HABRŮVKA
Občasník obce Diváky
Číslo 1
duben 2013

POSTNÍ ROZJÍMÁNÍ
Laetare – neděle družebná
Nad Habrůvkou slily se mraky v jednu tuhou tmu a vody snesly
se k zemi. Hnědý kal a bláto špiní svatou postní neděli. I to
kázání bylo jakési pošmourné a mlhavé a na duši jak přikrov padl
těžký, mrtvý, pravý postní smutek.
„Všichni lidé na světě jsou si před Pánem Bohem rovni –“
slyšeli dnes lidé kazatele.
A neživě, bez zájmu poslouchala Habrůvka neživě, chrčivými a
od zachlazení nějak natrhlými hlasivkami pronášená slova.
Živěji bylo v kostele, teprv když se v rochetce a komži objevil
nový kostelník – Jakub Fókal.
Na tu radost už týden těšila se celá Habrůvka!
Rochetky všecky prý musily se přeprat; tak prý byly potřísněny
a za – (užito bylo slova mnohem přiléhavějšího) šňupavým
tabákem bývalého kostelníka – A po celý týden denně ráno, ještě
za tmy učili nového kostelníka „pan falář a trajle Tóny, jak má
velebníčka hoblíka, kde a jak si má stópnót, kdy vodejít a kdy
přihjít - - a přeci si to pořád plet – Pré se strachem třese jako
prut.“
Konečně dnes poprvé objevil se před tváří boží a celé
Habrůvky – v komži a ještě bledší než ta rochetka.
Vyšel ze sakristie, aby rozžehl svíčky. Krky se natáhly - a jak
obilí na poli hlava vedle hlavy – zavlnil se kostel celý. Hlasy
modlících se ve sboru přořídly, a kdo se modlil, modlil se jistě
jen pro jméno – Úsměv provázel slovo boží.
Lampa s věčným světlem vysmekla se mu nějak z ruky - chňapl po ní jak po živé, a nijak se mu nechtěla dát chytit.
„Je tá komža Jakubovi nejak krátká - - Měl by si hjí nastavit. –
Vidět mu celý holínke.“
„A dělá jakýsi dlóhý kroke - - Hani ne jako v kostele – “
„A holé je – Toť haji fóra pod nosem shodil. Přé si je schoval na - památku.“
„No, dež só panáček holé, nemože bét kostelník přeci chlupaté!
Dobře, že je shodil. Fósaté kostelník! Slešels to kdy?“
Habrůvka dávno už se domodlila – zevšedněl i zjev Jakuba –
ministranti už chvíli stáli na prahu sakristie a vyměňovali se
školáky němou jakousi řeč, světla všecka rozžatá hořela na všech
stranách – ba i velebníček dávno už přistrojen do svého ornátu
připraven čekal – čekal – proč? Nač? Co to? – dosud se nehýbal a
čekal.
Čekal už pět minut.
Ministrant netrpělivě potrhoval zvoncem, pan rektor na kůře

podruhé už hrknul stoličkou, stojící přešlapovali, sedící
posedávali, pokašlávali choří – a jen těm starým vzadu to bylo
úplně lhostejno. Buď se modlili – nebo tiše spali.
„Nač se čeká?“
„No na panstvo! Éšče tu néni.“
„A deť sme přeci před Bohem všeci rovni – povídal - - Co je
nás tady rovnéch – a na nás se nečeká - “
„Te néseš hrabě.“
Konečně v oratoriu zachřestěl klíč, zavrzly dvěře a okénkem z
oratoria vykoukla hranostajová čepička - Panstvo vešlo, komtesa si prohlížela dole shromážděný lid.
Zavlhlé varhany zařvaly kvikavou mixturou a brzo nato rozlehla
se píseň:
Jaká žalost a truchlivost
Teď proniká srdce mé,
Když vzpomínám a rozjímám,
Ó Ježíši, muky Tvé.
Nemohlo být případnější písně i noty, než kterou protáhly teď
děti o celý půltón níž - - Tak pod zasmušilým, popelavě šedým nebem dlouhou zimou
znavená Habrůvka v křesťanské pokoře a svatém pokání
prožívala čtyřmecítmadenní půst. Ztichly řvavé písně chasy a až
do vzkříšení nehlaholily taneční zvuky trub –
Každou neděli odpoledne rozjímala Habrůvka při pobožnosti
křížové cesty v čtrnácteru zastavení o utrpení Kristově, postila se,
modlila se,a denně klečíc u zpovědnice, vyprazdňovala svou duši
z těžkých hříchů a vin.
I příroda, jako by věděla, že nadešel čas odříkání – zledovatěla
nanovo, a když se i rozehřála – měnila Habrůvku v bezedné
žumpy černého bláta. Smutné mlhy nesly se údolím a neuhnuly,
dokud nové větry roztrhané neodnesly je za kopce a les. Ztichnul
skřivan, v teplý jih znovu vrátily se cvrčaly, pěkným koncem
února vylákané houfy špačků smutné přetahovaly vísku z kopce
na kopec. – Shluklí i jednotlivě dotírali na smetiště dvorů,
hladoví i do došků se dávali a zobáky trhali slámu, nenajdou-li
pod ní něco přezimujícího hmyzu; nakonec – do věže a do
holubníků zasedli, kde v teple vlídná holubičí pohostinnost ráda
jim dopřála úkrytu.
Březen, březen – za kamna vlezem a v dubnu bude m tam ještě.
Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi I

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
11.března 2013 byl Zastupitelstvem obce schválen rozpočet na letošní rok. Příjmy 4,700.000,- Kč, výdaje 5,784.000,- Kč a financování
1.084.000,- Kč. Do tohoto roku jsme tedy vstoupili s uspořeným jedním milionem korun. Obec je bez dluhů. Tyto peníze nám pomohou
s financováním plánovaných projektů. Prvním je projektová dokumentace na tělocvičnu vedle obecního úřadu. Práce již byly zahájeny a vše
chceme stihnout tak, aby bylo možné podat včas žádost o dotaci na zmíněnou stavbu. Další, letos vysoutěženou akcí, je „Trvalé zajištění
zemního tělesa“. Jedná se o dříve avizované statické zajištění části komunikace na Horním řádku. I na tuto akci chceme zajistit
spolufinancování z dotačních prostředků, ovšem vzhledem k částce (740 000,-Kč) se mnoho dotačních titulů nenabízí. Obec má také
schválenou dotaci na výstavbu sběrného dvora. Celkové projektované náklady 2,4 mil. korun, uznatelné náklady 2,1 mil Kč, výše dotace
85% z uznatelných nákladů. V první polovině roku proběhne výběrové řízení na dodavatele. Vlastní realizace by měla započít ve druhé
polovině tohoto roku. Na uvedené akce navazují další práce a činnosti. Pokračují projekční práce na zasíťování lokality pro výstavbu RD za
hřištěm. Koncem loňského roku byl zakoupen zametací kartáč na zimní, ale i letní údržbu chodníků. Počátkem března proběhlo čištění
kanalizace od školy po konec obce. (kanalizace pod chodníkem). V některých místech byla kanalizace z 80% zanesená, především pískem ze
zimní údržby silnice. Čištění prováděla firma SEZAKO a celkem bylo vyčištěno 810 m kanalizace za cenu 194000,- Kč. „Vytěženo“ bylo
téměř 10 m3 písku. Součástí je i kompletní zdokumentování kanalizace 3D kamerou. Další projekty budou realizovány postupně během
roku, např. opravy komunikací. V širším plánu je také nákup úklidové techniky a v zásobníku je několik dalších odkládaných akcí.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné, jarní, sluncem prozářené dny.
Libor Veverka

Zprávy OÚ
Tržní řád

Venčení psů
Opět se po čase vracíme k problému, který by vůbec nemusel
v naší obci být. Psí výkaly na chodnících a dalších veřejných
prostranstvích jsou tím problémem a mluví za vše. Proč majitelé
či „venčitelé“ po svém psovi neuklízí? A stačí jen chtít a mít tu
vnitřní sílu být trochu ohleduplný ke svým spoluobčanům.

V obci platí od loňského roku tržní řád, který upravuje možnosti
prodeje zboží a služeb na území naší obce. Nejdůležitějším
omezením je úplný zákaz podomního prodeje, včetně nabízení
služeb. Pokud se u vašich dveří objeví prodejce, kterého jste si
nepozvali, upozorněte ho na existenci tržního řádu a neprodleně
uvědomte obecní úřad.

Sběrný dvůr

Pálení klestí
Platí zákaz plošného vypalování suché trávy. Pokud budete pálit
klestí, buďte maximálně opatrní.

Od 1. dubna bude sběrný dvůr otevřen od 16:00 hod do 18:00
hod.
Na plast používejte průhledné pytle. Černé nebudou sváženy.

KULTURA - ŠKOLA - SPORT
Masopust

Dětský karneval

V naší vesnici se 9. 2. 2013 již pátým rokem konal masopustní
průvod. Sraz všech masek byl před Obecním úřadem a trasa
vedla směr vrchní řádek – hřiště – dolní konec – záhumna –
bytovky a končilo se v sále. Masopustního průvodu se zúčastnily
rozmanité masky, např. babky, čarodějnice, cigánka, mnich,
medvídek, zajíc, víla a nechyběl ani lesní mužík. Od lidí masky
obdržely různé dobroty, např. špek, klobásy, jednohubky, sýr,
boží milosti, koblížky a buchty. Samozřejmě nechyběl ani
alkohol, popíjela se slivovice i svařené víno. Po náročném
průvodu se všechny masky i nemasky sešly v místním sále, kde
se hodovalo, tancovalo, jedlo a pilo vše, co se během průvodu
vybralo. Průvod byl sice náročný, ale všechny masky ho zvládly
na výbornou.
NH

27. ledna 2013 se konal pro všechny děti jejich oblíbený
karneval. O program se postaraly Ťuťu a Ňuňu. Na tanečním
parketě tancovali skřítci, princezny, víly, bojovníci a různé
pohádkové bytosti. Masky měly o zábavu postaráno, vyzkoušely
si krmit hladového draka, hádat barvy balónků, hrát koulovanou a
dokonce se z nich na chvíli stali řidiči a piloti. Létaly plyšovým
vrtulníkem, řídily auto a formulku. Jako občerstvení všechny
masky obdržely pitíčko, oplatek, čokoládku a zvířátko. Všechny
masky byly pěkné a nápadité. Děkujeme Petře Klímové a Janě
Glocové za pěkně připravené odpoledne pro děti.
NH

TJ Diváky

Myslivecké sdružení Diváky

Tělovýchovná jednota Diváky se připravuje na jarní část
fotbalové sezóny 2012-13. V mužstvu budou hrát: Čuta Radek,
Fidler Roman, Fidler Josef, Gratzl Pavel, Krejčí Jakub,
Procházka Tomáš, Rosíval Květoslav, Mrhal Miroslav, Sáček
Jindřich, Sokolář Pavel, Sokolář Vladimír, Stehlík Radek, Střelec
Jan, Šíp Radko, Valíček Jakub, Veverka Libor, Podlucký Tomáš,
Majer Martin, Konečný Pavel, Maťa Jan, Daniel Petr. Zhruba
před dvěma měsíci začala zimní příprava a věřme, že si naše
reprezentace v jarní části napraví reputaci z podzimu. Po
podzimní části jsme na 8. místě IV.C skupiny s 10 body a
pasivním skóre 9:16. Kdy, v kolik a s kým budeme hrát z jara?

Myslivecká společnost v Divákách v druhé polovině roku 2012
ve své činnosti průběžně zajišťovala naplánované kulturní akce,
plán lovu spárkaté zvěře a odchov mladých bažantů ve voliéře na
chatě MS.
Někteří členové pod vedením mysliveckého hospodáře
zajišťovali sklizeň objemových krmiv pro zimní přikrmování.
V období žní a sklizně slunečnice se nám nepodařilo zajistit
obilní odpad, protože skoro žádný nebyl. Výnosy obilnin byly tak
nízké, že za odpad, který byl dříve zadarmo, se platilo až 250,Kč za metrák.
28.září jsme zorganizovali pro mladší děti mysliveckou soutěž,
ve které jsme ověřovali znalosti dětí z myslivecké tématiky. Této
soutěže se zúčastinilo 39 dětí a dospělých.
Poslední dva měsíce v roce patří tradičně na venkově myslivcům.
Skoro každou druhou sobotu je hon na drobnou zvěř. Celkem
čtyřikrát se dalo na horním řádku zaslechnout troubení na borlice
při ranním nástupu myslivců před začátkem honu.
15.prosince jsme zakončili hon poslední lečí pro občany naší
obce v sále Obecního úřadu. Pro účastníky jsme přichystali velice
bohatou zvěřinovou tombolu. K tanci a poslechu nám již tradičně
zahráli muzikanti ze Šitbořic.
V polovině ledna jsme na naší Myslivecké chatě opět měli tu
nejmilejší návštěvu, děti z Mateřské školky. Když se děti usadily
na velkých mysliveckých židlích za myslivecké stoly, velmi
pozorně naslouchaly výkladu k malovaným obrázkům lovné i
škodné zvěře z naší přírody. Aktivně se zajímaly o způsob života
zvířátek v přírodě. Pro naše malé hosty jsme připravili drobné
pohoštění, při kterém již tradičně zvítězil myslivecký čaj, který
jsme pro velký úspěch vařili dvakrát. Po skoro dvouhodinové
návštěvě jsme se s dětmi rozloučili. Při odchodu nám předaly
velice pěkné obrázky zvířátek, které pro nás namalovaly.
2.února jsme uspořádali již tradiční 10.myslivecký ples v
Divkákách, k poslechu i tanci nám zahrála hudební skupina pana
Brhela. Na plese byla na divácké poměry velice slušná účast. Pro
účastníky plesu jsme připravili zvěřinový guláš a bohatou
tombolu, za kterou děkujeme též všem občanům a sponzorům,
kteří nás touto formou podpořili.
1.března přišly děti ze školní družiny na naši chatu na horním
řádku. Při besedě s některými našimi členy se dozvěděli mnoho
zajímavostí ze života zvěře v zimním období. Dětem ze školní
družiny se u nás líbilo, měly možnost si prohlédnout celé zařízení
chaty včetně voliéry s bažanty.
6.března 2013 se dožil v plném zdraví náš dlouholetý
myslivecký hospodář, velký kynolog, Pan myslivec Jaroslav
Neugebaur krásného kulátého výročí 80 let. K tomuto krásnému
jubileu mu přejí všichni diváčtí myslivci vše nejlepší, ještě hodně
let v dobrém zdraví, v kruhu svých nejbližších, rovné broky a
hodně úspěchů v kynologické práci.

Rozpis
NE 31.3.
NE 7.4.
NE 14.4.
NE 21.4.
NE 28.4.
NE 5.5.
NE 12.5.
NE 19.5.
SO 25.5.
NE 2.6.
NE 9.6.

15 : 30
15 : 30
16 : 00
10 : 00
16 : 30
16 : 30
16 : 30
16 : 30
16 : 30
14 : 15

Starovice - Diváky
Diváky - V.Němčice „B“
Kurdějov - Diváky
volno
Horní Bojanovice - Diváky
Diváky - Boleradice
Šakvice - Diváky
Diváky - Šitbořice
Zaječí - Diváky
Diváky - Němčičky/Velké Pavlovice „C“
Uherčice „B“ - Diváky

Turnaj ve stolním tenisu
Turnaj organizovala TJ v neděli 17. 3. 2013 v prostorách sálu.
Na 4 stolech se hrálo ve 3 kategoriích ( 9 žáků, 6 žen a 10 mužů).
Celkem bylo odehráno 96 utkání v době od 15.00 do 19.30 hod.
Výsledky klání - pořadí:
žáci:
muži:
1. místo Gratcl Michal
1. místo Veverka Libor ml.
2. místo Sokolář Petr
2. místo Gratcl Pavel
3. místo Prokeš Vojtěch
3. místo Sokolář Vladimír
4. místo Sokolář Jan
4. místo Rosíval Květoslav
5. místo Podlucká Tereza
5. místo Gloc Miloš
6. místo Sokolář Jakub
6. místo Podlucký Kamil
7. místo Gratcl Tom
7. místo Manek Jan
8. místo Náhlík Tomáš
8. místo Žemlička Miroslav
9. místo Zerzáň Roman
9. místo Valíček Josef ml.
ženy:
1.místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

10. místo Střelec Jan ml.
Ludínová Marie
Gratclová Ivana
Divišová Hana
Valíčková Naďěžda
Rosívalová Markéta
Prokešová Radka

Za MS Diváky Bořivoj Rozsíval

Pořadatelé připravili pro první tři v každé kategorii pěkné
věcné odměny, které do tohoto turnaje věnovali sponzoři
GE Money Bank a Agrotec Iveco Hustopeče. Drobné
upomínkové předměty pak obdrželi všichni žáci. Cena
útěchy byla dána posledním v každé kategorii. Nezbývá
nám nic jiného než se těšit na další ročník.
Hekl Jaroslav

Velikonoční posezení s
ochutnávkou
Dne 23. 3. 2013 připravila Kulturní komise v místním sále
předvelikonoční odpoledne spojené s ochutnávkou vlastních
slaných i sladkých výrobků. Na ozdobených stolech byly
k ochutnání domácí chléb, sýrová roláda, nechyběly koláče,
pudinková vajíčka, sušenky a další dobroty. Děti si mohly
vystřihovat obrázky s velikonočním motivem, vyrobit si zápichy
nebo si uplést pomlázku. Děkujeme všem, kteří se k této akci
připojili.
NH

Diskotéka trochu jinak
V sále se v sobotu 16. 3. 2013 konala diskotéka. Nebyla
klasická, ale dětská. Akci organizovaly maminky a spojili ji
zábavnou formou s malováním na obličej. Sálem se zanedlouho
procházela řada nádherně pomalovaných dětských radostných
obličejů. Pro ty, co čekali na tuto parádu byl připraven zábavný
dětský koutek pod patronací paní Petry Klímové a na sále měl
postavený fotoateliér profesionální fotograf Jan Dvořák.
Fotografie z této akce zpracovával na počítači přímo v sále a
jsou vystaveny na jeho internetových stránkách. Aktivně byli do
akce zapojeni Pavel a Markéta Neckářovi, kteří připravili hudbu a
Markéta společně s Ivanou Střelcovou prováděli umělecká díla na
dětské obličeje.
Pořadem provázela všechny přítomné
moderátorka p. Klímová. Na stolech nachystaly maminky
dobrůtky a všichni přítomní se dobře bavili. Akce byla velmi
zdařilá a podtrhnout lze i to, že se maminky zapojily bez vyzvání
do úklidu sálu. Všem co se podíleli na zdaru příjemného
sobotního odpoledne je nutné poděkovat.
Hekl Jaroslav

Základní škola v Nikolčicích
První pololetí uteklo jako voda a za námi je také již několik
týdnů druhého pololetí šk.r. 2012-2013 . První pololetí bylo
uzavřeno 31. ledna. Žáci obdrželi výpisy z vysvědčení. Většina
školáků měla velmi pěkný prospěch, rodičům děti určitě udělaly
velkou radost.
Od prosince do posledních 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,
sportovní soutěže a jiné aktivity školy. Vítězové školních kol se
připravují na finálová okresní kola, na kola krajská. Nejlepších
sportovních výkonů na škole v tomto období dosáhla žákyně 7.
roč. Veronika Hönigová a Ondřej Slavík. Veronika byla pro své
výkony doporučena do atletického oddílu v Hustopečích. Jejím
nejlepším výkonem bylo 1. místo v „Hustopečském skákání“ ,
kde zvítězila v kategorii mladších žákyň výkonem 150 cm a
tímto výkonem se zařadila na 1. místo v tabulkách ČR. Veronika
je vítězkou i v běhu ve Velkých Němčicích a v Nikolčicích Na
závodech ve skoku vysokém v Čejkovicích obsadila 3. místo a v
mezinárodních závodech Praha :Brno obsadila ve skoku vysokém
místo 2. Těchto posledních závodů se zúčastnil i náš další
talentovaný žák Ondřej Slavík, který zvítězil v běhu na 1500 m
.Ondra dosahuje v běžeckých soutěžích výborných výsledků. V
zimním běžeckém poháru je zatím na 2. místě. Je také členem
atletického oddílu v Přísnoticích. V běžeckých disciplínách ve
své kategorii reprezentuje naši školu na předních místech v ČR.
V sobotu 30.3.2013 se zúčastní mistrovství ČR v krosu - držíme
PALCE !! Pro své velmi dobré výsledky se stali členy atletického
oddílu i další naší žáci - Pavla Hönigová, Daniela Strouhalová,
Filip Čapka, Vojtěch Prokeš, Ondřej Klobása, David a Erik
Pulkrábkovi a za kategorii mužů startoval i náš bývalý žák Patrik
Šlancar a náš pan učitel Mgr. L. Šlancar. Držíme jim palce a
přejeme do budoucna hodně zdaru a doufejme , že i další naši
žáci se zapojí do těchto sportovních aktivit a stanou se členy
atletických oddílů.
V druhé polovině ledna se poprvé uskutečnil v rámci výchovy
ke zdraví projekt " Bruslí celá škola" . O tento projekt byl velký
zájem, akce se provozovala v Olympii v Brně. Projekt byl pro
žáky školy zcela zdarma. Poté byl zahájen pro žáky 1. stupně
lyžařský výcvikový kurz v Němčičkách. Počasí přálo, mladší žáci
zvládli lyžování bez problémů a s nadšením. Lyžařský kurz pro
druhý stupeň se letos konal ve spolupráci se ZŠ a MŠ Pozořice,
ZŠ a MŠ Těšany v Herlíkovicích. Kurz měl obrovský ohlas od
žáků. Mohu říci, že jako ředitelka školy jsem všem těmto žákům
udělila pochvalu za vzorné chování a sportovní výkony během
celého kurzu.
V současné době probíhá plavecký kurz žáků 2. a 3. třídy v
Hustopečích a to každou středu.
Co jsme připravili a připravujeme na další období? Na přelomu
března se uskutečnil v tělocvičně maškarní bál pro všechny žáky
a mini diskotéka pro žáky 2. stupně, kterou si organizovali žáci
deváté třídy ve spolupráci se žákovským parlamentem. Nadšení,
rozzářené oči všech žáků, spokojenost, to vše svědčí o tom, že
akce byla zdařilá.
V březnu až květnu se naši žáci zúčastní dalších olympiád a
soutěží v rámci okrsku i okresu.
Mimořádně úspěšně probíhá na škole projekt „Celé Česko čte
dětem“, přehled aktivit tohoto projektu přednesu v rádiu Proglas
dne 26.3.2013 v pořadu „Kafemlejnek“. Dne 9.4.2013 se žáci 2.
stupně účastní na pozvání ostravské televize soutěže „Bludiště“.
Držme žákům pěsti a těšme se společně na výhru. Pokud žáci
soutěž vyhrají stráví v Ostravě prodloužený pobyt.
V dubnu plánujeme dopravní výchovu ve třídách , tradiční
Nikolčickou lyru - soutěž ve zpěvu, turnaj v kopané pod názvem
Nikolčický pohár, okrskové kolo ve vybíjené . Naši žáci se
zúčastní dalšího mezinárodního měření sil v atletice, házené a
kopané, které se tentokrát bude konat 31. května v naší škole.
V červnu bychom chtěli pozvat co nejvíce škol na sportovní
olympiádu v lehké atletice, dále máme v plánu pozvat žáky 5. tříd
na akci „Napříč školou“ a společně se žákovským parlamentem
připravit pro tyto žáčky pěkné dopoledne plné soutěží a

zajímavých aktivit.
Vedení školy plánuje otevření sportovní třídy od 6.ročníku. V
případě zájmu bude žákům posílena výuka se sportovním
zaměřením a tím by došlo k otevření druhé 6. třídy na škole.
Květen až červen jsou tradičními měsíci školních
vlastivědných výletů, poprvé žáci 1. stupně vyjedou na školu v
přírodě. Zájem o tento pobyt je veliký.
V měsíci červnu škola pořádá ozdravný pobyt v Chorvatsku a
v srpnu pak dle zájm dětí letní dětský tábor. V současné době
přijímáme přihlášky a věnujeme se organizačním záležitostem
těchto aktivit.
Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2013 – 2014 proběhl ve
dnech 15. a 16. ledna 2013. Zapsáno bylo celkem 22 žáků.
Rodičům nových prvňáčků děkuji tímto za přízeň a důvěru,
kterou projevili zapsáním svých dětí do první třídy příštího
školního roku 2013 / 2014.
Během tohoto období škola spolupracovala se Základní školou
Křepice, kde se žáci ve velmi pěkném prostředí školy zúčastnili
několika vydařených akcí ( Křepická Veverka, Piškvorky ..), dále
jsme zdařile spolupracovali se spřátelenými školami Velké
Němčice, Šitbořice.
Vedení školy společně zpracovalo několik návrhů k
modernizaci výuky na zdejší škole. Byl podán návrh na
zkvalitnění výuky pro integrované žáky, postupně vybavujeme
školu moderními učebními pomůckami. Škola zakoupila
notebooky pro pedagogy a žáky školy, nové tabule do tříd,
korkové nástěnky do každé třídy. Za spolupráce obce proběhla
renovace osvětlení v osmé třídě, renovace chodeb v přízemí,
renovace sprch v přístavbě tělocvičny.
V současné době se pedagogové podílí na zpracování
digitálních výukových materiálů v rámci projektu EU - peníze do
škol. V tomto týdnu se škola zapojila ve spolupráci se ZŠ Velké
Němčice do podporované aktivity s názvem Spolupráce institucí
počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně
zahraničních ) s možností uplatnění inovativních forem
spolupráce.
Na závěr chci poděkovat vstřícnou zřizovateli školy za
spolupráci. Vedení školy připravilo v součinnosti se zřizovatelem
obce projekt Modernizace speciálních učeben včetně moderního
venkovního sportoviště. Byla také podána žádost na znovu
vybavení hracích prvků dětského hřiště pod Svatojánkem a v
Mateřské škole Nikolčice. Realizace připravovaného projektu
zateplení budovy základní školy v Nikolčicích , včetně
úprav,bude zahájena 15.6.2013. Práce by měly být ukončeny k
31. 8. 2013 tak, aby mohli žáci v klidu zahájit školní docházku.
Poděkování za vstřícnost a podporu školy patří také všem
pedagogům, provozním zaměstnancům školy, institucím
,sponzorům a hlavně rodičovské veřejnosti.
Konec měsíce března uzavřeme velikonočními svátky. Dovolte
mi popřát jejich pokojné prožití. Společně nezapomeňme na
volné dny pro žáky – velikonoční prázdniny a to ve dnech 28.3. –
29.3.2013. Ve škole se opět sejdeme v úterý 2.dubna 2013.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy

Zpráva o činnosti předškolního vzdělávání v MŠ Nikolčice a
Diváky
Začátkem nového roku 2013 se uskutečnila návštěva
předškoláků z obou školek ve škole v Nikolčicích - Škola
nanečisto, kde na děti čekal bohatý program. 15. 1. proběhl zápis
do 1. roč. v ZŠ Nikolčice a 16. 1. zápis do 1. roč. v ZŠ Diváky.
28. - 31. ledna pořádal 1. stupeň výuku lyžování v Němčičkách,
které se též zúčastnily přihlášené děti z obou školek. Sněhových
radovánek si letos užily všechny děti. Při zimních vycházkách
děti krmily zvířátka a také se podívaly za domácími zvířátky.
Zajímavá akce s pejsky - Canisterapie proběhla v MŠ Nikolčice i
Diváky. Každý měsíc se uskutečňuje již pravidelná akce Celé
Česko čte dětem. Děti se zúčastnily několika divadelních
představení např., divadlo Polárka – Mrazík. Jarní a velikonoční
výzdoba dětskými pracemi zkrášluje obě MŠ.

Vynášení zimy proběhlo před Smrtnou nedělí pálením Moreny,
kterou si děti samy vyrobily. V Měsíci knihy – březnu děti
navštívily místní knihovnu. I v 2. pololetí jsou nabízeny zájmové
aktivity, o které je nemalý zájem. V měsíci březnu bude završen
edukativně stimulační kroužek Předškoláček.
MŠ Nikolčice
V lednu se MŠ Nikolčice zapojila ve spolupráci s obcí do
projektu na zrenovování dětského hřiště. Ve spolupráci se ŠJ se
děti se svými učitelkami přišly na exkurzi do školní kuchyně.
Návštěvní odpoledne v MŠ pro děti a rodiče před zápisem do MŠ
je přichystáno na 21.3.
a samotný zápis do MŠ bude 28. 3. s náhradním termínem 29.3.
2013
MŠ Diváky
V lednu proběhla návštěva předškoláků v 1. tř. ZŠ. Zimní
vycházka do přírody s krmením zvířátek a návštěvou chaty
Mysliveckého sdružení spojená s besedou. Návštěvní odpoledne
v MŠ pro děti a rodiče před zápisem do MŠ pořádají MŠ Diváky
dne 21. 3. a zápis do MŠ bude dne 26. 3. s náhradním termínem
28. 3. Při jarní vycházce do přírody budou děti hledat
Velikonočního zajíčka. Je připravena tradiční jarní dílnička
s rodiči na 20. 3. 2013.
Jak je patrno z výčtu větších akcí – je provoz v obou školkách
bohatý a různorodý díky obětavosti všech učitelek z obou MŠ.
Provoz MŠ Nikolčice a Diváky o velikonočních prázdninách tj.
28. a 29. 3 2013 bude nepřerušen. Tímto žádám rodiče
k odpovědnému přístupu k prázdninovému provozu, neboť
nedodržení přítomnosti či nepřítomnosti způsobuje problémy
v přípravě stravy v MŠ. Děkujeme za pochopení. Na závěr mi
dovolte všem popřát pěkné velikonoční svátky.
Bc. Hana Pokorná, zástupce pro předškolní a zájmovou činnost

Zpráva ŠD za 3. čtvrtletí
ŠD Nikolčice - děti ze školní družiny již mají zažitý pravidelný
chod v tomto zájmovém vzdělávání. Ke sportování pravidelně
využíváme tělocvičnu a halu školy. Pobyt venku jsme vyplňovali
vycházkami nebo sněhovými hrátkami. Nyní s přibývajícím
teplem budeme víc a více venku – na dvoře školy nebo na hřišti.
Daří se nám plnit celoroční téma: „S Maruškou za dvanácti
měsíčky“, kdy kromě pravidelných aktivit (kalendář měsíce,
pranostiky, četba v rámci projektu „Celé Česko čte dětem,…),
jsme vyráběli dárky pro předškoláky k zápisu do 1. roč., hráli
Piškvorky, uspořádali anketu „Co má a nemá rád náš jazýček a
proč“ a „Co mi nejvíc chutná a nechutná ve školní jídelně, co tu
ještě nebylo“, připravili jsme si i zdravý pokrm, vyráběli masky
na dětský maškarní ples. V březnu, Měsíci knihy, půjdeme do
knihovny číst knihy J. Lady a po stopách bří. Mrštíků.
ŠD Diváky plní celoroční téma: „Cestou necestou s českým
Honzou“, kdy „putovali“ prstem po mapě do SR – Demanovské
ledové jeskyně a četli pohádku Sůl nad zlato, krmili ptáčky a
zvířátka, besedovali s myslivci. Dále hledali nejníže položenou
sjezdovku v Evropě (mezi vinohrady) a v únoru přihlášené děti z
obou ŠD na této sjezdovce v Němčičkách také lyžovaly. V
březnu povede putování krajem bratří Mrštíků - návštěva muzea,
obecního úřadu (pamětní deska); četba z knihy Rok na vsi
(kronika obce).
Příchod jara a dávné zvyky si obě ŠD připomněly vynášením
Moreny ze vsi, kterou si děti samy vyrobily. Také se budeme
seznamovat s tradicemi a zvyky Velikonoc. V jarních dílničkách
pilně vyrábíme velikonoční výrobky a obrázky a zdobíme si jimi
třídu a chodby školy.
Provoz obou ŠD o velikonočních prázdninách tj. 28. a 29. 3 2013
bude přerušen pro nezájem o provoz ze strany rodičů.
Přeji všem pěkné a slunečné velikonoční prázdniny a svátky.
Bc. Hana Pokorná, zástupce pro předškolní a zájmovou činnost

Sběr víček
Na podzim loňského roku jsem Vás poprosila o sběr víček pro
nemocnou Lucinku. Tato sbírka však skončila v prosinci. Pro
víčka, která už byla nastřádaná jsem našla využití jinde a to pro
Sofii z Kuřimi. Až do porodu to byla zdravá holčička. Osud jí ale
nepřál a Sofinka od první minuty musela bojovat o svůj život.
Holčička nedokáže polykat a má proto zavedený do žaludku peg,
kterým přijímá potravu. Nevíme, zda Sofinka vidí, slyší a jestli
vůbec nějakým způsobem vnímá své starostlivé rodiče a okolí. V
ČR Sofii vyléčit nedokážou. Proto se rodiče pokouší zajistit Sofii
nadstandardní léčbu v zahraničí. Potřebují k tomu ale i naši
pomoc. Děkuji proto všem, kdo mi víčka nosíte. Začátkem března
bylo do výkupu odvezeno 375 kg víček a Sofince na účet přibylo
2 625 Kč. Ráda bych poděkovala i p. Václavovi Kosinovi
z Nikolčic, který víčka odvezl do výkupu a p.ředitelce ZŠ
Nikolčice, která dala k dispozici víčka ze školy. Sbírka pokračuje
dále, takže můžete víčka stále nosit.
Hana Sokolářová

Tříkrálová sbírka
Dne 5. a 6. ledna se u nás poprvé uskutečnila Tříkrálová sbírka.
Při ní se vybralo 12 359 Kč. Ráda bych poděkovala všem, kteří
přispěli a také koledníkům bez kterých by se sbírka nemohla
uskutečnit. Mile mě překvapila pohostinnost občanů. Někde děti
dostali pamlsek, jindy zase dospěláci a dorostenci něco pro
zahřátí. Jak už jsem zmiňovala, sbírka se uskutečnila poprvé a
doufám, že se stane každoroční akcí.…………………………..
Výnos sbírky se rozdělí podle tohoto klíče:
65% projekty farních a oblastních charit v regionu, kde se výnos
vykoledoval
15% projekty diecézních charit
10% humanitární pomoc
5% projekty pomoci organizované Sekretariátem Charity ČR
5% režijní náklady sbírky
Hana Sokolářová

Co jsou velikonoce ?
Proč je slavíme? Z čeho vznikly?
Velikonoce byly původně jarním rodinným svátkem kočovníků.
Ten se slavil v noci, při úplňku jarní rovnodennosti. V průběhu
slavnosti byl Bohu obětován mladý a bezchybný beránek nebo
kozlík, kterému se nesměla zlomit ani jedna kost. Jeho krví se
znamenaly veřeje příbytků, které se tak ocitaly pod Boží
ochranou, a z jeho masa se připravoval pokrm k hostině, která
však probíhala spěšně – spolustolovníci byli oblečeni jako na
cestu. Tento svátek snad existoval už v dobách, kdy byli Izraelité
v otroctví v Egyptě. Od té doby jim velikonoce připomínají
okamžik, kdy je Bůh (prostřednictvím Mojžíše) vysvobodil z
egyptského otroctví. Záchrana Izraelitů se stala předobrazem
záchrany člověka od všeho zotročení, ponížení, zla a smrti.
Křesťané slaví Velikonoce jako největší a nejvýznamnější svátek
v roce, mnohem důležitější než Vánoce. Připomínají si totiž, že
Ježíš Kristus o židovských velikonocích zemřel ukřižován na
kříži, ale hlavně věří, že třetího dne vstal z mrtvých. Na znamení
smutku nad smrtí Ježíše ve čtvrtek v tomto týdnu přestávají znít
všechny zvony a místo nich chodí po vesnicích děti s klepačkami
a řehtačkami. A pak začíná v sobotu večer Velká noc, ve které
křesťané slaví Ježíšovo vzkříšení.…………………………
Velikonoce se přenesly i mimo oblast církve. Pro nenábožensky
smýšlející jsou Velikonoce především oslavy jara, probuzení
přírody a nástupu teplejších, na sluneční svit bohatších dnů, na
které se všichni po dlouhé zimě těší.……………………………
V domácnostech se často udržují staré velikonoční zvyky , jako
je pečení beránka či mazance, zdobení vajíček, pletení pomlázky
na pondělní koledování. Lidé si zdobí byty symboly jara, posílají
si velikonoční přání. Někdy příznivé počasí láká na výlety do
přírody, zvlášť připadnou-li Velikonoce na teplý dubnový víkend.
Přeji všem příjemné prožití velikonočních svátků.
Irena Kaňová

Z kronik
Protokol čís 10
sepsaný v sezení obecního výboru ze dne 6 října 1895 za přítomnosti 14ti členů obecního výboru
I. Předně čten Protokol posledního sezení ze dne 29. září to ro.
II. v zapravení ošetřovacích utrat za Františka Psoty bylo výborem rozhodnuto by se věc vyřídila a obnos 27 zl. 80 kr zaplatil.
III. O živelních pohromách v obci na které se poskytla pro poškozený od vysoce radního pána Baróna z Lewetzova 50 zl, a od
milostivé pani Senkové 60 zl, a ofěrám sebrané skrze pána faráře 30 zl úhrnem 140 zl. Tož se výbor usnesl, by se tento obnos
částečně rozdělil poškozeným vůbec, dle utrpení škody.
IV. o záležitostech obecních vůbec. obecní nemocnice čili pastouška bývalá se má jak náleží poškozené části opravit. Zazdění kotle ve
farní budově tež se má věc vyřídit. O místnosti stavení obecního kanceláře zůstane při tom na další čas. Studně za humnama
bylo výborem rozhodnuto, že obec ktomu účelu poskytuje matriál čily příslušenstvý a řemeslnici co se týče práce zednické by
mohl některý na to den oželit a ti přislušníci ktej studni na to něco složit
V. Zaležitost lihovaru zustane, jak vyřizeno jest
VI. Požaduje se od p. J. Urbana vyjádření že nemá za Obcú Diváckou nic více k požadování.
(Doslovný, gramaticky neupravovaný přepis z originálu Protokolu o jednání obecního výboru, z knihy založené v roce 1892)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rok 2013
Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.1.2013 do 31.3.2013

Narození:
Jan Pich

Sňatky:

Úmrtí :

Naděžda Honzírková – Josef Valíček

Blahopřejeme jubilantům :
Leden:
64 let Rostislav Mrhal
74 let Macuš Anton
76 let Guldan Zdeněk
81 let Valíček Josef
82 let Gratclová Anděla
83 let Kutálková Otilie
83 let Čurdová Blahoslava
88 let Ryšavá Marie

Únor:
60 let
62 let
65 let
67 let
67 let
68 let
70 let
73 let
78 let

Komárek Jaroslav
Kosina Ivan
Skřivánková Ludmila
Tesařová Květoslava
Zdražilová Zora
Kaňová Jana
Kilingerová Zdeňka
Hájková Ludmila
Tesař Miloš

Dne 18. března se dožila 100 let
bývalá občanka obce paní Josefa
Matulová. K tomuto významnému
životnímu jubileu blahopřejeme.
Termín uzávěrky dalšího čísla : 1.8.2013
Občasník obce Diváky Habrůvka, vydává Obec Diváky, 691 71 Diváky 110, IČO 00283100.
Zaregistrováno MK ČR E 14521. Neprošlo jazykovou úpravou.
Email: divaky@divaky.cz
NEPRODEJNÉ

Březen:
61 let Nasadilová Věra
62 let Kleinová Eliška
64 let Střelcová Helena
66 let Horák Jan
68 let Guldanová Evženie
70 let Tesař Karel
70 let Čuta Rostislav
75 let Hájek Antonín
77 let Suchánek Stanislav
80 let Neugebaur Jaroslav
84 let Bínek František
90 let Strouhalová Marie

