HABRŮVKA
Občasník obce Diváky
Číslo 1
březen 2018

SLUKY
Na den sv. Gabriela.
Nadešly nejkrásnější chvíle jara, kdy v prvním rozpuku země sluky
táhnou na sever.
Dlouho každý těší se na ty podvečery v mýtinách i rána – kdy
k životu jitřenka probouzí zasnulý svět.
Lesník den jak den k večeru béře se v les a ráno už o třetí hodině
vstává a dědinu opouští hluboko zapadlou v tmách.
Ale není to jen vzácný, divný pták, pro kterého lovec z domu vybírá
se den jak den; snad víc ještě nežli pták láká jej vzácný, tajeplný ruch
probouzející se přírody.
Stojíte u dubové hlavy při kraji vzrostlého podrostu. Tu les, tam
letošní rubisko, za zády dvouletá seč. Zprava nízký černá se bor, zleva
mízou zavání březový háj . . . A se svahu po kopci dolů jako by se
válel – rozlévá se široký a daleký rozhled na modravé lesy Chříběcích
hor . . . Tam zas nad rovinami Jihlavky slunce už krvácí. A po nebi
nad hlavou přetahují potrhaná, zapýřená oblaka – stín se od nich vleče
po zemi, přesunuje se přes kopce, údolí, celé krajiny – a zase se trhajl a
rozplývají v plný, oslňující jas …
Ani se nezazdá – a nebe vyklizeno, jako by je zametl.
Kam se jen podělo tolik, tolik mraků?!
Času ještě dost.
Až na nebi zableskne první hvězdička…
Z dálky po silnici vrzají z polí vracející se pluhy, podvečerním
ruchem šumí dědina. Do zdušeného křiku rozehraných dětí hrkla
řehtačka: slavných velkonoc první rušná zvěst.
Tmavěji a tmavěji zardívá se rána krvácejícího západu. Zvolna tichne
vzdálený huk kraje, směleji rozechvívá se šťastně oddychující les.
Větříkem skřípe suchý list doubí, z obecních lích ozývají se temné
údery opožděné sekery. Kdesi hluboko v údolí hučí loučenský jez. Jako
špinavý, pohozený hadřík bělá se opodál kousíček sluncem
zapomenutého sněžiště a hned v jeho sousedství na vysokých stvolech
zakvítá už bílá sasanka, s něžně modravými kvítky v suché trávě mizí
podléštky. A tam zas o něco dál, kde malinkým potůčkem vlhne země
– půda bělá se rozkvetlými sněženkami a tolik jich je, že se v pološeru
zdá, jako by i tam až dosud ležel sníh.
Vítr zavanul a odkudsi zavoněla jemná vůně fialky. Rudý kotouč
slunce kácí se za obzor. Už je ho jen půl, už jen malým úsekem
promítá zarudlý vzduch – naposled rozestřel své světlo v loučící se kraj
a – skanul za horou. Ale po nebi dlouho ještě bloudí teplá jeho zář, až i
ta stydne a zhaslá zanechává po sobě přibledlý jen svit.
Skončil den.
Z polí čiřinčí spárkované koroptve.
Pes leží u nohou a větří čenichem.
Jen několik kroků odtud králík zadupnul, k seči přiběhl hopkující
zajíc.
Žvatlavě šeptá doubí, šumí bor.
Dole po silnici hřmotně zadrnčel selský vůz.
Shora ozval se krátký hvizd.
Znamení.

„Hop!“
„Hop!“
Všichni byli na místě.
A nastalo ticho, to milounké sladké ticho lesní dřímoty, plné
tajemného šelestu, plné z neznáma linoucích se zvuků, které ani zvuky
nejsou a opravdu se zdají pouhým dechem usínající přírody.
Pes pohnul hlavou k břízám, kde zapraskala větvička. Srna protáhla se
dnem nepatrné vlny a jako noční zjev opatrně vytratila se v temný bor.
Dole pod lesem bouřlivým skřekem na stromek zavěsil se bažant a
ztich za rostoucího tikání nocleh hledajících ptáčků. Čermáčci skřípali,
sykali strnadi, vrzaly sýkorky, zakrákala vrána – krá-krá-krá – jak
příšera plove pod hasnoucím nebem. Dole pod svahem krátkými
popěvky rozezpíval se drozd. Ani to nezní jako píseň – spíš jako
modlitba pronášená žvatlavým hláskem. Dva černí ptáci přehnali se
nízko nad zemí a s rámusem, jako by se to hnaly nejmíň sojky, zmizeli
v mlází.
A pojednou jako by vztekle ocelí zvonil – bil odkudsi pronikavý hlas
velkého ptáka. To zvonil láskou zdivočelý kos.
Co tu ruchu, co tu síly a krásy!
Ztrácí se světlo dne, oněmuje les. Ještě jednou zařval kohout,
posledním vzdechem zapískla usínající ptáčátka – a ticho, pohádkové
ticho jarních večerů po celém lesním prostranství. - - Nezachvěl už
sebou ani lupínek. Jen na zemi pod keřem myška čechrá spadlý list.
A ještě slyšet jakýsi nevysvětlitelný, ledva znatelný zvuk - - Jemný,
jemňoučký praskot šumí nablízku. To prý tráva rostouc nazdvihuje
suchý list.
Pojednou zaplála první hvězdička k východu – a nad světly jako by
lampičku byl rozžal – zazářila večernice.
Na ni čeká sluka, tu vyhlíží myslivec.
Stmívá se. Nastražené ucho slyší každý šust. Tu ve výšce nad hlavou
cosi ševelí. Vysoko pod pošpiněným nebem v klínu, v neodolatelném
jakémsi určení světem táhnou divoké husy. Zahnuly, křivkou se
stočily, promíchaly, přední ustoupily vzad, zadní srazily se vpřed a zas
táhnou – jak fatum táhnou dál za spějícím svým houserem, vpředu
vedoucím celý rod.
Temné rány z pušek ozvaly se v rovinách Svratky.
Náhle ruka sebou trhne, bleskem pažba leží v líc.
Ach – to jen sova měkoučkým svým letem přeplovala mýtinu…
Sssk-vava – ssk-vava…Sluka!
Odkud? Kde… Táhne…
Přes bory přetáhla a širokým obloukem míří k úvalu.
Obtáčí kopec.
Snad přijde na ránu.
Dole houkla rána.
Snad stréček Kuchyňka… Ale ten ještě nestřelil, aby nechybil…
Teď zahřměla rána zas ze strany právě a dlouho v úvalech pletly se
ozvěny.
To fořt!
Šťastný fořt.
Kdyby ji očima střelit měl – střelí ji… A druhá sotva už přitáhne.
Odtáhly mráčky, zčistilo se nebe, krásně plá Venuše, nedaleko
srovnal se Velký vůz.

Sssk-vava – ssk-vava… Zas?
Hvizd a pak dvakrát vrkne, jako když vřetenem zatočí.
A ticho zas. Vyhnula.
Na východním nebi v zástupu kuřátek vyhoupnul se měsíc, bledý,
zsinalý.
Z Habrůvky zazvonilo klekání; z Lipůvky neslo se lesy Anděl Páně.
Tak spolu přes kopce hovořily zvony.
Ssk-vava – ssk-vava – ssk-vava…
S bleskem pušky zahřměla rána.
Pes vyskočil a zmizel pod břízami.
Puška kouřila – k zemi táhnul odvanutý její kouř.
Ale už ani nebylo třeba volat psa. Slukou rozpustile pohazuje v široké
své tlamě, lichotivě přiběhnul on sám.
A krásné to zvíře leželo na dlani. Peří jemné jako soví a zobák dlouhý
a útlý jako by dovršoval svrchovaně ušlechtilou jeho postavu.

Divný pták! Mladé své prý přenáší z místa na místo a s nimi prý
vydává i na dalekou pouť.
Za jarních večerů a plání hvězd zasnubuje se v letu a hledaje družku
druh plápoly svých peroutek oblétá svahy úvalů.
Ale odzvoní klekání a tichne i slučí vrkot, hvizd.
A divný ten pták zapadá k zemi zas a v křoví trvá až k ránu, aby
s prvním úsvitem obtočil několikrát zas háj a líbánky slavil nad
pučícími jeho vrcholky.
K zemi zapadne zas – sotva se byl rozvil den.
Divný pták!
Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi II

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
konečně tu snad máme jaro, hřejivé sluneční paprsky zahnaly zimní chmury a i když to tak úplně nevypadá, příroda se pomalu začíná
probouzet. Přede dveřmi máme svátky jara.
Přeji vám klidné prožití Velikonoc a do dalších měsíců hodně elánu a pohody.

Libor Veverka

Zprávy OÚ
Plán na rok 2018

Poplatky 2018

Schválený rozpočet obce ( příjmy 6980,- tisíc Kč, výdaje
10470,- tisíc Kč a financování 3489,- tisíc Kč). Na letošní rok se
počítá i s několika akcemi, které se nepodařilo realizovat v roce
loňském. Naplánována byla v roce minulém i rekonstrukce sálu.
Bohužel se zdržely projekční práce, a tak se akce přesunula do
roku letošního. Stále se dořešují některé technické detaily
projektu, aby vyhovovaly všem zainteresovaným orgánům.
Hlavní problémy jsou již konečně dořešeny, zbývá už jen
několik spíše drobností. Poté nás čeká ještě výběrové řízení na
dodavatele. Bohužel v současné době nejsou vypsány vhodné
dotační tituly, ze kterých by bylo možné alespoň část nákladů
uhradit, a tak bude celá oprava v režii obce. Jak jsme vás již
informovali, dostala obec také dotaci od Nadace ČEZ na
vybudování dětského hřiště. V současné době probíhá převod
pozemku od Tělovýchovné jednoty Diváky. Ta obci darovala
část nevyužívaného pozemku u fotbalového hřiště. Tato lokalita
je daleko výhodnější než původně plánovaná. Do poloviny roku
budou mít naše děti další prostor k trávení volného času. Úpravy
by se měl dočkat i prostor před autobusovou zastávkou, aby
autobusy mohly najíždět až ke schodům a usnadnilo se
nastupování i vystupování. Zejména starší spoluobčané na tento
problém již poměrně dlouho upozorňují. Tady jsme závislí i na
vstřícnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
protože pozemek není ve vlastnictví obce. Dále je v plánu
oprava kanalizační vpusti v části Za humny a cesty u hřbitova.
Na hřbitově chceme opravit další část cest. Rozšíření se dočká
veřejné osvětlení a rozhlas. V některých částech obce je
osvětlení nedostatečné nebo chybí úplně. V rozpočtu počítáme i
s darem 150 tisíc korun pro TJ Diváky na dokončení opravy
kabin. Ve škole není plánována žádná větší oprava, taktéž u
dalšího obecního majetku, mimo výše uvedeného, se počítá jen
s běžnou údržbou. Téměř každý rok se přihodí něco
neočekávaného, co je nutné operativně řešit. I na tyto případy
máme v rozpočtu rezervu.

Připomínáme poplatníkům, že poplatky pro letošní rok je možné
hradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně
na účet obce č. 188 341 770/0300 (odpad 400,- pes 80,- hrob podle
rozměru). V rámci úspory za bankovní poplatky, lze zaslat na účet
obce celkovou částku, důležité je však napsat do specifického
symbolu číslo domu, aby se dal poplatník přiřadit k platbě.
Neméně důležitá je ohlašovací povinnost – poplatník ohlásí
správci poplatku (Obci Diváky) vznik nebo zánik poplatkové
povinnosti. Nejvíce se zapomíná na poplatek ze psa, kde je
povinnost oznámit kromě pořízení psa také jeho uhynutí.

Příští týden proběhne zápis dětí do 1. ročníku základní školy.
Protože mnoho občanů neví, jak je to se základní školou i školy

Odpadové hospodářství
V roce 2017 jsme se poprvé dostali do stavu, kdy vybrané peníze
na poplatcích a prodej vyseparovaných komodit téměř pokryly
veškeré náklady spojené s odpady. Vybralo se na poplatcích celkem
212000,- Kč a za prodej vytříděných odpadů 91 000,- Kč. Celkové
náklady byly 307000,-Kč, takže z obecního rozpočtu jsme dopláceli
jen 4000,- Kč. Je potřeba si uvědomit, že na sběrném dvoře
odebíráme veškerý odpad včetně stavební suti bez poplatku.
Stavební suť je placená komodita a na většině sběrných dvorů je
zpoplatněná. Někteří se pozastavujete nad zapisováním jmen a
evidencí odevzdaných odpadů obsluhou sběrného dvora. Není to
náš výmysl, ale bohužel povinnost vyplývající z provozování
sběrného dvora. V dubnu doplníme kontejnery na kovové obaly, do
kterých patří prázdné konzervy od potravin i od krmení pro psy a
kočky, plechovky a nápojové kovové obaly, kovové tuby, víčka,
uzávěry a také hliníkové fólie, např. víčka od jogurtů. Vybraný
textil stále sbíráme pro Diakonii Broumov.
Díky vám, kteří poctivě třídíte, nemusíme již několik roků měnit
výši poplatku za odpady.

Kultura - škola - sport
Masopust

TJ Diváky
Rozpis jaro

NE 8.4.

15:30

Klobouky u Brna - Diváky

NE 15.4.

15:30

Diváky – Velké Hostěrádky

NE 22.4.

16:00

Šitbořice B - Diváky

NE 30.4.

16.30

Diváky – Krumvíř B

SO 5.5.

16:30

Velké Pavlovice C – Diváky

NE 13.5.

16:30

Kurdějov - Diváky

NE 20.5.

16:30

Diváky - Hustopeče „B“/ H.
Bojanovice

NE 3.6.

16:30

Diváky – Velké Němčice B

Miroslav Mrhal

Kulturní komise
Vážení přátelé kulturních a společenských akcí,
je zde další vydání zpravodaje a s ním i ohlédnutí za proběhlými
akcemi a zveřejnění toho, co nás ještě čeká.

Vánoční pohádka
V pátek před Štědrým dnem jsme díky divadlu Kejkle zakusili
pohádkovou atmosféru při představení „Vánoční pohádka“.
Téměř hodina veselého a poučného příběhu o narození Ježíška
bavila děti i dospělé a vykouzlila všem přítomným úsměv na
rtech.
Těšíme se, že se i letos podaří uskutečnit obdobné představení.
Letos jsme děti „zatáhli“ do hlubokých pirátských vod a vycvičili
jsme si novou pirátskou posádku. Naučili jsme děti vázat lodní
uzel, ručkovat z lodě na loď, šplhat na stěžeň, střílet
z opravdového děla a zdolávat náročné překážky po požití
„rychlé univerzální medicíny“. Nálada byla bojovná a téměř po
celou dobu bylo možné sledovat šarvátky „šavle na šavli“. Vše
ale dobře dopadlo a nová pirátská posádka odcházela domů
s ukořistěným pokladem a pěknými zážitky.

Dětský karneval
V neděli 4. února jsme s našimi nejmenšími okusili, jak chutná
pořádně ledová zima. Nejprve se nám představily masky, jedna
krásnější než druhá, a potom přišla vzácná návštěva – ledová
královna Elsa, která s pomocí malých princezen vyčarovala i
sněhuláka Olafa. Děti si užily spoustu zimních radovánek, jako
například stavění sněhuláka nebo skákání přes ledové kry a
naučily se i „sněhuláčí“ taneček. Elsa všem rozdala dárečky, a
pak už se všichni rozutekli do svých domovů.

Masopust, tak jako ho známe dnes, se v naší obci traduje již 10
let. Za tu dobu se v rejdění a dovádění vystřídaly desítky masek.
Tradice je to moc pěkná a soudě podle hojné účasti v průvodu i
na společném veselení v sále, ji mají místní lidé v oblibě. Věříme,
že se tuto tradici podaří udržet i nadále a bude nás všechny stále
tak bavit jako do teď.

Legionářští bráškové Divák
V pátek 23. února se uskutečnila v zasedací místnosti obecního
úřadu přednáška pro veřejnost „Nahodilá armáda československé legie 1914 – 1920“. Přednášku zorganizoval v
rámci projektu KCVV Brno pan Mgr. František Trávníček. Velmi
zajímavou formou, proloženou promítáním, nám povyprávěl
nejen o našich spoluobčanech, kteří byli v legiích. Prohlédnout
jsme si mohli i dobové uniformy a potěžkat přilby, které vážily
kolem 4 kg. Spousta informací byla nových, například do kterého
data byli ti, co narukovali ještě legionáři, jaké měli výhody no a
samozřejmě pak v pozdější době nevýhody. Pro naši knihovnu
také obdržíme DVD Nahodilá armáda.

Den krásy pro ženy
Sobota 10. března byla věnována, jako již tradičně u příležitosti
MDŽ, našim ženám. Po uvítacím drinku pro ně bylo připraveno
občerstvení, zkrášlující a relaxační procedury, které si všechny
dosyta užily. Součástí akce byl fotokoutek, kde si dámy mohly
zdarma nechat pořídit profesionální fotoportrét od fotografa Jana
Dvořáka. Akce se velmi vydařila, soudě i dle toho, že se opět
protáhla do pozdních večerních hodin. Již nyní se těšíme na příští
rok.

Plánované akce do dalšího vydání zpravodaje:
Pálení čarodějnic
30.4.2018
Památný strom
19.5.2018
Den dětí
27.5.2018
Babské hody
8.-9.6.2018
Agrotec Rally
15.–16.6.2018
Chlapský den
červenec 2018 (datum bude
upřesněno)
Dědina - Záhumna/letní noc červenec 2018 (datum bude
upřesněno)
Tento rok si připomínáme 100 let od založení samostatné
československé republiky a tak se navíc můžeme těšit i na akce
vzpomínkové:
- v únoru se již uskutečnila přednáška Legionářští bráškové
Divák
- v květnu společně obnovíme památný strom naší obce
- na podzim se pak uskuteční výstava fotografií „Proměna
obce za 100 let“
- v průběhu roku se upraví okolí památníku padlých hrdinů
v 1. světové válce
Informace o všech akcích pořádaných kulturní komisí naleznete
také na facebooku ve skupině „Kulturní akce v Divákách“.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem zapojují do organizací akcí v Divákách a věnují tak
svůj čas nám všem.
Za kulturní komisi Hana Nasadilová, Markéta Rosívalová, Radka
Prokešová

Velikonoční dílna
V neděli 25.března jsme pro veřejnost připravili velikonoční tvoření. Za odborné pomoci paní Radky Pichové jsme vyráběli jarní dekorace,
tentokrát srdíčka z papírových ruliček, s těmi nám pomáhala paní Hana Nasadilová a výrobu ptáčků z drátků a korálků si přichystala paní
Kateřina Flesarová. Malé děti tvořily zápichy, malovaly vajíčka nebo si vymalovávaly. Pro chlapce byl koutek s důležitou činností – pletení
pomlázky. Učiteli byli pánové Květoslav Rosíval, Luděk Hájek a Stanislav Gréger, a i ti měli pořád plné ruce práce. Zájem byl také o
kraslice z dílny paní Lenky Tomkové. Pro návštěvníky bylo připraveno pohoštění. Účast byla velká a podle ohlasů se akce opět moc líbila.
Radka Prokešová

Myslivecký spolek Diváky
Členská základna má v současné době 20 členů. Věkové složení je: 4 členové do 50 let, 5 členů do 60 let, 7 členů do 70 let, 1člen do 80 a 3
členové do 90let. I přes vysoký věkový průměr se nám stále daří naplňovat činnost spolku. Z našich řad v loňském roce odešel Petr Káňa,
který byl členem naší organizace od roku 1980. V průběhu roku 2017 jsme vykonávali právo myslivosti v souladu se schváleným plánem
lovu krajským úřadem na základě zákona o myslivosti. Koncem roku jsme měli čtyři hony na drobnou zvěř. Dne 16. prosince jsme po
Velkém honě uspořádali v obecním sále Poslední leč. V pátek 19. ledna 2018 se konal Myslivecký ples. Beseda o zvěři v naší přírodě s dětmi
z mateřské školy byla na chatě mysliveckého spolku 14. února 2018.
Touto cestou děkuji členům, kteří se nejvíce podíleli na výkonu práva myslivosti.
Bořivoj Rozsíval, předseda MS Diváky

Tříkrálová sbírka
Dne 13.1. se opět uskutečnila Tříkrálová sbírka. Vybralo se krásných 15.036 Kč. Děkuji všem, kteří přispěli finančně i nějakou dobrotou
dětem. Kam peníze ze sbírky poputují, má svá pravidla. Pokud Vás zajímá, kam konkrétně finance jdou, máte možnost obrátit se na paní
Janu Studýnkovou z břeclavské charity.
Mnozí z Vás se pozastavovali nad datem, kdy sbírka proběhla. Každý rok tento termín najdete ve vánoční Habrůvce. I my, kteří sbírku
pořádáme, máme různé povinnosti nebo aktivity a souhra více okolností způsobila, že jsme zvolili až pozdější termín.
Ráda bych poděkovala paní Rozkydalové, která dětem ušila krásné nové pláště. Koledníkům moc slušely. Velké díky patří i dětem, které se
této sbírky s nadšením účastní.
Přeji Vám krásné a požehnané velikonoční svátky.
Hana Sokolářová

Obecní knihovna
V neděli 20. března jsme se sešli v knihovně při velikonoční dílně. Pod vedením paní Flesarové jsme tentokrát tvořili velikonoční dekorace
z keramické modelovací hmoty, která schne na vzduchu. Strávili jsme příjemné odpoledne vykrajováním a malováním zápichů a závěsů
z vajíček, kytiček a zvířátek. Domů jsme si odnesli originální výrobky.
Eva Veverková
Obecní knihovna bude v pátek 30.3. a v neděli 1.4. zavřena !

Pomník padlých
Po mnohaletém úsilí se konečně podařilo přesvědčit státní úředníky, že pomník
padlých postavili naši předkové a měl by proto patřit Obci Diváky. Ke stému výročí
vzniku republiky už máme naplánovánou jeho opravu.
A co píše kronikář?
Pomník neb památník jest zřízené znamení k upamatování na nějakou událost.
Památníky jsou spůsobu nejrozmanitějšího a v obyčeji u všech národů. S počátku
bývaly to pouhé kameny, nanošené mohyly, oltáře neb sloupy, s rostoucí vzdělaností
stávají se umělejšími, nádhernějšími, už i velikolepé: skvostné náhrobky, sochy,
obelisky, pyramidy atp. Pomníky staví se buď na místa, kde nějaký pamětihodný
příběh se udál, kde nějaká osoba se narodila nebo pohřbena leží, a nebo bez lokálního
významu na místa veřejná. Velká, ale poněkud smutná slavnost konala se v naší obci
dne 1. května 1926 a sice odhalení pomníku ubohým padlým našim dětem a mužům
ve světové vražedné válce. Pomník zřízen a postaven byl ze sbírek v obci konaných a
za přispění celé obce. K odhalení pomníku sešli se všichni příbuzní padlých vojínů:
pozůstalé manželky, vdovy a sirotci, rodičové, bratří a sestry a příbuzní, jakož i
všechno občanstvo z Divák a valný počet občanstva z obcí vůkolních. Nebudu
popisovati slavnostní odhalení pomníku, ...

Základní škola
Vážení občané, přátelé školy,
dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotila, co vše důležitého se v naší škole od ledna 2018 událo, co je v tomto školním roce ještě před
námi.
Díky obětavé práci všech pedagogických pracovníků naší základní i mateřské školy úspěšně naplňujeme cíle vytyčené školním vzdělávacím
programem Sportem za kvalitou výuky. Součástí programu jsou i naučné soutěže, exkurze, výukové programy, olympiády, sportovní soutěže
a jiné aktivity školy, kterých se žáci pravidelně zúčastňují. První týden v lednu jsme tradičně uskutečnili pozvání pro místní seniory, kteří se
přišli podívat na své nejmenší ratolesti do mateřské školy a poté navštívili naši školu. S partnerskými školami jsme zorganizovali tradiční
Nikolčickou laťku, kde naši žáci úspěšně reprezentovali školu.
Tradičně v únoru připravili hasiči z Hustopečí pro žáky 2. a 6. ročníku zajímavý výukový program v rámci projektu Hasík. Děkujeme jim
za spolupráci. Děkuji za spolupráci i všem těm, co nám pomohli společně realizovat výchovný projekt „Společně – bezpečně“ dne 1. 2. 2018
Škola se také v lednu a v únoru zúčastnila řady sportovních aktivit v projektech „Lyžujeme celá škola“ ve Vrbně pod Pradědem a
v Němčičkách, bruslíme v Dambořicích. V hojném počtu lyžařů se oba kurzy zdařily bez úrazu. Děkuji všem učitelům za bezproblémové
zajištění obou akcí. V současné době 2. a 3. ročník plave v Hustopečích. Plavecká výuka je včetně dopravy poprvé hrazena z Rozvojového
programu „ Podpora výuky plavání v základních školách „ V současné době realizujeme školní kolo ve vybíjené a těšíme se na kolo
okrskové a na jiné sportovní aktivity.
V naučných soutěžích naši školu reprezentovali úspěšně žáci díky svým výborným znalostem v okresním kole zeměpisné olympiády
v Břeclavi. Další naučné soutěže probíhaly v březnu a to účastí žáků v mezinárodní matematické soutěži Klokan, Cvrček. Ke Dni
vzdělanosti připravujeme dne 6. 4. 2018 školní kolo v recitaci, později školní kolo Zpíváme v cizím jazyce a na závěr tradiční Nikolčickou
lyru. Ve spolupráci se žákovským parlamentem škola plánuje ke konci března projekt „Kniha – nejlepší kamarád“ – výstavu knih a
v souvislosti s blížícími se svátky jara si tyto svátky připomeneme předvelikonočními celoškolskými dílnami. Na 17. 4. 2018 zveme
všechny rodiče na konzultační hodiny do školy. Konzultačních hodin mohou rodiče využít i k účasti na plánovaných volbách do školské
rady.
Ve dnech 26. 4. - 27. 4. 2018 se podruhé sejdeme s rodiči předškoláků na dubnovém Zápisu do 1. ročníku, v případě zájmu rodičů
otevřeme přípravnou třídu pro děti s odkladem. V květnu plánujeme tradičně pozvat žáky 5.třídy ze ZŠ Křepice do naší školy. Byli bychom
rádi, kdyby o naši školu děti z Křepic měly zájem jako doposud. A proto z důvodu takto silného zastoupení v tomto ročníku plánujeme od
září 2018 otevření dvou šestých tříd. Ani se nenadějeme a bude tu májový čas. Oslavíme Den matek. V závěru měsíce května se zúčastníme
dalšího mezinárodního měření sil v atletice, házené a kopané tentokrát na Šúrovských hrách. Hry se budou konat ve čtvrtek 31. 5. a
v pátek 1. 6. 2018.
A co nás čeká v červnu? V červnu se bude konat tradiční Den dětí. Od 10. 6. do 15. 6. poprvé společně prožijeme pobyt ve škole v přírodě
se žáky 1. a 2. stupně a to v hotelu Neptun v obci Malá Morávka. Zájem o školu v přírodě je obrovský, přihlásilo se 65 žáků.
Závěr školního roku opět ukončíme ročníkovými pracemi žáků deváté třídy. Nejdůležitější v závěru školního roku bude, že se všichni žáci
budou snažit úspěšně zakončit letošní školní rok pěknými školními výsledky.
Vážení rodiče, občané, .
Závěrem bych chtěla podotknout, že škola je zásadním spojovacím článkem obce a má hlavně za úkol v bezpečném a klidném klimatu žáky
vzdělávat. S obcí měla a má škola vstřícnou spolupráci, obec je nakloněna k dalšímu pozitivnímu rozvoji školy a to je to nejdůležitější do
budoucna. Za to jí jménem všech pracovníků děkuji.
Zachovejme si prosím vzájemnou úctu a důvěru, kterou jsme řadu let společně budovali a udělejme vše pro to, abychom naše plány a vizi
mohli dále v klidu realizovat.
Přeji všem klidné prožití svátků jara a dětem přeji sluníčko a teplo během velikonočních dnů. Nezapomeňme na volný den pro žáky dne
29. 3. 2018. Ve škole se opět sejdeme v úterý 3. 4. 2018.

Úspěchy našich starších žáků v košíkové dne 14.2.2018 ve Valticích
V úterý 14.2. se naši starší chlapci zúčastnili okresního finále v košíkové. To se konalo ve sportovní hale ve Valticích a zúčastnilo se ho osm
nejlepších škol okresu Břeclav. Chlapci si vedli velmi dobře a vybojovali celkové třetí místo
¨
Mgr.Jitka Gebauerová, ředitelka školy

Z kronik
Protokol sepsaný dne 22. května 1910 v přítomnosti 14 členů obecního výboru
1. Pojednání o dítku Teresie Výrubkové Rudolfu Výrubkovi, pan starosta přednáší, že ošetřovatelce dítka svrchu jmenovaného zaplatil
hotově 20K. a ošetřovatelka vzala dítko ku dalšímu ošetřování má tedy ošetřovatelka zmíněného dítěte obdržeti ročně osmdesát korun.
Výbor s tímto souhlasí.
2. Další jednání je o dítěti Františku Eduardu Sofkovi ve kterémž dopisu uvádí c.k. okresní hejtmanství by zbytečně protahovánanebyla
příslušnost hore jmenovaného a aby obci Badenn zaplacen byl obnos 156K. 20hal. Obecní výbor neuznává příslušnost matky zmíněného a
žádá by příslušnost přiřknuta byla zmíněnému tam kde dědeček zmíněného příslušel. Obec Divácká doposud žádného Sofky nepřijala za
svého příslušníka.
3. Přečten přípis c.k. okresního hejtmanství v Hustopeči o doplňovací volbě zástupců do místní školní rady. Obecní výbor béře toto
k vědomí.
(Doslovný, gramaticky neupravovaný přepis z originálu Protokolu o jednání obecního výboru, z knihy založené v roce 1892)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rok 2018
Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.1.2018 do 31.3.2018

Narození:

Sňatky:

Filip Novák
Rozárie Ema Mrhalová
Ella Ferenčíková

Úmrtí :
Jarmila Vykydalová (prosinec 2017)
Anton Macúš

Blahopřejeme jubilantům :
Leden:
60 let
69 let
81 let
88 let
93 let

Vodáková Lydie
Mrhal Rostislav
Guldan Zdeněk
Čurdová Blahoslava
Ryšavá Marie

Březen:
Únor:
60 let
63 let
64 let
65 let
70 let
72 let
72 let
75 let
78 let
83 let

Rozsívalová Albína
Čuta Jaromír
Pokorná Marie
Komárek Jaroslav
Skřivánková Ludmila
Tesařová Květoslava
Zdražilová Zora
Kilingerová Zdeňka
Hájková Ludmila
Tesař Miloš

63 let
63 let
64 let
66 let
67 let
67 let
69 let
71 let
73 let
75 let
75 let
80 let
82 let
85 let

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

Termín uzávěrky dalšího čísla : 6.8.2018
Na vydání tohoto čísla Zpravodaje spolupracovali: Marie Němečková, Radka Prokešová, Mgr. Jitka Gebauerová, Libor Veverka, Hana Nasadilová, Miroslav Mrhal, Markéta
Rosívalová, Eva Veverková, Bořivoj Rozsíval, Hana Sokolářová
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