvo:
p. Anna Čechová – komisia sociálnej
poverilo poslanca OZ p. Romana Kluchu starostlivosti o rodinu,
zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v zmysle p. Tibor Turcer – komisia stavebná, ochrana
zákona o obecnom zriadení,
verejného poriadku a životného prostredia,
zriadilo obecnú radu a za jej členov zvolilo: p. Miroslav Blaho – komisia športu ,
p. Štefana Gamana, Tibora Turcera, Annu Čechovú,
p. Alena Vajdová – komisia finančná a správa
majetku obce.

Príjem rozpočtu na rok 2011 nedosiahne úroveň roku 2008
Tento stav neumožňuje do plánu menovitých úloh zaradiť realizáciu aktivít, ktoré boli stanovené pre celé
štvorročné obdobie. Aj napriek uvedeným skutočnostiam plánované výdavky vytvárajú primerané podmienky
pre ZŠ s MŠ, pre opatrovateľskú službu, pre matričnú činnosť, ale aj pre údržbu cintorínov, verejných
priestranstiev, miestnych komunikácií a ďalších služieb.

Zadlženosť obce je 12%

Verejné zasadnutie 23. 2. 2011 venovalo
hlavnú pozornosť rozpočtu obce pre rok
2011 a roky 2012-2013. Návrh rozpočtu
predniesla p. Iliašová Eva – ekonómka
obecného úradu. Jej informáciu doplnil
starosta obce o moţné riziká v roku 2011.
Samotný návrh bol zostavený v súlade so
zákonom
č.
583/2004
Z.
z.
o rozpočtových
pravidlách
územnej
samosprávy.
Základom
zostaveného
rozpočtu
bola
podrobná
analýza
rozpočtov v minulom období a úlohy
vypl ývajúce z prenesených a originálnych
kompetencií.
Príjmová časť rozpočtu bola zostavená
podľa stanovenej prognóz y ZMOS, ktorá
predpokladá
navýšenie
o 15,2
%
a z prognóz y dane z príjmov fyzických
osôb v štátnom rozpočte, ktorý počíta
s navýšením o 23 %.
Výdavková časť zabezpečuje primeranú
konsolidáciu finančnej situácie obce. Jej
cieľom je udrţať a nezvyšovať zadlţenosť
obce, ktorá sa v súčasnosti pohybuje na
úrovni 12 %. Stanovisko hlavného
kontrolóra neobsahuje zásadne výhrady
k zostavenému rozpočtu na rok 2011
a roky 2012-2013. Návrh rozpočtu bol
jednom yseľne schválený.
V ďalšej časti obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní schválilo:
- VzN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa v materskej
školy a školských zariadení pre rok 2011 ,

- podmienky na výberové konanie na
funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Diviaky nad
Nitricou, č. 121, termín na zverejnenie
oznamu do 10. 3. 2011 na webovej
stránke obce a v regionálnej tlači MY HN
- za členov Rady školy p. Štefana Gamana,
Annu
Čechovú,
Romana
Kluchu
a Radovana Iliaša,
- delimitáciu miestnej k omunikácie par. č.
456/2 v k. ú. Diviaky nad Nitricou cestou
Slovenského
pozemkového
fondu
Bratislava
za
účelom
budovania
inţinierskych sietí pre IBV Kalinovská.
- schválilo
odpredaj
skleníka
formou
dražby v komisii p. Gabriela Paulďurová,
p. Ivan Krško a starosta obce.
Obecné
zastupiteľstvo
z obralo
na
vedomie ţiadosti p. Anny Maděrankovej,
podnikateľov p. Vladimíra Mavlera, p.
Kataríny Divékyovej a firm y ALVEST
MONT s.r.o. Skalka nad Váhom .
Ďalšie informácie:
o Obecné
zastupiteľstvo
konštatovalo, ţe p. Radova n Iliaš
zloţil zákonom predpísaný sľub
poslanca OZ.
o Predloţený
návrh
zásad
odmeňovania poslancov OZ bol
prerokovan ý a schválený.
o Garantmi v jednotlivých častiach
obce sú poslanci: Oľga Domanická
(Somorova Ves), Miroslav Blaho
(Mačov), Tibor Turcer (Ješk ova
Ves), Radovan Iliaš (Banky). –jd-

Poznáme ďalších členov komisií
Komisia školstva, kultúry a ZPOZ: p. Gabriela Paulďurová, Eva Iliašová, Anna Čechová, Marta Iliašová.
Komisia sociálnej starostlivosti o rodinu: p. Eva Iliašová, Daniela Pršová.
Komisia stavebná a ochrana VP a ŢP: p. Ivan Krško, Karol Mikulík.
Komisia športu: p. Vladimír Motúz, Vladimír Šimka.
komisia finančná a správy majetku: p. Eva Iliašová, Iveta Kluvancová.
Viac informácií si môžete prečítať na webovej stránke obce www.diviaky.sk:

Mokrá lopta doplávala aj do Diviak z cyklu

Žijú medzi nami

Vodné pólo je loptová hra, v ktorej proti sebe nastupujú
dve sedemčlenné družstvá. Hrá sa na štyri štvrtiny po 8
minút čistého času. V prípade, že hra musí mať víťaza a
je nerozhodný stav, predlžuje sa 2x po 3 minúty, mladší
žiaci hrajú 4x 7 minút.
Prvá zmienka o loptovej hre vo vode je z roku 1840.
Vodné pólo je najdlhšie hraným kolektívnym športom
na olympijských hrách. Prvýkrát sa objavil na olympiáde
v Paríži v roku 1900. Prvé pravidlá hry spracoval William
Wilson zo Škótska.
Plavky hráčov musia byť nepriehľadné. Čiapky slúţia
na to, aby rozhodcovia a diváci mohli rozlišovať hráčov.
Muţstvá pouţívajú čiapky kontrastných farieb, modré a
biele. Sú upevnené pod bradou. Brankár má číslo 1 a
ostatní čísla 2-13. Lopta je guľatá a musí byť vodotesná.
O správne rozmery ihriska sa starajú usporiadatelia.
Kaţdému hráčovi je pridelený určitý post a s ním aj
činnosť, ktorú musí vykonávať – brankár, pravý a ľavý
obranca,
pravé
a ľavé
krídlo,...
(Zdroj:http://sk.wikipedia.org, upravené –jh-)

Chlapci to nemajú ľahké. Dvakrát v týždni pred
vyučovaním, kým ostatné decká spia, uplávajú stovky
metrov v bazéne a každý deň po vyučovaní utekajú na
2,5 hodinový tréning. A keď prídu unavení domov, čakajú
ich školské povinnosti, v ktorých nechcú a nemôžu
zaostávať. Prázdninové dni, či je leto, či zima, trávia na
bazéne, kde každé ráno aj večer trénujú. Veľa voľných
chvíľ a víkendov cestujú a odohrajú mnoho prípravných
a ligových zápasov, aby naberali čo najviac skúseností.
Voľného času majú naozaj veľmi málo.
Ich snaženie však bolo neraz korunované úspechom.
Dôkazom toho sú prevažne zlaté medaile z mnohých
turnajov, Slovenský majstrovský titul v kategórii do 11
rokov, vicemajstrovský v kategórii mladších žiakov
a úspešná reprezentácia Slovenska na medzinárodnom
turnaji vo Francúzsku, odkiaľ si títo chlapci, hrajúci za
KVP NCHZ Nováky, priniesli krásne strieborné medaile.
Držme im palce, aby im láska k tomuto peknému športu
vydržala a naďalej prinášala úspechy. -mo-

Ak počujeme slovo lopta, iste nám
napadne
predstava lopty gúľajúcej sa po zelenej tráve
a najčastejšie, snáď, je to lopta futbalová a chlapci
šantiaci s ňou na ihrisku. Málokto v Diviakoch však
vie, že sú medzi nami aj veľmi šikovní chlapci,
ktorých verným kamarátom sa stala lopta, nie však
futbalová, ale lopta večne zmáčaná od vody.
Jaroslav Úradník (7. A), Jakub Oršula (4. A), Michal
Úradník (5. B) a Roman Čech (5. B) (na foto zľava
doprava) sú naši chlapci, ktorých veľkou záľubou sa
stalo vodné pólo. Vodné pólo nie je šport a koníček,
pri ktorom sa dá odpočívať. Každodenný tvrdý O úspechoch našich chlapcov sa dozviete viac na stránke
tréning, veľakrát aj dvojfázový, vyžaduje nielen veľa http://waterpolo-novaky.wbl.sk/HRACI.html
sily, ale aj trpezlivosti, oddanosti a hlavne lásky
k tomuto športu.

Častušky stáli za to Pretože v nás ešte zostáva šantivá nálada po fašiangoch, dovolíme si zverejniť
niekoľko častušiek z pochovávania basy v Diviakoch nad Nitricou:
Druţstevníci naši aj vás mi je ľúto
peniaze máte len keď predáte mlieko
kaţdá nová vláda tých sľubov naberie
keď uţ zvolená je na ľudí sa se..e
Aby nezabudla na Vladka
Sklepára
V obci sú aj ľudia ktorí nič nerobia
on páli o dušu z večera do rána
starosti nemajú ale zato pijú
Vilko si tam vţdy pobehuje
aj nejaké drobné čo občas dostanú
v krčme to obratom hneď aj prepijú ak spadne do kotla Milka ho
zabije

V nostopke u Rada sa len mulatuje
kaţdý kto tam príde sa vţdy opije
V jednom rohu kričí Gabina s Papajkom
a v druhom zápasí Ervín s automatom
Aj z drobnej prevádzky smeti nám zváţajú
keď idú po ceste vrecia postrácajú
kuka voz karuje náš Joţko Kaneje
bojím sa ţe mu ho Pinta raz rozbije

Hasičov v dedine bývalo vţdy veľa
Mačovom lietajú veľké nočné more
dnes ale po krčmách hasia smäd z piva
pochovávať ľudí budú len vo dvore
keby tak dom horel aj trúba s pekáčom
pretoţe cintorín patrí len urbáru
Srbo by sám prišiel so svojim striekačom
a tí mŕtvi ľudia patria Pánu Bohu
Aj v Ješkovej Vsi boli častušky skutočne zaujímavé. Niekoľko sme pre vás vybrali – pokračovanie na strane 7.

Z činnosti organizácií
KST Ješkova Ves - Banky
5. februára 2011 sa uskutočnil 14. ročník Turistického plesu. Hudobná skupina Rytmik nás pre chorobu síce nemohla
zabávať, ale pohotovo ich zastúpili Marek Vajda a Romanka Líšková. Zábava bola naozaj dobrá, potvrdiť to môţe 130
účastníkov. Na tanečné kreácie nás svojím krásnym vystúpením pripravili Matúš Kohút a Evička Kiššová z tanečného
súboru Dovetan Dolné Vestenice. Veľmi pekne ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli do našej tomboly. Snáď
budúci - jubilejný 15. Ročník stabilní hostia navštívia. Sľubujeme, ţe organizátori sa budú snaţiť, aby bol
neočakávaný.
15. februára 2011 sa uskutočnila naša výročná členská schôdza, tradične, v Gápli. Vypočuli sme si hodnotenie našej
činnosti, správu o hospodárení, aj ocenenia našich jubilantov a ocenených turistov. Atraktívnym záverom bol turnaj
v bowlingu.
Hlavné turistické podujatia v tomto roku:
25. 4. 2011 - Veľkonočný výstup na Lysec
19. 2. 2011 - Výstup na Kľak - memoriál A. Ertla
30. 4. 2011 - Výstup na Šíp
26. 3. 2011 - Otvorenie jarnej turistickej sezóny
1. 5. 2011 - Výstup na Suchý vrch
10. 4. 2011 - Za sneţienkami na Čierny vrch
14. 5. 2011 - Výstup na Vtáčnik - Memoriál K. Matúšku
16. 4. 2011 - Predný Rokoš
25. 6. 2011 - Nízke Tatry - Slamä, Ohnište

Tri Dozorné výbory Jednota bilancovali v prvý marcový deň
Mačov – na výročnej členskej schôdzi sa volili funkcionári na ďalšie štvorročné volebné obdobie. Zvolení boli
predsedníčka Anna Briatková, členovia DV František Vaško a Eva Jančová. Člen revíznej komisie je Vladimír Račko.
Naša členská základňa má 34 členov. Snaţíme sa aktívne zapájať do činnosti v našej obci, jedna z našich najväčších
aktivít je oslava Dňa detí na Mačove. V tejto našej činnosti chceme pokračovať aj v ďalšom volebnom období,
prípadne podľa okolností ju ďalej rozširovať.
-abBanky - Ješkova Ves - uplynulo štvorročné volebné obdobie, konali sa nové voľby. Zloţenie DV sa nezmenilo,
ostáva v zloţení Mgr. Zdenka Gamanová, Ing. Ľubica Lomnická a Ing. Alena Vajdová. Členkami revíznej komisie
boli zvolené Blaţena Mikulová a Ľubica Iliašová.
Máme 57 členov, noví členovia sa dočasne neprijímajú. Myslíme si, ţe naša činnosť je pomerne bohatá a sme vţdy
ochotní sa zapojiť a pomôcť aj iným organizátorom s podujatiami pripravovanými pre našich občanov.
Vyuţívať výhody zákazníkov Jednoty môţe kaţdý z vás. Stačí vyplniť prihlášku (informácie ste mali aj na reklamnom
letáku Jednoty a radi vás poučia aj v predajniach Jednoty).
Z vašich celoročných nákupov vám bude vyplatené 1% formou zľavy z nákupov. Zľava sa vypočítava z celkového
objemu nákupov načítaných na kartu vo všetkých predajniach COOP Jednota za príslušný kalendárny rok, t. j. od 1. 1.
do 31. 12. Tento rok bude zľava z nákupov vyplácaná aţ od 15. 4. do 31. 7. 2011. Je to z dôvodu výmeny pokladní
a programu v nich. Zmenou tento rok je, ţe po 31. 7. stráca drţiteľ karty nárok na vyplatenie zľavy, preto treba
dodrţať daný termín. Zľava sa vypláca len na plastovú kartu, nie na papierovú (dočasnú), ktorú vám vystavujú
v predajni po podpise ţiadosti o vydanie Nákupnej karty COOP Jednota. Ak v čase vyplácania zliav drţiteľ stratí
kartu, je povinný stratu ihneď nahlásiť na COOP Jednotu v Prievidzi na linku 046/5199150. Karta sa zablokuje
a zľava bude realizovaná aţ po 31. 7. 2011 prostredníctvom nákupnej poukáţky, ktorú drţiteľ karty získa. Za stratenú
kartu sa vystaví bezplatne duplikát karty. Prevedú sa na ňu všetky načítané nákupy z pôvodnej karty v príslušnom
kalendárnom roku.
Na nákupnú kartu sa nenačítava nákup uhradený stravnými lístkami alebo stravovacou kartou (tzv. „gastro lístkami“),
poskytovanie sluţieb, ako je dobíjanie telefónnych kariet mobilných operátorov a platenie faktúr cez Unikasu.
Ďalšie benefity k nákupnej karte COOP Jednota:
Kaţdý drţiteľ karty okrem zľavy z nákupov v predajniach COOP Jednota môţe získať ďalšie zľavy (benefity) vo
forme priamej zľavy pri kúpe tovaru v predajniach Mountfield - zľava 7%;
pri kúpe pobytov a zájazdov v CK Tatratour a TIP Travel - zľava od 5% do 18%;
pri návšteve Tatralandie Liptovský Mikuláš - zľava 10%.
Tieto benefity platia do 30. 9. 2011.
DV Jednota Banky – Ješkova Ves je uţ tradične hlavným spoluorganizátorom Dňa susedov, športového popoludnia
pre deti a dospelých a súťaţí k Vianociam a Veľkej noci.
-zgDiviaky nad Nitricou – zloţenie DV ostáva nezmenené, t. j. predsedom zostala Oľga Domanická, členkami Helena
Divékyová a Daniela Klopanová, revízorka Janka Hagarová. Jednota v Diviakoch má najväčšiu členskú základňu,
celkom 150 členov. Medzi jej tradičné podujatia patrí zájazd do Trenčína na výstavu kvetov, spolupráca s deťmi triedy
Materskej školy v Diviakoch nad Nitricou, spoluorganizácia oslavy svojich jubilujúcich členov, či darcov krvi,
návšteva členov Jednoty v penzióne, výstavky ručných prác. Z odkazu p. Heleny Divékyovej podávame informáciu,
ţe vzhľadom na zmenu situácie sa zľavy z nákupov začnú vyplácať aţ v mesiaci máj. Všetci členovia budú dopredu
včas oboznámení o termíne.
-od-

Chcete venovať 2% z daní pre deti v našej škole?
Rada rodičov ďakuje všetkým dobrým ľuďom.
Potrebujete k tomu 2 tlačivá:
Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní
2%.

Tlačivá si môţete vyzdvihnúť na ekonomickom
oddelení školy.

Nestálo to ani cent - Nové moţnosti vo vzdelávaní sa
ţiakov našej školy v tomto školskom roku vedenie školy
rozšírilo o moţnosť, ktorú ponúka denník Sme. Menované
noviny majú ţiaci k dispozícii trikrát v týţdni. Škola získala
aj pracovné zošity pre výučbu predmetu Informatika
a výučbu Dopravnej výchovy, ktorá je jednou z viacerých
prierezových tém školského vzdelávacieho programu.

Voľby do samosprávy zmenili vedenie školy
Ľudia si s príchodom nového roka dávajú rôzne predsavzatia. Väčšina podnikov, organizácií bilancuje a stanovuje
zmeny pre ďalší rok. Náhlou zmenou prešla aj naša škola, keď pani riaditeľka Mgr. Gabriela Kusá zloţila 22.
decembra sľub starostu. Od toho času spravuje obec Nitrianske Sučany.
Starosta našej obce ako zriaďovateľ, poveril dočasným riadením školy, najviac na obdobie šiestich mesiacov, Mgr.
Gabrielu Paulďurovú. Na ten istý čas bola do funkcie zástupkyne pre ZŠ poverená PaedDr. Jana Hatványiová.
Konkrétne obsadenie funkcie riaditeľa a zástupcu riaditeľa bude oznámené aţ po uskutočnení výberového konania.
Tieto zmeny ovplyvnili aj obsadenie pedagogického zboru. Na 1. stupni pôsobí Mgr. Zuzana Vallová, na 2. stupni boli
ochotné pomôcť PaedDr. Irena Ďurigová a Mgr. Marta Nosková.

Zapísali desať prvákov
Dňa 26. januára 2011 od 13.00 do 17.00 h bol v 1. triede ZŠ s MŠ
v Diviakoch nad Nitricou zápis detí do prvej triedy pre budúci
školský rok 2011/2012.
Zapísali sme 10 ţiakov. A ako je to s ich miestom bydliska v našej
z piatich častí zloţenej obce? Z Diviak sú 3 deti, 4 deti sú
z Mačova, 1 z Ješkovej Vsi a 2 z Diviackej Novej Vsi. Z budúcich
prvákov je 8 dievčat.
Všetky deti snaţivo spolupracovali a uţ teraz sa vedia podpísať
tlačeným písmom! Budúcim prvákom prajeme, aby sa im v škole
páčilo, darilo a aby z nich vyrástli bystrí ľudia, ktorí o pár rokov
budú múdro viesť našu spoločnosť. text: -ah-, foto: -mk-

Slniečkové deti
Deti v oboch triedach materskej školy sa
možno budú v lete zdravo opaľovať vďaka
opaľovacím balíčkom.
Do projektu
Slniečkové
deti
organizovaného
spoločnosťou Dm drogerie markt sa zapojili
slniečka a lienky z našej materskej školy.
Cez tento projekt moţno aj vaše dieťa
dostane balík, ktorý bude obsahovať
opaľovacie prípravky. V súčasnosti je nutné
uţ od mala pestovať zdravé návyky a uţ od
útleho veku sa chrániť pred slnkom. Preto
drţíme materskej škole palce, aby táto
účasť bola úspešná. text a foto: –jm-

Triedy materskej školy navštívili masky
V našej zlúčenej obci sa fašiangovému obdobiu prikladá obrovský význam. Je to nenahraditeľná tradícia, ktorú
obdivujú mnohé iné obce. Všetky aktivity konané v tomto čase sa dedia z pokolenia na pokolenie. Začína sa uţ
v materskej škole organizovaním detských karnevalov za prítomnosti rodičov. V triedach sa z detí vďaka kreativite
rodičov, starých rodičov a vyučujúcich pravidelne stretávajú maškary. A aby sa medzi nimi učiteľky necítili ako
učiteľky, preobliekajú sa do kostýmov. Tancujú spolu s ostatnými, zabávajú sa so svojimi malými kamarátmi
a usilujú sa o to, aby záţitky boli veľmi silné a trvácne. –jh-

Fašiangy, Turíce,...
Šišky, pampúšiky, fánky či chraple?
Sladké dobroty, ktoré sa u nás v rôznych podobách pripravujú hlavne na fašiangy, majú vo svete veľa príbuzných. Kde
majú svoje korene?
Sladké fašiangové dobroty zjednocovali dedinské i mestské kuchyne, objavovali sa na stoloch bohatých i chudobných
pod rôznymi pseudonymami – šišky, pampúšiky, fánky, guľky, chraple, grapne, kreple či božie milosti.
Piekli sa síce aj počas roka, najmä pri narodení dieťaťa, pri návšteve šestonedieľky alebo počas sezónnych prác, ale
určite najčastejšie rozvoniavali počas fašiangového obdobia.
Konzumácia vypráţaného pečiva počas fašiangov mala u nás rituálny charakter a podobne ako konzumácia vajec
súvisela s plodnostnou symbolikou posilnenou blíţiacou sa jarou a prebúdzajúcou sa prírodou.
Hoci mala a má u nás hlboké korene, v nijakom prípade nie sú našou špecialitou, o čom svedčí fakt, ţe mnohé
z regionálnych pomenovaní sa do slovenčiny dostali zo susedných kuchýň – fánky (maď.), krapfen (nem.), boţí
milosti (češ.).
Vypráţané pečivo nájdete v rôznych podobách na všetkých kontinentoch.
Stovky názvov, tisíce podôb a státisíce receptov na kus cesta vypraţeného v tuku, ktorý je aj na Slovensku
najznámejší pod názvom FÁNKY.
Vyskúšajte teda aspoň jeden z tých najjednoduchších a najrýchlejších:
Fánky zaneprázdnenej gazdinky
Ingrediencie:
100g polohrubej múky
100g hladkej múky
3 ţĺtky
3 pol. lyţice kyslej smotany
1 pol. lyţica práškového cukru
trochu postrúhanej citrónovej
kôry
tuk na vypráţanie
škoricový cukor na obaľovanie

Postup: Suroviny spolu vymiesime. Vyvaľkáme si cesto
na hrúbku 0,5cm , z ktorého radielkom vykrajujeme
kosoštvorce, alebo obdĺţniky. V strede kaţdej fánky
urobíme dva zárezy. Smaţíme na rozpálenom tuku do
zlatista. Po vybratí z tuku poloţíme na chvíľu na
papierové utierky a následne, ešte teplé, v miske hojne
posypeme škoricovým cukrom. Dobrú chuť! – emDrobná poznámka nepozornej redakčnej rady:
V minulom recepte Orechové rezy sme omylom neuviedli,
že súčasťou cesta sú aj štyri vajca. Ospravedlňujeme sa.

Fašiangy a pochovávanie basy opäť vo všetkých častiach obce
Fašiangy a pochovávanie basy v Ješkovej Vsi a Bankách
Kto za to môţe? - KST Ješkova Ves - Banky, MV Banky, MV Ješkova Ves, DV Jednota - Banky - Ješkova Ves
a všetci ľudia ochotní zabávať ostatných.
Tento rok vznikol nápad fašiangový program trocha pozmeniť a po rokoch znova pochovávať basu v Ješkovej Vsi. Uţ
tradične pri zrode stál „rejţa“ Štefan Gaman a ostatní sa dali strhnúť a pripájali svoje nápady. Výsledok musia posúdiť
tí, ktorí prišli v sobotu do baru Florida. Netradične v sobotu, ale ústretovo k ľuďom, aby mohli pokračovať v zábave
a potom v utorok si ešte raz uţiť pochovávanie basy, ktorú pripravila folklórna skupina Bukovec v Diviakoch.
Dúfame, ţe v našich častuškách a prosbách sme nikoho neurazili a ak - tak sa hlboko ospravedlňujeme - alebo
budeme nabudúce ešte horší???
Za všetky dary veľmi pekne ďakujeme, obyvatelia v Ješkovej Vsi a na Bankách sú tradične štedrí.
A čo sa s nimi stane? Vybraté peniaze pokryjú výdavky za poţičanie muţských krojov, prispieva sa na Deň detí, Deň
susedov a turistické podujatia - takţe sa vám zase vrátia. Vajíčka - na občerstvenie a predaj
(utŕţené peniaze - viď vyššie). Slanina, klobásy - na občerstvenie a v mrazničke čakajú na ďalšie spracovanie pri
varení na ihrisku. Koláče, ktoré sme cestou dostali, sa ponúkli na občerstvenie pri pochovávaní basy. -zg-

Fašiangy a pochovávanie basy v Diviakoch, Somorovej Vsi a Mačove
Tri časti obce si uţ tradične vzal pod svoj patronát FS Bukovec, ktorý si fašangovanie rozdelil na dva dni. V posledný
fašiangový deň, v utorok, sa pochovala basa aj v KD Diviaky nad Nitricou. O smiech a zábavu nebolo ani tu núdza.
S podarúnkami sa fašangovníci pekne rozdelili, keď basu pochovali. Účastníci im za to pekne poďakovali a popriali,
aby aj naďalej takéto dobré zvyky zachovávali.
FS Bukovec si našiel čas na pochovávanie basy aj v ďalších pozvaných obciach. Hneď v sobotu po fašangovaní svoj
program Pochovávanie basy predviedli divákom v obci Valča. Dopravu zabezpečil hosťujúci obecný úrad. Svoj
úspech si nestihli dokonale vychutnať, lebo o polnoci uţ program opakovali v Kultúrnom dome v Diviackej Novej
Vsi. Po veľmi vyťaţených dňoch si Bukovec trošku oddýchne, aby mohol začať s prípravami na Veľkú noc.

Častušky stáli za to( pokračovanie zo strany 3)V Ješkovej Vsi odznelo okrem iného i toto:
Odpusť nám basa –
námestie v Diviakoch krásne máme,
ale aj tak frfotáme.
Široké autá sa nezmestia,
zúžila sa nám sakramentsky naša cesta.
Odpusť nám basa,
že v Ješkovej Vsi závidíme,
kedy aj u nás kultúrny dom opravíme?
V Diviakoch nové okná, schody, fasáda,
kurnik šopa - to je ale paráda!
Odpusť nám basa.
Vyslyš nás basa,
nech to Bukovcu stále spieva,
veď dobrých pesničiek nám predsa treba.

Nech sa im ujde podarúnok aj dobré
slová, veď ich predsa chváliť treba.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

Volejbalovú sieťku, piesok treba,
ktorý dobrý sponzor nám ich dodá?
Prosíme Ťa, pošli nám ho.

Vyslyš nás basa,
nech sa baňanská škola nerozpadne,
veď taký penzión v dedine - dobre padne.
Len my máme obavy,
kto ten penzión pre dôchodcov postaví.
Bojíme sa, že zakiaľ starkí budú môcť v
penzióne zložiť hlavu,
my všetci dávno budeme voňať odspodu
trávu. Prosíme Ťa, vyslyš nás.

Vyslyš nás basa,
nech sa našej škole dobre darí,
nech učitelia projekt dokončia psychicky
zdraví.
Veď nová metla dobre metie,
Gabika je riaditeľkou - čuduj sa svete.
A Janka je zástupkyňa,
teší sa horná gubernia.
Držíme im obom palce, nech sú v kľude,
nech kolektív je dobrý a deti milé.
A nech žiaci nepoužívajú sprosté slová,
veď učiteľky pokaziť nám nie je treba!

Vyslyš nás basa, nech sa lenivosti
bránime a na naše ihrisko veľa chodíme.

V našej obci sa žije, pre obyvateľov sa mnoho akcií pripravuje
Dozorný výbor Diviaky nad Nitricou poriada dňa 16.04.2011 (t. j. v sobotu) zájazd na záhradkársku výstavu kvetov
do Trenčína. Oznamujeme všetkým členom Jednoty i občanom, ktorí majú záujem, že sa môžu prihlásiť v predajni
COOP Jednota v Diviakoch nad
Nitricou a v predajni na Bankách do 12.04.2011.
Poplatok pri prihlásení je 4,00 €/1 osoba.
smer TRENČÍN – výstava kvetov
Odchod z obce Banky o 7,45 h. Odchod z Diviak nad Nitricou o 8,00
h. Odchod z Trenčína - popoludní o 14,00 hodine.

O najkrajšie kvety
Súťaţ organizovaná DV Banky - Ješkova Ves.
Bola vyhlásená pred rokom a je spojená s Veľkou nocou.
Síce sme nedodrţali to,
ţe sála v kultúrnom dome bude ţiariť ako rozkvitnutá lúka,
ale vyšli sme v ústrety ţelaniu školy,
ktorá je zapojená do náročného projektu.
Jeho súčasťou je aj poţiadavka,
aby do školy pritiahli širšiu verejnosť.
Všetci, ktorí uznávate, oceňujete a obdivujete
kreatívnosť a šikovné ruky detí,
ste pozvaní a vítaní na výstave.
Bude čo pozerať, veď uţ teraz deti
vyrábajú produkty doma s rodičmi,
starými rodičmi, ţiaci tvoria v škole, v ŠKD
a krúţku Šikovné ruky.
Kvety je moţné vyrobiť z najrozmanitejšieho materiálu, rozličnou
technikou. Neveríte? Uvidíte!
Ţiaci môţu práce odovzdávať PaedDr. Jane Hatványiovej
do 11. apríla 2011.
A kedy môţete na výstavu prísť:
Streda – utorok od 13. apríla do 19. apríla 2011.
Kde: na školskú chodbu v ZŠ s MŠ v Diviakoch n. Nitricou.
Pozývame na slávnostné vyhodnotenie
spojené s tvorivou dielňou
pani vychovávateľky Eleny Mišejovej
v pondelok 18. 4. 2011 o 15:30 hod.
Všetky deti, ktoré aktívne prispejú nejakým
kvetom na výstavu,
dostanú aspoň malú odmenu. Váţime si kaţdého, kto je tvorivý
a je ochotný sa zapojiť do výroby niečoho pekného,
čo poteší jeho okolie.

4. 6. 2011 - 3. ročník Dňa susedov
v Ješkovej Vsi
Dúfame, ţe aj tento rok sa stretneme s ústretovosťou
súťaţiacich a podarí sa nám zabaviť aj vás, divákov.
Organizátori pre to spravia, čo bude v ich silách.
Zatiaľ vieme len to, ţe bodku v kalendári má Marek
Vajda a Romanka Líšková, aby sme si mohli
zatancovať a zaspievať. Prípadní sponzori sú
samozrejme vítaní alebo záujemcovia, ktorí majú
nápady a pripomienky. Budeme len radi, ozvite sa!
-zg-

25. 6. 2011 - Športové popoludnie pre deti
a dospelých – oslavuje 20. výročie
Uţ tretí rok sme posunuli oslavu Dňa detí aţ na začiatok
prázdnin, pretoţe ju spájame s Volejbalovým turnajom
v netradičných „ješkovianskych podmienkach“, ktorým
otvárame prázdninovú volejbalovú sezónu. Dočítali sme
sa v obecnej kronike, ţe prvý zápis o športovej oslave
Dňa detí v Ješkovej Vsi bol z roku 1991 - to je uţ 20
rokov. Vtedy súťaţiace deti dodrţiavajú tradíciu tak, ţe
na túto akciu prichádzajú so svojimi deťmi. Cenné je, ţe
organizátori ostávajú. Po zisťovaní v pamätiach dediny
sme došli aţ k roku 1989, keď tradíciu zaloţil PaedDr.
Štefan Gaman a podieľa sa na nej doteraz. –zg-

V marci si pripomíname MDŽ, preto netradične a úsmevne, prečítajte si prosby žien, ktoré odzneli
v častuškách na pochovávaní basy. Milé ženy, pevne veríme, že sú to želania drvivej väčšiny z vás:
Vyslyš nás, naša basa, radšej im ty pomôž dobré výkony podať.
aby naši chlapi prestali piť a kliať Vyslyš nás, basa naša,
a fusakle nezabudli po sebe upratať, nech ešte majú mužnej sily dosti,
aby na umývadle fúzy spláchli nech si ešte užijeme pekne dosýtosti.
a tým potom stále nepáchli, Nech tie krásne hlúposti šepcú do nášho uška,
aby opravili kvapkajúce točky nech im z piva nerastú také tučné brušká.
a neobzerali v telke nahé kočky, Pri športe nech nelámu svoje staré kosti,
taktiež vécko nech už opravia, a výplatu na rúčku, žienke ku radosti.
potom ich čaká na obrobenie záhrada. Prosíme ťa, vyslyš nás!
Nech nás nenaháňajú na tej roli kopať,
autorky: „baňanské a ješkovianske roby“


Spoločenská rubrika (od 1. 12. 2010 do 28. 2. 2011):
úmrtie: 

jubilanti:
70 rokov: Gabriela Divékyová SV93 Ján Vrteľ D139
75 rokov: Václav Benkovič D171 Anton Kováč D80
Margita Vavrová D78
80 rokov: Jozefína Motúzová JV574
Mária Kaňová M385
90 rokov: Jozefína Môciková D299

Mária Kováčová D46
Ján Vrbovský JV676
Ján Cebák JV598
Mária Šimková JV650
Štefánia Klincová D67
Milan Šimka JV624

do našej obce sa prisťahovali:
Nicolas Medera, Marco Medera, Peter Medera, Ivana Mederová, Marek Vlčko,
Marián Kováčik, Iveta Kováčiková, Patrícia Kováčiková, Iveta Vlčková, Matúš
Fodor, Dominik Mikláš, Klaudia Miklášová, Eva Miklášová, Nina Kaňová

sobáše:
Miroslav Jančo a Lenka Ševceová
Ing. Miroslav Kaňa a Ing. Nina Kováčiková

narodenie:
Dominik Púčik M377
Tamara Uhlárová B501
Patrícia Kováčiková JV602

z našej obce sa odsťahovali:
Andrej Duchoň, Mikuláš Kováč, Jana Šimková, Ema
Kluvancová, Michaela Kluvancová, Michal
Kluvanec, Radka Bieliková, Eva Bieliková

počet obyvateľov: 1777 (muţi 857, ţeny 920) Banky: 293, Diviaky: 835, Ješkova Ves: 288, Mačov: 229, Somorova Ves: 131


Diviacke
noviny

Staňte sa tvorcami Diviackych novín. Sú svedectvom o dianí v obci v určitom čase, a preto je aj na vás,
aby toto svedectvo bolo čo najúplnejšie. Ďakujeme. Ozvite sa, pošlite svoje príspevky na adresu
gabikapa@post.sk, resp. obec@diviaky.sk, alebo ich osobne doručte na Obecný úrad. Tešíme sa na
prispievateľov zo všetkých častí obce. Obsah príspevkov by mal byť označený menom autora, v súlade
s pravidlami etikety. ©Uverejnené príspevky sú chránené autorským zákonom a fotografie sú pouţité so
súhlasom dotknutých osôb. Uzávierka ďalšieho čísla je 30. júna 2011.
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