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NA ŠTĚPÁNA
Hlásní klidili se ven z hospody.
„Kam ideš?“ zastavil Borek Rybáře v síni.
„A k starostovi a radním. Neco se šije. Haţ rozmlátijó hospodu,
bode pozdě.!
Dusno, nabobtnalé výpary koţichů, rozpaluje hlavvu do
bláznění. Neţivě blikají ţlutá dvě světýlka lamp. Zadní světnička
taky je plna. Tam hrají v karty.
„Švec jede na svini, trhá z ní štětiny, sviňa křičí rech, rech, rech,
jen ty mě, ševče, nech!“
piští Studýnka. – Miklík skáče uprostřed šenkovny na skrčených
noţkách, napodobuje ţábu.
- Hospodu jako kdyţ prolije smíchem.
„A kdo to dovede – temu zaplatím půl litra gořalky,“ zakládá se
udýchaná ţába – Miklík,
ještě cosi dodal, ale uţ ho nebylo slyšet pro rozburácenou sílu
vojenské písně.
Vtom se otevřely dveře a hustá pára povodní se vyvalila do síně.
V páře jak v oblacích z nebe spadlý prorok plovala do šenkovny
široká, jako skála do výšky tesaná, dlouhým čupřinatým
koţichem porostlá postava přednostova. Rukou po koţichu
pošlohával pruţně se ohýbajícím býkovcem. Za ním – uţ
v řídkých oblacích vznášely se druhé dvě postavy – radní
Chalupa a rezavý, poťouchlý Mikulica.
Zrak starostův, plný vědomé sobě hrůzy, rozhlíţel se po
rozkřídlené šenkovně, nevšímaje si bělovlasého stařečka Marečka
otce číslo 5, který dával zavdávat.
„Chaso!“ vřavou vysoko proniknul starostův hlas – „Huţ je
jedenást hodin, policejní hodina preč! Včil poróčím já, deţ
nechcete poslechnót hani hospodskýho, hani hlásnéch. Dům!--Hospoda tichne, dveřmi od vedlejší světnice derou se hlavy –
Vzadu u kuchyně kdosi zavrčel.
„Kemu se to nelíbí?“ – pokročil starosta s výrazem
poškádleného buldoka v potrhaném obličeji. – „Ptám se, kemu se
to nelíbí? Hať předstópí a promluví veřéně!“
Nikdo se nehýbá.
„Tak zaplatit a – ven!“
Chasu jako by skropil. Menší kryjí se za záda rekrutů, starší
vzdorovitě hledí pod nohu.
„A šak me nic neděláme!“
„Kdo to řekl?“ otočil se starosta a zamířil rovno
k Pazderkovýmu Jankovi, který jediný ze všech hleděl starostovi
zpříma a bujně do očí. – „Co neděláte!? Křičíte? Řvete!
Rámusíte! Co chcete ešče dělat? – Dům, povídám! A te , Honzo,
dé si pozor! – Dé si pozor, hať to nedopadne zas jako vlůni a
letos vo hodech. Seš beztak na moteku! –„
„Kdo je na moteku?“
„Povídám, mlč! –„

Jan zakoulel očima – nůţ schovaný měl v holince.
„Déte si, chlapci, říct a dite dům,“ mírněji uţ napomínal chasu
radní Chalupa.
Mikulica rozčileně překusoval špičku dýmky. Ta červená jeho
hlava jen hořela nedočkavostí a dobře zaloţeným sebevědomím.
Za mlada býval nejslavnějším práčem v celém okrsku.
Starosta zvolna odvracel se od Janka.
Sotva se obrátil, za zády uţ se vznesl bzukot.
„A kdo mně má co říkat, ţe su na moteku?!“
„A bét moţem, kde chceme! – Hjiní só tu taky“, podpaloval pod
ním Ludvík.
Starostův koţich sebou zatřásl – V ráně tu stál celým tělem proti
nim a vyhrůţmě vracel se k Jankovi. – Ten se ohlédl za sebe.
Nějak zřidla dříve tak odhodlaná řada spiklenců – tři postavy
zadními dveřmi kradly se dvorem do bezpečné tmy.
„Co se vohlíţíš? --- Co se vohlíţíš, ptám se ti? Totok je mně
nápaditý, ţe se vohlíţíš. – Meslíš si, kolik hjich za tebó je? Málo
ti, chlapče, pomůţó – Vidíš – já třeba vím, ţe te a Ludvík a
támhle Hantoš máte v holínkách nůţe. A přeci se vás všech
nebojím haji s noţama,“ přistoupil Filipek ke vzbouřencům ještě
blíţ. – Radní Chalupa ještě včas zachytl starostovu pěst.
„Ven – ven!“ hnal chasu rozkacený Filipek z chrámu ďáblova. –
„Ven! – Podivé se, vidíš ho?“ pošimral býkovec Jankovi zrovna
pod nosem.
Ruce Jankovy rozčileně šmátraly uţ po stehně, kdyţ tu zbylou
chasou náhle zachvěla malomocná ochablost. – Jedni se uţ
vytratili, druzí odstupovali, stáli uţ jen nejodváţnější. I ti hleděli
placením zatajit svoje rozpaky. S vrčením odcházel i Ludvík
s Jankem. Staří házeli karty na stůl a k rozejití chystali se i oni.
Teprv teď si zasedli a nalít si dali „hóřadi“.
Vtom do hospody vešel četník, po loňské výtrţnosti letos do
Habrůvky schválně poslaný.
„Tak vy teda máte otevřeno přes policejní hodinu?“vítal Rybáře,
v loket spouštěje svou bodákem nastraţenou pušku. „To si
musíme zapsat.“
„Prosím, pane šandár, só tu hóřadi. Hóřade přeci nemoţu
vehnat!“
„Vy máte mít o deseti hodinách zavříno. Dostal ste přec od
hejtmanství vyrozumění? – Ve jménu zákona – „ vstoupil četník
na práh postranní místnosti – „kaţdý ať jde domů!--„
Pak se obrátil se starostovi a dodal: „Pane starosto, pojďme
k vám!“ Hospoda se rychle prázdní.
Se zoufalou tváří zhasíná Rybář lampu.
„Totok mně eště chybělo!“ – povzdychl si a dal se do sbírání
sklenic.
Z dolního konce dědiny rozlehla se řvavá píseň chasy. --Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi I

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2012 se nezadrţitelně krátí, zasněţená malebná okolní krajina by celou atmosféru vánočních svátků dokreslovala lépe, ale nedá se nic
dělat. S koncem roku je čas na ohlédnutí se zpět, ale i na plány pro rok následující. Je také vhodná doba na poděkování. Poděkování všem,
kteří se jakýmkoliv pozitivním způsobem zapojili do ţivota naší obce. Ať uţ se jedná o členy tělovýchovné jednoty či mysliveckého
sdruţení, Základní a mateřskou školu v Divákách, rybáře, kulturní komisi nebo spoustu dalších občanů obce, kteří s organizací kulturněspolečenského ţivota v obci pomáhají nebo se těchto akcí zúčastňují.
Váţení spoluobčané přeji Vám klidné a spokojené Vánoce a do roku 2013 hodně zdraví, osobní spokojenosti a pohody.
Libor Veverka

Zprávy OÚ
Co plánujeme v roce 2013
Rok 2012 byl ve znamení realizací a dokončení co nejvíce
drobných a malých akcí, tedy akcí v řádu maximálně několik
desítek tisíc korun. Z větších byla dokončena a uzavřena akce
„Revitalizace zeleně v obci Diváky I“, která byla zahájena jiţ
v roce 2011. Důvod byl prostý. Máme před sebou několik
velkých projektů, na které je potřeba více příprav a tedy více
času. Taktéţ byla snaha co nejvíce eliminovat výkyvy ve
finančních prostředcích obce právě s ohledem na připravované
akce a vytvoření částečné rezervy finančních prostředků. To
samozřejmě neznamená, ţe malé akce nebudou dále realizovány,
jen jich bude méně. Konečně je vydáno stavební povolení na
zabezpečení zemního tělesa – svahu na Horním řádku, kde ujíţdí
nejen svah, ale i cesta s vodovodním řádem. Tady se jedná o
předpokládanou částku cca 1 mil. Kč a bude záleţet na výši
dotace, kolik z této částky půjde na vrub obce. Další významnou
investicí je plánované vybudování obecního sálu – tělocvičny
vedle obecního úřadu. Tady je předpokládaný náklad cca 18 mil.
Kč. Je hotová studie a pokračujeme v dalších přípravách. Na
Státní fond ţivotního prostředí byla opět začátkem prosince
odeslána ţádost o dotaci na výstavbu sběrného dvora. Během
první poloviny roku 2013 by mělo být známo, zda ţádost uspěla
či nikoliv.

Odpady - sběrný dvůr
Objem odpadů vyprodukovaných v obci v letošním roce se nijak
zásadně nelišil od let minulých a dá se říci, ţe se stabilizoval.
Systém sběru, který aplikujeme je taktéţ po mnoha letech zaţitý
a zatím se nebude měnit. Separaci neboli třídění odpadů je však i
nadále moţno zlepšovat. Z prodeje vytříděných komodit se obci
vrací finanční prostředky, které částečně pokrývají ztrátu a díky
tomu nezvyšujeme poplatek. Mnoho domácností třídí poctivě a
patří jim dík. Bohuţel jsou i tací, co třídí málo, nebo vůbec.
Sběrné nádoby (popelnice) mají plné stavební suti, trávy, papíru,
PET lahví apod.. Od roku 2013 bude nově svozová firma
namátkově obsah sběrných nádob kontrolovat a při zjištění
obsahu tříditelných sloţek odpadů, popřípadě nadměrného
mnoţství suti, hlíny atd. nebude sběrná nádoba vyprázdněna.
Všechny termíny svozů včetně plastů jsou uvedeny v kalendáři,
který jste obdrţeli spolu s Habrůvkou.
POZOR:
Svoz komunálního odpadu bude jiţ tuto sobotu 22. prosince.

Poplatky 2012
Odpad : 400,-Kč na osobu ( a nemovitost ) – splatnost do 30.4.,
pokud je částka vyšší jak 1000,-Kč – je moţno poplatek
………..zaplatit ve dvou splátkách se splatností do 30.4 a 30.6.
Psi : 80,- Kč za kaţdého – splatnost do 31.3.
Hroby : podle rozměru – splatnost do 31.3.
Poplatky se na pokladně Obecního úřadu začnou vybírat od
1.3.2013 !
Bezhotovostní platbu na účet obce, lze uhradit jiţ 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 1340,
specifický symbol : číslo domu
Poplatek pes:
variabilní symbol 1341,
specifický symbol: číslo domu
Hrobové místo:
variabilní symbol: 36322111
specifický symbol: číslo hrobu

!

Dle Obecně závazných vyhlášek platí ohlašovací povinnost
vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti.

Územní plán
Nový územní plán obce je jiţ hotov a od začátku prosince je v
platnosti. Tento dokument je k nahlédnutí také na stavebním
úřadě v Hustopečích a také na webových stránkách
www.hustopece-city.cz. Celkový náklad 282000,- Kč, z toho
105600,- Kč z dotace od Jihomoravského kraje.

Škola v Divákách
Zastupitelstvo obce se jiţ několikrát zabývalo situací ve
společném školském obvodu, který má obec Diváky vytvořený
s obcí Nikolčice a která nastala po výměně ředitele školy.
Navenek se můţe zdát, ţe je ve škole vše v pořádku, bohuţel
tomu tak není a pořekadlo „Není všechno zlato, co se třpytí“
přesně tento stav vystihuje. Ujišťujeme rodiče dětí, které školu
nebo školku nejenom v Divákách navštěvují, ţe budeme dál
velice pozorně celé dění kolem školy sledovat.

Kultura - škola - sport
Základní škola v Nikolčicích
Milí žáci, vážení rodiče,
žáci a učitelé společně s rodiči přivítali 3. 9. 2012 nový školní
rok 2012 / 2013.
Nový školní rok byl zahájen s novým vedením školy. 1. 8. 2012
nastoupila do funkce ředitelky školy Mgr. Jitka Gebauerová. Ve
vedení školy zůstává zástupce ředitelky p. ing. Ladislav Straka a
nově byla pověřena zástupcem pro předškolní a mimoškolní
vzdělávání p. Bc. H. Pokorná. Vedení školy dále tvoří výchovný
poradce p. Mgr. J. Homola a zodpovědný pracovník pro primární
prevenci p. Bc. Chalupný.
ZŠ a MŠ Nikolčice je úplnou základní školou, jejíţ součástí je
mateřská škola Nikolčice společně s výdejnou pro děti MŠ, dále
pak mateřská škola Diváky společně s jídelnou, dvě oddělení
školní druţiny a jedno oddělení školního klubu. Celkový počet
ţáků v ZŠ k 30. 9. 2012 je 143, v mateřských školách
51dětí. Celkem nyní v právním subjektu pracuje 19 pedagogů ,
včetně vychovatelů, 2 pedagogické asistentky a 10 provozních
zaměstnanců.
Jaké je sloţení pedagogického sboru a tříd? 1. třídu vyučuje p.
Mgr. Lenka Kaplanová, 2. třídu vyučuje p. Jana Čutová, 3. třídu
vyučuje Bc. Hana Pokorná, 4. tř. vyučuje p. Mgr. Andrea
Slavíková, 5. tř. vyučuje p. Bc. Petr Chalupný, 6. tř. vyučuje p.
Mgr. Jiří Slavík, 7. tř. vyučuje p. Mgr. Lubomír Šlancar , 8. tř.
vyučuje p. ing. Libuše Nováková, 9. tř. vyučuje p. PaedDr.
Jaromír Čuta. Cizí jazyk na školách vyučuje p. ing. Libuše
Nováková a p. uč. Simona Konečná.
Na škole dále působí dvě vychovatelky školních druţin p.
Bc.Hana Pokorná a p. Jana Čutová, dále jedna vychovatelka
Alena Ryšavá, která vede školní klub.
Dle upraveného učebního plánu jsou vzděláváni 2 integrovaní
ţáci, kterým se věnují dvě asistentky pedagoga p. Lenka
Tomková a p. Ilona Honzíková.
O děti v mateřské škole Nikolčice se starají p. učitelky Eva
Rohrerová a Ivana Valentová.
O děti v mateřské škole Diváky se starají p. učitelky Anna
Rosívalová a Simona Konečná.
Provozními zaměstnanci škol : ZŠ Nikolčice – uklízečky – p. V.
Strouhalová, p. J. Mahovská
MŠ Nikolčice – školnice – p. O. Šťavíková
Odloučené pracoviště Diváky – školnice – p. H. Dostálová
Do nového školního roku vstupujeme s určitými změnami :
V prvé řadě upozorňujeme na změny plateb za stravování, změny
plateb úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání a jiné platby.
Škola pomalu společně s rodiči přechází z plateb v hotovosti na
platby převodem, podrobnější informace najdete také na
webových stránkách školy, v sekci pro rodiče.
Další aktuální změnou je rozšířená informovanost pro rodiče a
veřejnost. Byly aktualizovány webové stránky školy a došlo k
aktualizaci informativních nástěnek pro rodiče ve škole, MŠ
ŠD a ŠK.
Ve školní jídelně v Nikolčicích byla posílena pracovní síla o
kuchařku / na sníţený úvazek /, z důvodů zvýšeného počtu
strávníků. Jídelníčky na kaţdý týden jsou pravidelně vyvěšeny ve
školách i na webových stránkách školy. Vzhledem k tomu, ţe se
jedná o stravování dětí, budou dodrţovány a plněny předepsané
výţivové normy, dodrţován spotřební koš pro ţáky.
Proto budou do jídelníčku pravidelně zařazovány ryby,
luštěniny, mléko, mléčné výrobky apod.
Aktuální stav strávníků v tomto školním roce je celkem 116
přihlášených strávníků v Nikolčicích, celkem 70 přihlášených
strávníků v Divákách.
Mateřské školy mají celkem 51 strávníků.
Vedoucí školních jídelen zůstávají p. Alena Hanáková v
Nikolčicích, p. Lenka Tomková v Dïvákách . Velmi chutná jídla

vaří ve školní kuchyni Nikolčice p. Miroslava Vaňková a p. Eva
Bedřichová. Ve školní kuchyni Diváky vaří p. kuchařka Romana
Sokolářová.
V mateřské škole v Nikolčicích výdej a přípravu pokrmů
zajišťuje p. Olga Šťavíková
Ceny obědů (včetně pitného reţimu) se nezměnily.
Další změnou je úprava vzdělávání na naší škole, které bude
probíhat nadále podle ŠVP s názvem „Sportem za kvalitou
výuky“ pro základní vzdělávání. Program byl aktualizován a
doplněn s platností od 3. 9. 2012 . Na 1. stupni byla zavedena
výuka anglického jazyka jiţ od 1. a 2. ročníku a to s časovou
dotací 1 hodina týdně a ve 4. ročníku byla zavedena výuka
informatiky, také s časovou dotací 1 hodina týdně. Na druhém
stupni byla zavedena výuka ruční práce v 7. roč. i pro chlapce.
V 9. ročníku byla posílena výuka matematiky o 1 hodinu týdně
z důvodu přípravy ţáků na střední školy.
Mateřské školy budou poskytovat výchovu a vzdělávání podle
ŠVP pro předškolní vzdělávání, ve školních druţinách bude
poskytováno zájmové vzdělávání dětem dle ŠVP pro zájmové
vzdělávání. Výchovu a vzdělávání škola rozšiřuje nabídkou
nepovinných předmětů a bohatou nabídkou zájmových krouţků.
Celkem 16 zájmových činností bylo nabídnuto ţákům školy a 6
zájmových činností dětem v mateřské škole.
V rámci dlouhodobého transformačního procesu ve školství se
vedení ZŠ a MŠ bude snaţit spolu s kolektivem pracovníků o
nastolení atmosféry vzájemné důvěry a tolerance především ve
vztazích učitel-ţák, učitel-učitel, učitel - rodič. Jeho nedílnou
součástí bude
vytváření vhodných pracovních podmínek,
příznivého školního klimatu,vytváření zdravého a estetického
prostředí školy, a postupné vybavování kvalitními a moderními
učebními pomůckami. Během prázdninových dnů byla školní
druţina v Nikolčicích vybavena novým nábytkem, zakoupeny
další šatní skříňky pro ţáky, v současné době je plánováno pro
ţáky do pracovních činností nové vybavení moderních stavebnic,
rekonstrukce nové školní knihovny s čítárnou, byly zakoupeny
výukové programy pro ţáky 1. st. a výukové materiály pro
předškoláky obou mateřských škol. V nejbliţším období se
připravuje zahájení plnění EU peníze do škol. Jedná se o
vybavení třídy v rámci zlepšení podmínek pro výuku
přírodovědných předmětů a jiné. Snahou vedení školy je
zavedení nových metod a forem práce s vyuţitím moderních
informačních technologií. Výsledkem kvalitní práce školy by
měla být stabilní docházka ţáků do místní školy, a hlavně to , ţe
se místní škola stane střediskem dění v obci a místem, kam ţáci
budou rádi chodit. Odrazem kvalitní práce na škole by měly být
výborné znalosti ţáků, coţ ukáţe na konci školního roku
testování ţáků v různých ročnících, dále pak přijetí ţáků na vyšší
typy škol, úspěchy ţáků při reprezentaci školy a největší
odměnou pro všechny i to, ţe se ţáci se do naší školy budou vţdy
rádi vracet.
Co nás čeká v novém školním roce ?
V letošním školním roce usedlo poprvé do školních lavic 9
prvňáčků. Váţím si rodičů a veřejnosti, kteří podporují a budou
podporovat místní školu.
Byly bych velmi ráda, kdybychom všichni společně školu
vnímali jako pevný základ ţivota. Těším se na úzkou a vstřícnou
spolupráci s rodičovskou veřejností, občany v novém školním
roce 2012 / 2013.
Prioritou vzdělávání na škole, v tomto školním roce, bude
ověřování školních vzdělávacích programů v praxi, zvýšenou
pozornost budou pedagogové věnovat čtenářské, matematické
gramotnosti, výuce jazykové a ICT. Péče o ţáky se specifickými
poruchami učení, péče o ţáky nadané bude v tomto školním roce
také prioritou a to ve spolupráci s výchovným poradcem, s PPP a
školskými poradenskými centry. Od měsíce října nabízíme těmto
ţákům dyslektický krouţek, poradnu pro rodiče a jiné sluţby.
Nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a jejího

plnění je také zapojení školy do projektů v rámci výchovy ke
zdraví, etické výchovy, prevence proti šikaně, dopravní výchovy,
výchovy k ekologii, včetně enviromentální výchovy, EU – peníze
do škol, Celé Česko čte dětem, Rodiče vítáni, Němčina nekouše
a jiné. Důleţitou součástí výuky budou projektové dny ve škole,
návštěvy divadelních představení, koncertů, výukových
programů, sportovní aktivity, výstavy, exkurze a zapojení školy
do různých olympiád, navázání partnerských vztahů s okolními
školami a zahraničním partnerem. V plánu máme také projekt
„Škola otevřena pro veřejnost“, kde nabídneme veřejnosti různé
aktivity v rámci odpoledních hodin. Momentálně nabízíme opět
vyuţití tělocvičny, jejíţ provoz byl zahájen od měsíce října, do
budoucna chceme nabídnout veřejnosti výuku cizího jazyka a
jiné.
Na škole nově od letošního školního roku pracuje ţákovský
parlament, který úzce spolupracuje s vedením školy. Tvoří ho
zvolení ţáci z kaţdé třídy. Tento parlament je nedílnou „pravou“
rukou ředitelky školy. Cílem parlamentu je vytvořit informační
most mezi ţáky a učiteli. Vytvořit zpětnou vazbu pro všechny
učitele a vedení školy. Předcházet jevům jako jsou šikana,
fyzické obtěţování, psychické vydírání a podobně. Bdít nad
striktním dodrţováním školního řádu, který je základním
předpokladem k rozvíjení osobnosti svobodně a demokraticky
myslícího ţáka naší školy.
Během školního roku nadále bude opět fungovat redakční rada.
Ţáci budou spoluautory a vydavateli školního časopisu, budou
přispívat svými příspěvky i do místního zpravodaje.
V závěru roku ţáci 9. třídy ukončí povinnou školní docházku a
své znalosti představí před ţáky, pozvanými hosty formou
prezentací ročníkových prací. Tyto ročníkové práce jsou
novinkou na zdejší škole. Náměty pro ročníkové práce si ţáci
mohli sami vybrat dle rozpisu témat. V současné době jiţ ţáci
práce připravují pod vedením pedagoga.
Ke konci školního roku chce škola nabídnout ţákům moţnost
strávit v kolektivu spoluţáků společný pobyt na škole v přírodě
se zaměřením na poznávání své vlasti, historie tradic a ozdravný
pobyt se zaměřením na poznávání cizích zemí.
Součástí výuky jako kaţdoročně bude lyţařské kurz, kurz
plavání, nově bude zavedena výuka bruslení a jiné. Škola se opět
zapojí do sběrových aktivit i charitativních činností a jiných
mimoškolních aktivit dle pracovního plánu práce na tento školní
rok.
Podrobnější informace ţáci a rodiče obdrţí vţdy předem a
budou moci shlédnout s předstihem na webových stránkách
školy nebo na venkovních vývěskách školy.
Oblast zájmového vzdělávání :
Hlavním posláním ŠD je umoţnění odpočinku a rekreace dětí
po vyučování a skládání zájmových činností. V ŠD vytváříme
předpoklady účelnému vyuţití volného času dětí a vhodně
organizujeme jejich odpočinek a relaxaci. Mezi nejdůleţitější cíle
výchovy a vzdělávání v ŠD patří připravovat ţáky k tomu, aby se
projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali
svá práva a plnili své povinnosti. Dále pak vytvářet u ţáků
potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a proţívání
ţivotních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému
prostředí i k přírodě. Školní druţina při ZŠ a MŠ Nikolčice se
vzdělává dle ŠVP ZŠ - „Sportem za kvalitou výuky“. Téma
celoroční motivace v ŠD Diváky je „Cestou necestou s Českým
Honzou“ a v ŠD Nikolčice „S Maruškou za dvanácti měsíčky“
Ve školní druţině pracují dvě oddělení – ŠD Nikolčice a ŠD
Diváky. K zájmovému vzdělávání v ŠD Diváky je přihlášeno 16
dětí a 24 v ŠD Nikolčice. Ve volném čase za nepříznivého počasí
vyuţíváme tělocvičnu a PC učebnu (výukové programy na
www.skodahrou.cz,
www.tondaobal.cz,
kreativní
práce
v programu Malování,…). Do zimy se budeme snaţit chodit s
dětmi co nejvíce ven – na hřiště, do blízkého okolí, na exkurze a
menší výlety. Akce vycházejí z aktivit školy – jak v ŠD, tak i
v MŠ jsme se zapojili do projektu „Celé Česko čte dětem“.
S dětmi ŠD jsme navštívili v Hustopečích 20.9. výstavu plastik
pana F. Navrátila z Borkovan. Budeme spolupracovat nejen
oběoddělení mezi s sebou, ale i s oběma MŠ v Nikolčicích a
Divákách. Momentálně z důvodů zastaralého vybavení hodláme
obě druţinky vybavit novými hračkami a sportovními
vybaveními.

Činnost školního klubu Nikolčice se velmi dobře rozjela, školní
klub je nabízen pro ţáky 2. st. Ke dni 30. 9. 2012 je naplněnost
školního klubu 20 přihlášených dětí. Nově byl zakoupen do haly
školy stůl na stolní tenis, který vyuţívají ţáci i během přestávek.
Společně nyní ţáci klubu vytvářejí plán aktivit. I zde hodláme do
budoucna vybavit ţákům sportovní vybavení, hry, programy na
PC a jiné.
Na závěr mi dovolte popřát všem pedagogům, dětem i rodičům
úspěšný nový školní rok.
Bc. Hana Pokorná, zástupce pro zájmovou činnost
Váţení rodiče,
V závěru bych chtěla poděkovat p. Josefu Ficovi za vstřícnou
spolupráci se školou, p. Floriánovi za opravy ve škole, zřizovateli
za poskytnutí kontejnerů v období prázdnin, díky nímţ jsme
mohli zahájit „počáteční“ úklidové práce na škole, za umoţnění
rekonstrukce schodiště a jiné vstřícné kroky, které byly nutné
provést k zahájení nového školního roku.
Děkuji p. ing. Boţkové a zřizovateli za realizaci projektu
„Pasování pro čtenáře“ v Nikolčicích. Kaţdý nový čtenář obdrţel
nejenom průkazku do knihovny, ale v upomínku i pěknou knihu.
Zdařilá akce se konala v měsíci září.
Děkuji také pedagogům a provozním zaměstnancům za
přípravu nového školního roku, za provedení náročného úklidu
po malování ve škole. Děkuji rodičům za důvěru v naší školu.
Bez Vaší pomoci a podpory by naše práce byla zbytečná. Je to
naše společná práce a cíl máme společný – vzdělané a slušně
vychované děti.
Žákům přeji hodně zdaru v novém školním roce,
výborné učební výsledky.
Mgr. Jitka Gebauerová , ředitelka školy

Myslivecké sdružení Diváky
Členové Mysliveckého sdruţení v Divákách se v druhé polovině
tohoto roku věnovali plnění plánu odlovu spárkaté zvěře a
odstřelu zvěře škodlivé myslivosti. Na základě naší ţádosti na
krajský úřad přes pověřenou obec Hustopeče jsme obdrţeli
povolení mimořádného odstřelu zvěře černé, mufloní a dančí pro
naši honitbu.
Na ukončení školního roku jsme plánovali soutěţ pro děti
„Příroda a myslivost v našem okolí“. Z organizačních důvodů
jsme tuto soutěţ přesunuli na konec září. Účast dětí i rodičů byla
větší neţ v předcházejícím roce. Na naší chatě se sešlo 41
občanů s dětmi.
Velké sucho a neúroda obilovin přineslo všem starosti se
získáváním obilních odpadů pro zvěř na zimní přikrmování.
Klasické pozadky z čističky obilí nebyly vůbec. Po sklizni
slunečnice jsme získali pozadek, který obsahoval většinou špínu
a semínka plevelů. Nakonec se nám podařilo zásluhou pana
Bínka zakoupit kvalitnější odpad pšenice a kukuřice pro naši
odchovnu baţantů a do zásypů na zimu pro zvěř. Jako kaţdým
rokem jsme připravili poslední leč s muzikou pro účastníky honu
a občany dne 15. prosince. Byla přichystána bohatá zvěřinová
tombola a zvěřinový guláš, k tanci nám zahrála skupina Akord ze
Šitbořic.
Závěrem mně dovolte, abych Vám všem popřál jménem svým
a celého mysliveckého sdruţení hodně zdraví, štěstí a osobní
pohody o vánočních svátcích a hodně úspěchů v ţivotě a štěstí v
rodině v roce 2013.
S pozdravem „myslivosti zdar“ Bořivoj Rozsíval

POZVÁNKA NA „MYSLIVECKÝ PLES“
Srdečně Vás zveme na Myslivecký ples, který se uskuteční
2. února 2013. Začátek bude ve 20. 00 hodin v sále, hrát budou
muzikanti z Pohořelic.

Tělovýchovná jednota Diváky
Naše muţstvo i v tomto ročníku hraje IV. třídu a vypadá to, ţe
to je nadlouho naše maximum. Teda pokud se fotbal i nadále
bude v Divákách hrát . Na to aby jsme nezmizeli z okresní
fotbalové mapy , musíme často vynaloţit spoustu sil i elánu - jak
hráči tak funkcionáři. Nějaká mladá krev sice přišla, ale spousta
mladíků, kteří hráli v ţácích nechce pokračovat a náš výběr
pomalu stárne. Podzimní výsledky asi nikoho moc nepotěšily,
ale aspoň je co zlepšovat. V tabulce jsme aţ na 8. místě. V deseti
utkáních jsme vstřelili jen devět gólů, coţ je nejméně ze všech
druţstev. Tolik gólů vstřelí kolikrát sám jediný hráč za tu dobu,
nebo tolik branek padne v jednom utkání. Stačilo to jen na dvě
výhry, čtyři remízy a stejně tolik proher. V současné době
probíhá výměna všech registraček za nové, uţ pod novou
organizací – Fotbalová Asociace České Republiky. Do FAČR
museli vstoupit všichni, co fotbal dělají – hráči, funkcionáři,
trenéři, rozhodčí a měli by tam vstoupit i ostatní dlouholetí
členové naší organizace. Další podmínkou je zaplacení členského
příspěvku 200 Kč / ročně. Nechceme nikoho nutit, ale údajně se
tyto prostředky do naší organizace vrátí.
Fotbalisti neţijí celý rok jen fotbalem, ale pořádají i různé
kulturní akce pro veřejnost. Toto se nejlépe organizuje
v přechodném období – léto/zima. Teď v lednu uspořádáme
členskou schůzi na kterou zveme všechny naše členy, i ty, co
členství ve FAČR odmítají. Společenský ples si od minula
nepochopitelně nárokovali myslivci, tak jsme z toho ustoupili,
abychom netříštili návštěvnost mezi dvě akce .Dopředu tedy
oznamujeme , ţe v roce 2014 je tahle akce naše.
Turnaj ve stolním tenise, který letos organizoval P.Gratcl jsme
opět posunuli na jarnější termín .
Jarní část soutěţe, která začne koncem března je ještě daleko, ale
my budeme muset vyřešit co dál a jak v tabulce výš. Budeme
rádi za kaţdou pomoc a kaţdý hráč, který projeví zájem být náš,
bude vítán. Nemusí to být jen do muţstva, ale můţe to být i ţák.
V Nikolčicích hrají starší ţáci a přípravka a rádi přijmou další
kluky. Přípravku trénuji uţ čtvrtým rokem já a tři kluky od nás
tam mám. Jsou tam většinou čtvrťáci, páťáci, ale i mladší a
dokonce i předškoláci. Není to zrovna jednoduché dvakrát týdně
tam jezdit, ale udělat to v Divákách opravdu nelze.
Závěrem bych chtěl všem hráčům ,fanouškům i všem ostatním
občanům popřát jménem naší organizace pěkné svátky a do
dalšího roku zdraví ,zdraví a zdraví. Pak snad bude taky zas líp
(jak v ţivotě tak na hřišti).

POZVÁNKA NA AKCE
Na první čtvrtletí příštího roku jsou plánovány tyto akce:
26. ledna
Dětský karneval
2. února
Myslivecký ples
9. února
Masopust
březen
Velikonoční dílna – dekorace z papíru
23. března Velikonoční posezení
jaro / léto
Rally káry
Srdečně Vás na tyto akce zveme. Zároveň děkujeme všem
sponzorům, zúčastněným a dětem na našich akcích.
Veselé Vánoce, hodně zdraví a štěstí v Novém roce 2013 Vám
přeje za celou kulturní komisi předseda Luděk Hájek

Mezinárodní den seniorů
U příleţitosti Mezinárodního dne seniorů kulturní komise
připravila 30. 9. 2012 pro naše seniory odpolední posezení
s občerstvením v místním sále. K nabídnutí byla káva, čaj, koláče
a jednohubky. K poslechu hrála reprodukovaná hudba, ale pěkné
bylo i zpívání ,,lidovek´´ společně. Vsuvkou byla i chvilka poezie
v podání Romany Sokolářové a Magdalény Hanákové. O
Mezinárodním dni seniorů pohovořila paní Irena Kaňová. Všem
zúčastněným se odpolední posezení velmi líbilo.

Petr Sokolář

Obecní knihovna

Nikola Hájková (NH)

V roce 2012 se v knihovně zaregistrovalo 39 čtenářů, kteří si
vypůjčili do 20. prosince celkem 1129 knih a časopisů.
Zakoupeno bylo 65 nových knih a přes 250 knih bylo zapůjčeno
z výměnného fondu z Břeclavi. V květnu letošního roku proběhla
revize knihovního fondu. Odepsáno bylo 122 poškozených knih,
které budou nabídnuty čtenářům v březnové burze knih.
Knihovna také zapůjčila 3 knihy ze základního fondu
s věnováním od bratří Mrštíků na výstavu, která proběhla
v Památníku písemnictví v Rajhradě. Do knihovny uţ tradičně
zavítali ţáci mateřské školy, 1. a 2. třídy základní školy a školní
druţiny, aby si prohlédli knihovnu i zajímavé kníţky. Ukázku
výtvarných prací ţáků mohou návštěvníci knihovny shlédnout na
nástěnce v knihovně, kterou pravidelně připravují paní učitelky
Jana Čutová a Anna Rosívalová.
V příštím roce bych Vás ráda pozvala na předvelikonoční dílnu,
která se bude konat na začátku března (termín bude upřesněn),
kde se naučíme plést velikonoční dekorace z papíru.
Půjčovní doba o Vánocích a v roce 2013
pátek: 17-19 hod
neděle: 10-11 hod
Všem čtenářům knihovny děkuji za jejich přízeň v letošním
roce i za knihy a časopisy, které do knihovny darovali a Vám
všem přeji pokojné Vánoce a vše dobré v novém roce.
Eva Veverková

Stezka odvahy
Tak jako minulý rok, tak i ten letošní byla pro děti připravena
stezka odvahy, která se konala 19. 10. 2012. Sraz byl u VÚB.
Trasa vedla okolo sklepů na hřiště. Cestou na děti čekala
v úkrytech různá strašidla (hejkal, kostlivec, divoţenky). Po
statečném dokončení stezky, byl pro děti připraven táborák
s opékáním buřtů a teplý čaj. Všechny děti byly statečné, i kdyţ
některé chtěly uplácet strašidla ţvýkačkami.
NH
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Po roce je tu zas Adventní čas, a tak se rodiny s dětmi 1. 12.
2012 sešly na návsi, aby společně rozsvítily vánoční strom.
K příjemné vánoční atmosféře hrály v rozhlase koledy, které
zároveň lákaly lidi ke stromu. K dobré náladě se podával svařák a
pro děti čaj. Velmi děkujeme pánům F. Bezděkovi, V. Střelcovi a
A. Guldanovi, kteří věnovali víno. Mikuláš s andělem a čertem se
na děti také přišli podívat. Děti obdrţely čokoládový kalendář a
ty, které říkaly Mikulášovi do mikrofonu básničky, dostaly navíc
lízátko.
NH

Z kronik
Protokol čís 6
sepsaný v sezení obecního výboru ze dne8 září 1895 za přítomnosti 12ti členů obecního výboru
I. Předně čten protokol s posledního sezení ze dne 4 září
II. Pán starosta podál návrh o kotlu, který býl od starých hospodářů pána Martina Klimša a pána Josefa Urbana koupen pro důstojného
pána faráře, bylo usnášeno od výborů, by se kotel ponechál důstojny pán farář po případě však, kdyby kotel ten ku jeho
potřebě nebyl, zaopatří se druhý.
III. Pronájem Hostince bylo usnášeno od výborů by se dál do veřejnosti Novyn na 22. září to. ro. a byl bubnem na příštím jarmarce
v Hustopečí ohlášen. Podmínky nájemní budou dále sepsané a u pána starosty předloţené.
IV. Pro Záloţnu Klobouckou bylo povoleno obnos urokový s obecní pokladny zapůjčiti.
Tímto protokol skončen v Divácích dne 8 září 1895. Ant. Jungmann, zapisovatel
(Doslovný, gramaticky neupravovaný přepis z originálu Protokolu o jednání obecního výboru, z knihy zaloţené v roce 1892)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rok 2012
Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1. září do 22. prosince

Narození:

Sňatky:

Úmrtí :

Emil Němec

Lenka Nachtigalová – Martin Němeček
Marcela Vykoupilová – Tomáš Soukop

Jan Novotný

Blahopřejeme jubilantům :
Prosinec:

Říjen:
Září:
62 let
63 let
64 let
64 let
69 let
73 let
79 let
82 let

Hájková Františka
Střelec Václav
Čutová Jana
Bělková Drahomíra
Hrdlička Miroslav
Sokolářová Bronislava
Rosívalová Marie
Gracl Oldřich

60 let
62 let
63 let
66 let
68 let
77 let
81 let
83 let
84 let
95 let

Jaroslav Nádeníček
Němečková Alena
Divišová Marie
Psota Josef
Ryšavý Josef
Sedláčková Marie
Matýšková Bohumila
Stehlík Karel
Graclová Marie
Pohanková Hedvika

Listopad:
61 let
69 let
70 let
76 let
82 let
87 let

Hoško Jan
Rozsívalová Ludmila
Gloc Karel
Zhejbalová Marie
Čurda Milan
Strouhalová Anna

60 let
62 let
64 let
64 let
67 let
76 let
85 let
85 let
89 let

Ze statistiky k 20.12 2012:
Počet obyvatel: 521
Narození: 2
Úmrtí: 8
Sňatky: 3
Přistěhovalo se: 13 občanů
Odstěhovalo se: 6 občanů
Termín uzávěrky dalšího čísla: 15.3.2013
Občasník obce Diváky Habrůvka, vydává Obec Diváky, 691 71 Diváky 110, IČO 00283100.
Zaregistrováno MK ČR E 14521. Neprošlo jazykovou úpravou.
Email: divaky@divaky.cz
NEPRODEJNÉ

Ryšavá Marie
Vráţel Václav
Petrášová Blanka
Glocová Dagmar
Hrdličková Marie
Urbanová Josefa
Pernikářová Drahomíra
Baťková Štěpánka
Sedláčková Růţena

