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Svatý týden
Zelený čtvrtek
V šerém

pozadí kostela tlačí se ke zpovědnici ženy zahalené
vlňáky, muži s kancionály pod paždí. Pan farář už od šesti ráno
zpovídá, a hnedle bude půl deváté. Na Zelený čtvrtek bývá
vždycky tak.
I stařenka Rybářová přitáhla se jako stín. Se svatými slovy na
rtech šourala se ve svých papučkách po studeném dláždění kostela
a zasedla tam do té krajní lavice zleva, ve které už po čtyřicet let
vysedala v neděli jak svátek a nyní už jen dvakrát, třikrát do roka.
Nohy jí nesloužily, a těch osmdesát let.
Chrámem vane syrý chlad jarního dne, prostouplý zahořklým
zápachem selských kožichů. Děti vpředu pokašlávají ze
zachlazených trubic, chlapci přešlapují a z dlouhé chvíle prohlížejí
si obrázky v modlitebních knížkách. Někteří z nich nechali
obrázků a začali po sobě házet kočičkami. Pan starosta v přední
lavici s tváří škodolibě přísnou kudlí Hložkovýho Honzu, proč
štípe „neščápené kluk“ Tondu do stehna.
Nově příchozí hrnou se na svá místa a klopýtají přes nohy
klečících.
Od zpovědnice dochází Vrbčena a kajícně kleká před postranním
oltářem. Nesla těžké hříchy na mladých svých bedrech,
potřísněných špínou Messaliny. Bodavé, jindy vždy tak posměšně
otevřené její oči kryjí se neproniknutelnými víčky; ostře dělanou,
od neštovic lehce zďobanou tvář hluboko stíní přiléhavý šátek.
Modlí se: Messalina v chaloupce, Magdaléna v kostele.
Za ní hned padla na kamení oběma koleny najednou druhá
hříšnice – zlodějka, která už čtyři léta proseděla v kriminále a před
týdnem přivedena byla postrkem. Brala se kostelem vážným
krokem a teprve před oltářem zřítila se na zem, chřestíc v ruce
růžencem.
Tak jeden za druhým trousí se tam z toho místa, kde v temnu se
bělá nakloněná hlava kněze, žehnajícího měkkou rukou klečícího
hříšníka.
Lavice se vzadu plní. Vpravo ke zdi družně tlačí se dva
stařečkové, Chalupa s Dóbkem, oba už na padrť. Suší, vyzáblí,
velcí, ale sehnutí. Se stařenkou Rybářovou ti jediní zde ještě zbyli
ze všech vrstevníků a vrstevnic. Dva věrní kamarádi už od
dětských let. Sedí vedle sebe plesnivé jejich hlavy, po starosvětsku
zastřižené ještě „v hřib“ . Bude asi smutno jedné bez druhé, až
jedna z nich se vrátí a lidé ji odnesou tam do bílé té ohrady
s velkým křížem uprostřed, kde lůžko přichystáno mají oba.
Do lavice zasedl už i starý Stéskal. Uvelebil pohodlně rozpjatá
svá ramena mezi dva sousedy a začal se modlit.

Už tu činí i dlouhá postava socialisty Šimka a tváří přísně
vytáhlou a jaksi divoce obrostlou škaredým vousem. Čte jakousi
zbožnou vložku z kancionálu.
Ženské šustí škrobenými sukněmi, děti se ohlížejí, kdy přece
jednou tomu zpovídání bude konec. A co se tak ohlížejí přes
ramena nazad, vidí dveřmi široce otevřenými, jak za tmavými
skupinami žen a kabátů, v teplém ovzduší bílého jara blíží se a více
se nese, než jde dívčí jakási postava bílá, běloučká a tichá, jak se
znamená znamením svatého kříže a na okamžik ještě zastavuje se
před portálem chrámu, jako by se bála vkročit dovnitř. Stojíc tak
v prudkém osvětlení nebes, byla jako němá a posud tak stála a jen
vzduch pohrával lehkými třásněmi jejího roucha. Konečně se
pohnul žhavý plamínek vlčího máku, ze světla zmizel chumáček
chrp a bílých kopretin a celý zjev vyhasl náhle a změnil se ve zcela
jinou, všem dobře známou podobu dcerky správce ze silůveckého
panství. Vždycky tak přišla jako duch, poklekla mezi chudé a
čekala, až ji k sobě předvolá Bůh. Po celý rok ji tu neviděli, až zase
dnes. Tichoučká přiklekla mezi ostatní, rozevřela zlatou ořízku
modlitebních knížek, a nachýlivši kvítím ozdobenou svoji hlavu,
modlila se potichu z malých, drobně potištěných blánek papíru,
obsahujících rozjímání ke svaté zpovědi.
A zatímco bílé to dítě upíralo sivé své oči do rozevřených stránek
modliteb, kostelník ve své červené komži s bílou rochetkou přes ní
vyšel dveřmi sakristie, poklekl před oltářem božím, a mrknuv
nevrlým okem po tmavém pozadí chrámu, kde farář posud tak
seděl s hlavou nakloněnou bokem, strhl zlostně věčnou lampu z její
výšky, a bruče cosi hladce oholenými rty, rozžíhal svíčku,
zavěšenou na dlouhém bidélku. Hned poté obkračuje ty, kdo
klečeli, nahýbaje se přes jiné, kdož seděli, odcházel k oltáři, kde
rozžehl tři svíce na pravé a tři na levé straně.
Od zpovědnice odcházela právě vláčivým, pokorným jakýmsi
krokem tetka Mauslerka. Kajícně klekla před postranním oltářem
svatého Josefa, a vyhrnuvši vzhůru s nepřirozenou jakousi
vroucnosti věčně uslzený svůj zrak, prosila modravé a růžové
skvrny svatého Josefa, aby se přimluvily za všechny její hříchy,
kterých se buď dopustila sama ve vdovím svém věku, nebo jiné
k tomu svedla svým všemohoucím jazykem.
K okénku dřevěné zpovědní budky, jehož pružnými mřížkami
procházela celá směsice poklesků a hříchů, přistoupila konečně
mladá Fraňková, rachotíc v chůzi silně naškrobený mi sukněmi.
Byla předposlední v řadě. Slečna Olga klečela tak, že ji vidět
nebylo.
(dokončení na straně 8)

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2007 vstupuje jarem do té veselejší části. Čekají nás delší dny, více tepla, sluníčka. Čeká nás také období větší pracovní, ale i kulturní ,
sportovní a společenské aktivity. Zastupitelé, obecní úřad, jednotlivé komise , spolky a jednotlivci pro nás připravují mnoho zajímavých
akcí v průběhu celého roku. Některé jsou již „tradiční“, jiné se tradičními jistě stanou. Všem, kteří se takto zapojují do života obce, patří dík.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití svátků velikonočních a hodně osobních úspěchů v nadcházejících měsících.
Libor Veverka

Zprávy OÚ
Zastupitelstvo obce -

Studny

složení výborů a komisí

Původně

Výbory zastupitelstva:
1. Finanční - předseda Bořivoj Rozsíval
2. Kontrolní - předseda Václav Střelec
Komise při OÚ :
1. Pro projednávání přestupků - předseda JUDr. Dagmar
…………………………………Strejčková
2. Sociální – předseda Jana Zhejbalová
3. Kulturní a sportovní – Jaroslav Hekl

Rozpočet 2007
Schválený rozpočet

- Příjmy
- Výdaje
- Financování

4.300.000,4.641.000,341.000,-

SMS zprávy
Intenzivně se pracuje na opětovném

bezplatném zasílání zpráv
obecního úřadu na mobilní telefony. K této službě je zapotřebí, aby zájemci měli aktivní mobilní emailovou adresu382
, tu
sdělili na obecním úřadě a mohli být zařazeni do databáze.

měl být na tomto místě vysvětlující článek,
k
problematice se zánikem platnosti povolení k odběru
povrchových a podzemních vod a vypouštění odpadních vod do
povrchových a podzemních vod k datu 1.1.2008 . Protože je
mnoho různých informací a verzí, které se liší a neustále mění,
zvolil jsem variantu jinou. Městský úřad Hustopeče je místně
příslušný a bude řešit veškeré záležitosti týkající se uvedené
problematiky. Vedoucím odboru je Ing. Hanzlíček, (kancelář
v prvním patře v budově staré pošty a tel. číslo 519441086) . A
právě Ing Hanzlíček přijede na besedu s občany, která se
uskuteční v pondělí 19. dubna v 18 hodin v sále obecního
úřadu a zodpoví Vaše dotazy k tomuto tématu.
Na
internetové
stránce
http://www.hustopececity.cz/main_cz.php?Akce=voda&M=17&PM=4 jsou uvedeny i
tabulky, které mají být návodem pro další postup každého
žadatele a tiskopisy.

Hody 2007
V letošním roce budou hody tradičně třetí víkend v srpnu, tedy
18. a 19. srpna . Hrát bude dechová hudba Liduška.

Odpady - třídění
Plánované větší akce

N

a rok 2007 jsou naplánovány akce, z nichž se některé
připravovaly dlouhodobě a již o nich mnozí víte. Největší
finanční náročnost bude mít v letošním roce dokončení opravy
(nebo spíše rekonstrukce) školní kuchyně a jídelny. Tato akce se
připravovala téměř tři roky a proběhne o hlavních prázdninách,
aby byl omezen provoz školy a školky ve školním roce co
nejméně. Mimo části obvodových zdí bude vše zcela nové.
Dotaci na tuto stavbu (1.6 mil. Kč )
máme potvrzenu a nyní probíhá další administrativní kolotoč
mezi obcí a ministerstvem financí. Další dotační titul máme
podaný na kraji. Pokud i zde uspějeme, bude mít škola nová
okna. Jsou podány i další projekty a žádosti, mj. na dokončení
digitalizace knihovny.
Letošní zima byla oproti minulým rokům mírná, a tak se dala
realizovat již na přelomu února a března oprava hrobky manželů
Sengových na hřbitově. Dále byla na hřbitově provedena oprava
části opěrné zdi. Náklady na tyto dvě opravy byly více jak
105.000,- Kč. Další část zdi ještě na opravu čeká.

Třídění skla

Sklo bylo historicky první

komoditou, která se u nás začala
sbírat pomocí zvláštních nádob umístěných na veřejných
prostranstvích. V oněch historických dobách se jednalo většinou
o dvě nádoby, jedna na čiré a jedna na barevné sklo. Nyní je na
sklo většinou nádoba jedna, zelené barvy na sklo smíšené, ale
návrat
kontejnerů na čiré sklo je nejspíš nezadržitelný.
V nejbližší době se bílé kontejnery na bílé sklo objeví i v obci.
Do kontejneru lze odkládat veškeré obalové (lahve a sklenice ) a
tabulové sklo. Pro další zpracování je velmi vhodné, aby sklo
v nádobě bylo co nejméně rozbité.
Do kontejneru se nesmí ukládat drátosklo (bezpečnostní sklo
s drátěnou sítí), autoskla,
zrcadla, keramika a porcelán.
Ideální je, pokud se lahve zbaví kovových uzávěrů.

Svozové firmy sklo dále netřídí, pouze z něj vybírají největší
nečistoty a skladují ve velkokapacitních kontejnerech. Sebrané
sklo se následně převáží na speciální třídící linky, které upravují
sklo podle potřeb skláren. Na lince se sklo nejprve ručně zbaví
velkých příměsí. Poté se nadrtí a dopravuje se po pásu
k laserovým čidlům. Ty každý střep prosvítí a pokud střep nelze
prosvítit nejedná se o sklo a proudem vzduchu se tato nečistota
odfoukne pryč z pásu. Pro sklárny je pak připravena skleněná drť
požadovaných parametrů. Z vytříděného skla se opět vyrábí
skleněné výrobky. Recyklací skla se dá ušetřit přes devadesát
procent energie než při výrobě z přírodních zdrojů, velké
množství písků, živce a dalších nerostů, jejichž těžba hyzdí
krajinu. Recyklace skla je teoreticky neomezená, ale pro speciální
výroby se používá větší podíl primárních surovin.

Třídění plastů

Spolu se zvýšeným výskytem plastových materiálů v domovních
odpadech se zavedl sběr a třídění plastů. Třídění plastů je ale
velmi náročné na kvalitu sběru, zejména znečištění zbytky
potravin, oleji a mechanickými nečistotami může recyklaci plastů
úplně znemožnit.
Kontejnery na plasty jsou převážně žluté barvy a patří do nich
pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů, nebo kosmetiky, čisté
fólie, plastové výrobky, kelímky od potravin apod. Sešlapáváním
plastových láhví, výrazně šetříte místo v kontejneru, asi 3 x.
Do kontejnerů rozhodně nepatří plasty znečištěné chemikáliemi,
oleji, nebo blátem, novodurové trubky, linolea a jiné výrobky
z PVC.
Plasty se odvážejí k dotřídění jako celek. Ze směsi plastů se na
třídící lince vybírají PET láhve, PE fólie a lahvičky, případně
pěnový polystyren.
PET láhve se ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků a pak
následně expedují buď do Silonu Planá nad Lužnicí, kde se z nich
vyrábějí netkané textilie, vlákna a pásky, nebo do jiných firem,
které se zabývají vývozem PETu do Číny, kde se z láhví vyrábí
totéž. Mezi technologiemi na zpracování PET láhví se objevují
ve světě i některé novinky, například výroba nových láhví ze
starých.
Použité fólie se vytřídí podle materiálu a barev a předávají se
k opětovnému zpracování na výrobu granulátu pro výrobu
fólií. Pěnový polystyren
se přidává do betonu při výrobě
speciálních tvárnic s vysokou izolační schopností. Ostatní plasty
se mohou dále třídit dle zájmu zpracovatelů, většinou se však
zbylá směs používá na výrobu zahradního nábytku, zámkové
dlažby, nebo obrubníků. Někdy se směs plastů používá na
výrobu tzv. alternativního paliva pro cementárny, kde slouží k
výrobě cementu. Obecně je recyklace vytříděných plastů velmi
náročná, zejména na čistotu a proto je nezbytně nutné dodržovat
správné zásady třídění.

hlavní součástí je vysoce kvalitní papír, přes 70% hmotnosti
obalu. Pro zajištění nepropustnosti obalu je nápojový karton
vybaven polyetylenovou fólií, pro zajištění trvanlivosti obsahu
bývá doplněn ještě fólií hliníkovou. Právě pro svůj obsah vysoce
kvalitního papíru je vyhledáván papírnami jako zdroj cenné
suroviny. Nápojový karton se proto zpracovává stejně jako
sběrový papír, rozvlákňuje se. Zbylý odpad v podobě plastových
a hliníkových fólií se v Evropě používá zejména pro výrobu páry
a tepla, případně speciálních lisovaných výrobků. V ČR se
zpracováním nápojových kartónů zabývají např. papírny v Bělé
pod Bezdězem a Předklášteří u Tišnova. Obě papírny nápojový
karton rozvlákňují. Odpad vzniklý z rozvláknění lze navíc použít
k výrobně stavebních desek, čímž se zabývá společnost VUVL
v Hrušovanech u Brna. Třídit nápojový karton je velmi snadné,
prázdný nápojový karton stačí jen vypláchnout malým
množstvím vody a pak jen předat na to správné místo. Sbírá se do
speciálních pytlů, které se po naplnění odkládají na příslušná
sběrná místa. Po svezení se dotřídí, slisují do balíků a převezou
do papíren k recyklaci.

Značky na obalech – naši rádci při třídění odpadů

Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o
materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do
kterého kontejneru máme obal později vyhodit. V tabulce jsou
nejčastější kódy:

Papír
Vlnitá lepenka
Hladká lepenka
Bílé sklo
Zelené sklo
Hnědé sklo
Ocel
Hliník
Dřevo
Polyethylentereftalát
Polypropylén
Polystyrén
Polyetylén
(rozvětvený)
Polyetylén (lineární)
Kombinovaný obal

PAP
PAP
PAP
GL
GL
GL
FE
ALU
FOR
PET
PP
PS
LDPE

22
20
21
70
71
72
40
41
50
1
5
6
4

HDPE
C/

Nápojový karton

C/PAP

2
obal je vyroben z více
materiálů a ten za
lomítkem převládá
81 a 84 kombinovaný
obal, kde převládá papír

Třídění nápojových kartónů

Nápojové

kartóny (krabice na nápoje) patří mezi velmi
populární obaly. Jsou tvořeny až třemi druhy materiálů, přičemž

(články o odpadech jsou zpracovány ve spolupráci s firmou
Ekokom a.s.)

.

Kultura - škola - sport
Základní škola v Nikolčicích
Je za námi již několik týdnů druhého pololetí šk.r. 2006 -2007.
To první bylo uzavřeno ve středu 31. ledna. V tomto pololetí
prospěli všichni žáci, z toho s vyznamenáním 86 žáků, což je
více než 50% z celkového počtu žáků školy. V chování nebyly
zjištěny žádné závažnější nedostatky.
Od prosince do prvních březnových dnů uspořádala naše škola
několik naučných, sportovních i zábavných akcí a dalších se
naši žáci zúčastnili v rámci okrsku Hustopečska i okresu
Břeclav. V plném rozběhu jsou naučné soutěže i olympiády.

Vítězové školních kol se připravují na finálová okresní kola.
Nejvýraznějšího úspěchu v tomto období dosáhl Martin
Procházka, který v celomoravském finále dějepisné soutěžě
,,Bible a my" získal výborné třetí místo. Na mezinárodní soutěži
ve skoku vysokém v Brně pod názvem Vánoční laťka se naši žáci
taktéž neztratili. Daniel Petlák v kategorii nejmladších žáků
dokázal zvítězit, 4. místa ve svých kategoriích získali Lucie
Ženatá a Erik Příkazský, pátý skončil Tomáš Rabovský a desátá
potom Renata Tošnarová. Lucie Ženatá byla úspěšná i na dalších
mezinárodních závodech v Bratislavě, když dokázala zvítězit ve

skoku vysokém. Michal Buchta a Vojtěch Novotný na těch
samých závodech skončili v běhu na 300 m na 7. resp. 8. místě.
Naši chlapci dokázali vyhrát vánoční turnaj ve florbalu
v Těšanech. V okresním finále potom skončili na 6. místě.
V okrskovém kole halové kopané získali druhé místo,v okresním
finále skončili čtvrtí. Druhé místo potom získali i na vánočním
turnaji ve Vranovicích. Vánoční Nikolčické laťky se zúčastnilo
celkem 78 závodníků ze šesti škol. Z našich zástupců zvítězili
Eliška Sokolářová, Lucie Ženatá, Jiří Rouzek, Erik Příkazský a
Tomáš Rabovský. Na stupních vítězů dále stáli: Markéta
Petrášová, Denisa Vudková, Kristýna Rouzková a Daniel Petlák.
Na Hustopečském skákání, které bylo současně přeborem okresu
ve skoku vysokém v hale, získal výborné druhé místo Tomáš
Rabovský.
Od 28.ledna do 2. února jsme pořádali lyžařský kurz v Karlově
pod Pradědem. Zúčastnilo se ho celkem 22 žáků školy. Tato akce
měla velmi zdařilý průběh i díky kvalitním sněhovým
podmínkám. V lednu se uskutečnil v hale školy výchovný
koncert a v únoru uspořádali učitelé se žáky maškarní ples, který
se konal v tělocvičně. V současné době probíhají ve škole
přebory ve stolním tenisu a šplhu. Ve školním kole zeměpisné
olympiády zvítězili ve svých kategoriích Martin Procházka, Erik
Příkazský a Alžběta Papežová. Jmenovaní budou školu
reprezentovat v okresním kole, které se bude konat v druhé
polovině března.
Co připravujeme. Naši žáci se v březnu až květnu zúčastní
dalších olympiád a soutěží v rámci okrsku i okresu. V dubnu se
uskuteční tradiční Nikolčická lyra – soutěž ve zpěvu, uspořádáme
turnaj v kopané pod názvem Nikolčický pohár.
V jarních měsících se uskuteční přebory školy v atletice i
míčových hrách a celá sportovní činnost školy potom vyvrcholí
v květnu, kdy se uskuteční 16. Nikolčické hry - mezinárodní
soutěže vesnických škol v atletice, házené a kopané.
Květen až červen jsou měsíce školních vlastivědných výletů a
naši žáci už v této době mají vybráno kam pojedou a kdy.
Tradičně uspořádáme dvě akce, které patří k našim obvyklým
aktivitám a to je ozdravný pobytový zájezd žáků, rodičů, učitelů
a přátel školy do Chorvatska v první polovině června a letní
dětský tábor na Svojanově v závěru měsíce srpna. V současné
době máme všechny třídy na obou stupních vybaveny novým
školním nábytkem – lavicemi i židličkami. Dokončuje se projekt
výstavby kuchyně, jídelny a hlediště tělocvičny. Ve sportovním
areálu za školou se dokončuje běžecká dráha – rovinka v délce 80
m, na kterou bude v dubnu položen umělý povrch. V budově
školy v Divákách se započalo s přístavbou a rekonstrukcí
kuchyně a jídelny.
Zápis žáků do 1.třídy pro školní rok 2007-2008 proběhl ve dnech
30. a 31. ledna. Zapsáno bylo celkem 14 dětí. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat p. R. Blinkalovi za finanční příspěvek
na nákup cen do soutěží pořádaných školou.
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách bude
v červenci a to první dva týdny v Nikolčicích a následující dva
týdny v Divákách za předpokladu, že se přihlásí z obou obcí
alespoň 8 dětí s pravidelnou docházkou.
Přeprava bude
zajištěna. Pokud však v červenci a srpnu bude pokračovat
rekonstrukce kuchyně a jídelny v budově v Divákách, provoz
v MŠ bude pouze první dva týdny v Nikolčicích.

naladila. V MŠ jsme si s dětmi užívali vánočního stromečku,
který vždycky přinese Mikuláš. 12. prosince jsme byli pozváni na
žesťový-dechový koncert, kde si děti měly možnost prohlédnout
opravdovou trumpetu, pozoun a tubu. Tento kvartet pod názvem
„Klára“ vede pan učitel Richard Blinkal se svými hudebníky.
Všechny děti měly bohatý zážitek, dokonce si i zazpívaly a
zatleskaly.
Celý prosinec se nesl v duchu vánoční atmosféry. 20. prosince
paní učitelka připravila pracovní dílnu pro všechny děti a jejich
rodiče. Vyráběly se tu voňavé svícny, betlémky, přáníčka a jiná
překvapení. 22. prosince jsme byli na návštěvě v 1. a 2. třídě ZŠ a
společně jsme si zazpívali koledy.
V lednu přišly do MŠ dvě nové děti – Otík a Vojtíšek, 6. února
k nám opět přijelo loutkové divadélko z Hodonína s pohádkou
„Dobrodružství na moři“. Zajisté si všichni vzpomínáte, že naše
děti jezdily do plaveckého bazénu v Hustopečích a to od 30.
listopadu do 22. února 2007, tedy desetkrát. Toto plavání bylo
jedno z nejzdařilejších. Děti měly moc hodnou paní učitelku,
která si s nimi hrála a byla velice citlivá. Do předplaveckého
výcviku se zapojilo celkem 13 dětí. Děti byly velice šikovné,
nebály se a statečně plnily všechny úkoly. Pětkrát byly v malém
bazénku a pětkrát ve velkém. Splněné úkoly – šupinky – si každý
lepil na svého kapříka.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

šupinka – výdech do vody
šupinka – skok do vody
šupinka – sjezd ze skluzavky
šupinka – splývání s deskou na bříšku
šupinka – splývání na zádech
šupinka – plavání pod vodou
šupinka – plave 5 m

Na závěr byly děti pochváleny a odměněny. Paní učitelku jsme
odměnili kytičkou. Opravdu to byla krásná akce a věřím, že po
další léta se bude MŠ Diváky takových akcí i nadále zúčastňovat.
Všichni jsme se těšili na další akci „Dětský karneval“, který se
konal v neděli 25. února v sále obecního úřadu. Sešla se tu téměř
veškerá drobotina z obce. Výzdoba i program byly velice pěkné.
Byly připraveny soutěže, odměny za zdařilé masky, veselá
hudba. Karneval se opravdu vydařil a všem organizátorům a
rodičům patří poděkování.
Začátek března se nesl ve znamení jara. Bylo hezky, teplo,
příroda se začala probouzet, objevují se první jarní květy.
Všechno s dětmi pozorujeme a ze všeho se těšíme. Ale 20. března
paní Zima ukázala své drápky a nechce se vzdát své vlády. Silně
se ochladilo, dokonce padá sníh. Na neděli 25. března děti s paní
učitelkou připravily program na vítání občánků. 31. března –
těšíme se na novou akci „Pleteme žílu, zdobíme vejce“. Děti se
svými učitelkami připravují výstavku výkresů a prací s jarní a
velkonoční tématikou.
Už se všichni těšíme na jaro a Vám všem přejeme hodně zdraví a
pohody.
Za kolektiv mateřské školy a školní jídelny
Jindřiška Střelcová

PaedDr. Jaromír Čuta
ředitel školy

Mateřská škola v Divákách

Vítání občánků

Ještě se vrátím ke konci minulého kalendářního roku a
k Vánocům.

V neděli 25. března přivítal

U našich malých dětí všechno prožíváme citlivěji, radostněji a
bez přetvařování. Koncem roku se všechny děti těšily na příchod
Mikuláše, andělů a čertů. Vždyť naše děti ví, že do MŠ chodí jen
hodní čertíci. Děti byly opravdu statečné, a proto byly odměněny
všelijakými pamlsky a ovocem. Druhý den 6. prosince děti
zhlédly loutkovou „Vánoční pohádku“, která nás vánočně

starosta obce jménem zastupitelstva
nejmladší děti, kterými jsou Petra Střelcová, Maxim Honzírek,
Alexandra Kaplanová a Samuel Stehlík mezi občany naší obce.
Děti z mateřské a základní školy pod vedením svých paní
učitelek měly přichystané básničky a oživení přinesla i hra na
flétničky. Maminky dostaly kytičky, děti pamětní knížku a malý
dárek. Všem, kdo se podíleli na přípravě této malé slavnosti,
patří dík.
pr

Pleteme žílu,
zdobíme vejce
V sobotu

31.3.2007 byla v odpoledních hodinách v kulturním
sále uskutečněna akce pleteme žílu, zdobíme vejce. Akci týden
před velikonocemi připravili členové kulturní komise
za
spoluúčasti nadšených občanů a učitelek základní a mateřské
školy v Divákách. Představili se nám zde znalci v oblasti zdobení
vajec různými uměleckými technikami a odborníci na pletení žil.
Vajíčka s velmi pěkným stánkem a názornými ukázkami prací
nám předvedla místní občanka paní Tomková Lenka. Zajímavé
metody práce při zdobení prezentovaly paní Novotná Jitka
z Němčiček a paní Petláková Květa z Těšan. U těchto stánků
bylo plno mladých i starších občanů, kteří si vyzkoušely různé
techniky zdobení. Své výrobky si mohli přítomní odnést domů.
Možnost nakoupit si hotová vejce využilo mnoho přítomných
občanů. Oproti ženskému triu velmi dobře pracovali muži, kteří
znalosti v pletení žil předávali přítomným. Aktivně se zde
zapojili Rosíval Květoslav st., Hájek Luděk, Střelec Jan a Sokolář
Petr.
Jmenovaní nejenže pletli žíly, ale byli nápomocni při jejich
výrobě přítomným zájemcům.Sál byl celý vyzdoben v duchu
blížících se velikonoc. Středem místnosti byla výstava tradičních
velikonočních předmětů. Stěny zdobily okrasné vrby se
zavěšenými vejci. Před zavřenou oponou byly zavěšeny ve
čtyřech řadách výkresy a papírové výrobky s tématikou velikonoc
od našich dětí z mateřské a základní školy. U vchodu byla
fotografická dokumentace z dětského karnevalu a u přísálí
z internetu odborný postup při pletení žil. V sále před oponou
nazdobený velikonoční stůl s upečenými beránky, kde si mohli
všichni přítomní posedět, povykládat u kafíčka a beránky
okoštovat.
Celá akce trvala něco málo přes dvě hodiny a věříme, že se
všem líbila. A ti co nepřišli dnes, dojdou určitě zítra. Poděkování
patří všem, kteří pomáhali organizovat, zdobit, předvádět ukázky
prací, ale také uklízet a podobně. Fotodokumentace z této akce
bude přístupná všem, kteří navštíví místní knihovnu. Fotky si
můžete prohlédnout na počítači z přiloženého CD.
Veselé velikonoce se vším co k nim patří Vám přejí členové
kulturní komise při OÚ Diváky.

Dětský karneval
Byl únor 2007 a v kalendáři dvacátý pátý den. Kulturní komise
při OÚ Diváky pořádá společně ve spolupráci s učitelkami
mateřské a základní školy dětský karneval. Zima spíše
připomínala jarní období v pokročilém stádiu. Teploty venku jsou
nad průměrným normálem. Nakupujeme a sháníme materiál na
výzdobu sálu a drobné upomínkové předměty do tomboly. Úkoly
jsou rozdány a každý jeden z nás je zodpovědně uvádí do života.
Nastává ta pravá hodina, kdy celá akce začíná prvními tóny
reprodukované hudby z obecní aparatury. Hudebními mágy jsou
Ivana Střelcová a Luděk Hájek. V 15.00 hod. se kulturní sál
zaplňuje dětmi v maskách doprovázených rodiči a prarodiči, ale i
dětmi bez masek. Začínají úvodní přivítací slova předsedy
kulturní komise Jaroslava Hekla a dvouhodinová maškarní
veselice. Představují se nám první masky a sálem zní dětské
hlásky oznamující všem přítomným jejich význam.
Každá „maska“ si táhne los a všechny děti dostávají
občerstvení. K tanci se přidávají i soutěže rozdělené do dvou
věkových kategorií. Děti MŠ soutěží pod vedením učitelek
Jindřišky Střelcové a Anny Rosívalové. Starší děti pak organizuje
učitelka Jana Čutová a členky komise Alena Hanáková a Romana
Sokolářová. Ceny vydává společně s občerstvením Radka
Prokešová.
Po hodině dovádění začíná kulturní taneční vložka. Vystupují
dvě divácké členky dětského country kroužku
Nedánov
Boleradice Nikola Hájková a Hanka Divišová. Ve svém
stepařském tanečním vystoupení předvedly část svého umění a
bylo se na co dívat. V sále byl klid, který přerušovaly tóny hudby

a zvuky speciální „step“ obuvi. Poté karneval pokračoval dál.
Masky, ale i rodiče s malými dětmi tancovali a rytmus skladby
„Mašinka“ hudební skupiny Maxim Turbulenc dělal své. Dlouhý
had zaplnil sál i přísálí a zábava vrcholila. Probíhá další soutěž o
ceny, tanec a na závěr odpoledne mejdan do 17.00 hod.
Na karnevalu bylo přítomno 47 masek, asi 60 dospělých a 15
dětí bez masek. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 1 727.Kč. Za což pořadatelé děkují. Peníze budou použity na nákup
hraček pro děti MŠ. Závěrem je nutné poděkovat sponzorům celé
akce, OÚ Diváky a pohostinství u Pážat, ale i všem těm, kteří se
podíleli na přípravě, organizaci i konečném úklidu. Přejme si víc
takových akcí spojených s aktivním přístupem nás všech při
jejich realizaci.
Hekl Jaroslav
předseda komise

TJ Diváky
1.4.
8.4.
15.4.
21.4.
29.4.
6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
3.6.
10.6.

- Fotbalové jaro sezóny 2006-2007

Diváky- Horní Bojanovice
Boleradice – Diváky
Křepice – Diváky
Hustopeče B – Diváky
Diváky – Bořetice B
Diváky – Kobylí B
volno
Diváky – Velké Němčice B
Šitbořice B – Diváky
Diváky – Vrbice
Brumovice – Diváky

15.00 hod
16.00 hod
13.45 hod
16.30 hod sobota
16.30 hod
16.30 hod
16.30 hod
14.15 hod
16.30 hod
16.30 hod

Diváky z pohledu zeměpisného
Obec

Diváky leží v severovýchodním cípu okresu Břeclav.
Zeměpisná poloha je vymezena následovně: 16°28' až 16°58'
východní zeměpisné délky a 48o50' až 49o7' severní zeměpisné
šířky. Nadmořská výška obce je 232m /za základ se bere práh
kostela/. Samozřejmě některé části leží výše. Nejvyšším vrchem
v okolí obce je Přední kout 410 m, který je současně nejvyšším
bodem Boleradické vrchoviny. Další vyšší kopce: Holý vrch
401m, Nedánov 368 m.
Celé území obce náleží geologicky do mladé/geologicky/
karpatské soustavy. Boleradická vrchovina vznikla na jílovcích,
pískovcích a slepencích usazených v moři koncem
druhohor/křída/ a počátkem starších třetihor. Reliéf obce je
výsledkem dlouhého vývoje. Horotvorné pochody, které započaly
již koncem křídového období, pokračovaly ve starších
třetihorách, kdy proběhla hlavní část modelování reliéfu
sledované oblasti. Podle geomorfologického členění náleží území
do provincie Západní Karpaty /nejvyšším vrcholem je
Gerlachovský štít 2655 m ve Vysokých Tatrách/, subprovincie
Vnější Západní Karpaty, oblast Středomoravské Karpaty, celek
Ždánický les / nejvyšším vrcholem je kopec zvaný U slepice
438m - severovýchodně od Ždánic/, podcelek Boleradická
vrchovina, jejímž nejvyšším vrcholem je výše zmíněný Přední
kout. V některé starší literatuře se pásmo kopců od Horních
Bojanovic po Nikolčice označovalo také jako Nikolčický hřbet.
Některé svahy Boleradické vrchoviny bývají postiženy sesuvy a
po velkých letních lijácích dochází ke značnému odnosu půdy.
Byly zde naměřeny nejvyšší hodnoty vodní eroze půdy v České
republice /3,1mm za rok/.
Podnebné zhodnocení území se opírá o dlouhodobá pozorování
a měření v meteorologických stanicích. Na základě těchto
pozorování bylo zjištěno, že průměrná roční teplota se zde
pohybuje kolem 9oC. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje
mezi 559 až 563 mm. Pro zemědělskou výrobu je důležitá
průměrná teplota vegetačního období /duben až září/ a ta je asi
l4oC. Počet mrazových dní /tj. dní s minimální denní teplotou
nižší než 0oC/ je 100 – 120 a počet letních dní /tj. dní s maximální

teplotou nad 25oC/ je kolem 60. Průměrné roční trvání slunečního
svitu je asi 1900 hodin. Jasných dní bývá za rok asi 40 a
zamračených potom kolem 120.
Hydrologické poměry obce nejsou příliš pestré. Divácký potok,
který se na svém dalším toku nazývá Haraska, se vlévá za
Brumovicemi do Spáleného potoka, ten potom do Trkmanky a ta
následně do Dyje. Oblast obce patří do povodí řeky Moravy a
k úmoří Černého moře.
…PaedDr. Jaromír Čuta

…………………………………

Naše farnost
..Maria, Máti má, na cestu vás objímá,
a pak vás provází svatýma očima…

Každý čtvrtek

můžete na večerní mši svaté uvidět šest dětí naší
farnosti, jak se učí a připravují na přijetí „velkého Božího
Tajemství“ - Těla a Krve Pána Ježíše. Jsou naší radostí i nadějí,

které do ně vkládáme. Magdalénka Hanáková-ráda plave a jezdí
na kole.Má ráda zvířátka a to zejména svého pejska Rondu.
Toník Hájnik-ministrant, chytá ryby, učí se hrát na kytaru a rád
jezdí na kole. Potom jsou zde sestry Liduška a Tamarka
Wetterovi. Liduška ráda čte, hraje na flétnu a sportuje.Také nám
o sobě prozradila, že má ráda zvířátka, zvláště domácího „pejska“
Arnyho. Sestra Tamarka ráda tancuje, zpívá a cvičí. Ráda maluje
a učí se hrát na klávesy- že by budoucí varhanice? A nakonec
bratři Adam a Dominik Čutovi. Přestože toho moc o sobě
nenamluví, prozradili nám, že Adam rád jezdí na kole a nejraději
hraje fotbal.Dominik také rád jezdí na kole a hraje fotbal a
házenou. Jako jediný se přiznal, že ho nebaví učení.
Chcete-li, můžete se na ně přijít podívat, případně se za ně i
pomodlit. Jste všichni srdečně zváni.
Slavnostní Mše svatá, při které přistoupí naše děti poprvé ke
Stolu Páně se koná v neděli 10. června v 9.00 hod.
Přejeme našim dětem, aby našly po celý svůj život sílu sklonit
se před Bohem v této Svátosti a čerpat z ní sílu a milosti , které
z ní plynou. Děkujeme také za přípravu dětí našemu duchovnímu
otci Jiřímu a rodičům a babičkám, kteří umožnili svým dětem
přijímat P.Ježíše.
Vaši farníci

Milí bratři a sestry,
v antické mytologii se vyskytovala postava jménem Anteus, který prý znovu nabýval sil, když se dotkl země. My se naopak, abychom nabrali
sil, potřebujeme na okamžik dotknout nebe.
Aby to pro nás bylo dostupné, přiblížil nám Ježíš Boží království na dosah.
Svým vtělením, životem, smrtí a zmrtvýchvstáním posvětil všechny rozměry života člověka. Už nelze žít dvojkolejný život; život
„kostelový“ a „nekostelový“, život „zbožný“ a život „bezbožný“. Ježíš zůstal Ježíšem i na tržišti, na svatební hostině, v domě hříšníka…
Díky Němu se můžeme dotýkat nebe každý den v běžných lidských věcech, setkáních, povinnostech, radostech i trápeních. Žijeme ve
vykoupeném čase a vykoupené zemi. Vzpomeňme si na to, až uslyšíme na Velikonoce: „Ježíš Kristus, včera i dnes, začátek i konec, alfa i
omega…“
Přeji Vám všem krásné a požehnané svátky Velikonoční
Váš duchovní otec P. Jiří Topenčík

Plán kulturních a sportovních akcí v obci Diváky na rok 2007
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec

srpen

září
říjen

prosinec

Den
20.1.
25.2.
31.3.
20.-21.4.
30.4.
6.5. 15.00
3.6.
23.6.
1.7.
4.8.
11.8.
17.8.
18.-19.8.
8.9.
září
22.-23.9.
19.-20.10.
říjen
2.12.
15.12.
25.-26.12.

Název akce
Společenský ples
Dětský karneval
Pleteme žílu - zdobíme vejce
Agrotec-Iveco Rallye
Pálení čarodějnic
Den matek
Mezinárodní den dětí
Myslivost
Pohárový turnaj v kopané
Náhlík Cap 2007
Záhumna - dědina
Stavění máje
Tradiční hody
Pouť
Dýňová obec
Automobilové závody do vrchu
Country bál
Drakiáda
Rožneme stromek
Poslední leč - zábava
Turnaj va stolním tenisu

Organizátor
Myslivecké sdružení
OÚ , ZŠ a MŠ
OÚ
Agrotec Hustopeče
Rybáři a OKA
ZŠ, MŠ a OÚ
OÚ a TJ
Myslivecké sdružení
TJ
Náhlík Jaroslav
TJ
stárci
mládež
farní rada
ZŠ a MŠ
ARC Kyjov
OÚ
ZŠ a MŠ
OÚ
Myslivecké sdružení
TJ

Místo konání
kulturní sál
kulturní sál
kulturní sál
Hustopeče - Diváky
u rybníčka
kulturní sál
hřiště TJ
myslivna a okolí
hřiště TJ
hřiště TJ
hřiště TJ
náves
náves, sál
Žarošice
škola a celá obec
obec - křižovatka Kur.
kulturní sál
okolní kopce
náves
kulturní sál
kulturní sál

Další akce probíhající průběžně:
1) cvičení mužů - tělocvična ZŠ Nikolčice (Sokolář Petr)
2) cvičení žen -Aquaaerobic - krytý bazén Hustopeče (Sokolářová Romana)
3) mistrovská utkání v kopané (TJ Diváky)
4) jednodenní zájezdy do termálních lázní Čalovo - SR (autobus + vstupné - 360.-Kč - 6.oo-18.oo hod) (Hekl J.)
5) nacvičování country tanců v kulturním sále (březen - září) ukončené Country večerem /podle zájmu/ -(Střelcová)

víte, že ....
100 let včelařského spolku
Založení

pobočky Moravského zemského včelařského spolku
pro Markrabství moravské v Brně na Klobouku předcházela
bohatá výstavní a přednášková činnost. Účast na národní výstavě
v Praze, krajinská výstava v Kloboukách v r. 1903, která díky
spolutvůrcům (J. Ondra, M. Odstrčil a F. Strachoň) měla
nebývalou odbornou úroveň. Zároveň se rozbíhaly přípravy na
jubilejní sjezd v Prostějově na oslavu 50 let trvání moravského
spolku včelařského v r. 1904, jehož duší byl největší odborník v
oboru dr. František Živáňský. Odborné přednášky pro místní
včelaře vedl ředitel Gymnázia ve Slavkově, redaktor „Včely
moravské“, Ludvík Fiala. Svými radami přispěl i Fr. Adamec,
katolický duchovní z Nikolčic, místopředseda Moravského
zemského včelařského spolku. Dne 18.4.1907 se na ustavující
schůzi v Boleradicích sešlo 17 včelařů z Klobouk a okolí a
založilo pobočku. Zvoleni:
předseda: Vilém Mrštík (1907-1909)
místopředseda: J. Ondra, obecní tajemník Klobouky
Fr. Strachot, stolař Klobouky
Pokladník: J. Střeštík, rolník Boleradice
Člen výboru: A. Kratochvíl, rolník Morkůvky
J. Rozbořil, bednář Brumovie
Následující valné schůze 22.9. se zúčastnilo 23 členů.

Revizory účtů byli zvoleni kaplan
J. Chadim a V. Vrba. Spolek
sdružoval včelaře z Klobouk, V.
Hostěrádek, Boleradic, Bohumilic,
Morkůvek, Borkovan a Kašnice. Kloboucký M. Odstrčil a bratři
Mrštíkové byli členy ústředního spolku již od r. 1905.
Velkovčelíny M. Odstrčila (120 včelstev) a V. Mrštíka (90
včelstev) patřily k pěti největším na Moravě. Spolek měl před I.
světovou válkou 75 členů, po válce 22.
V roce 1920 na popud Aloise Mrštíka došlo k založení
„Včelařského spolku pro Diváky a okolí“. Členy se stali včelaři
z Divák, Kurdějova, Nikolčic, Morkůvek a Martinic. Předsedou
byl J. Schmied z Boleradic, později Max. Šmelík. Místopředseda
A. Vrána, jednatel J. Vystoupil, po něm A. Pelej. Spolek vlastnil
i tzv. „Obchodní včelín“ o 60 stojanech.
Jaroslav Němeček
Poznámka:
Z důvodu odvolání z funkce ředitelky Mgr. J. Švachové
nebudou pravděpodobně uskutečněny plánované oslavy 100 let
Klobouckého muzea a včelařského spolku.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rok 2007
Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.1.2007 do 31.3.2007

Narození:

Úmrtí :

5.2. Samuel Stehlík

17.3. Stanislav Havránek

Blahopřejeme jubilantům :
Leden:
68 let
70 let
73 let
75 let
75 let
76 let
77 let
77 let
78 let
81 let
82 let

Únor:
Macuš Anton
Guldan Zdeněk
Vodáková Jarmila
Gratclová Marie
Valíček Josef
Gratclová Anděla
Kutálková Otilie
Čurdová Blahoslava
Veverková Růžena
Psotová Marie
Ryšavá Marie

61 let
62 let
64 let
67 let
72 let
73 let
83 let

Březen :
Tesařová Květoslava
Kaňová Jana
Kilingerová Zdeňka
Hájková Ludmila
Tesař Miloš
Rosívalová Květoslava
Hanák Jaromír

60 let
61 let
62 let
64 let
64 let
69 let
71 let
74 let
78 let
80 let
83 let
84 let
94 let

Horák Jan
Hájek Lubomír
Guldanová Evženie
Tesař Karel
Čuta Rostislav
Hájek Antonín
Suchánek Stanislav
Neugebaur Jaroslav
Bínek František
Gracl Ladislav
Novotná Josefa
Strouhalová Marie
Matulová Josefa

….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Z kronik
Rok 1878,
způsobil v celém státě rakouském mnoho rozruchu, hrozila bouře válečná. Rusko vedlo vítěznou válku s Tureckem, Rakousko zůstalo
neutrální, ale obsadilo vojensky jižní hranice státu. Po skončení války si rakouská diplomacie činila nároky na državu Turecka - Bosnu a
Hercegovinu, kterouž také rakouské vojsko ihned okupovalo. Živly opoziční – mohamedáni – pozdvihly odboj proti nové vládě, ale byly
vbrzku krvavě potřeny. Rakouská armáda tu ztratila 10000 mužů vojska. Z naší obce byli účastní okupace B. a H.vojíni pěš. pl. č. 99 ze
Znojma. Byli účastní i bojů s povstalci a zkusili dost zlého, uměli pak vypravovat o houževnatém odporu vzbouřenců, mužích i ženách,
které zvláště se vyznamenávali hrdinnou odvahou. Ti naši vojíni poznali hodně případů vzteklé odvety Turků, svou mstu vylívali si
zpravidla na zajatcích; nejvšednějším činem pomsty bylo uřezání uší a nosu. Jednotlivec se nesměl odloučiti od hloučku, byl-li dopaden,
byla to jistá smrt ze strany sveřepých revolucionářů.

Poslední Bosňák byl Václav Němeček v r. 1886-87. Pak nastaly v Bosně a Hercegovinš klidné poměry tak, že pluk č. 99 byl z B.a H.
odvolán. V r. 1908 byla Bosna a Hercegovina definitivně přivtělena k říši Rakousko-Uherské. ( z části inf. V. Němeček.)
( Z pamětní knihy obce 3)

Svatý týden
Zelený čtvrtek
( dokončení ze strany 1)
Pan farář postřehnuv unaveným zrakem novou ulehčení
chtivou ovečku, mínil, že už je to ta poslední, šňupl si z černé
tabatěrky a posilněn dal se s chutí do posledního oříšku. Už
všechny vystřídal, všechny vyzpovídal, zvěděl hříchy celé
dědiny, čekal tedy ještě na ty poslední.
Nebylo jich mnoho. Fraňková byla brzy hotová. Pan farář
chtěl už vstát, když vtom se cosi zabělalo v mřížoví. Teprve teď
uviděl hebounkou tvář, zasazenou do okénka jako obrázek.
Pozdravil vznešenou dámu ze silůveckého panství a udělal nad
ní kříž. A slečna Olga, klečíc před ním jako anděl u nohou svého
spasitele, zpovídala se z drobných svých knížek, které s jakousi
grácií pozvedla až k ústům, aby ani jeden hřích nepadl mimo a
všechny aby došly k sluchu Hospodina. Vyznávala se s takovou
vroucností a posvátným ohněm, jak se za celý ten den
nezpovídal ani jeden kajícník. Ovanuta dechem libě
páchnoucího heliotropu, který vycházel z každého záhybu
velkoměstské její toalety, oděla své hříchy v tak naivní formu
přiznání, že se velebníčkovi zdálo, jako by se to ani nezpovídalo
dorostlé už a zralé děvče, ale dítě, zcela malé, duší i tělem
nevyspělé dítě, zpovídající se z každého křivého šlápnutí svého

střevíčku i z toho drobtu božího daru, který s neopatrností kdysi
uronilo se stolu. --Dvířka u zpovědnice klapla suchým ruchem dřeva, zdušeným
nadýchanou parou shromážděného množství farníků.
Kostelem zavanul ruch. Jako vlna šířilo se to pohnutí od
lavice k lavici, od místa k místu. Šaty šustěly, klečící vstávali.
Stojíce ohlíželi se za sebe a ustupovali stranou z cesty panu
faráři, který rychlými krůčky ubíral se středem lodi chrámové.
Bílou svou hlavu kloně na stranu pohazuje po svém zvyku
pravým ramenem, jako by si nadhazoval dolů splývající tíhu
tmavomodrého pláště, vyhýbal se dětem a sladce si přitom
usmíval.
Slečna Olga klečela už před obrazem Matky Boží, a ručičky
majíc sepjaty, modlila se za odpuštění hříchů.
Dostala za ně tři otčenáše, tři zdrávas a ještě k tomu Zdrávas
královno s andělským poselstvím.
Nebyly to asi jenom ty drobty chleba.--Ukázka z knihy bří Mrštíků Rok na vsi II
ně
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