HABRŮVKA
Občasník obce Diváky
Číslo 1
březen 2016

RYBÁŘ PŘED OBECNÍM VÝBOREM
Na den sv. Kazimíra.
Na půlarchu drsného, škrablavého papíru podal Rybář obecnímu
výboru vlastní rukou žádost, psanou oním milým, naivním
švabachem z padesátých let, kdy snad neznali ještě ani linek a
rozdíl mezi malou a velkou písmenou na začátku patřil mezi
nejobdivuhodnější stránky grafického umění. Sousedé usedli a
starosta začal:
„Tudkaj, páni véboři, mám písmo vod pana Rebářa, kdežto pan
Rebář žádá – šak přečti to te, Josefe! Máš lepší voči nežli já a seš
mladší –„ obrátil se náhle k Mikulicovi a podal mu spis.
Mikulica si odkašlal a četl:
Ctěni Pane Starosta
Jako zástupytele obce Wás žádám Lákawje byste Přednesl žádost
tuto obecnímu Slawnemu Wíboru.
Wele Slawny a ctěny Wíbore Obce nassi já wás Prosím byste Se
Rácili Usnesti O wížiwu mé matky, neb Já mám Welkou Rodinu A
tudiž je mě nemožno Jí žiwyti. Kdesto Sem Ju 20 Roku žiwyl
anssto mě žádného mění nezanechala.
Žádost chci Oduwodniti dle Přání Oustně.
W uctě Podepsaný Cyril Rybář
Mikulica mlčky složil list a drbnul kolenem do vedle sedícího
Hrabálka.
„Tož tak – A – a—líídi—totok je k hrůzi!“ zamlaskal jazykem
Hrabálek a strnul, rozhllížeje se na všecky strany. „Slešeli ste to
kde?“
Výbor se rozhučel jak rozzuřené hnízdo vosí.
„Totok je vopovážlivost!“ vykřiknul největší nepřítel Rybářův,
radní Chalupa, a rozehnav se rukou ke stropu, shrábnul
zpátečním pohybem beranici do očí tak, že oddtud vzhllížel
potom jako rozzuřená zvěř – „A pane – totok je nápad!“ „Je!“
„A hjinó može traktýruvat (hostit, vydržovat), a vlastní matku
ne?“
„Tak tak. Hať se nestará vo Vrbčenu a Pánbu už mu pomůže.
Matku svó nemože veživit – íš ho,“ přitakoval horlivě Hrabálek.
„Ajajajaj –„ mlaskal jazykem, spínaje pod stolem ruce. – „Oh,
milé Rebářu, milé Rebářu – te pěkně zpíváš!“
Zapáleno bylo – oheň syčel ze všech stran.
Ondruška se vytratil a rovnou hned – místo na dvůr – vklouznul
dveřmi do kuchyně, kde Rybář seděl uprostřed shromážděné
rodiny a hladil své nejmladší dcerce žlutou hlavu.
„No a tož – co s tém bodeme dělat?“ ozval se vážně Filipek.
Výbor utichl.
„Co s tém bodem dělat? Roztrhnite to na dva kuse a pošlite to
Rebářovi – Šak je v kucheni.—Nebo jé zavoléte – hať to sleší jak
se patří – co si vo něm meslíme – To be muhl každé přijít –„

Ba be muhl – Dite a zavoléte jé.“ V koutě rachotila židle.
Vtom ozvalo se klepání na dveře a vstoupil Rybář. Domodra
zalité rty se mu chvěly a zbledlá tvář sebou cukala, jako by
provázkem trhal. Ondruška vmačkal se svým širokánským tělem
hned za ním.
„Prosím, slavné vébore –„ vypravil ze sebe Rybář – „já sem
podal na slavné vébor nejakó prosbu – a tento - Hale já ju, pane
starosto, ešli ste to huž nevoznámil – teda já prosím – že tú
žádost svó beru nazpátek – Já ju vodvolávám – Já ju – tento ..“
přerval Rybář zmatenou svou řeč – „já ju nechcu - Mlátičku
mám zpátke, notár to haji spravil s mó majetnosťó -- a tak
meslím, že jako huž teho néni hani potřeba, habech za matku
horodúval – Nechť si je, jak je, šak já ju huživím ..“
„No, šak sem si meslil!“ zahučel vzadu radní Jakub a vyhlédnul
zpod beranice tak, jako by Rybáře těma očima chtěl zmlátit. –
„Seš te muž anebo co seš? Pěkné syn! Fí! – Matku posílat na
žebrotu a sám – Ešče je málo těch krků, co živit mosí za tebe?“
„Ba, ba – Je to tak nélepší,“ krotil Jakuba mírnějším tónem
Hrabálek . „Haspoň bez hříchů.“
Rybář rozhlédnul se už pevněji po drsných tvářích svých
sousedů, vzal třesoucí se rukou listinu, a hodiv sebou ve dveřích,
vytočil se přes práh do tmy šenkovny.
„I ten dostal vítr! – Nevíš, vodkáď fókal, Vondruško?“
„Tak, páni véboři, co bude s tém békem? Huž to tlačí ..“ vyhnul
se starosta choulostivé aféře.“Béka máme na druhým místě
programu.“
„No – tadyk Prudek povídá, že be si jé jako propachtuval. Tak
mu jé déte, a von dá štvrtku,“ rozhodnul od jara do jara a přes
celý rok vděčně vždy žíznivý Jakub.
Hrabálek se přidal k znamenitému návrhu. Prudek se zasmál na
celý výbor.
„Dám – hale přidátě mně lóčku. Bez lóčke béka do vopatruvání
vzít nemožu.“
„Tak napište protokol!“ „Ba, hať je to s krku.“ „No ja – hale –
tu lóčku!“
„Bez lóčke -- Jakó lóčku? – Bék decke bel bez lóčke – a včil
chceš mět s lóčkó – Bez lóčke“
„Tak haji bez štvrtke.“
Ke světlu nalehnul Mikulica a opřel se oběma lokty o stůl tak,
jako by něco ze vzduchu chtěl vzít do rukou. „Páni véboři –“
třásl rukama – „přeci si to rozmeslete, co bék vobnáší. Taky sem
béke měl a nechcu huž nadosmrti. Nestačilo na ně – a nestačí
hani Prudkovi. Napište s lóčkó a bode bez hádke.“
„Tak to teda napište,“ přivolil i starosta. „S lóčkó?_“ „S lóčkó
– Každé si dosavád naříkal, že to, co je, na béka nestačí. A bez
béka bét nemožem-- tak s lóčkó.“
Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi II

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v pondělí 21. března byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet na rok 2016. V plánu jsou stavební práce, opravy i běžný provoz. Největší
letošní stavební akcí je oprava komunikace od hlavní silnice ke hřišti. Máme požádáno o dotaci a vlastní realizace bude probíhat až po jejím
přidělení. Dále je podána žádost o dotaci na úpravy na hřbitově. Realizace je taktéž navázána na schválení dotace. Čekají nás další běžné
opravy a údržba komunikací a dalšího obecního majetku. Oprava víceúčelové budovy, která byla plánována už v roce minulém, je jednou
z dalších, které nás čekají. Bohužel se stále nedaří vyřešit souhlasné stanovisko od spoluvlastníků, hlavně od společnosti CETIN, která
zastupuje O2. Na hřišti musíme dokončit úpravu terénu po inženýrských sítích – dorovnat terén a zasít trávu. Ve škole je nutné provést
opravu elektroinstalace v celém 1. patře. Dalším úkolem je dokončit sanaci opěrné zdi ve dvoře. Zastupitelstvo obce rozhodlo odkoupit
objekt sálu a pohostinství. V současné době probíhá výběrové řízení na poskytovatele úvěru a dolaďuje se smlouva. S touto koupí budou
spojeny další náklady na postupnou rekonstrukci. Sál je v současné době pravidelně využíván dvakrát týdně pro cvičení žen a jeden den k
výuce tělesné výchovy pro školu. Nepravidelně v průběhu celého roku pak pro další kulturně-společenské akce. V roce letošním postupně
vyměníme poruchová kulatá svítidla ve středu obce a doplníme ještě svítidla do parku k parketu. V nejbližší době bude zahájena projekce
kanalizace v obci. Důvody, proč již nyní, jsou dva. Jednak potřebujeme vědět, kde bude kanalizace zasahovat do vozovky kvůli plánovaným
opravám, a také potřebujeme pro nové stavby i rekonstrukce objektů poskytovat co nejpřesnější informace k napojení. V polovině roku by
měly být vyhlášeny dotace na dovybavení sběrných dvorů. Uvažujeme o nákupu drtiče a případného dalšího technického vybavení.
Samozřejmě, zde uvádím jen hlavní záměry a plány na rok 2016. Ne vše se musí podařit tak, jak si představujeme, ale uděláme pro to
maximum. A protože jsou před námi Velikonoce, přeji Vám všem hodně jarní pohody a dětem spoustu malovaných vajíček.

Libor Veverka

Zprávy OÚ
Rozpočet na rok 2016

Poplatky 2016

Zastupitelstvo obce schválilo 21.března 2016 rozpočet obce.
Příjmy: 6154500,- Kč, financování (zůstatek z roku 2015)
1633100,- Kč a výdaje 7787600,- Kč.

Připomínáme občanům, že se vybírají poplatky. Ty lze hradit
v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně na
účet obce: 188 341 770/0300 .
Poplatek za odpad : var. symbol 1340, spec. symbol :číslo domu
Poplatek pes: var. symbol 1341, spec.symbol: číslo domu
Hrobové místo: var. symbol 36322111, spec. symbol: číslo hrobu
Poplatky lze zaslat na účet obce celkovou částkou, důležité je však
napsat do specifického symbolu číslo domu, aby se dal poplatník
zjistit!
Čárové kódy, které poplatníci obdrželi v loňském roce, by měly
platit 5-10 let. Pytle na třídění odpadu jsou k vyzvednutí na
obecním úřadě. Žádáme poplatníky, aby se snažili dodržet splatnost
poplatku a vyhnuli se tak zbytečným komplikacím. Individuálně je
možné dohodnout splátkový kalendář.
.

Odpady - sběrný dvůr
Od soboty 2. dubna se mění provozní doba sběrného dvora, a
to : od 16 hod do 18 hod.
! Svoz odpadu v úterý 29.3.2016 !
Na sběrném dvoře shromažďujeme použitý textil a jiné pro
Diakonii Broumov, zejména :
letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky (minimálně 1m2)
domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené
vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
obuv – veškerou nepoškozenou
hračky – nepoškozené a kompletní
knihy
Věci uložte do igelitových pytlů nebo do krabic.

Zájezd do Prahy
Obecní úřad pořádá 4. června zájezd do Prahy na muzikál Fantom
opery (GOJA Music Hall Praha – Výstaviště). Odjezd autobusu je
v 6 hodin od zastávky autobusu. Je domluven cenově výhodný
oběd v restauraci u Černého slunce – není podmínkou. Po příjezdu
do Prahy individuální prohlídka Staroměstského náměstí, Karlův
most aj. podle času. Začátek představení je ve 14 hod. Po
představení návrat domů. Cena včetně dopravy je 600,- Kč.
Zájemci se mohou přihlásit a zakoupit lístek co nejdříve, nejpozději
do 10. dubna na obecním úřadě.

Vítání občánků
V neděli 13. března jsme přivítali naše nejmladší občany Rozálii
Urbánkovou a Pavla Gratzla. Kulturní program opět připravila
paní učitelka Jana Čutová s dětmi mateřské školy, družiny a
základní školy. Rodiče vítaných dětí přinesli občerstvení pro
vystupující děti a také od obce si děti odnesly sladkou odměnu.

Hlášení rozhlasu - aktuality
Od měsíce března je již plně funkční uveřejňování i zasílání
hlášení rozhlasu a aktualit na email zájemců. Na úvodní stránce
http://www.divaky.cz/ je ve spodní části jednoduchý přihlašovací
formulář.

Kultura - škola - sport
TJ Diváky

Myslivecký spolek

Rozpis jaro

NE 10.4.

15:30

Němčičky - Diváky

NE 17.4.

16:00

Diváky - Starovice

NE 24.4.

16:00

Nosislav - Diváky

NE 1.5.

16:30

Diváky - Bořetice

NE 8.5.

16:30

Kurdějov - Diváky

NE 15.5.

16:30

Diváky - Křepice

NE 22.5.

16:30

Diváky – Horní Bojanovice

NE 29.5.

16:30

Velké Němčice - Diváky

NE 5.6.

16:30

Diváky - Šitbořice B

Vandalismus
V týdnu od 14. - 19. 3.2016 došlo k poškození majetku TJ
Diváky. Na fasádu kabin nějaký vandal nakreslil sprejem
ornamenty a ještě ji škrabáním poškodil.
Prosíme rodiče o větší kontrolu svých dětí a svědky o podání
informací vedoucího k odhalení viníka. Dotyčný znehodnotil
dílo, které má sloužit sportu v obci, dílo, které vybudovali
sportovní nadšenci. Pokud čte tyto řádky autor ornamentů, ptám
se: "Proč?" Z jakého důvodu ničíš práci ostatních? Hrdinství
vypadá jinak! Na místě by bylo zakázat vstup do prostorů kabin,
jejímž vlastníkem je TJ.
Jaroslav Hekl

Myslivecký spolek Diváky podle plánu kulturních akcí
uspořádal dne 22.ledna „Myslivecký ples“ v sále obecního úřadu.
Účast na tomto plese byla ze strany obyvatel Divák velmi hojná, i
když se konal v pátek. Výzdoba sálu v mysliveckém stylu byla
podpořena zelení z použitých vánočních stromků.Chtěl bych dále
poděkovat všem členům, kteří zapůjčili trofeje a podíleli se na
přípravě a výzdobě sálu před plesem. V neposlední řadě děkuji
všem, kteří přispěli cenami do tomboly. Výčep piva a lihovin byl
plně v režii majitele pohostinství. Naši členové spolku byli
s průběhem celého plesu velice spokojeni a podle ohlasu mezi
pozvanými hosty, máme chuť uspořádat příští ples zase v pátek.
Již tradičně navštěvují děti z mateřské školky naši chatu na
horním řádku. V tomto roce to vyšlo na 26. ledna dopoledne. Pro
děti jsme připravili povídání s obrázky o zvířátkách, které žijí
v lese a na polích v krajině kolem nás. Dětem se povídání o
zvířátkách i celá návštěva u myslivců moc líbila.
Myslivecký rok se počítá od 1. dubna do 31. března následujícího
roku a na výroční schůzi jej vyhodnocujeme. Letos to bylo 12.
března od 14.00 hod na naší chatě. I když pracovní aktivita
členské základny vykazuje rok od roku klesající zájem členů o
plnění vytýčených úkolů, daří se nám naplánované akce plnit.
Náš spolek potřebuje do budoucna hodně omladit členskou
základnu.
Za Myslivecký spolek Bořivoj Rozsíval

Kulturní komise
Vážení a milí spoluobčané,
je tomu již rok, co společně s Vámi pořádáme různorodé kulturní
či sportovní akce v naší malé obci. Těší nás Vaše hojná účast a
také Vaše pozitivní ohlasy jsou naší odměnou a velice nás
motivují. Také bychom rádi poděkovali účastníkům akcí za
dobrovolné příspěvky a sponzorům za jejich dary (GE Money
Bank, Stolařství Bartoš - dárkové předměty pro děti, Rostislav
Čuta – víno, Miloš Dohnálek - občerstvení). I díky Vám všem
mohou být akce pořádané kulturní komisí kreativní, pestré a
hravé. Děkujeme!
V letošním roce nás čeká mnoho krásných akcí. Několik z nich
se již uskutečnilo a kdo tam byl, určitě si to užil, tak jako my. Na
ty následující Vás srdečně zveme!
Vaše Kulturní komise

Dětský karneval

Velikonoce
V neděli 20. března se uskutečnila v sále obecního úřadu
velikonoční dílna. Děti si malovaly perníčky, společně s rodiči
tvořily velikonočního ježka, myšku nebo červíka a také zápichy.
Tradičně velký zájem byl o pletení pomlázky. Odborný dozor
měli pánové Květoslav Rosíval a Luděk Hájek, kteří vydatně
pomáhali. Koutek jarní inspirace patřil paní Radce Pichové. Její
krásné výtvory nemohly přece chybět! Na jevišti byla připravena
fotokavárna. Členky kulturní komise se postaraly o občerstvení.
Pro zpestření byly promítány fotografie z různých akcí,
pořádaných nejen kulturní komisí.
Radka Prokešová

Poslední lednový den patřil našim nejmenším, konal se totiž
dětský karneval. Ten letošní byl v duchu vláčků a mašinek. Děti
tančily, zpívaly, hrály si a dováděly, tak jak se sluší a patří na
správný karneval. A co nesmí na karnevalu chybět? No přece
masky a těch byla opravdu spousta a velice podařených. Vidět
jsme mohli princezny, víly, piráty, různé pohádkové postavy,
hrdiny, zvířátka i čertíky. Nejvíce se dětem líbila železniční
dráha, na které nechyběl tmavý tunel či vysoký most. Velikou
radost udělala i bohatá tombola s překvapením pro všechny děti.

Masopust
A o maskách, veselení a taškařici byl i první únorový víkend,
konal se tradiční masopust. Obcí již od brzkého dopoledne chodil
průvod masek za doprovodu diváckých muzikantů a zpěváků.
Pilo se, jedlo se, tančilo se. Sluníčko svítilo, a tak i letos bylo na
návsi připraveno bohaté občerstvení pro všechny občany. A opět
se jedlo, pilo a zpívalo…
Hana Naasadilová

.

Den krásy
Neděle 13.března
patřila našim ženám. U příležitosti
Mezinárodního dne žen se v „ hasičce“ konal Den krásy. Při
úvodní registraci na dámy čekalo pohoštění v podobě sektu, kávy
nebo čaje a dezertu. Poté se už mohly nechat rozmazlovat masáží,
kosmetikou nebo se nechat nalíčit, načesat nebo nalakovat nehty.
Většina přítomných žen si užila více procedur a na konci dne
odcházela jedna spokojená a proměněná dáma za druhou.
Věříme, že akce ženy potěšila a že bude mít stejný, ne-li větší
úspěch i v budoucnu. Ráda bych poděkovala kolegyním, se
kterými jsme se o naše ženy celé odpoledne staraly.
…………………………………………….Markéta Rosívalová

Soutěž „Nejlépe opravená památka
Jihomoravského kraje“
Od 14. března do 8. dubna 2016 je možné
.
hlasovat prostřednictvím SMS zpráv v
devátém
ročníku
soutěže
„Nejlépe
…………………………………………….
opravená kulturní památka Jihomoravského
kraje“.
Do letošní soutěže v kategorii díla
výtvarného umění je přihlášen i hrob –
náhrobní kříž Viléma Mrštíka, opravený na
podzim loňského roku. Vítěz soutěže získá
odměnu 50 tisíc korun. Výhra je tedy spíše
prestižní, ale o to více ceněná. Pošlete SMS
ve tvaru HLA PAMATKY 8 na tel. číslo
736 301 599 ze všech telefonů, požádejte i
přátele a známé. Každý hlas se počítá .
…………………………………………….

Seznam dalších akcí konaných v období duben-srpen 2016 v Divákách:
Měsíc

Den

Název akce

Pořadatel

Duben

30.

Kolo pro život – závody horských kol

Kolo pro život

Pálení čarodějnic

Rybáři

2.

Memoriál Jiřího Bezděka – Stezka odvahy

Kulturní komise

22.

Májový víkend

Muzeum Mikulov + Kulturní komise

Den dětí

Kulturní komise

12.

Babské hody

Kulturní komise

17.

Agrotec Rally Hustopeče

Agrotec autoklub

Myslivost a děti

Myslivecké sdružení

Fotbalový zápas Dědina - Záhumna + Letní noc

Tělovýchovná jednota

Neckiáda + Obecní táborák

Kulturní komise

Krojované hody

Diváčtí stárci a stárky

Květen

Červen

Červenec
Srpen

20. + 21.

Základní škola
Vážení rodiče, přátelé školy,
několik týdnů je již v plném proudu druhé pololetí
šk.r. 2015/ 2016 . První pololetí bylo uzavřeno 28
ledna. 2016. Žáci v tento den
obdrželi výpisy
z vysvědčení a zakončili pololetí 29.1. jednodenními
prázdninami . Školní vzdělávací program „ Sportem za kvalitou výuky , byl
ověřován a naplňován během pololetí bez problémů. Součástí programu byly
i naučné soutěže, olympiády, sportovní soutěže a jiné aktivity školy, kterých se
žáci pravidelně zúčastňovali.
Dne 20. ledna 2016 se naše starší dívky zúčastnily krajského finále ve
florbalu. Tohoto turnaje, který byl sehrán ve Slavkově, se zúčastnilo celkem
osm družstev. Jednalo se o školy, které byly vítězné v každém okrese
Jihomoravského kraje. Naše děvčata dosáhla vynikajícího úspěchu, když v této
konkurenci získala 3. místo. Jedná se o nejlepší výsledek školy v tomto sportu.
Dne 29.1.2016 proběhlo v Ostravě Halové mistrovství Moravy a Slezska v
atletice žáků. Účastnili se ho i žáci z naší školy. Výborného výsledku dosáhli
O.Slavík (8.tř) a D. Strouhalová (9.tř).
V rámci výchovy ke zdraví škola v měsíci lednu pořádala pro žáky 1. stupně
lyžařský výcvikový kurz v Němčičkách. Sportovní aktivity vrcholily projektem
" Bruslí celá škola“ a to ve dnech 2.2. – 3.2.2016 v Dambořicích. Následující
den 4.2.2016 pořádala škola tradiční Nikolčickou laťku. Vítězové naší školu
reprezentovali v Hustopečském skákání dne 5.2.2016 a v Brněnské laťce dne
10.2.2016. V Hustopečské laťce ve svých kategoriích zvítězil žák V. Prokeš ml.žáci 148 cm. Vojtěch Prokeš se současně se stal přeborníkem kraje a okresu
ve skoku vysokém. Výborné výsledky dosáhla i D. Strouhalová - 152 cm, P.
Filípek - 163 cm, P. Rujzlová - 135 cm, M. Chalupný - 157 cm. Všichni žáci si
vytvořili osobní rekordy. Na čtvrtém místě skončila G. Svobodová - 140 cm,

šesté místo získala K. Zelinková - 110 cm /obě v osobních rekordech/, sedmý skončil M. Grbavčic - 150 cm. Brněnská laťka , která se
konala v brněnském nákupním středisku Olympia, byla pro naši školu také velmi úspěšná. Žák V. Prokeš skončil v kategorii ml.žáků na
druhém místě, v kategorii st. žactva byla D. Strouhalová pátá a P.Filípek šestý.
První týden v lednu se na chvíli vrátili do školních lavic i místní senioři, kteří se dopoledne přišli podívat na své nejmenší do mateřské
školy a poté navštívili zdejší školu. Šikovné žačky„kuchtičky“ pod vedením Mgr. K.Charvátové pro seniory připravily bohaté pochutiny.
Dne 5.2. 2016 žáci deváté třídy pozvali své spolužáky na tradiční. „ Plesování s devítkou“. Slavnostně vystrojeni žáci pořádali ples ve
společenském duchu v příjemné atmosféře. Deváťáci moc děkují všem rodičům za poskytnutí věcných maličkostí .
Zápis dětí do 1.
očníku se konal ve dnech 3.2. a 4.2.2016. K Zápisu se dostavilo 15 předškoláků. Pro předškoláky nebyla návštěva ve škole neznámou. Děti
prožily již dopolední školičku tzv. Školu nanečisto „pod vedením Bc.H.Poko Děkujeme hasičům z Hustopečí , kteří připravili pro žáky 2. a
6. ročníku zajímavý výukový program v rámci projektu Hasík . Poděkování patří také p. Petru Strouhalovi a p. Martinu Rabovskému za
přípravu výukových programů pro žáky školy. P. Petr Mahovský s žáky cestoval po Islandu a p. M.Rabovský předvedl žákům netradiční
hudební nástroje.
rné dne 21.1.2016.
V úterý 16. února se naši žáci zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády, které se konalo v Břeclavi. Na výborném třetím místě
skončil žák R. Böhm,. Pěkné umístění dosáhla i L. Rabovská a P. Rujzlová. V úterý 8. 3.2016 se naši chlapci zúčastnili okrskového finále
v košíkové. Turnaj se uskutečnil ve Velkých Němčicích . Chlapci z druhého místa postoupili do okresního finále ve Valticích, které se
konalo ve čtvrtek 10. 3.2016 . Školu reprezentovali žáci : P. Filípek, M. Chalupný, F. Rabovský, T. Lengál, R. Lengál, M. Grbavčic, J.
Gracl. Žáci se umístili na krásném třetím místě.
Žáci v předmětu Technické práce pod vedením p. učitele Mgr. .J.Homoly navštívili v lednu zámečnictví p. V.Kosiny. Ukázka práce
v zámečnictví byla pro žáky velkým přínosem. Vedení školy děkuje p. R.Zelinkovi za možnost návštěvy v prostorách Pramosu a p. V.
Kosinovi za příkladnou exkurzi. Poděkování patří i p. F. Furchovi, který umožnil v únoru žákům zhlédnout celý pracovní postup při
výrobě kytary v jeho provozovně ve Velkých Němčicích. V měsíci květnu žáci v ekologii plánují exkurzi do Boleradic a návštěvu
čističky odpadních vod . V rámci projektu EURONET 50/50 dne 22.3.2016 navštíví 11 pozvaných žáků ekologie VIDA centrum v
Brně.
Co připravujeme na další období?
Duben - dopravní výchovu ve třídách , tradiční Nikolčickou lyru ,okrskové kolo ve vybíjené , Den otevřených dveří pro rodiče žáků 5. roč.
z Křepic .
Dne 19.4.2016 zveme rodiče na konzultační hodiny . Dne 24.4. – 29.4.2016 odjede asi 33 žáků na sportovně zaměřenou školu v přírodě do
Jeseníků do Ludvíkova.
V květnu oslavíme Den matek . Dne 18.5. škola nabídne žákům tématický zájezd do polské Osvětimi. V závěru května se zúčastní žáci
dalšího mezinárodního měření sil v atletice, házené a kopané . Nikolčické hry - jsou vyhlášeny na dny 27.5. – 28.5. 2016. Srdečně zveme
všechny příznivce sportu, rodiče, bývalé žáky a přátele školy.
Než se nadějeme , školní rok 2015 / 2016 ukončíme v červnu tradičními školními výlety .
Od 1.7. – 22.7.2016 škola nabídne žákům příměstský tábor se zaměřením na rukodělné práce, turistiku a jiné. Přesné informace obdrží žáci
ve škole.
Závěrem bych chtěla poděkovat obci Nikolčice za realizaci renovace šatních prostor .Prostory šaten se tak zmodernizovaly , plánovitá
změna je pro žáky změnou velmi přínosnou. O jarních prázdninách byla dokončena i poslední rekonstrukce osvětlení ve třídách. V současné
době očekáváme dovoz výško- nastavitelného nábytku/ nové lavice a židle / do dvou tříd . Děkuji také obci Diváky , že zajistila naší paní
kuchařce dovybavení místní školní kuchyně z důvodu zvýšeného počtu cizích strávníků.
Konec měsíce března uzavřeme velikonočními svátky. Nezapomeňme na volné dny pro žáky – velikonoční prázdniny a to ve dnech
24.3. – 25.3.2016. Ve škole se opět sejdeme v úterý 29.3.2016.
Děkuji všem rodičům a přátelům školy za vstřícnou spolupráci během 1. pol. šk. roku a dovolte mi tímto vám všem popřát pokojné
prožití nejkrásnějších svátků jara - svátků velikonočních .
Mgr.Jitka Gebauerová, ředitelka školy

Víte, že ....
František Mrštík * 26.6. 1865 Jimramov, + 31.10.1909 Diváky, lékárník
Po absolvování gymnázia se v Brně učil lékárníkem, v r. 1884 složil závěrečné zkoušky a byl prohlášen asistentem farmacie. Toužil po
finanční nezávislosti, a tak si vyhledal kondice (zaměstnání) v Brně, Praze i na venkově. V r. 1886 nastoupil k vojenské službě. Z rodinné
korespondence víme, že byl na vojně ještě v r. 1890. Dosáhl hodnosti desátníka c. a k. zdravotního oddělení č. 12. Po vojně v Praze
navštěvoval univerzitní přednášky, aby mohl později složit magisterské rigorózní zkoušky. V Praze bydlel s bratrem Norbertem. František
trpěl už od studentských let plicní tuberkulózou, první záchvat chrlení krve měl v jednadvaceti letech v době vojenské služby. Choroba se
vždy na čas zklidnila a dovolila mu vrátit se do zaměstnání (tzv. „kvetoucí souchotiny“). Působil celkem 3x v Moravské Ostravě, Moravské
Třebové, Osoblaze, Mattighofenu v Rakousku, Jihlavě a nakonec rok v Uherském Hradišti. Poslední léta života a přestávky mezi
zaměstnáními trávil v Divákách a někdy u bratra Norberta ve Višňovém. K rigorózním zkouškám se František nikdy nepřihlásil, i když plánu
se nikdy nevzdal. Plány nakonec definitivně překazila postupující choroba. Práce v lékárnách byla namáhavá, od šesti ráno do půl desáté
večer s hodinovou polední přestávkou. Do bytu asistenta (Františka) byl od vchodu zaveden zvonek pro nutné noční případy. Asistenti měli
každé třetí odpoledne a každou třetí noc volno a ročně měli právo na 21 dní dovolené. Františkův roční plat činil v r. 1903 150 korun + 100
korun odměn, byt zdarma.
Literární historici J. Janáčková i R. Havel shodně zjišťují, že stejně jako Alois, Vilém a Norbert měl i František Mrštík výrazné literární
nadání, nevšední vlohy pozorovatelské a vypravěčské. Havel oceňuje zejména to, že dovedl popisovat přírodu „s přesností a malebností
téměř uměleckou“. Cenné jsou popisy národnostních a společenských poměrů v místech, kde působil, satirický popis taneční zábavy
v Osoblaze a další.
V Divákách žil František v domku za zahradou (ze záhumen), který Vilém přikoupil. Staral se o včely, pěstoval drobná hospodářská zvířata.
Celoživotní zálibou bylo pěstování kavek, špačků a kanárů. Před svou smrtí byl František hospitalizován v brněnské nemocnici, ale poslední
chvíle svého života strávil v Divákách. Pohřben byl na diváckém hřbitově 3.11.1909.
Jaroslav Němeček

Z kronik
Protokol o schůzi obecního výboru sepsaný dne 13.února 1909
1. Zvolený zkoumatel pan František Strouhal podává správu, že ku topení ve škole je potřeba denně průměrně 18 kg uhlí. Výbor obecní
se usnáší aby žádosti Antonína Kiliána bylo vyhověno a na topení školní a čištění aby jemu bylo jak žádá 40. K čtyřicet korun přidáno.
2. Dále přečtena žádost p. Metoděje Hnilice vněmž žádá o povolení ku postavení parní pily, popřípadě šrotovníku. Obecní výbor se usnáší že
zmíněný podnik se povoluje, pod tou podmínkou když pan Metoděj Hnilica zaplatí za pozemek ten tolik, aby jistina která za stržené peníze
zakoupiti by se musela vynášela by tolik úroků 4% kolik nájem onoho pozemku vynáší.
3. Dále přečtena žádost ústředí starostenských sborů ve kterém ústředí žádá o organisaci a zároveň o předplacení. Obecní výbor zamítá tuto
žádost.
4. pan starosta přednesl že do obecního hostince přinášeny jsou noviny, které jsou ku pohoršení, obecní výbor nepřeje sobě aby noviny tyto
do hostince obecního přinášeny nebyli a také vůbec se donášení novin těchto zakazuje pod trestem hostinského
5. Přednesena žádost p. Jana Tesaře aby mu byl ponechán Padělek do pronájmu na další tři leta. Obecním výborem je navrženo aby záležitost
tato ponechána byla ku vyřízení novému výboru.
Dále se ku slovu nikdo nehlásil, proto protokol skončen
(Doslovný, gramaticky neupravovaný přepis z originálu Protokolu o jednání obecního výboru, z knihy založené v roce 1892)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rok 2016
Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.1.2016 do 31.3.2016

Narození:

Sňatky:

Úmrtí :
František Strouhal

Blahopřejeme jubilantům :
Leden:
67 let
77 let
79 let
84 let
86 let
86 let
91 let

Mrhal Rostislav
Macuš Anton
Guldan Zdeněk
Valíček Josef
Kutálková Otilie
Čurdová Blahoslava
Ryšavá Marie

Únor:
61 let
62 let
62 let
63 let
68 let
70 let
70 let
71 let
73 let
76 let
81 let

Čuta Jaromír
Pokorná Marie
Stejskalová Vladimíra
Komárek Jaroslav
Skřivánková Ludmila
Tesařová Květoslava
Zdražilová Zora
Kaňová Jana
Kilingerová Zdeňka
Hájková Ludmila
Tesař Miloš

Březen:
61 let
61 let
62 let
64 let
65 let
65 let
67 let
69 let
71 let
73 let
73 let
78 let
80 let
83 let
87 let

Gloc Miloš
Bínek Jiří
Sáčková Ludmila
Nasadilová Věra
Kleinová Eliška
Čečil Jan
Střelcová Helena
Horák Jan
Guldanová Evženie
Tesař Karel
Čuta Rostislav
Hájek Antonín
Suchánek Stanislav
Neugebaur Jaroslav
Bínek František

Termín uzávěrky dalšího čísla : 5.8.2016
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