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NA DEN SV. LAZARA.
Černou zimou smutně se nese vyzáblá Bída k slavnostním
hodům vánočních dnů.
Po dni plném dusivého šera slabým, nečistým světlem zamrká
den ještě smutnější a po marném zápase s mlhavými chmáry
v poledne splývá s věčnou nocí záhrobních chvil.
Svět nežije, nedýchá.
Někdy vítr zazmítá vzduchem – výš nadnesou se záclony
smrdutých výparů země - - ale už zas nové vodě otvírají se brány
oblohy, k zemi znovu padá těžký, studený děšť.
Lidé, zalezlí pod suchý krov a znavení spaním, potácejí se
malým tím dnem jako ve stavu rodící se blbosti. Není jim
k životu, není jim k smrti; lépe, kdyby celou zimu přespali jako
do děr zalezlý hmyz. Přesedají z lavice na židli, přejdou šerou
síní do jizby, vrátí se do černé kuchyně a očima stále bloudí, stále
cosi hledají, nevědí ani co, starajíce se na příští dlouhou,
bezútěšnou noc. - Přednosta Filipek už potřetí oblékl kožich, že se aspoň na chvíli
půjde podívat k Maxlovi na besedu. Dlouhými tahy zapálil
dýmku, beranici přitáhl k uším – ale vyšel jen přes práh. –
V dlouhých, hustých provazcích deště zatažena byla před ním
celá habrůvka i s Maxlem a celý svět kolem dokola i
s Habrůvkou ležel jako mrtvola prostřed té šedé, nahusto
nadrhnuté sítě. – Jasnějšího koutku nebylo vidět nikde před ním
ani za ním, všechen život zdál se býti zavalen, ubit věčným tím
crčením, odporným čvachtáním a syčením do země práskajících
vod.
Také Maxl naproti stál mezi dveřmi krčmy, a vystrkuje opatrně
medvědí svou hlavu s naběhlými rty, zoufale hleděl do kalné
prázdnoty strašného dne.
„Ej, beztak tam žádné néni – Maxl be nečuměl,“ obrátil se
starosta do síně zpět. Shodil kožich z ramen a zhroutil se mrzutě
mohutným svým tělem na staré místo u okna, ještě teplé.
Modrým šátkem utřel zamžené okno a mrzutě, zamračeně
zahleděl se na zblácený štěrk silnice.
Chvíli tak seděl naprázdno, zatahuje hlavu jak bůh Perun
v přehustá, přestrašná mračna dýmu a utíraje z okna nový a nový
pot studeného skla.
Dlouho nic se nedělo pod okny - - stále jen to věčně se
opakující žíhání šikmo letících dešťových kapek.
Nuž – konečně přece něco - Pod děštníkem postava.
To Zelbr starým krokem žejbral se ku Maxlovi.
„Ja! Habe ten venechal!“ zavrčel přednosta k podřimující ženě.
„Má hale ten člověk čase! Nic nedělá, jen cigárke kóří, a pivo má
každé deň a nestará se vo nic, jen s kém be si zahrál v pagátla.“
Zelbr přešel, a Filipek, pošťárav se v dýmce, už nějak veseleji

přesedl do druhého rohu lavice. - - Zelbr byl starý komorník ještě starší hraběnky. Čechoněmec –
až kdesi od Chebu. Třicet let už žil v Habrůvce, a za těch třicet
let přece jej Habrůvka nenaučila „moravsky“.
„A huž se nenahučí. Bode tú moravskó řeč lámat haž do smrti,“
řekli o něm lidé, když i po třiceti letech říkal: „Ten kráva bude
běšet do jeteliny.“
Po tři měsíce v roce sloužil, po devět měsíců za stálého a
stejného platu nevěděl, co s časem počít - - - Sloužil, když stará
hraběnka dojela do Habrůvky z ústavu, kde šlechtičny tráví svůj
výminečný stav – a volnosti nabýval zas, když hraběnka
odjížděla z Habrůvky v staromódní ekypáži, vyložené zrcadly a
vybledlým, zelenavým aksamitem, s velikými, už prosezenými
polštáři, ekypáži tak staré asi, jak dlouhý nebyl ani její věk, a tak
široké a těžké, že ji z habrůvského bláta musili vždy čtyři koně
táhnout, dokud v Habrůvce silnice ještě nebylo.
Jako ekypáž, i hraběnka i komorník byli historickým
haraburdím, dobře se hodícím k zapomenutému koutku světa, na
který už nikdo ani nemyslí. Ekypáž stoletá rachotina, hraběnka
dobrých pětasedmdesát let čítající starožitnost a panna v jedné
osobě – komorník – třiasedmdesátiletý, dosud mládenec.
Tak spolu žili a tak spolu asi dokonají – K potřebě už nebyl ani
kočár ani panna ani mládenec.
Zelbr nestaral se o nikoho a nikdo nestaral se o něho. Nikoho
v Habrůvce neměl rád, ale také v celé Habrůvce nikdo neměl rád
jeho. Jemu byli lhostejní všichni – všem lhostejným byl on.
Nepracoval – nežil. Neužitečný, ale také neškodný plevel u plotu,
jehož nikdo nesázel, nikdo nepěstoval, ale také nikdo neničil,
protože nikomu nezavazel. Jen koňům dobře rozuměl a své paní.
Jak se jmenoval druhým jménem, nikdo nevěděl a také nikdy
nezvěděl, prostě proto, že nikdo nikdy se ho na to neptal. Ale
jmenoval se Adam.
V zámku jedl, v zámku spal, v zámku mu i prali.
„Má se jak svatí v nebi, zádama ke kamnům – břuchem ke
stolu“ – říkal o něm Dóbek Jurka – podlívaje svoji sentenci čistě
socialistickým úšklebkem.
V drátěné kleci v zákoutí zámecké zahrady měl své králíky a ty
krmil dvakrát denně, trhaje pro ně šťavnatou jetelinku. Přitom po
kousku cukru od snídaní dal v ohradě hříbatům, před zámkem
pod lipou pročetl v novinách denní zprávy, „Miscellen“, a ostatní
čas proseděl v zimě u kamen, v létě v tmavém stínu starého
platanu s výhledem na ves. Dopoledne s hodinku při víně setrval
u Rybáře, odpoledne piva popil u Maxla. Co potom dělal –
myslil či nemyslil – bylo pro všecky zrovna tak zbytečným
tajemstvím jako celá jeho jsoucnost na světě. Nikdo se ho na to
neptal – a on nikomu se také nezmínil.
Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi I

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět je před námi konec roku. Roku, který byl také rokem volebním. Téměř 80% voličů se voleb zúčastnilo a odevzdalo svůj hlas
jednotlivým kandidátům. Takto vysoká účast v komunálních volbách je důkazem, že Vám, občanům naší malebné obce, není její osud
lhostejný. Před novým zastupitelstvem je hodně práce, povinností a odpovědnosti. Je na nás, abychom společně uspěli a na Vás je, abyste se
aktivně zapojili do života v obci a do jejího dalšího směrování. Při velikosti naší obce je to velmi potřebné.
Vážení spoluobčané, k nadcházejícím svátkům vánočním a do nového roku 2015 Vám přeji hodně zdraví, klidu a pohody.
Libor Veverka

Zprávy OÚ
Poplatky 2015
Odpad : 400,-Kč na osobu ( a nemovitost )
Psi : 80,- Kč za každého
Hroby : podle rozměru
Poplatky se na pokladně Obecního úřadu budou vybírat od
března 2015.
Pokud jde o bezhotovostní platbu na účet obce, lze uhradit již
od ledna na číslo účtu: 188 341 770/0300. Po úhradě si poplatník
vyzvedne na OÚ pytle a čárové kódy.
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
V rámci úspory za bankovní poplatky, lze zaslat na účet obce
celkovou částku, je však důležité napsat do specifického symbolu
číslo domu, aby se dal poplatník identifikovat !
Připomínáme, že ze zákona platí ohlašovací povinnost –
poplatník ohlásí správci poplatku (Obci Diváky) vznik nebo
zánik poplatkové povinnosti. Hlavně u poplatku ze psa poplatníci
zapomínají, že je povinnost oznámit kromě pořízení psa také jeho
uhynutí. V případě, že poplatník neoznámí správci poplatku
změnu, bude mu předepsána částka podle minulého období.

Odpady
Kolaudací byla ukončena výstavba sběrného dvora a zahájen
jeho běžný provoz. Z Vašich reakcí je zřejmé, že tato výstavba
byla krokem správným směrem. Otevřeno zatím zůstane
v obvyklých časech.
Ve svozu komunálního odpadu dojde od příštího roku ke změně.
Již nebudou na sběrných nádobách (popelnicích) barevné
známky, ale nově čárový kód. Do budoucna se pak budou
jednotlivé nádoby čipovat. Svozová firma pak při výsypu každou
nádobu zváží a získaná data předá k evidenci a dalšímu
zpracování na obecní úřad.

Veřejné osvětlení
Žádáme občany, aby při oznamování poruchy na veřejném
osvětlení zároveň uváděli číslo sloupu.

Volby 2014
V měsíci říjnu proběhly volby do obecního zastupitelstva.
V devítičlenném zastupitelstvu
došlo k výrazné obměně.
Z minulého zastupitelstva byli opět zvoleni Libor Veverka,
Bořivoj Rozsíval, Bořivoj Ludín a Luděk Hájek, pět členů je
nových - Jaromír Čuta, Daniela Grégerová, Hana Nasadilová,
Aleš Guldan a Josef Valíček. Výbory zastupitelstva obce jsou ze
zákona dva. Finanční, jehož předsedou byl zvolen pan Bořivoj
Rozsíval a kontrolní s předsedou Josefem Valíčkem.

Zimní údržba
Při zimní údržbě komunikací nám bude sloužit nová technika.
Větší, lepší, silnější. Podmínkou maximálního využití je volný
průjezd. Je tedy nutné parkovat auta tak, aby nevytvářela
překážky na komunikaci. Opět také upozorňuji, že náledí na
komunikaci či chodníku způsobené namrzlou vodou vytékající z
okapu, může mít pro vlastníka nemovitosti nepříjemné důsledky.

Plány na rok 2015
Do poloviny ledna 2015 je možné podávat podněty na doplnění
zásobníku plánovaných a potřebných investičních i
neinvestičních činností. Tento plán bude následně projednán
v zastupitelstvu obce a dle priorit a dalších technických i
ekonomických ukazatelů se promítne ve schvalovaném rozpočtu
na rok 2015. Pomozte nám s určením problémů, které vás trápí a
svoje podněty oznamte emailem nebo osobně na obecním úřadě.

Inženýrské sítě u hřiště
U hřiště máme po stavební stránce hotový vodovod, plynovod a
téměř dokončena je kanalizace. Podle počasí se budou provádět
terénní úpravy a v následujícím roce bychom chtěli pokračovat
s osvětlením a snad i komunikací.

Obecní knihovna
Otvírací doba o vánočních svátcích:
neděle 28.12.2014 10 – 11 hod
pátek 2.1.2015
17 - 19

Kultura - škola - sport
Základní škola
Vážení čtenáři,
blíží se nám konec kalendářního roku 2014 . Ač k nevíře, první
čtvrtletí školního roku 2014 / 2015 je za námi. Během 1.čtvrtletí
školního roku jsme měli všichni tolik práce, že aniž bychom se
nadáli , je tu adventní čas, který jsme všichni společně přivítali
Rozsvěcováním vánočních stromů.
Začátkem zářijového a říjnového měsíce jsme si zvykali na
školní povinnosti, s nadšením a elánem jsme se učili a zapojovali
se do školních , okrskových nebo okresních sportovních soutěží
a jiných výchovně vzdělávacích aktivit. Sdíleli jsme je ve
spolupráci s okolními školami. Žáci získávali po celé období
velmi pěkná umístění ve sportu a ostatních aktivitách, což
dokladuje dobrou práci pedagogů naší školy, plnění školního
vzdělávacího programu „Sportem za kvalitou výuky“ a dobrou
zdatnost a výkony našich žáků.
Začátkem měsíce září nás navštívila následná kontrola České
školní inspekce, která ověřovala plnění nápravných opatření
v oblasti předškolního a základního vzdělávání. Kontrola
proběhla bez připomínek .Od října jsme nabídli žákům a rodičům
pestrou zájmovou činnost a výuku nepovinných předmětů.
Zájmovou činnost využívá velký počet žáků. V říjnu také
probíhala společná schůzka rodičů SRPDŠ , v listopadu jsme
společně s rodiči na konzultačních hodinách zhodnotili výchovu
a vzdělávání našich žáků, rodiče byli seznámeni s plánem práce
školy na toto pololetí.
V tomto období probíhaly i volby do školské rady. Setkání
bývalých členů školské rady bylo uskutečněno koncem září.
Setkání nových členů rady plánujeme po Novém roce. Bývalým
členům školské rady děkuji za vstřícnost a těším se na dobrou
spolupráci s novými členy rady.
V oblasti vzdělávaní pod vedením p.učitele J.Slavíka probíhalo
tradiční okresní kolo naukové soutěže Bible a my. Podrobnosti
najdete v příspěvku pana učitele Jiřího Slavíka. Škola
organizovala pro žáky úspěšné opět tradiční projektové dny jako
Evropský den jazyků, Barevný podzim, nově Brno a jižní Morava
bez hranic ve spolupráci s Kociánkou,
„Na silnici nejsi
sám“,Mikulášskou nadílku, Pekelnou a andělskou školu. Hosté,
rodiče a žáci pokračují v projektu Celé Česko čte dětem.V
nejbližších dnech se těšíme na společné čtení z bible ve škole a
školce s paní Kateřinou Rybárikovou.
Další dlouhodobé
projekty jako např. Zdravá škola, Rodiče vítáni, Ovoce do škol,
Mléko dětem , Bezpečná škola, Partnerství mezi školami,
probíhají nadále. Nově jsme se zapojili do projektu Ekoškola, na
kterém pracují zejména žáci ekologického předmětu. Jedenkrát
za měsíc spolupracujeme se středními školami v rámci podpory
technického a přírodovědného vzdělávání. Po Novém roce
plánujeme plnění projektu „Tablety do škol“a ve spolupráci
s obcí realizaci projektu „Modernizace školy“.
Pro zajímavost ani žákovský parlament nezahálel. S paní
ředitelkou organizoval zábavné a poučné školní soutěže a
aktivity. Poslední akcí byl sběr odpadových surovin . Žáci
z Divák nasbírali 1420 kg papíru, žáci z Nikolčic 3780 kg papíru.
Všem žákům a rodičům patří mé poděkování.
V podzimních měsících v rámci přírodovědné gramotnosti žáci
sbírali i kaštany a pomerančovou kůru. Ve sběrových aktivitách
jako již tradičně byl nejlepší žák Marek Kosina ze 6. třídy.
Výtěžky ze sběrů jsou využity na odměny, ceny pro žáky, na
úhradu kulturních a jiných akcí pořádaných školou, dále pak na
dopravu žáků na soutěže, olympiády, na poskytnutí svačinek ke
Dni ke zdraví, na ocenění pro vítěznou třídu v soutěži pořádané
členy žákovského parlamentu ke konci školního roku.

V tomto předvánočním čase se žáci připravují na společné prožití
pěkných dnů. Připravujeme pro veřejnost vánoční jarmark dne
16.12.2014 v 17. hod. Srdečně zveme rodiče a širokou veřejnost.
Výtěžek bude tentokrát využit na zakoupení nových knih do
žákovské knihovny. Společné vánoční besídky ve třídách,
vánoční kino a projekt „Bílý den „ budou závěrem posledních
předvánočních školních dnů.
A na závěr - jaké jsou úspěchy školy za uplynulé 1. čtvrtletí ?
Od začátku roku až po současnou dobu žáci reprezentovali
školu v mnoho sportovních i naučných soutěžích. V plném
rozběhu jsou i naučné soutěže a olympiády –školní kola.
Vítězové školních kol jsou již v plné přípravě na okresní finále.
1. Přespolní běh - v úterý 30.9. se naši žáci zúčastnili okresního
přeboru v přespolním běhu a vedli si výborně. Přeborníkem
okresu pro rok 2014 se stal Ondřej Slavík v kategorii mladších
žáků. V kategorii starších žákyň byla druhá resp. třetí Daniela
Strouhalová a Veronika Honigová, Kateřina Blinkalová byla
pátá. Družstvo děvčat navíc obsadilo 2. místo a jen sedm bodů je
dělilo od postupu do krajského kola. V kategorii starších žáků
získal třetí místo Přemysl Filípek.
2. Nikolčické stráně - v pátek 10. října se uskutečnil již 30.
ročník Běhu nikolčickými stráněmi. Za příjemného podzimního
počasí se závodu zúčastnilo celkem 162 běžců šesti škol v deseti
kategoriích. Z našich žáků ve svých kategoriích zvítězili: O.
Slavík, N. Jasinková, P. Filípek a D. Strouhalová. Na stupních
vítězů dále stáli: V. Honigová, K. Blinkalová, V. Prokeš, K.
Jelínková, P. Rozkydal a J. Chalupný. Pohár pro vítěznou školu
získali naši žáci.
3. Stolní tenis - Naši žáci se dne 30. 10. 2014 zúčastnili
okresního kola v ping-pongu. Tato soutěž se konala v Břeclavi v
hale pro stolní tenis. Byli jsme PRVNÍ!
4. Školský pohár - v pátek 17. října naše škola uspořádala 1.
kolo celostátního turnaje v kopané dívek Školský pohár CocaCola. Naše děvčata obsadila druhé místo, když v boji o postup
prohrála s vítězem celonárodního turnaje z roku 2012 ZŠ
Mutěnice z okresu Hodonín v poměru 0:4. Turnaj se hrál za
deštivého počasí na hřišti místní TJ Družstevník Nikolčice.
Děvčat hrála skvěle.
5. Okrskové kolo ve florbalu – naši mladší žáci si vedli výborně
v okrskovém kole florbalu ve Velkých Pavlovicích, které se
uskutečnilo ve čtvrtek 20. listopadu. Chlapci všechny své soupeře
porazili a zaslouženě postoupili do okresního finále v Mikulově.
6. Křepická veverka– žáci soutěžili 19.11. ve šplhu v ZŠ
Křepice .Na prvním místě se umístili žáci : Karolína Prchalová,
Martin Klobása, Petr Rozkydal a Šimon Veverka. Druhé místo
získali žáci Antonín Kaňa, Christián Witpeerd a Karolína
Zelinková.
8. Florbal starších žáků- ve čtvrtek 27.11. se naši starší chlapci
zúčastnili okrskového turnaje florbalu ve V. Pavlovicích.
Skončili na celkovém pátém místě, když se jim nedařilo
střelecky. Další sportovní zápolení nás čeká 2.12. a 11.12.
A co připravujeme do konce 1. pololetí školního roku ?
V novém roce 2015 přivítáme děti u zápisu do 1. třídy, v lednu
u příležitosti Tříkrálového koledování pozveme seniory do
školních lavic, pak následuje lyžařský výcvikový kurz. Veškeré
informace o dění ve škole naleznete vždy s předstihem na
webových stránkách školy.
V pátek 19. prosince je poslední školní den v roce 2014. Během
vánočních prázdninách budou provozy v mateřských školách a
školních družinách uzavřeny .Uzavřena bude i základní škola a
školní jídelny .
Všichni se sejdeme po vánočních prázdninách v pondělí dne
5.1.2015.

Vánoční slovo ředitelky školy
Opět se nacházíme před koncem roku, který je nejen
bilancováním dosažených výsledků, splněných cílů a naplnění
představ, ale i obdobím vánočních svátků. Vánoční čas je krásný
– nejen pro zasněženou krajinu a všude znějící koledy, pro celou
atmosféru, která se kolem Vánoc vytváří.. Je krásný i pro sníh a
pro dárky a různá přání.
A proto mi závěrem dovolte popřát krásné prožití nejkrásnějších
svátků v roce, pevné zdraví a úspěchy v práci v roce 2015.
Při této příležitosti děkuji i všem zaměstnancům školy za jejich
vynaložené pracovní úsilí, které věnují všem dětem a přeji jim
pevné zdraví a klidný rok 2015.

a poslední letošní hon na drobnou zvěř je naplánován „na
Štěpána“.
Tímto ale nekončí náš myslivecký rok, právě naopak, podle
počasí začíná intenzivní přikrmování drobné zvěře.
Výsledky mysliveckého roku hodnotíme až k 31.březnu
následujícího roku.
Protože za pár dní skončí rok 2014, dovolte mi touto cestou
abych poděkoval všem našim členům a přátelům divácké
myslivosti za poctivou práci pro myslivost v roce 2014.
Zároveň chci všem občanům obce Diváky popřát jménem naší
společnosti příjemné prožití Vánočních svátků, hodně štěstí,
zdraví a úspěchů do nového roku.

Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka ZŠ a MŠ Nikolčice

Mateřská škola - Diváky
Podzimní vycházka do přírody
Na podzim jsme se vypravili na dlouhou vycházku do krásné
přírody, která obklopuje naši vesnici Diváky. Děti provázela
veverka Madlenka a s ní pozorovaly zářivé podzimní barvy v
lese, plnily různé úkoly, které musely nejdříve najít. Každý z nich
chtěl obálku s úkolem najít první. V lese jsme si povídali o
zvířátkách, která tam žijí, o stromech a rostlinkách a broučcích.
Také jsme si přinesli nějaké poklady do školky, kde jsme si
vytvořili výstavu přírodnin. Ale ten hlavní poklad nás teprve
čekal na závěr. To bylo běhání a hledání, protože nám ho
schovala veverka Madlenka. A když ho děti objevily, tak měly
velkou radost z medaile a sladkostí. Veverce za odměnu přinesli
do lesa oříšky, taky ji řekli říkanku a vesele pospíchaly do
mateřské školy na oběd a poslechnout si další příběh z knihy „
Příhody veverky Madlenky a jejích přátel“.

Pohádka O krtečkovi
V září 19.9. navštívilo naši školku Maňáskové divadlo
z Hodonína s pohádkou O krtečkovi. Pohádka byla o dobrých
vztazích a kamarádství. Součástí vystoupení bylo mnoho hezkých
kulis a rekvizit. Během představení se děti upřímně smály a
projevovaly své pocity. Dle reakcí se pohádka dětem líbila a těší
se na další představení s názvem Vánoční pohádka.
Anna Rosívalová, Jana Čutová

Myslivost
Myslivecká společnost v Divákách vykonává právo myslivosti
na pronajaté honitbě Diváky. V současné době máme 18 členů a
jednoho hosta. Věkový průměr je 58 let, ale i přes tuto nepřízeň
stárnutí členské základny se nám daří plnit plánované činnosti,
jak na úseku myslivosti, tak v oblasti kulturní a propagaci
myslivosti mezi nejmladší generací. Teplotně mírná zima, ale
nadprůměrně deštivé počasí napomohlo nadměrnému rozmnožení
hlodavců, především hrabošů, ale zároveň neblaze působilo na
včely a ostatní opylovače v přírodě. Pro hnízdění a líhnutí
bažantích kuřat byly v letošním roce velmi příznivé podmínky.
Na honech na drobnou zvěř se tato skutečnost projevila lepším
zazvěřením
některých
částí
divácké
honitby.
V měsíci říjnu 25. a 26. jsme po 4 letech připravili na naší chatě
„Zvěřinové hody“. Akce měla velký úspěch a myslím si, že jsme
našim občanům chuť na zvěřinu nepokazili. Listopad a prosinec
jsou měsíce, kdy se organizují hony na drobnou zvěř. V sobotu 8.
a 22. listopadu jsme měli první dva hony na bažanty. Počasí nám
zrovna dvakrát nepřálo což nepříznivě ovlivnilo velikost výřadů
ulovené zvěře na obou honech. Velký hon, který tradičně
končíme v sále Obecního úřadu se zábavou se konal 13. prosince

Bořivoj Rozsíval, předseda MS

TJ DIVÁKY
V srpnu opět začala okresní soutěž pro naše mužstvo . První
zápas se hrál týden po hodech . Takže se po letech netříštil zájem
hráčů a fanoušků, jestli jít na hřiště či pod máju . Bohužel bylo
několik kluků zraněných a na dovolené, proto byla základní
sestava složena jen s velkým úsilím a zápas v Křepicích s „B“
týmem se prohrál . Mužstvo na podzim doplnili Stanislav Grégr ,
Antonín Richter a Zdeněk Veverka . Tím se zacelily mezery po
absentujících hráčích. V druhém kole jsme vybojovali cenou
výhru nad Uherčicemi, následovala prohra ve Starovicích a pak
výhry s Kurdějovem, Horními Bojanovicemi a Velkými
Němčicemi „B“. Potom jsme nestačili na Němčičky , porazili
nejslabší Zaječí „B“ a v závěru nedokázali dát gól Kobylí , za což
nás potrestali a 1 :0 vyhráli .Za zmínku stojí hlavně poslední
zápas , který díky velkému množství fanoušků soupeře , kteří
doslova zaplavili okolí hříště a k povzbuzování neváhali použít
pyrotechniku , měl fotbalovou atmosféru .I díky tomu bylo údolí i
s hřištěm celé v dýmu . Po podzimu jsme na čtvrtém místě a hráči
již v prosinci začali jezdit do haly trénovat.
Podzim pro nás nebyl jen sportovní , ale společně s obcí jsme
řešili také stavební úpravy hned vedle kabin a hřiště . Poté co
jsme v předešlých letech vykáceli přerostlé topoly, se obec
pustila do budování sítí v této lokalitě . Nebylo toho málo co se
muselo v rámci tohoto projektu vyřešit a výsledkem bude
spokojenost se zlepšením okolí hřiště .
10. ledna 2015 se bude konat od 18 hodin v hospodě valná
hromada TJ. Máme více než 40 členů a účast všech je víc než
nutná, protože by to měla být volební schůze. Zároveň vyzýváme
členy, kteří chtějí kandidovat do výboru a svou prací prospět
fotbalu, aby svou kandidaturu oznámili co nejdříve p.Karlu
Stehlíkovi.
Malí fotbalisti z Nikolčic a Divák
I když jsem papírovým trenérem Divák , svou licenci využívám
už léta pro trénování žáčků v Nikolčicích. Letos se do toho
semnou pustil předseda jejich oddílu p.Pavel Všianský a začal
velkým náborem . Zájem byl a první zářijový týden jsme vyrazili
na soustředění do Jedovnice.

Dva trenéři a dva tatínci se věnovali klukům, kteří začínali hrát
fotbal, ve dne i v noci na chatkách. Každý den trénink, zápas a

nějaký program. Navíc kluci dostali teplákovou soupravu za
symbolickou cenu. Se mnou jezdí na zápasy od nás čtyři kluci
plus dvojčata Zrůnovi z Brna, kteří jezdí do Divák na chalupu.
Kluci od 6 let už hrají zápasy a ti mladší se s fotbalem postupně
seznamují. Na Mikuláše jsme opět zajeli do Jedovnice na halový
turnaj. Pokud by se k nám někdo chtěl přidat, obraťte se na mně a
domluvíme se. Máme v Nikolčicích pěkné hřiště, můžeme jít do
tělocvičny a p. Všianský neustále vymýšlí, jak kluky přitáhnout
k fotbalu.
Závěrem bych chtěl poděkovat Všem, kteří přispěli k fungování
fotbalu v Divákách a přeji Vám pevné zdraví v Novém roce.
Petr Sokolář

Kulturní komise

Vítání občánků
V letošním roce jsme přivítali celkem osm narozených dětí,
devátá Emma bude přivítána až v roce 2015. Vítání občánků se
stalo v obci malým slavnostním obřadem. Rodiče narozených
dětí přinesou pro děti, které v programu vystupují zákusky,
koláče – prostě něco dobrého na zub. A sladká odměna od obce
je jen malým poděkováním za vynikající výkon.
Starosta obce tentokrát celkem čtyřikrát uvítal naše nejmladší
občánky do života a poblahopřál rodičům k narození jejich dětí.
Poděkování patří hlavně paní učitelce Janě Čutové, která se stará
o kulturní program a připravuje děti jak z mateřské školy, tak ze
školní družiny. V programu vystupují i starší žákyně a členka
divadelního souboru. Nesmíme zapomenout ani na rodiče
účinkujících dětí. Všem patří poděkování.
Radka Prokešová

Posezení seniorů u kávy a čaje
Dne 5.10. kulturní komise připravila odpolední posezení seniorů
v místním sále. K občerstvení se podávala káva, čaj a víno.
K tomu si senioři mohli nabídnout koláče a rolády. O zábavu
bylo postaráno – na harmoniku hráli pan Psota a paní
Suchánková. Všichni se dobře bavili, zpívali a vykládali. Bylo to
pěkně strávené odpoledne.

Rozsvícení vánočního stromu
Rok utekl jako voda, a tak jsme se znovu sešli dne 29. 11. na
návsi pod májou, abychom společně rozsvítili vánoční strom. Je
to už taková tradice a účast na této akci bývá velká. V rozhlase
hrály vánoční písničky, které lákaly lidi ven z domků a každého
tak vtáhly do vánoční atmosféry. Po rozsvícení stromu bylo pro
všechny připravené občerstvení, k zahřátí se podávala gulášová
polévka s chlebem, pro dospělé svařené víno a pro děti čaj.
Dokonce přiletěl i Anděl, který rozdával dětem balíčky se
sladkostmi a od dětí si rád vyslechl pěkné básničky a písničky.

Tříkrálová sbírka
Tak jako ve dvou předchozích letech, tak i v roce 2015 se v naší
obci uskuteční Tříkrálová sbírka. Konkrétně v neděli 11. ledna od
13.00. Předem děkuji všem, kteří přispějí. Zároveň prosím Ty,
kteří o sbírce nevědí zhola nic, aby si nechali svoje hypotézy o
rozdělení sbírky pro sebe a ve svých negativních náhledech na
svět se utápěli sami.
Všem přeji do Nového roku hodně zdraví, štěstí, pohodu,
úspěchu a radosti.
Hana Sokolářová

Pozvánka na ples

Nikola Hájková

Slovo předsedy kulturní komise
Krásné a klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a
pohody v Novém roce 2015 Vám přeji za sebe i všechny
členy kulturní komise.
Všem děkujeme za podporu a účast na všech námi pořádaných
akcích v letech 2010-2014.
…………………………………………………Luděk Hájek

8. FOTBALOVÝ PLES
SE KONÁ 24.LEDNA 2015
HRAJE DH PÁLAVANKA

Víte, že ....
Mariánská ochranovna Diváky – II. část
Počátkem roku 1925 vypukla ve vesnici tyfová nákaza. Sestry obětavě opatrovaly nemocné a nákaze se též nevyhnuly. Když zůstaly jen tři,
přijela z Prostějova na výpomoc sestra Floriana Ježová, která tyfus již prodělala a měla zkušenosti s léčením nemocných v Uherském Brodě.
Někteří obyvatelé, včetně A. Mrštíka nákaze podlehli.
Po vzniku republiky byly obnoveny jesličky pro děti od 2 měsíců do 3 let věku. Od počátku do roku 1926 sestry opatrovaly celkem 793
děťátek, mateřskou školkou prošlo 2190 dětí a v dívčí škole 2426 žákyň. Při tyfové nákaze byla poskytnuta základní péče 200 dětem 300
dospělým. Za celou dobu trvání bylo ošetřeno celkem 10470 osob. V témže roce přišla do Divák odborná učitelka Kamila Přádová. V roce
1935 vypršelo působení dosavadního řádu v Divácích. Sestrám se z Divák moc nechtělo, i když ve skutečnosti žily bídně. Farní kronika
uvádí: hmotařský duch zavládl všude a způsobil, že lidé sestrám téměř nic nedávali a co kdo přinesl, jen proto učinil, aby mohl dělati
klevety…. Výnos z původní nadace stát zdanil, čímž byly sestry hodně zkráceny a řád musel na provoz doplácet.
(za poskytnuté informace děkuji Mgr. Sedláčkovi a paní Š. Baťkové)
Jaroslav Němeček

Z kronik
Protokol čís 32
sepsaný v sezení obecního výboru ze dne 25 května 1896 za přítomnosti 14 členů obecního výboru
1. Předně čten protokol s posledního sezení 19 dubna t.r.
2. Pojednání skrze obecní rybník výbor rozhoduje následujíce:
Rybník ten se má řádně vyházet, a blato se má nahodit na horů, by se stoho udělala hráza. Částice shořejší strany
se muže jeden každý, dil, který mu bude odměřen vyházet a blato za praci si odvést pouze jen s určené části.
Druhá část dolní se dá pracovat avšak pronajat kdo laciněji práci konat bude. A hlina se upotřeby jak svrchu podotknuto jest.
Za práci konanů obdrží dělníci …. s obecní pokladny.
(Doslovný, gramaticky neupravovaný přepis z originálu Protokolu o jednání obecního výboru, z knihy založené v roce 1892)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rok 2014
Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od září do prosince .2014

Narození:

Sňatky:

Úmrtí :

Jolana Rosívalová
Emma Grégerová

Naděžda Kupková – Radek Čuta

Jiří Střelec
Anna Strouhalová
Jan Hoško

Blahopřejeme jubilantům :
Září:
64 let
65 let
66 let
66 let
71 let
75 let
81 let
84 let

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

Listopad:
61 let
71 let
72 let
78 let

Vídenská Jindřiška
Rozsívalová Ludmila
Gloc Karel
Zhejbalová Marie

Říjen:
60 let
61 let
62 let
64 let
65 let
68 let
70 let
79 let
83 let
85 let
86 let
97 let

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

Termín uzávěrky dalšího čísla : 20.3.2015
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

Prosinec:
62 let
64 let
66 let
66 let
69 let
78 let
87 let
87 let
91 let

Ryšavá Marie
Vrážel Václav
Petrášová Blanka
Glocová Dagmar
Hrdličková Marie
Urbanová Josefa
Pernikářová Drahomíra
Baťková Štěpánka
Sedláčková Růžena

