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 Poslední chvíle roku! 
  V záři žárovek, v šumoření planých hovorů a násilně k životu se 
řítící nudy, v jeku činelové hudby a bouři do sebe   vrážejících 
sklenic, bláznivě, jak ve smrtelných křečích zmítající sebou 
šašek, dochrchlává svůj starý rok schvácený měšták - - podnícený 
vínem, otupený pivem, v rozčilující vůni horkého punče blábole 
na smrt unavené svoje  výkřiky. 
  Jak rozdivočelé roje skučí městské hospody, čekající na hodinu 
poslední, aby v ropotu a řvaní bezedných dnes hrdel ďáblu 
naposled ještě zasvětily zbývající část už beztak dost kratičkého 
roku.  
  Ke svému cíli dobíhají ručičky času, prázdný hluk roste 
v potrhlý vzruch ničím posedlého množství, plné sklenice znovu 
plní stoly, pravice rozčileně zabíhají k hodinkám; blízkost všude 
stejně očekávaného okamžiku přepíná už roztřesené nervy, 
v očích se nítí podvržený jakýsi oheň nadšení.  
  Pojednou odkudsi z kouta dutě zahučely rány plechu.  
  Padla. 
  S dvanáctou zabouřil sám marš. 
  Kdekdo povstává ze svých sedadel, vlní se sál, opilou bouří 
v lomozu jak na povel do sebe srážených sklenic burácí dav. Lidé 
jak blínem napaření potácejí se od stolu k stolu, chlístají nápoji, 
podávají si potvorně ruce, a ohýbajíce hřbety s nasládlým 
úsměvem dobře krmeného tvorstva, odříkávají stále jedny a tytéž 
fráze jak hrající si děcka, když křičí: jedna, dvě, tři – my jsme 
bratři - - 
  A než kapela dohrála svůj stupidní marš, množství zas sedí, 
výbuchem poslední bouře jako vysílené, očekáváním dvanácté 
hodiny jako zmalátnělé – nuceně se usmívá, nuceně se baví a 
přetržený hovor násilně zas vrací v starý proud. A ruka novými 
doušky k novému životu křísí zmrtvělou krev. 
  Brzy po hodině půlnoční rozlévají se podnapilé, poslední nocí 
roku rozhýřené davy do ulic, ulicemi do kaváren,  a teprv když 
mlaďoučký, úsměvný Rok poprvé se hlásí k bílému dni – do 
prachových peřin klesá a těžkým, mátožným snům se svěřuje 
rozďáblená mysl měšťáka - - - 
  Dechem volným, dechem zdravým – pravidelně jako vždy, tak i 
tuto noc oddechuje skrytá dědinka. 
  Je krásná, tichá – tichounká noc. V přísném, až mrazivě klidném 
jejím míru tiše nebem pluje úplněk a milou září svého světla 
polévá jak nakupené rovy do dálky se stroucí vlny zasněžené 
krajinky. Ledy na vodách svítí v tisícerých odrazech hvězd, 
táhlou, černě podbarvenou nohou obchůzku svou počíná po bílém 
návsi sám a sám se ubírající ponocný. Habrůvka šumí družným, 
šelestivým, ledva slyšitelným dechem podřimující osady,  
 

 
 
 
 
švarcvaldky v jizbách odbíjejí určený jim počet úderů - - I 
hospoda oněmněla v poslední večer loučícího se roku a  
v tabulkách k jihu obrácených oken, místo mrkavého světla 
lampiček blyští se bílý plamen odraženého měsíce. 
  Z dálky, daleké dálky, přes lesy a rokle strání sladce se nese 
smutná píseň venkovské muziky - - „Moravo, Moravo, 
Moravičko milá!“ – To v Borové loučí se s rokem starým a 
hudbou vítají Nový rok! 
  Jemně, unyle nesou se vzdálené zvuky a měkounce jak pěna 
zapadají v bílou nekonečnou noc.  
  A zas ticho. Dědinka spí – v přísném tichu mrazivé noci 
nepohne sebou ani větřiček. 
  Plane na obloze bílý oheň, hoří hvězdy, drobnými jiskřičkami 
na potoce blýská běloučká, jak krajkami zdobená ledová tříšť. 
  Noc se nese k půlnočnímu svému zdraví. Pojednou od Křovan 
němou nocí přes kopce až sem se rozplakala osamnělá křídlovka. 
Jak opuštěná zalkala vysokou, bolestně zaškrcenou jakousi notou 
a rychle zas umlkla jako utajený vzdech. 
  Jaká snivá, básnická to duše do spícího kraje v poslední noc 
roku vyslala svůj loučící se sten? 
  Tiše a nepozorovaně, jako by se nic zvláštního vlastně nedělo (a 
také nedělo) – doběhl zatím Starý rok, a zastaviv se na vteřinu u 
svého cíle, rychle a mlčky odevzdal vládu odtud běžícímu Roku 
novému. Ti červi dole v klínu údolí, pohřížení ve svoje snění, 
neměli ani tušení, že setina celého věku se v tu chvíli snesla do 
věčné tmy jak vločka poletujícího sněhu, když sletí z nebeských 
výšek a úbělem svým pokryje už beztak dost zasněženou zemi - -  
  První den nového roku! 
  Ze zdravého spánku probouzí se dědina, celá jaksi zrůžovělá – 
prazvláštního turmalínového zbarvení, celá jakási čerstvá a 
křepká, nadějná, bujná jak ten mladý rok, zalitý řůžemi rána. 
  Chaloupky zakouřily – okny vyhlédají košilaté, umouněné děti.  
  Školák odříkává holícímu se tatínkovi do „ruletky“ složené 
blahopřání.   
  „Štěstí, zdraví, mnohá léta - - -.“ drkotá klučisko – ale jak to 
zní! Div do pláče se nedá, a ukončiv, opatrně „lóbá“ taťkovu 
tvrdou, hnědou pravici, ve které ostrá břitva se zachvívá marně 
ovládaným pohnutím.  
  „No, buď jen hodné!“ hladí táta nemytého klučinu a hledá 
v kapse pěťák. - - -  
  pýchou, co „řeči“ je obsaženo v jediném jeho, třebas němém 
pohledu! - - - 
 
 
                           Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi I 
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Poplatky 2012 
 

Pro rok 2012 se výše poplatků nemění: 
 
Odpad :  400,-Kč na osobu ( a nemovitost )  – splatnost do 31.3. 
Psi      :   80,- Kč za každého – splatnost do 31.3. 
Hroby :   podle rozměru – splatnost do 31.3. 
 
 
Poplatky se na pokladně Obecního úřadu začnou vybírat od  
1.3.2012 ! 
 

Bezhotovostní platbu na účet obce, lze uhradit již v lednu na číslo 
účtu: 188 341 770/0300. Po uhrazení si poplatník vyzvedne na 
obecním úřadě  PE pytle na tříděný odpad a známku na popelnici. 
 
Poplatek za odpad : variabilní symbol 1337,   
                                specifický symbol : číslo domu  
Poplatek pes:           variabilní symbol  1341,   
                                specifický symbol:  číslo domu 
Hrobové místo:       variabilní symbol: 36322111  
                                specifický symbol:  číslo hrobu 
 
 

Kalendář svozu odpadů na rok 2012 
  Tučně jsou vyznačeny dny, kdy bude prováděn i sběr pytlů  
x -  jsou označeny   termíny  svozů  mimo pondělí 
 

Leden                   9, 23  
Únor                     6, 20 
Březen                  5, 19  
Duben                  2, 16, 27x 
Květen                 14, 28  
Červen                 11, 25 
Červenec              9, 23 
Srpen                    6, 20         
Září                       3, 17 
Říjen                     1, 15, 29 
Listopad                12, 26 
Prosinec                 10, 22x 
 
 

 

 
                                                        

Slovo starosty 
Vážení spoluobčané,  
 

  v uplynulém roce jsme se krize nekrize opět pustili do prací na zvelebení obce, na zlepšování podmínek pro běžný život. Kulturní komise 
pod vedením pana Luďka Hájka celý rok připravovala mnoho kulturních i společenských akcí, aktivní účast základní a mateřské školy je již 
dávno samozřejmostí. Pozadu nezůstali ani myslivci a tělovýchovná jednota. Všem, kteří přispěli ke kulturním, společenském či sportovním 
vyžití v obci patří dík. 
  Z technických opatření, provedených v tomto roce za přispění Jihomoravského kraje, musím zmínit dokončení rekonstrukce budovy „stará 
hasička“. Celkový náklad byl  734000,- Kč z toho dotace celkem 310000,- Kč. Nyní jsou prostory připraveny na další možné využití. 
  Před ukončením a předáním jsou i práce na „Revitalizaci veřejné zeleně v obci“. S výměnou ministrů životního prostředí a z toho 
vyplývající nejistoty na státním fondu životního prostředí (SFŽP), přes který plyne dotace na tento projekt, došlo ke zdržení administrace 
projektu právě na SFŽP. Práce musely být zahájeny v daném termínu a jsou již fakticky dokončeny, ale pražský úředník termíny nedodržuje 
a dostává nás do nejisté situace s vyplacením dotačních prostředků.  
  Bez dotace musela být provedena přestavba tělocvičny v ZŠ na třídu mateřské školy. Připomínám, že to bylo na základě hrozby ze strany 
KHS JMK (Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje) pracoviště Břeclav, že původní MŠ z důvodu prostorových uzavře. Během 
stavebních prací se zjistily další závady na vodovodním potrubí a topení. Z původního záměru, tedy přesunu mateřské školy se stala poměrně 
velká akce, v rámci které byla provedena oprava  vodovodních rozvodů, také rozvodů ústředního topení a byla  provedena rekonstrukce 
plynové kotelny. Každá rekonstrukce (např. kuchyně, jídelny nebo WC) v budově školy v uplynulých letech se prováděla jako komplexní, tj. 
stavební práce včetně všech sítí. K dnešnímu dni je ve škole ze 100% opraven vodovod a rozvody ústředního topení. V prvním patře a ve 
spodní chodbě je ještě stará elektroinstalace. V roce 2012 chceme konečně zrealizovat odloženou výměnu křidlice na hlavní budově (ostatní 
je již vyměněná). Ve škole ještě zbývá dokončit úpravy prostor školní družiny.  Záležet bude na finančních možnostech obce a získaných 
dotacích v příštích letech. 
  Před školou byla na dětském hřišti  provedena výměna několika herních prvků. Houpačka, pružinové houpadlo a malá hrazda nahradily část 
původního mobiliáře. Taktéž byla provedena výměna povrchu pod houpačkou. Původní kamínky byly vyměněny za speciální certifikovanou 
gumu. Ještě takto chceme upravit i další dopadové plochy. 
  V části obce „za humny“ se provádí oprava parkoviště. V nejbližších dnech by měla být hotová a parkoviště začne sloužit svému účelu. 
Spolu s revitalizovaným okolím vytvoří ucelenou upravenou část obce.  
  Z uvažovaných větších akcí na rok 2012 uvedu např. opravu komunikací a kanalizace. Již několikrát jsem upozorňoval, že v místech, kde 
nejsou do rodinných domů připojeny všechny sítě, které vedou v komunikaci, se žádné další opravy nebudou provádět. Nečekejte zbytečně, 
protože se jednak ceny přípojek každý rok zvyšují a na získání dotace na opravu komunikací se pracuje. 
  V příštím roce, pokud se nezmění situace, budeme  dávat bližší a reálnější podobu záměru na vybudování víceúčelového sálu. Další akce 
budou do plánů zařazeny až v průběhu ledna příštího roku, až bude znám přesnější odhad reálných příjmů obce na rok 2012. Uvažuje se 
například o rekonstrukci staré pošty a schodů.  Žádám v této souvislosti občany o náměty na investiční i neinvestiční akce, které by bylo 
možné do rozpočtu zařadit. 
  V listopadu obec zakoupila od Pozemkového fondu tři pozemky,  dva v sousedství a jeden uvnitř areálu ZD. Tímto jsme získali přístupný 
skladovací prostor na stavební a jiný materiál, který musíme v současné době skladovat na sběrném dvoře. 
  V plném proudu je projekční příprava nového územního plánu obce. Na územní plán je dotace z JMK na výši 105600,- Kč z celkových 
282000,- Kč. Veřejné projednávání se uskuteční v prvním čtvrtletí 2012 a bude řádně oznámeno. 
 
  Vážení spoluobčané, přeji Vám do roku příštího hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů.  
 
                                                                                                                                                                                                           Libor Veverka                                                                 

 

Zprávy OÚ 
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  Kultura  -  škola  -  sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Základní škola v Nikolčicích 
 
  První čtvrtletí nového školního roku bylo uzavřeno 8. listopadu. 
V rámci pedagogické rady byl zhodnocen  prospěch žáků i jejich 
chování. Od října se také rozjela zájmová činnost v kroužcích a 
školním  klubu. Na škole pracují zájmové útvary, které vedou 
učitelé, rodiče žáků nebo bývalí žáci školy: cvičení z matematiky 
a jazyka českého, sportovní, florbalový, hrátky s angličtinou, 
přírodovědně-ekologický, stolní tenis, zeměpisný, divadelně-
dramatický, kroužek šikovných rukou, výtvarný/kresba a malba/, 
turistický, kroužek německého jazyka, kroužek stolních her, 
pěvecký.                                            
  Koncem  tohoto čtvrtletí se naši žáci zapojili do školních kol 
olympiád a dalších soutěží. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhli naši 
mladší chlapci, kteří ve složení B. Gojdič, V. Strouhal, J. Relich a 
M. Papež skončili druzí v okresním finále ve stolním tenisu a 
starší ve složení  B. Otava, P. Bartl, R. Bohm a J. Stejskal 
obsadili 5. místo. V říjnu se v Břeclavi uskutečnil okresní přebor 
v přespolním běhu družstev. Naši mladší žáci ve složení O. 
Slavík, P. Filípek, M. Papež a F. Vedra získali třetí místo, mladší 
žákyně ve složení P. Honigová, V. Honigová, J. Čutová, E. 
Losová a K. Blinkalová skončily čtvrté. Ve V. Pavlovicích se 
koncem listopadu uskutečnily okrskové turnaje ve florbalu – 
mladší žáci skončili na 4. místě a starší na místě pátém. Ve středu 
23. listopadu uspořádala naše škola pod vedením p. učitele J. 
Slavíka tradiční okresní kolo dějepisné soutěže Bible a my. 
Soutěže, která se uskutečnila v sále kulturního domu, se 
zúčastnilo 55 soutěžících ze 13 škol okresu Břeclav. Z našich 
žáků si nejlépe vedl O. Slavík, který se umístil na 4. – 5. místě. 
Uspořádali jsme také 27. ročník Běhu Nikolčickými stráněmi, 
kterého se zúčastnilo celkem  148  běžců ze čtyř škol. Z naší 
školy zvítězili: V. Prokeš, O. Slavík a V. Honigová. Na stupních 
vítězů dále stáli: M. Vintrlík, P. Honigová, V. Kolegar, K. 
Blinkalová, P. Filípek a K. Hanáková. Naši žáci získali také 
pohár pro vítěznou školu. V silničním běhu ve V. Němčicích  
zvítězili: O. Slavík a P. Honigová, druhé resp třetí místo: G. 
Svobodová, V. Prokeš, P. Filípek, V. Honigová, P. Bartl  resp. M. 
Kosina, K. Blinkalová a O. Klobása. Prvenství v soutěži 
Křepická veverka /šplh/ získali: M. Chalupný a V. Vašíček, 
druhý skončil M. Kosina. Družstvo žáků skončilo na 4. místě  na 
Mikulášském turnaji v halové kopané v Hustopečích.                                     
  V závěru prázdnin uspořádala škola tradiční letní dětský tábor, 
tentokrát v LDT Jitřenka na Baldě u Poličky. O děti se starali 
učitelé naší školy, dále p. M. Kaplan, p. M. Rabovská , p. L. 
Rabovská a p. P. Konečný. O vaření se staraly kuchařky -  paní  
Hájková a Němečková. Tato akce měla velmi zdařilý průběh, 
k čemuž přispělo i pěkné počasí.                                            
  Pozitivně lze hodnotit sběrovou činnost. V říjnu naši žáci 
nasbírali celkem  50q starého papíru a v  září 115 kg šípků. 
S kladnou odezvou se setkala také tradiční výstava dýňových 
strašidel, drakiáda a Mikulášské koledování.                                 
Co připravujeme do konce 1. pololetí: budou pokračovat školní 
kola olympiád a naučných soutěží, školní přebory ve šplhu a 
stolním tenisu, Nikolčická laťka, prodejní vánoční jarmark 
/výrobky našich žáků/ -  20. prosince, vánoční koledování „Živý 
Betlém“ -  24. prosince, lyžařský výcvik pro I. stupeň 
v Němčičkách – únor 2012.                                                    
  Informace o průběhu školního roku a prázdninách: vánoční 
prázdniny - 23. 12 až 2. 1.2012,  1. pololetí bude uzavřeno 
v úterý 31. 1 2012, pololetní prázdniny – pátek 3. února, jarní 
prázdniny – 6.2. – 12.2., velikonoční prázdniny – 5.4. – 6. 4., 
druhé pololetí bude uzavřeno v pátek 29. června, hlavní 
prázdniny proběhnou od soboty 30. června do neděle 2. září.         
  Vánoční svátky se pomalu blíží. Všem lidem dobré vůle přeji 
jejich krásné prožití. Všem našim žákům, učitelům, provozním 
zaměstnancům, rodičům žáků a příznivcům naší školy přeji 
úspěšný rok 2012, pevné zdraví, pohodu a radost ze života. 
 
                                                PaedDr.Jaromír Čuta,  ředitel školy 

Z naší mateřské školy 
 
  1. září 2011 jsme zahájili nový školní rok 2011/20012 v počtu 
20 dětí. Z toho 10 chlapců a 10 děvčat. Přivítali jsme žáky 1. 
třídy kytičkou a už jsme se těšili, jak si budeme hrát v nové třídě 
mateřské školy, která byla zrekonstruována z tělocvičny. 
  Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání „Školku máme rádi, budeme všichni 
kamarádi“. Nabízíme dětem spoustu vzdělávacích aktivit. První 
společnou akcí se ZŠ a rodiči byla výstava „Dýňových strašidel“, 
která zdobila zahradu před školou. Další podzimní akcí bylo 
„Loučení s létem“, kdy jsme chodili na dlouhé vycházky do 
přírody, kde se děti učily poznávat stromy, lesní plody a život 
lesních zvířátek. Zakončení bylo táborákem s opékáním párků. 
Už teď se těšíme na každoroční zimní návštěvu chaty 
Mysliveckého sdružení, kde si  prohlédneme vybavení a také se 
něco nového dozvíme o životě lesních zvířat. 
  V září nás navštívilo Maňáskové divadlo z Hodonína a přivezlo 
dětem krásnou pohádku „Krtek a princezna“a na vánoce přijelo s 
„Vánoční pohádkou“. 
  V prosinci byl zahájen plavecký výcvik v Hustopečích, který má 
10 lekcí. Naše děti pod vedením p.uč. z plavecké školy si mají 
možnost ve vodě pohrát, využívají různé pomůcky, seznamují se 
s vodou. 
  Před vánočními svátky jsme se těšili na Mikuláše, čertíky a 
anděly z Nikolčic a i když jsme se trošku báli, tak děti přednesly 
básničky a Mikuláš je odměnil sladkostmi. Připravili jsme 
program s vánočními říkadly a koledami, se kterým jsme 
vystoupili v sále OÚ na Mikulášské besídce. 
  Vánoce, to je nejkrásnější období v roce. S dětmi jsme nazdobili 
vánoční stromeček, vyráběli přáníčka, lodičky z ořechových 
skořápek, ozdoby, zpívali vánoční koledy. Pozvali jsme rodiče na 
vánoční dílničku, kde si spolu s dětmi vyrobili svícen z jablíčka, 
ozdobu z včelího vosku nebo vánočního kapra z papíru a teď už 
budeme netrpělivě čekat, jaké dárky nás překvapí pod 
stromečkem. 
  Chtěli bychom poděkovat Obecnímu úřadu za velmi dobrou 
spolupráci,  rodičům a Honebnímu společenstvu za peněžité dary, 
za které byly  nakoupeny hračky. Děkujeme také rodičům, že se 
zapojují do života MŠ, ať už je to oprava hraček, darování 
různého materiálu pro práci, nebo darování a zakoupení nových 
hraček a sladkostí pro děti. 
 
Krásné vánoční svátky, mnoho štěstí a zdraví 
v roce 2012 přejí děti a zaměstnanci MŠ. 
 
                                                                          Anna Rosívalová 
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TJ Diváky  
 

Fotbalové Diváky – ( podzim 2011-2012) 
 
  Novou fotbalovou sezónu 2011-2012 začali naši hráči na 
místním stadionu se Šakvicemi 1:1  a stejným poměrem ji 
ukončili na hřišti ve Velkých Hostěrádkách. V reprezentační 
sestavě Divák je mimo místních občanů i pět ze sousedních 
Šitbořic a jeden z Velkých Němčic, ale ten je stále srdcem 
„diváčák“. Z deseti odehraných zápasů podzimu byly 4 vítězné, 4 
prohrané a 2x jsme remizovali. V tabulce IV.C skupiny jsme se 
skóre 18:14 a 14 body na 6. místě. Nejlepším střelcem podzimu 
je Podlucký Tomáš, který vstřelil 7 branek. Na druhém místě jsou 
Sokolář Pavel, Valíček Jakub a Bartoněk Michal se 3 góly. Po 
jedné vstřelili Mánek Jan a Majer Martin. Za celý podzim jsme 
dostali 11 žlutých karet a 1 kartu červenou. Proto se neobjeví 
v prvních zápasech jara Bartoněk Michal – nejvíce trestaný hráč 
oddílu. 
  Místní fotbalová utkání hrajeme na stadionu, jehož údržba nás 
stojí mnoho úsilí. Posečená tráva se ukládá vedle hříště a místní 
občané nám na vzniklé hromádky přidávají ze svých zahrádek. 
Větší problémy nám ale dělá naše mládež. Schází se u kabin, 
devastuje venkovní majetek TJ a o nepořádku ani nemluvě. 
Rozbité a pomalované lavečky, lavice a buňka, stovky nedopalků 
od cigaret, plastové lahve, ale i skleněné od tvrdého alkoholu. To 
vše uklízíme před každým domácím utkáním. Na otázku: „Proč 
někoho nechytnete?“ se ptám: „Vědí rodiče, co jejich děti 
dělají?“ Na zimu jsme byly nuceni uschovat všechny lavečky a 
s velkou  pravděpodobností budou vyměněny za mobilní. Turnaj 
ve stolním tenisu se v letošním roce o vánočních svátcích 
neuskuteční. Bude-li určen náhradní termín, včas podáme 
informace.  
  

  Vážení spoluobčané, za chvíli začínají největší svátky v roce a 
proto mi dovolte, abych Vám všem co nejsrdečněji popřál mnoho 
krásných a příjemných chvil strávených v kruhu rodinném i mezi 
námi všemi. Veselé vánoce, úspěšný Nový rok 2012 a dobrou 
spolupráci se všemi občany přejí všem sportovci.  
                          

                  Jaroslav Hekl, předseda TJ 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                        

Připravujeme  
 
Plán  kulturních akcí na celý příští rok ještě není připravený, tak 
alespoň co nás čeká v prvních měsících nového roku:  
 
19. února  v  sále  dětský karneval –  začátek  v 15 hodin 
25. února Masopust – sraz ve 13 hodin u obecního úřadu 
Dále se můžete těšit na velikonoční zdobení perníků, Den matek, 
v plánu je také Májová zábava. U těchto akcí není zatím pevně 
dané datum, vše bude dopředu sděleno plakáty. Kulturní komise 
chystá uspořádat  v rámci Dne dětí  zájezd do ZOO Lešná – 
datum 2. června. Podrobnosti  budou upřesněny ve velikonoční 
Habrůvce. 
                             RP 
 
 

Poděkování 
 

  Kulturní komise při OÚ Diváky děkuje všem  za pomoc při 
přípravě kulturních akcí a za  dobrovolné příspěvky, které jsou 
využity pro naše nejmenší. Letos díky Vám najdou děti ze školky 
pod vánočním stromečkem DVD přehrávač.  
  Přejeme Vám šťastné a veselé prožití Vánočních svátků a 
šťastný nový rok 2012 a těšíme se na Vaší hojnou účast na 
dalších akcích v příštím roce. 

Luděk Hájek, předseda kulturní komise 

Stezka Jiřího Bezděka 
 

  Dne 3. září 2011 jsme uspořádali  2. ročník Stezky Jiřího 
Bezděka. Sraz byl u  pošty a společně jsme se vydali na hřbitov, 
kde jsme zapálili svíčku a minutou ticha jsme uctili památku pana 
Jiřího Bezděka, od jehož úmrtí uplynulo již 5 let. Pak jsme 
pokračovali v cestě směrem ke skalce. Děti během cesty plnily 
různé úkoly, mohly si například vyzkoušet hod granátem na cíl, 
skákání panáka nebo střelbu ze vzduchovky. Jakmile měly 
všechny děti splněny úkoly, dostaly občerstvení a poseděly u 
táboráku. Jako zpestřením byla malá ukázka z kynologie. Paní 
kynoložka Irena Šetlová nám ukázala přehlídku výcviku psů. 
Děti si samy mohly vyzkoušet dát pejskům odměnu v podobě 
granulí. Pan František Bezděk poskytl finanční příspěvek, za 
který touto cestou ještě jednou děkujeme. 

NH 
                                                                                                                                            

 

Rozsvícení vánočního stromu 
   
  První adventní neděle letos připadla  na  27. listopad. 
Rozsvícení vánočního stromu tentokrát proběhlo v pozměněné 
podobě a podle ohlasů se to občanům líbilo.  V rozhlase hrály 
vánoční písničky a každý vnímal atmosféru adventu a 
přicházejících Vánoc. Paní Irena Kaňová nám přečetla moc hezké 
vyprávění o svíčkách na adventním věnci, protože každá má svůj 
název a význam. Už z dálky jsme slyšeli cinkání zvonku, byl to 
anděl, nesl velikou obálku a v ní dopis od samotného sv. 
Mikuláše, který všechny zval na Mikulášskou besídku. A aby to 
dětem, které se těšily na balíčky, nebylo tak moc líto, rozdal jim 
anděl malou sladkou mlsku. Na zahřátí se rozléval vánoční punč 
a vánoční čaj.         

    NH 

 
 
 

Stezka odvahy 
 

  Na 14. října 2011 jsme dětem přichystali stezku odvahy. 
Původní záměr byl jít až ke kapli, ale nakonec jsme trasu trochu 
zkrátili, aby se nám děti tolik nebály. Cesta byla vyznačená 
rozsvícenými svíčkami. Z křoví se ozývaly výkřiky hejkalů, 
strašidel a lesních skřítků. Od smrtky, která byla také ukryta 
v lese, dostaly děti kartičku s razítkem, a pokračovaly v cestě 
k cíli, kde na ně čekala sladká odměna. Všechny děti byly 
statečné! 
                                                                                                   NH 
 
 

Mikulášská besídka 
  3. prosince 2011 se konala v místním sále Mikulášská besídka, 
na kterou si děti z mateřské školky a z  1. a 2. třídy přichystaly 
pod vedením paní učitelek vystoupení. Své umění nám předvedlo 
Mikulášské žesťové kvarteto. Zahrálo nám vánoční koledy a 
připravilo si soutěž pro děti, které pak odměnilo bonbony. 
Samozřejmě přišel i Mikuláš s andělem, které už všichni 
očekávali a rozdali dětem perníky a čokoládové kalendáře. 
Všichni si pak mohli nabídnout vánoční čaj a linecké cukroví  
 
                                                                                                   NH 
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Bažant pečený na slanině                   
 
Na 2 porce potřebujeme: 1 bažant, 130 g slaniny, 50 g másla, pepř, nové koření, bobkový list, jalovec, sůl 
 
Očištěného bažanta protáhneme 80 g na proužky nakrájené slaniny (prsíčka a stehna), další 40–50 g slaniny 
nakrájíme na plátky, část vsuneme pod kůži na prsíčkách, část do břišní dutiny. 

Osolíme, opečeme na 50 g másla, přidáme 3 celé pepře, 2 zrnka nového koření, kousek bobkového listu a 1–2 
jalovčinky. Za stálého polévání vypečenou šťávou pečeme v troubě do měkka, šťávu doplňujeme vodou nebo vývarem. 

Starší kus nejprve podusíme v přiklopeném pekáči a potom odklopíme a pečeme do zlatova. Podáváme s bramborem a kompotem z brusinek, 
jeřabin nebo klikve, nebo se zeleninovým salátem. 

 
 

Kančí kýta se šípkovou zavařeninou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      

Myslivost  
 

  Členové Mysliveckého sdružení Diváky se v průběhu uplynulého 
roku  věnovali především péči o zvěř. Pravidelné přikrmování 
zvěře probíhalo v zimních měsících každou neděli dopoledne. Za 
tuto činnost v našem sdružení odpovídá myslivecký hospodář pan 
PaedDr. Jaromír Čuta. Organizuje a řídí krmení pro veškerou 
lovnou zvěř, která žije, nebo se v době zimní nouze zdržuje v 
divácké honitbě. V dobré kvalitě se nám podařilo sklidit tři seky 
vojtěšky, kterou skladujeme v senících u Pohledny a pod 
Rasoviskem. Na 40 arech nám v tomto roce narostla kukuřice na 
zrno.  Část klasů sušíme na chatě, zbytek porostu byl ponechán 
jako krytina pro drobnou zvěř a zdroj potravy. Pro zimní 
přikrmování bažantů a srnčí zvěře jsme nakoupili ječmen a 
pšenici, od firmy Zemax,a.s. Šitbořice jsme zabezpečili  
 
 

                           Pozvánka na ples 
 

           Myslivecké sdružení Diváky Vás                                                                             
...........zve v pátek 27. ledna 2012  na 

 

                            8. myslivecký ples 
 

 
 

 

slunečnicový a kukuřičný pozadek  Ve spolupráci s Okresní 
mysliveckou jednotou v Břeclavi jsme pro naši honitbu obstarali 
léčivé granule a medikovanou sůl. 
  Začátkem roku byla kompletně vyměněna dřevěná podlaha na 
chatě, je třeba dokončit olištování podlahy po celém obvodě 
společenské místnosti. Tuto práci si vzali za své naši stolaři, pan 
Ludín Bořivoj a Lubomír. Práce s vyvezením  hlíny a navezením 
drti pod podlahu zabezpečili  pan Bínek, Skřivánek, Kaňa a 
Ryšavý. 
  Třetím rokem se věnujeme odchovu bažantů v odchovně, kterou 
máme na naší chatě. 
  Na konec školního roku jsme již tradičně připravili pro děti 
mateřské školky a mladší žáky  poznávací závod „ Příroda kolem 
nás“. Účast dětí a rodičů nebyla největší, ale i přesto byla akce 
zdařilá a děti předvedly slušné znalosti. 
  Mezi kulturní akce nemůžeme počítat hony, které v tomto roce 
máme čtyři. 
Dne 17. prosince byl velký hon, tradičně ukončen poslední lečí v 
sále OU Diváky.  
   
Myslivecké sdružení a výbor honebního společenstva Diváky 
přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků, šťastný 
nový rok, mnoho štěstí, zdraví, lásky a osobních a pracovních 
úspěchů v roce 2012. 
                                                                                                                                                                                                                           
..............................................................................Bořivoj Rozsíval      
 

 

Vážení  občané, 
dovolujeme se na Vás obrátit s nabídkou odběru 
obědů ze školní kuchyně v Divákách. 
Cena obědu je 50,- Kč (včetně donášky domů). 
Věříme, že zvážíte tuto nabídku a posoudíte její 
výhody. 
Více informací na telefonním čísle 519 421 928 , nebo   
739 114 504  ( p. Tomková). 
 
                          Tomková Lenka, vedoucí školní jídelny  
 
 
 

 

Na 5 porcí: 1 1/2kg kančího masa z kýty 100g slaniny sůl 5 zrnek 
pepře 2 zrnka nového koření 3 bobulky jalovce 1 bobkový list 
proutek tymián 1/4 litru červeného vína hovězí vývar dle potřeby 
30g másla 30g mouky, nebo housky 120g šípkové marmelády 
z Labužníka, nebo koupené 1/2 citronu bez vosku kůra i šťáva 
1/8l madeirského vína, nebo Portu Mořidlo: 1/3 l octa 1/2 l vody 
120g kořenové zeleniny (cerel, mrkev petržel) 120g cibule 
citronová kůra ze 1/4 citronu bez vosku 10 zrnek pepře 3 zrnka 
nového koření 5 bobulek jalovce 1 bobkový list proutek tymiánu 
 

Postup přípravy: 

Maso z kýty divokého vepře zbavíme sádla, vypereme a 
naklepeme. Pak maso vložíme do kameného hrnce, zalijeme 
mořidlem a zatížíme a dáme do studena na 4 dny (je-li maso 
z mladého kance, stačí 24 hodin) odležet. Sem tam otáčíme. 

Na rozehřáté na jemno nakrájené slanině na prudko osmažíme 
maso, přidáme kořenovou zeleninu z mořidla, koření vyhodíme a 
přidáme čerstvé koření. Vše dobře osmažíme do zlatova. 
Podlijeme trochou hovězí polévky, osolíme a dusíme. Mezi 
dušením podléváme maso červeným vínem a mořidlem. Dusíme 
tak dlouho, až maso změkne. Pak zahustíme omáčku žlutou 
řídkou jíškou (nebo na másle osmaženou strouhankou), dle 
potřeby zalijeme polévkou, přidáme šípkovou zavařeninu, 
citronovou kůru i šťávu, podle chuti soli navíc a popřípadě cukru 
a dobře povaříme. 

 

Maso vyjmeme, necháme chvíli odpočinout a potom nakrájíme 
na plátky. Mezi tím přidáme do omáčky madeirské nebo 
Portské víno, prohřejeme a propasírujeme na maso. Podáváme 
horké, obložené plátky citronu s houskovým knedlíkem. 

Mořidlo: 
Vodou zředěný ocet, na lístky nakrájenou zeleninu, cibuli a 
koření (svázané do kuchyňské gázy) povaříme asi 5min. 
Necháme vychladnout 
 

 

Oznámení 
Ordinace MUDr.Nentvicha o vánočních prázdninách: 
Uterý 27.12. a středa 28.12.2011 : zástup MUDr.Glierová ve 
Vranovicích  8 - 10 (tel. 519 433 116) 
Čtvrtek 29.12. - MUDr.Nentvich jen v Šitbořice  7 - 10 hod.  
Pátek 30.12. - MUDr.Nentvich ve V.Němčicích  7 - 10 hod.  
 
Ordinace MUDR. Chvátalová   28.12.2011  neordinuje 
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Z kronik  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I  Předně čten protokol s posledního sezení 19 října tr. 
II Jednání o podpoře Barbory Klobásové jedno hlasně rozhodnuto by se Jeji žádostˇ  odeslala v podporu v jaziku moravském. 
III Jednání v zapravení směnky Záložně kloboucké podál pán starosta návrh následující: By se zapravilo samými ručiteli bývalími než se 
odeberou věci od starého představenstva. Po případě odebrání věcí se zaplati obnos ten buď celkem s obecniho majetku a nebo se bude 
splácet po lhůtách půl letních. novým představenstvem v tomto smyslu souhlasili všichni. 
Timto protokol skončen 
V Divákách dne 21 října 1895 
 
 

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2011 

 

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od srpna do 20.prosince 2011 
 

  
   
Narození:                                    Sňatky:                                        Úmrtí :                                                                                                               
Denis Vyhňák                                                                                                                                      Jan Tesař 
Ivana Šebelová                                                                                                                                    Alois Matýšek 
Petr Zerzáň                                                                                                                                          Růžena Veverková 
Filip Hubička 

Blahopřejeme jubilantům : 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 
              
 

 
               
Termín uzávěrky dalšího čísla : 22.3.2012 
 
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 

Září: 
61 let    Hájková Františka 
62 let    Střelec Václav 
63 let    Čutová Jana 
63 let    Bělková Drahomíra 
68 let    Hrdlička Miroslav 
72 let    Sokolářová Bronislava 
78 let    Rosívalová Marie 
79 let    Rozsíval Václav   
81 let    Gracl Oldřich     
 

Říjen: 
61 let    Němečková Alena 
62 let    Divišová Marie 
65 let    Psota Josef 
67 let    Ryšavý Josef 
76 let    Sedláčková Marie 
80 let    Matýšková Bohumila 
82 let    Stehlík Karel    
83 let    Graclová Marie 
94 let    Pohanková Hedvika 

Listopad: 
60 let   Hoško Jan 
68 let   Rozsívalová Ludmila 
69 let   Gloc Karel 
75 let   Zhejbalová Marie 
81 let   Čurda Milan 
86 let   Strouhalová Anna 
 

Prosinec:  
61 let    Vrážel Václav 
63 let    Petrášová Blanka 
63 let    Glocová Dagmar 
66 let    Hrdličková Marie 
84 let    Pernikářová Drahomíra 
84 let    Baťková Štěpánka 
88 let    Sedláčková Růžena 
 
 

Ze statistiky k 22.12 2011: 
Počet obyvatel:  522 
Narození:  7 
Úmrtí:  6 
Sňatky: 3 
Přistěhovalo se:   20  občanů 
Odstěhovalo se:   13  občanů 
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