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POKÓŠKA 
 

   Oculi – neděle kýchavná. 

  K starostovi přišel Marečkův zeť Julius  –  zasedlačený lokaj  – 

„pozadník“. 

Zdálo se, že má nějak zdřevěnělý jazyk. -  Strništěm vousů 

zamodralý obličej protahoval do délky, bradu měl zešpičatělou, 

nos svěšený, hluboko zapadlé oči bezvládně a smutně upínaly se 

do prázdna. Jako by ho stále cosi plašilo a děsilo, slova stékala 

mu se rtů jenom po slabikách, z prsou často uklouznul táhlý, 

třasavý vzdech.   Přišel platit obecní jakýsi dluh. 

  Ale ne proto jen přišel.  –  Když zaplatil, neodcházel. Očima 

ztrácel se mimo sebe a zapomínal, že není sám. – Pojednou se 

chytil za bradu a už ji z ruky nepustil. S tou zkormouceně 

nalomenou hlavou vypadal jako umučení Páně. 

  Starosta zabodl své malinké oči do neholené Juliusovy brady a 

zakašlal.   „To je pěkné deň!“ Nadhodil Juliusovi řeč. 

  Julius teprve po chvíli řekl: „Je.“ 

  Vstal – ale ještě nešel. Zahleděl se na obrázek svatého Vavřince, 

ale nic asi neviděl ve zbožné té tváři. To se jen tak zdálo, že se 

dívá. Oči byly obráceny k obrázku, ale mysl všechna byla jinde. 

  Starosta rovnaje před sebou úřední spisy, mžoural levým okem 

k Juliusovi a několikrát zaklimbal hlavou sem a tam. Konečně 

odhodil brýle, sáhnul po dýmce, a vyhrabuje z kočičáku tabák, 

vyhlédnul zas po Juliusově zkormoucené postavě. 

  „Prosím ti – co je ti? Copak se ti špatně daří? Nebo ti Rozára 

trápí  –  či co? - - Totok je mně nápaditý, že tak jen stojíš a nic 

nepovídáš.  –  Přeci se nahjíš  – zima je, nic neděláš - vespíš se“  

  „Ja  –  vespím!  –  Kdybych se vyspal!“ 

  „No!“ pomáhal starosta. 

  „Nespím už třetí noc.“ 

  Filipek v dýmce tlustým svým prstem mocně utloukal tabák. 

  „Schází ti něco?“ 

  „Mně nic  –  ale Matýsovi. - - Matýs je na tom zle.“ 

  „Ja – a! – Temu schází pořád. Co je s ňém? Štvrtlán mu prodajó  

–  to huž nezastaví - - Tak dnes nebo zétra  –  je to jedno. Te mu 

nepomůžeš.“ 

  Julius vyjel  z čista jasna: 

  „Ani byste , pane starosto, nevěřil - - U Matýsa je pokóška.“* 

  „Co?“ vyvalil starosta oči z tlustých, sádlem naditých důlků a 

přestal se šťárat v dýmce. – „Co povídáš? Pokóška?“ 

  „Pokóška. U švagra je pokóška. Je to strašný .“ 

 „Eh,“ vzpamatoval se starosta a ohromným svým palcem 

přimáčknul bouřící se v dýmce tabák – „meslím kočke.“ 

  „Ja, kočky! Dyby to byly kočky!“ povzdychnul si Julius  - a 

zase tak nalomil hlavu, jako by mu ji rukou přimáčknul na levou  

stranu – „Pane, to nejsou kočky. Na kočky je toho trochu moc. 

To žádná kočka neudělá.“  

 Každé to slovo jako by z Juliana vytahoval, a když domluvil, na  

 

 

rtech mu zůstal viset prapodivný úsměv. 

  „No tak vekládé přeci – co víš, co slešels!  Deť te slova vážíš 

jak v hapatece.“ 

  „Už na třetí den – dycky vo půlnoci je u Matýsa pokóška  - “ 

vypravoval Julius jako ze sna. „Dnes už tam aji musím spát.“ 

  „A do čerta! Jaká pokóška? Co s pokóškó,“ vstal starosta a 

otevřel dveře - - „Stará, poď sem – něco huslešíš!“  zavolal do 

kuchyně. 

  Přednostka přišla, utírajíc do zástěry ruce. 

  „Poslóché!“ hodill Filipek po Juliusovi hlavou. – „Hu Matýsa 

pré je pokóška – a je to strašný pré  - “ usmál se.  

  „Pokóška?! Jaká?! Ptala se přednostka, sedajíc na stoličku u 

kamen. 

  „No k hrůzi je to. Hani vykládat se to člověku nechce.“ 

  Julius usedl zas na lavici a zlomeně zahleděl se na růžek stolu, 

pokrytého červeně kostkovaným ubrusem. Zdálo se, že si rovná 

slova, a oči zas tak rozběhly se po cihlové dlážce. I na rtech 

zamodralých do fialova jako by mu visel strach. 

  „ U Kocmánků  už sou z toho celí nemocní. Nevyspalí potácejí 

se po domě jako mrámory a mermomocí chtěj se vystěhovat. Už 

prej to nevydrží – a že tam nebudou a nebudou, ať prej si tam 

bývá kdo chce – oni že tam nebudou. Matýs napolo se pamatuje, 

že večír dvéře, co maj ze dvora do síně, že je zamykal na klíč a 

ešče zastrčil závorou. A najednou domem rozlíhla se strašná rána 

– všeci vyjeli ze spánku  - a běžej do síně, cože to hrouchlo; jako 

když z kanónu vystřelí –  taková to byla strašlivá rána. - - Dvéře 

od síně dokořán a nádobí, co bylo za dveřma na polici, všecko 

dole a všecko rozbitý  –  putynka převrhnutá, kadečka hore dnem  

–  dobytek bučel a husy řvaly – strašný prej to bylo - - “ 

  Starosta zrovna vbíjel oči do Juliusovy  tváře. Filipková ani 

nedýchala.  

  „A na druhej den v noci zas to tak bylo. - - Jinde zas. Najednou 

k půlnoci  - - “ vyvaloval Julius škaredé své oči – „zas taková 

hrozná rána, až se celej dům  zatřásl, a potom hroznej jakejsi 

povyk. Mysleli, všecky vokna že mají vysypaný, tak to v nich 

řinčelo - -  a někdo v jednom kuse jako by na ně bil a do všech 

najednou. Zas všeci z postele – hrrr dolů – vyběhli, a dvéře ze 

síně do té světnice, co v ní nikdy nebývají – zas dokořán - “ 

  „A to meslím cúg**!“ pravil starosta. 

   „Aha! Cúg! Pane – nebyl to cúg!“ zavrtdděl Julius hlavou. - - 

„Proběhli dycky pro mě a viděl sem to. - - Na třetí deň - - to jako 

ze včerejška na dnešek, to už bylo nejstrašnější. Nechali rozžato 

– nespali – nic nespali – a jen čekali, ešli to zas vo půlnoci začne 

hřmít. Matýska se modlila, děti se modlily, a Matýs ani nemukal 

– tak jak byl, čekal u dveří a celej se třás.A najednou – zas 

k půlnoci – světlo zhaslo samo vod sebe, cosi na dvoře jako by 

bylo zařvalo a do všech voken najednou začalo to klepat, ale ne 

tak jako po prvníkrát - - jen tak pomalu – jedna rána za druhou – 



Rozpočet na rok 2014 

 

  Zastupitelstvo obce dne 19.3.2014 schválilo rozpočet obce. 

Příjmy: 5,400.000,- Kč, financování (zůstatek z roku 2013) 

1,246.300,- Kč a výdaje  6,646.300,- Kč. Rozpočet je schválen 

vyrovnaný. 

 

 

Škola 

 

  Ve škole byla letos provedena část přípravných prací na 

dostavbu družiny. Jeviště, které ztratilo smysl po přestavbě 

tělocvičny na třídu mateřské školy, bylo rozebráno, vybourána je 

dělící stěna do další místnosti a odvezena suť. V současné době 

se nepočítá s kompletním doděláním této akce v letošním roce. 

Práce budou probíhat po částech dle finančních možností. 

 

 

Oprava „stará pošta“ 

 

  V letošním roce pokračuje oprava budovy staré pošty. Vznikne 

prostor, který bude sloužit stejně jako v minulosti, tj. jako sklad 

pro potřeby obecního úřadu. Opravy se budou týkat 

elektroinstalace, podlah a stropů. 

 

 

POPLATKY 
 

  Žádáme občany, kteří nemají uhrazené místní poplatky, aby 

tak učinili do konce měsíce dubna.  
 

 

jako dyž kejvadlo ťuká - - Na stropě taky, jako kladivem dyž 

buší, pořád stejně a pořád silnějc. Ani prej nedejchali. A 

najednou švagrová cejtí, jak jí cosi hráblo do tváře a zaťalo 

nehty. Chytla po tom – a ruka prej to byla. Ale vysmekla se jí a 

pryč – a Matýsová celou tvář má rozdrápanou. Měla nádchu, už 

se jí to začalo pěkně hojit, a teď to má zas celý rozbolavělý a 

kyše jí to – až hrůza se na to podívat. Tak sám Pánbu ví, co to je. 

V noci na mě dycky doběhnou a já musím tam. Dnes tam aji 

mám v noci spát. Tak se na to starám. U nás v Čechách – tam 

v horách moc lidi  věřej na duchy a uměj je aji zavolat. Kerýho 

ducha chce - toho zavolá – nebo se přihlásí sám. A věřte mně 

nebo nevěřte – nějaký to musí bejt – protože to bylo strašný  - - “ 

  Starosta pokyvoval hlavou a: „Svědomí, svědomí!“ šeptaly si 

jeho rty.  

  „Hale totok je k hrůzi!“ uhodila se starostka pěstí do kolena. „Já 

bech tam nespala hani za živé svět!“ 

  „No víš, Juliusu, měl bes říct Matýsovi, habe s tém radši mlčel – 

Znáš ledi – Řeknó hned, že to na Matýsa chodí stařenka.Dost 

belo téch plkanic, dež tenkrát tak náhle humřela. Říkali, že ju 

Matýs votrávil, a budó to vopakovat zas. ´To je tá pokóška´, 

řeknó; - hať teda  radši mlčí a nechá teho. Doví, co v tem je - - “ 

povýšil starosta hlas a dvojsmyslně se usmál - - -  

  „Ja, Kocmánci! Pokóška!“ zasmál se starosta, když Julius 

odešel. „Svědomí je to, svědomí – a to je tak dlóho bode trápit, 

jak dlóho trápili voni stařenku. Haž do smrti. – Žádná pokóška - - 

Špatná srdečnost, nebo jak se říká – fantas je to, a žádná pokóška. 

Radši hať mlčí. Dozví-li se to pan falář, bode se zlobit a ešče to 

z kazatelny rozhlásí- - Že hjich zem nosí! Pokóška! - “ 

  „No hale neco přeci na tem mosí bét!“ 

  „No hať je. – Jen přinde na to – proč? Julius je mazané vrták. 

Šak ten dobře ví, roč to vepravuje. Haž Matýs bode prodávat – 

kópí barák haji s pokóškó – a nic se nebode bát. S pokóškó nikdo 

barák nebode chcet  a to von ví a na to von študýruje. A di se 

radši podívat k teleti, co dělá. 

  Přednostka šla a pan starosta teprve si s chutí zapálil. 

  Na rtech mu hrál úsměv nejprohnanějšího člověka na světě. 

 

                                   Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi II     

 
                                                                 

 

Slovo starosty 
Vážení spoluobčané,  
 
  po zimě, která byla tentokrát spíše prodlouženým podzimem přichází jaro se vším, co k němu patří. Se sluncem, delšími dny, přízemními 

mrazíky, letním časem.  Přichází také s novými nápady, s plány profesními i osobními. Přeji vám, ať se vám je  podaří zrealizovat. 

  

  Jaro je neodmyslitelně spojeno s velikonočními svátky. Užijte si je v klidu a pohodě. 

                                                                                                                                                                                                           Libor Veverka                                                                  

 

Zprávy OÚ 

 
 

 

 

 
                                                                                     

                                                                                                                                                                                                   
 

 

                                                                                                                 

 

Odpady - sběrný dvůr 

 

  Po dobu letního času je sběrný dvůr otevřen od 16 do 18 hod., 

prozatím každou druhou sobotu. Přemístěn je dočasně do areálu 

ZD, vjezd spodní bránou. V plném proudu je stavba sběrného 

dvora. Práce započaly v březnu a probíhají podle harmonogramu. 

Jsou hotovy inženýrské sítě, obvodové zdi, vyzděna je hala, a je 

také hotova převážná část zemních prací. Termín předání je 30. 

června. S dostavbou nového sběrného dvora zvažujeme s  

rozšířením provozní doby.   

 

  V roce 2013 bylo v popelnicích odvezeno na skládku celkem 89 

tun odpadu, což je cca 170 kg na osobu. Další odpad byl odvezen 

v kontejnerech ze sběrného dvora. Vyseparováno bylo celkem 3,5 

tuny papíru, 5,4 tuny skla,  3,2 tuny kovů, 0,1 tuny barev, 2,2 

tuny plastů (PET), 45 ks elektro zařízení a 2,4 tuny pneumatik. 

Přímé i nepřímé náklady na svoz a uložení byly 440.000,- Kč. Na 

poplatcích bylo vybráno 223.000,- Kč a prodejem 

vyseparovaných druhotných surovin jsme získali 30.000,- Kč. Jak 

je vidět na uvedených číslech, obec ze svého rozpočtu na systém 

sběru, svozu a třídění doplácí. Prozatím neuvažujeme o zvedání 

poplatků, spíše se hledají cesty, jak náklady snížit, a to 

dlouhodobě.   

    Žádáme občany, aby na PET láhve a další komodity sbírané 

pomocí pytlového sběru používali jen pytle bílé - průhledné a 

tyto řádně zavázali.  

 

 

Volby do evropského parlamentu 

   

  Ve dnech 23. a 24. května se budou konat volby do Evropského 

parlamentu. 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kultura  -  škola  -  sport 

 

               Základní škola  
  Vážení rodiče, občané , 

je za námi již několik týdnů druhého pololetí šk.r. 2013-2014. První pololetí bylo uzavřeno ve čtvrtek 31. ledna. V pátek 1.února završili žáci 

pololetí jednodenními pololetními prázdninami.  V 1. pololetí prospělo celkem 153 žáků, z toho s vyznamenáním 83 žáků.    Školní 

vzdělávací program byl opět  zpestřen tím, že do vyučovacích hodin byly zařazeny  projekty, při nichž žáci spolupracovali a uplatňovali své 

individuální schopnosti, dále pak nové metody a formy výuky. Dle nových změn  od 1.9.2013 se program ověřuje postupně v praxi. 

Uskutečňují se opět  celodenní projektové dny, žáci se zapojují do aktivit ve spolupráci s okolními školami. Svoje výstupy , dovednosti 

prezentují  v jiných třídách, v okolních školách, regionu. Zájmová činnost a výuka nepovinných předmětů probíhala také dle plánu a v klidné 

přátelské atmosféře mezi učiteli a žáky.  Žáci 9. tříd se podílí  na přípravě a realizaci zábavných a soutěžních akcí pro svoje mladší 

spolužáky. Ve škole opět  pracuje žákovský parlament. Každá třída od 3. do 9. ročníku v něm má  jednoho, nebo dva zástupce a ti 

zprostředkovávají  komunikaci mezi třídou a vedením školy. Přinášejí nové nápady, prezentují svoje přání i stížnosti. Vedení školy 

pravidelně  pořizuje o svém dění fotodokumentaci, informuje veřejnost  na webových stránkách, obecním rozhlasem  a v obecních 

zpravodajích. Fungující redakční rada školy vydává pravidelný  školní časopis.  

   Od nového roku ,do prvních březnových dnů ,se škola zapojila opět do různých sportovních,  naučných,  i zábavných aktivit. Nový rok 

jsme zahájili organizováním Nikolčické laťky . Tohoto klání se zúčastnili žáci se ZŠ Šitbořice, ZŠ Dolní Věstonice, ZŠ Hustopeče - 

Komenského, ZŠ Těšany. Někteří úspěšní žáci  své dovednosti zúročili dne 22.1.2014 v přeboru města v Hustopečích, kde se konalo 

„Hustopečské skákání“ 2014. V kategorii mladších žákyň Daniela Strouhalová obsadila druhé místo  výkonem 139 cm. Žákyně Gabriela 

Svobodová obsadila 15. místo. V kategorii mladší žáci vyhrál první místo Přemysl Filípek , 7. místo obsadil žák Ondra Slavík  s výkonem 

120 cm. V kategorii starší žákyně si vedla děvčata velmi zdatně. Krásné první  místo s výkonem 145 cm obsadila Veronika Hőnigová. Druhé 

místo vyhrála Adéla Stejskalová s výkonem 130 cm a třetí místo Pavlína Rujzlová s výkonem 130 cm. V kategorii starších žáků se na čtvrté 

místo obsadil Adam Urbánek s výkonem 145 cm, 8. místo pak Dominik Relich s výkonem 135 cm. V kategorii dorostenkyň obsadila 7 

.místo Pavlína Hőnigová s výkonem 120cm. Krásné 3. místo vyhrál s výkonem 170 cm žák Ondřej Klobása v kategorii dorostenců. 

Gratulujeme všem žákům za nádherné výsledky. 

Další  výborné sportovní úspěchy našich žáků:  

29.1. –Okrskové kolo v košíkové chlapců ve Velkých Němčicích – 2.místo 

30.1. – Okresní kolo v košíkové dívek v Lanžhotě – 2. místo  

11.2. –Brněnská laťka ve skoku vysokém  -  4. místo - P. Filípek, 6. místo - J. Gracl, V. Hönigová , 8. místo- V. Prokeš, D. Strouhalová 

                                                                      9. místo- A. Urbánek  

26.2. - Okresní kolo v košíkové chlapců ve Valticích - 6.místo  

18.3. - Naši chlapci úspěšně reprezentovali naši školu v okresním turnaji v košíkové v Břeclavi kde vyhráli a postoupili do krajského kola. 

Krajské kolo proběhne 16.dubna v Tišnově. Blahopřejeme a budeme držet palce! 

Ve dnech 24.2. - 5.3. 2014 škola pořádala školní turnaj ve stolním tenisu, který  proběhl ve školní hale. Zúčastnilo se ho 27 žáků a žákyň. 

Výsledky v jednotlivých kategoriích: 

3.- 5.třída - 1.místo - Ondřej Ambros, 2.místo - David Nekvapil, 3.místo - Marek Kosina 

6.- 7.třída:  chlapci - 1.místo - Ondřej Slavík, 2.místo - Tomáš Lengál, 3. místo - Přemysl Filípek. 

8.- 9.třída: chlapci - 1.místo - Václav Strouhal 

II.stupeň – dívky - 1.místo - Veronika Hőnigová , 2.místo - Pavlína Hőnigová, 3. místo - Pavlína Rujzlová 

 

 Žáci školy také úspěšně reprezentovali školu i v naučných soutěžích, v recitaci a jiných aktivitách. Ve středu 12.2. proběhlo v Olomouci 

celostátní kolo dějepisné soutěže Bible a my. Naše žákyně 8.ročníku Zuzana Nekvapilová reprezentovala okres Břeclav mezi dalšími 17 

okresy, v její kategorii 8.- 9. tříd psalo test 47 soutěžících. Skončila na skvělém 13. místě. Zuzce moc děkujeme za hodnotnou reprezentaci 

sebe samotné i naší ZŠ , panu učiteli Jiřímu Slavíkovi, okresnímu koordinátorovi akce, za celkovou přípravu této dějepisné soutěže.     

V Břeclavi se žáci naší školy společně s okresním koordinátorem této soutěže panem učitelem Jaromírem Čutou zúčastnili  dne 25.2. – 

Okresního  kola zeměpisné olympiády.  Pěkné umístění obsadili žáci - 5. místo – J. Macík, 6. místo- P. Strouhalová a 9. místo – T. Rainet. 

Také gratulujeme a panu učiteli Čutovi ,  děkujeme za celkovou přípravu této olympiády.  

 V měsíci únoru probíhala na naší škole PYTHAGORIÁDA . Tato soutěž je určena žákům 5. až 9. ročníku. Žáci po dobu 60 minut počítali 

15 příkladů. Úspěšný řešitel je ten, kdo vypočítá alespoň 9 příkladů. Žáci 7. a 8. ročníku  úspěšného řešitele neměli. Žáci 6. a 5. ročníku 

 

Nedělní klid  
   
  Žádáme občany, aby práce na zahradách a zahrádkách, které se 

blíží, případně jiné, ke kterým se používají stroje, ať už se jedná o 

sekačky, křovinořezy, pily a podobně, neprováděli v neděli. 

Neděle je od slova nedělat, a tak dopřejme .sobě i svým sousedům 

v tento den klid na..odpočinek a relaxaci po celotýdenním 

pracovním vytížení.  

 

 

TJ  Diváky 
 

Fotbalové jaro  

Sezóna 2013/2014 pokračuje a do sestavy přišel Martin Žemlička.  

Škoda jen, že další kluci jeho věku, kteří s ním prošli žákovskými 

soutěžemi, už nemají  zájem  nahradit starší hráče v mužstvu  

Divák. Jak bylo psáno v poslední Habrůvce trápí nás nejvíc,  

co bude dál s naším fotbalem.  Co si pamatuji já čas od času 

bývalo hráčů poskrovnu a pomáhali nám kluci z okolí. Pevně 

doufáme, že se najdou další chlapi, kteří si to vezmou za cíl 

hrávat za Diváky a snad i vyhrávat. I přes nepřesvědčivé 

výsledky patří dík všem klukům , kteří při své práci a starostech 

jdou na hřiště a perou se o co nejlepší výsledek. Velký dík 

zaslouží trenér Jara Gloc, který sem dojíždí dvakrát týdně a 

členové výboru, hlavně pak pan Macuš , jenž se stará o hřiště a 

kabiny. Proti podzimu se bude hrát častěji doma, tak Vás všechny 

zveme na fotbal. Když už píšu tento článek, nedá mi to, abych se 

nezmínil o kategorii fotbalistů, která je mi nejblíž. Jezdím 

s několika kluky do Nikolčic na tréninky přípravky. Tréninky 

jsou v úterý a pátek  od 16:30 do  18:00 hod. V případě 

nepříznivého počasí máme možnost trénovat v hale u školy. 

V současné době uvítáme každého zájemce o fotbal narozeného 

2004 – 2008. Starší kluci hrají už v žácích. 

 

                                                      Sokolář Petr člen výboru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dopadli lépe a měli ve svém středu i úspěšné řešitele. Z 5. tř. Lukáše Witpeerda a v 6. tř. Ondřeje Slavíka .Oba doplněni šikovnými za 5. tř. 

Davidem Nekvapilem a za 6. tř. Janem Macíkem budou  naši školu reprezentovat v  okresním kole. Okresní kolo Pythagoriády pro 5. a 6. 

ročník se bude konat  ve čtvrtek 15.5. 2014 na ZŠ Slovácká – Břeclav. Postupujícím přejeme, ať i v Břeclavi dokáží přemoci co nejvíce 

matematických rébusů a hádanek. 

   V  měsíci březnu proběhlo na škole výukové historické pásmo na téma Renesance. Vystoupili v něm členové skupiny historického šermu 

Pernštejni. V oblasti kultury se žáci obohatili o zážitky z výchovného koncertu a divadelních představení. 

   V těchto dnech se žáci školy aktivně účastnili v ZŠ Křepice soutěže „Piškvorky“. Ze  4. třídy se  na 5. místo získala Anna  Slavíková  a 6. 

místo obsadila žákyně Lucie  Rabovská .  Z pátých tříd  vyhrál krásné první místo žák Tomáš Lengál  a 6.místo obdržel žák Lukáš Witpeerd. 

Ke konci měsíce  března budou žáci  2. – 9. tříd soutěžit v Mezinárodní matematické soutěži Cvrček, Klokánek a Klokan. Držme jim palce.  

   Další pěknou aktivitou v rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti je pokračování v projektu Celé Česko čte dětem a II. ročník školního kola 

v recitaci . V projektu Celé Česko čte dětem nám  čtou maminky, tatínci, ,babičky, knihovnice, hosté,  učitelé, ale i  žáci žákovského 

parlamentu. Všem příznivcům této aktivity děkujeme a těšíme se společně na další pokračování do konce školního roku. Ve čtvrtek  27.2. od 

10.45 do 12.30 hod. proběhl v ZŠ Nikolčice (učebně hudebny) II. ročník školního kola v recitaci. Účastnili se ho vybraní žáci z každého 

ročníku. Mladí recitátoři byli rozděleni do čtyř kategorií: O.kategorie: 1.roč., I.kategorie: 2.-3.roč., II.kategorie: 4.-5.roč., III.kategorie: 6.-
7.roč. a IV.kategorie: 8.-9.ročník. 

 Celkové hodnocení ve všech kategoriích: 

0. kategorie  - žáci 1.ročníku: 

1.místo- Lucie Tomková   ( 1. roč.)    2.místo- Christian Witpeerd ( 1. roč.)       3.místo- Stela Brázdová ( 1. roč.)                                              

1. kategorie – žáci 2. a 3.roč.: 

1.místo- Sandra Karin Bílková (2.roč.)   2.místo- Karolína Zelinková  (3.roč.)    3.místa- Klára Hanáková (3.roč.)  a  Filip Guldan (3.roč.)  

2. kategorie – žáci 4. a 5.roč.: 

1.místo- Anna Maria Slavíková (4.roč.)   2.místa-  Lucie Rabovská (4.r ) a  Lukáš Witpeerd (5.roč)  3.místa-  David Nekvapil (5.roč.) a  

Ondřej Ambros (5.roč.)                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. kategorie – žáci 6.a 7.roč.: 

1.místo- Terezie Chalupná (6.roč.)  2.místo-  Barbora Šoberová (6.roč.)    3.místa-  Matyáš Chalupný (7.roč.) a  Ondřej Jan Slavík (6.roč.)                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. kategorie – žáci 8.a 9.roč.: 

1.místo- Kateřina Blinkalová (8.roč.) a  Tereza Papežová (8.roč.)   2.místo- Anežka Losová (9.roč.)  3.místo- Zuzana Nekvapilová (8.roč.)  

 

Členové poroty Mgr. J.Homola, Mgr. J.Gebauerová a Mgr. A.Slavíková vybrali nejlepší recitátory do okresního kola ,z 1. kategorie Sandru 

Karin Bílkovou a z 2. kategorie Annu Slavíkovou.  

   Dne 10.3. 2014 dosáhla vybraná  žákyně 4.třídy naší školy - Anička Slavíková  - výrazného úspěchu v oblasti recitace. Na Celostátní 

přehlídce dětských recitátorů, které se konalo v Břeclavi, obsadila krásné 3.místo. Máme velkou radost a děkujeme Aničce za skvělý výkon.  

A co závěrem  ? :  

     Velmi kladně hodnotíme bruslení žáků  v Dambořicích  dne 13. nebo 14. 2. 2014. Dále pak lyžařský výcvikový kurz v Němčičkách pro 1. 

stupeň, který  byl zdařilý, bez úrazů. Počasí nám přálo, sněhu bylo dosti, žáci lyžovali s nadšením a radostí.  

     Lyžařský  kurz  pro žáky 5.- 9. ročníku v SKI areálech Herlíkovice a Bubákov v  termínu: 9. - 14. března 2014 proběhl ve spolupráci se 

ZŠ Pozořice a ZŠ Těšany. Na velmi dobré úrovni bylo ubytování, strava,  žáci měli v budově příjemné teplo, pěkné prostředí , až do 

posledního dne  zajistil SKI areálech Herlíkovice a Bubákov podmínky k lyžování bez problémů. Slunečný týden proběhl ve fajn sportovní 

atmosféře.  

V současné době probíhá každou středu  plavecký kurz žáků 2. a 3. třídy v Hustopečích.    

  V polovině ledna 2014 probíhal Zápis žáků do 1. ročníku .                                                                                                                    

Zápisu do 1. ročníku předcházela 8. 1. 2014 společná akce předškoláků z Nikolčic a Divák - Škola nanečisto. Zápis v ZŠ a MŠ Nikolčice měl 

dva termíny. Dne14. 1. 2014 se konal v ZŠ Nikolčice a 15. 1. 2014 v ZŠ Diváky. Klasický zápis oživila různá stanoviště v duchu zimní 

olympiády. Žákovský parlament využil rozlehlosti školy, a aby se všem zúčastněným ve škole líbilo, připravil v Nikolčicích pro předškoláky 

a jejich rodiče doprovodný program s plněním různých úkolů.  K zápisu do ZŠ Nikolčice přišlo 11 dětí a do ZŠ Diváky 3 děti. Přijaty byly 

všechny děti. Nikdo z rodičů nepožádal o odklad. První informativní schůzku pro rodiče plánuje ředitelství školy na červen 2014. 

 Co připravujeme do konce školního roku ?  

  1. Tradiční Nikolčická lyra – duben  

  2.  Den Země – připravují pro nás  žáci ekologického předmětu  

  3. Přebory školy v atletice  i míčových hrách. 

  4. Školu v přírodě pro  žáky 1. stupně  ve dnech 24. - 30.5. 2014  

  5.. Účast  žáků ve sportovním zápolení na Slovensku v Zelenicích dne 30. – 31.5. 2014  

  6.  Návštěvu  handicapovaných  žáků  na Kociánce v Brně 9.5.2014  

  7. Sběrové aktivity – papír, byliny a jiné.  

  8. Fotografování žáků ke konci školního roku  

  9. Prezentace žáků 9. třídy – ročníkové práce na OÚ v Nikolčicích  

 10. Výchovný koncert  s africkými bubny  

 11. Organizované školní výlety pro žáky ke konci školního roku  

 12. Napříč školou – projekt pro žáky 5.ročníků se ZŠ Křepice a ZŠ Nikolčice 

 13. Den dětí 

 14 Školní akademii  pro rodiče 

 15. Letní sportovní tábor ZA RYTÍŘEM TOULOVCEM - 28. 6. – 5. 7. 2014 

 

  Na  úplný závěr tohoto příspěvku chci ještě jednou velmi poděkovat rodičovské veřejnosti, občanům a přátelům školy za podporu sbírky 

„Stavíme školu v Etiopii“.Výtěžek ve výši 5 616 Kč byl zaslán nadaci  společnosti Nehemia. Dále pak děkuji všem rodičům, sponzorům a 

široké veřejnosti ,za poskytnutí věcných darů na Dětský maškarní bál, který se koná 23.3.2014 v Nikolčicích . Sdružení Hrčánek za 

společnou spolupráci při organizování akce.   

 

  V dubnu se nám blíží tolik očekávané  svátky jara. K jaru a jeho uvítání neodmyslitelně patří Velikonoce, které jsou nejen jedním z 

největších křesťanských svátků, ale také lidovými oslavami jara. Přeji vám jejich klidné prožití v kruhu rodinném a těším se do dalšího, 

posledního čtvrtletí školního roku 2013 / 2014 a na  pokračování další  vstřícné spolupráce.  

.                                                                                                                                          Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka  školy                                                                



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Dětský karneval 
 

  Dne 8. února se konal v místním sále dětský karneval. Jako 

každoročně byly pro děti nachystané soutěže, které si připravily 

paní učitelky Anna Rosívalová, Jana Čutová a Lenka Tomková. 

Poté, co se nám masky představily, následovala sladká odměna a 

volná zábava s diskotékou. Novinkou byl plakát, připravený paní 

učitelkou Čutovou, na který děti v průběhu karnevalu malovaly 

různé obrázky. Všechny děti se pěkně bavily.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   NH 
 

 

Masopust 
 

  V sobotu 1. března pořádala kulturní komise  masopustní 

průvod vesnicí. Na to, že tentokrát místo mrazu a větru svítilo a 

hřálo sluníčko, nebyla účast  velká. Ale jak se říká, „zdravé 

jádro“ nezklamalo a nikterak nás to neodradilo. Vše jsme si 

pořádně užili, pojedli a popili vše, co jsme od vás během průvodu 

dostali. Všem děkujeme. No a příště?? Snad vás bude více . 

                                                                                                                                     NH 
 

 

Předvelikonoční posezení 

   
  Pátého dubna  jsme pro vás uspořádali předvelikonoční posezení 

u kávy a čaje. Ti co přišli, mohli shlédnout malou výstavku 

starých věcí, co si pamatujeme z dětství, nebo za našich babiček. 

Po prohlídce jste si mohli za poslechu hudby vychutnat dobrou 

kávu nebo čaj s ochutnávkou čerstvých mazanců a krásně 

vonících beránků. Bylo to hezky strávené a pěkně proplkané 

odpoledne. Zkrátka je fajn, že si stále máme co říct… 
                                                                                                                                     

(NH)  Nikola Hájková 
 

 

 

 

ZZZááájjjeeezzzddd   dddooo   ZZZOOOOOO   BBBrrrnnnooo      333111...555...222000111444   
 

  Kulturní komise organizuje u příležitosti Dne dětí zájezd  do  

ZOO Brno. Doprava bude zdarma. Děti v doprovodu dospělé 

osoby. Přihlásit se lze do 20. května na obecním úřadě.  

  

 

 

TJ Diváky  

 

   
V letošním roce uskutečnili fotbalisté v místním kulturním sále 

již sedmý společenský ples. Významný a především zajímavý byl 

tím, že hudební tóny k tanci i poslechu, vydávali ze svých 

nástrojů členové dechové skupiny Pálavanka. Stěny a stropy sálu 

vyzdobené fotbalovými motivy, naaranžované stoly, bohatá 

tombola a hlavně hudba, přitáhli návštěvníky jak z obce, tak i z 

okolních vesnic. Stalo se tak z 18. na 19. 1.2014 v době od 20°° 

do 3°° hod. Plesovou atmosférou žil sál a místní pohostinství, 

které s fotbalisty velice dobře spolupracovalo. Po zdařené akci 

patří veřejné poděkování všem, kteří pomohli prací při přípravě i 

organizaci plesu a přispěli darem do tomboly. Mluvíme o členech 

místní TJ, organizacích v obci, podnikatelích, podnicích 

z okolních vesnic aj.  

Již dnes se těšíme na další plesovou sezónu, ve které uskutečníme 

osmý fotbalový ples dne 24. 1.2015 

                                                              

                                                              Hekl Jaroslav předseda TJ 

 
 

Rozpis  

NE    6.4.        15 : 30      Diváky  -  Kurdějov        ( 1:3 ) 

SO    12.4.      16 : 00      Zaječí  - Diváky              ( 0:4 ) 

NE    20.4.      16 : 00      Diváky - Šakvice 

SO    26.4.      16 : 00      V.Němčice „B“ - Diváky   

NE    4.5.        16 : 30      Diváky   -  Němčičky 

NE    11.5.      16 : 30      Diváky - Šitbořice 

NE    18.5.                      VOLNO 

NE    25.5.      16 : 30      Diváky – Horní Bojanovice 

NE    1.6.        16 : 30      Křepice „B“ - Diváky 

NE    8.6.        16 : 30      Diváky –  Starovice  

NE    15.6.      16 : 30      Kobylí - Diváky 

                                     

 

 
Pozvánka  
 

  V sobotu  17. května ve 20:00 hod. Vás členové kulturní komise 

srdečně zvou na Májovou zábavu v námořnickém stylu. 

Těšíme se na Vás  

 
 
 

 
 

 

 

 

Plán akcí v obci 
 

30.4.          Pálení čarodějnic 

květen    Den matek 

17.5.          Májová zábava 

31.5.          Výlet do ZOO Brno 

20.6.          Agrotec Rally  (pátek večer) 

28.6.          Neckyáda 

srpen          Letní noc TJ 

16. – 17. 8. Hody 

12. – 14. 9. Závody do vrchu 

 

 

Jednotlivé akce budou včas upřesněny plakáty. 



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 s posledního sezení ze dne 29 září to ro. 

II. V zapravení ošetřovacích útrat za Františka Psoty bylo výborem rozhodnuto by se věc vyřídila a obnos 27zl 80kr zaplatil 

III. O živelních pohromách v obci, na které se poskytla od vysoce radního pána Baronn z Levetzova 50 zl, a od milostivé paní Senkové 

60zl, a úfěrou sebrané skrze důstojného pána faráře 30 zl uhrnem 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 popravit. Zazdění kotle 

ve farní budově též se má věc vyřídit. O místnosti stavení obecní kanceláře zústane při tom, na další čas. 

 

  Ant. Jungmann, zapisovatel 

 

        (Doslovný, gramaticky neupravovaný přepis  z originálu Protokolu o jednání obecního výboru, z knihy založené v roce 1892) 

 
 

 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2014 

 

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.1.2014 do 30.4.2014 
 
 

   

Narození:                                    Sňatky:                                        Úmrtí :                                                                                                                
 Hana Kedrová                                              Radka Nádeníčková – Jan Pich 

 Jiří Kedra 

 Linda Nádeníčková 

 Štěpán Valíček                                                                                                                                              

 

Blahopřejeme jubilantům : 
 

 

 

 

 

 

 
 

              

 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín uzávěrky dalšího čísla : 1.8.2014 
Na vydání tohoto čísla Zpravodaje spolupracovali: Marie Němečková, Nikola Hájková, Radka Prokešová, Mgr. Jitka Gebauerová, Jaroslav Hekl, Libor Veverka 

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 

Leden:  
65 let    Mrhal Rostislav  

75 let    Macuš Anton   

77 let    Guldan Zdeněk                

82 let    Valíček Josef 

84 let    Kutálková Otilie 

84 let    Čurdová Blahoslava 

89 let    Ryšavá Marie 

 

     

 

 

Únor: 
60 let    Pokorná Marie 

60 let    Stejskalová Vladimíra 

61 let    Komárek Jaroslav 

63 let    Kosina Ivan 

66 let    Skřivánková Ludmila 

68 let    Tesařová Květoslava 

68 let    Zdražilová Zora  

69 let    Kaňová Jana  

71 let    Kilingerová Zdeňka 

74 let    Hájková Ludmila 

79 let    Tesař Miloš 

 

 

Březen: 
60 let     Sáčková Ludmila 

62 let     Nasadilová Věra 

63 let     Kleinová Eliška 

65 let     Střelcová Helena 

67 let     Horák Jan 

69 let     Guldanová Evženie 

71 let     Tesař Karel 

71 let     Čuta Rostislav 

76 let     Hájek Antonín 

78 let     Suchánek Stanislav 

81 let     Neugebaur Jaroslav 

85 let     Bínek František 

 

Duben: 
61 let     Hekl Stanislav 

61 let     Koukalová Marie 

62 let     Nasadil Josef 

63 let     Böhm Vlastimil 

64 let     Matýšková Oldřiška 

65 let     Střelcová Jindřiška 

67 let     Petráš František 

71 let     Bezděková Marta 

72 let     Chalupná Jana 

74 let     Kilinger Jan 

84 let     Komárková Božena 

89 let     Němečková Květoslava 

mailto:divaky@divaky.cz

