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RORÁTE
Silný srp měsíce, nahnutý jak stříbrný pohár, dotýká se
obzoru. Hvězdičky, noční jeho sestry, třpytí se nad tichým,
mrazivým ránem.
Z věže zazněl zvon, probouzí dřímající osadu. V oknech
probleskují světýlka a je vidět, jak jizbou klátí se
rozdřímané postavy, rychle berou na sebe teplý šat a
oblečeny staví se k oknu, aby se pomodlily ranní své
zdrávas.
Hned po klekání velký zvon znovu se rozburácel a za ním
v pospěšném chvatu zajásal druhý i třetí a všecky zvony
teď tvrdým akordem hlaholí do tichého rána, svolávajíce
lid do chrámu Páně.
Je advent a v nejasném hučení zvonu, zdá se, zaznívá už
i píseň nebeských rorát.
Návsí oživují ojedinělé postavy. Ze všech stran duní
těžké kroky mužských, skřehotají ospalé hlasy žen. Děti
krčí hlavy do ramen a drobnými krůčky dobíhají rodičů. A
všichni spěchají ke kostelu, všichni k jednomu směřují cíli,
odkud barevnými okny do tmy vyzařuje z chrámu věčná
zář.
I Rybářova stařenka se šourá ve svých bačkorkách, hmatá
hůlkou a pokašlává suchým kašlem odstrkovaného,
nedoživeného stáří. Včera ji našel hlásný na můstku. U
noho jí stála putynka s vodou. Byla těžká pro ni,
sedmdesátiletou, ledva ji dotáhla k můstku. A už nemohla.
Sedla, a že tam usne. A plakala, když k ní došel hlásný.
Chtěla prý tam ve spánku zmrznout a plakala, že už
k ničemu není. Pracovat nemůže, Rybář „je špatné, ženu
má, děti má, a s jinéma peníze rozhazuje“, u Krištofů ji
vyhánějí „a služby pro mě néni“, - „Kdepak já stará,
s rukama chroméma a tělem slabém!“
„Tuhle ze škopka pro dobetek si vebírala studený
brambore, a hani tech hjí nepřále, habe zhynula hladem
jako pes,“ – vypravovala včera o ní Ondrová.
A přece brzy ráno stařenka vstala a o berličce brala se ke
kostelu na roráty.
Vstupuje do chrámu Páně.
Záře svící obešla slabé její oči . . . a jen jako ve snách
vidí, jak osadníci sedí v lavicích, před sebou rozvírají
knihy a zpívají zbožné žalmy. Usedla i stařenka, a jako by

se ztratit chtěla i před samým Bohem, přitlačila se v lavici
ke studené zdi.
„Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním,“
opakuje šeptem žalm a ruce spíná, na kolena padajíc, teprv
oči své obrací k nebeskému trůnu. Ta krása ozářeného
chrámu – svíce, zpěvy, chorál! Mysl její celá se nese nad
světy, a aniž sama ví, růženec jí zachrastil v prstech, drží
před sebou první kuličku. Rty šeptají: Věřím v Boha
všemohoucího.
Žalmy dozněly a kostelem ticho. Vpředu u oltáře kterýsi
chlapec poklepává nohama. Zábnou. Na kůře si kdosi mne
stydnoucí ruce, rechtor rachotí stoličkou u varhan.
Vtom u sakristie zacinkal zvonek, měchy na kůře
zahvízdaly, varhany spustily na plnou hru a dole, tam
jedno, tam druhé, za chvíli na všech stranách jako o
Dušičkách na hřbitově, všude plno světýlek a
rozžehnutých sloupků. – „Bože, jak je to všecko krásný!“
„Ecce virgo concipiet“* - slyšet od oltáře kněze zpívat a
lid zanotil s varhanami jásavou adventní píseň, provanutou
radostnou předtuchou vánoc.
„Ó Sióne, pohlédni, král tvůj již jde k tobě“ –
A stařenka šeptá stále jedny a tytéž modlitby, necítí
chladu, necítí tepla, jen jako by mrákoty ji obestíraly. Pak
utichlo všechno v její dřímotě. A ta píseň! Ta bílá, jasná
píseň! Jako by ji andělé zpívali z nebes. Nebesa plna jsou
jasu – všude bleskot, bílo, bílo, velká, silná slunce planou
na nebi a tisíce svatých - - - - svatých – svatých - - Probudila se, teprv když už varhany umlkly a kněz
klekal na stupních oltáře. Počal se modlit.
Ani se tak moc nedivila, že usnula, a jen to jí bylo divno,
že ta mše svatá byla tak krátká.
Domů šla už za světla.
Šlo se jí to pěkně a vesele v měkkých papučkách. Na
každého se usmála živýma očkama a do domu vešla jak
děvčátko.
* Ejhle, panna počne
Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi II

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2016 končí, a tak můžeme bilancovat. Tento rok nebyl z pohledu obce ničím výjimečným. Řešili jsme jak běžné provozní záležitosti, tak
i různé opravy na obecním majetku. Došlo i na stavební práce. Ze stavebních akcí to byla především oprava komunikace ke hřišti.
V budoucnu je počítáno u této komunikace ještě s výstavbou několika parkovacích stání. Dokončena byla oprava elektroinstalace v patře
školy. Zároveň jsme opravili odpady a v patře je nová toaleta pro děti mateřské školy. Děti ve třídách mají nové stoly a lavice, školní
kuchyně byla dovybavena mlýnkem na maso a krouhačem na zeleninu a sýr. V polovině roku jsme koupili místní hospodu se sálem. Na
nákup použila obec úvěr od České spořitelny, a.s. a splácet jej budeme 5 let. Hospoda je pronajatá, sál je využíván obcí, školou a dvakrát
týdně zde probíhá cvičení žen, jeden večer v týdnu je vyčleněn stolnímu tenisu. Celý objekt je v relativně dobrém technickém stavu, nicméně
je nutná postupná rekonstrukce. Ta by měla začít již v roce 2017 a rozsah jednotlivých etap bude přizpůsoben finančním možnostem obce.
Potrápil nás opakovaný propad komunikace v části „Záhumna“, při kterém byla poškozena mimo komunikace také kanalizace a vodovodní
řad. Postupně vyměňujeme dosluhující kulatá svítidla veřejného osvětlení. Během podzimu byla provedena změna dodavatele energií. Nově
odebíráme plyn i elektřinu od společnosti Moravské naftové doly a.s. Mimo uvedené se řešily běžné provozní záležitosti. Obec ale nežila jen
prací. Kulturní komise, základní a mateřská škola, fotbalisti, myslivci, mládež a v neposlední řadě „baby“ – ti všichni se podíleli na kulturně
společenském životě v obci. Děkuji všem, kteří obětovali část svého volného času pro nás ostatní, a všem přeji klidné prožití svátků
vánočních a do nového roku hodně zdraví a pohody.

Libor Veverka

Zprávy OÚ
Podomní prodejci

Poplatky 2017

Po delším období relativního klidu se opět začali množit
různí prodejci energií. Nově se snaží vzbudit dojem, že jejich
činnost je odsouhlasena, nebo dokonce organizována obcí či
starostou. Důrazně upozorňuji, že starosta ani obec nic
takového neorganizuje. Pokud tedy nemáte sami zájem měnit
dodavatele, neposkytujte těmto lidem žádné informace,
faktury ani jiné doklady. Skončí to podpisem smlouvy
s dodavatelem, o kterém jste nikdy ani neslyšeli.

Pro rok 2017 se výše poplatků nemění:

Hlášení rozhlasu - aktuality
Na stránkách www.divaky.cz se můžete ve spodní části
úvodní stránky přihlásit k odběru novinek a zpráv přes
emailovou poštu.

Odpad 400,- Kč na osobu ( a nemovitost )
Psi
80,- Kč za jednoho
Hroby – podle rozměru
Bezhotovostní platbu na účet obce, lze uhradit již od ledna na
číslo účtu: 188 341 770/0300. Po uhrazení si poplatník vyzvedne
na OÚ pytle.
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

Svoz odpadů

Více poplatků lze zaslat na účet obce jednou celkovou částkou,
důležité je však napsat do specifického symbolu číslo domu.

V roce 2017 budou odpady sváženy podle kalendáře, který je
k dispozici na obecním úřadě, nebo již nyní také na www
stránkách obce. První termín: 2. ledna – svoz odpadů a svoz
plastů, dále vždy lichý týden odpady a sběrný dvůr.

Poplatky se na pokladně Obecního úřadu budou vybírat od
1.března 2017

.

Kultura - škola -Sport
Adventní čas v základní a
mateřské škole
Adventní čas, který právě prožíváme, je časem zastavení a
zamyšlení. Dovolte mi, abych úvod mého adventního
příspěvku věnovala krátkému shrnutí naší práce a poděkování.
Adventní čas v základní a mateřské škole
Milí žáci, vážení rodiče,

V naší škole za poslední roky nastala spousta podstatných změn,
které nás velmi těší. Počet žáků se pohybuje mezi 147 – 152.
Těší a zavazuje nás důvěra rodičů v naši školu. Před několika lety
bychom neuvažovali o rozšířených a zvelebených prostorách, o
nových učebnách, šatních prostorách, vybavení prostor v hale
školy, modernizací tříd a jiné. Dalo by se toho vyjmenovat
………………………………………

ještě mnohem víc. Na prahu nového roku 2017 se opět chystáme
na další kroky v rámci zlepšení školního klimatu, aby se žáci
mohli vzdělávat v moderní, klidné, přátelské škole,
s porozuměním a láskou učitelů a ostatních zaměstnanců. Škola
bude od 1. 2. 2016 realizovat projekt „Výzva 22“, a to po dobu
dvou let.
Jestli dovolíte, malé osobní vyjádření.
Když sedím během dopoledne ve své kanceláři, slyším, jak škola
žije. A to mě naplňuje spokojeností. V jedné části školy se ze tříd
ozývá zpívání, tam zase angličtina, z tělocvičny slyším píšťalku,
odpoledne žáci pracují v kroužcích, v dílničkách, cvičné
kuchyňce a v keramické dílně vyrábí krásné výrobky. V tomto
období se nejmladší prvňáčci seznamují se Slabikářem a celá
škola žije předvánoční tématikou, připravuje se na nejkrásnější
svátky roku, na Vánoce. Žáci pracují naplno i v žákovském
parlamentu, nachází k sobě cestu, učí se být tolerantní,
ohleduplní, laskaví, organizují své nápady, prožívají společně
chvíle, předávají svoje zkušenosti spolužákům. Učitelé společně
se žáky se zapojují do různých aktivit, snaží se vytvářet společně
klidné školní zázemí, pilně se připravují na blížící se ukončení
prvního pololetí školního roku. Není právě toto ta pravá škola pro
život?
Sám člověk nezmůže nic, nebo jen velmi málo. Chci na tomto
místě poděkovat všem svým kolegům za práci s dětmi, za nové
myšlenky, ochotu pracovat v týmu, dělit se o své nápady a nebát
se nových věcí. Naším velkým cílem je zajistit vysokou kvalitu
výuky a zároveň klidné prostředí. Věřím, že se nám to podaří. Na
stejném místě bych chtěla velmi poděkovat starostovi obce a
celému zastupitelstvu, rodičům a veřejnosti za podporu naší práce
a za důvěru.
Během 1. čtvrtletí žáci úspěšně reprezentovali naši školu
Dne 22. září se naši chlapci zúčastnili fotbalového turnaje škol
ve Velkých Němčicích, který skončil naším vítězstvím. V
semifinále jsme porazili ZŠ Velké Němčice 4:2 a ve finále ZŠ
Vranovice 5:2. Nejlepším střelcem byl O. Slavík se čtyřmi
brankami. Další přidali: žáci Erik Grbavčic, Viktor Vašíček a
Antonín Polák.
V pátek 30. září se naši žáci zúčastnili silničního běhu ve
Velkých Němčicích. Nejlepší běžci z 1. třídy: 1. místo - David
Boháček, 2. místo - Sára Guldanová, 3. místo - Bárek Matyáš.
Nejlepší běžci z 2. třídy: 5. místo - Ryšavá Daniela, 6. místo Antonín Kaňa, 8. místo - Zuzana Rozkydalová. Nejlepší běžci
ze 4. a 5. třídy: 3. místo - Jan Chalupný,4. místo - Marie
Chalupná.
Nejlepší běžci ze 4. a 5. třídy: 1. místo – Petr Rozkydal, 2. místo
- Antonín Polák, 3. místo - Mirek Mikáč. Nejlepší běžci z 8. a 9.
třídy: 1. místo - Ondřej Slavík, 2. místo - Katarína Vedrová, 3.
místo - Vojtěch Prokeš.
V sobotu 15. října se žák naší školy Ondřej Slavík zúčastnil
mistrovství Moravy a Slezska v krosu /přespolním běhu/, které se
konalo ve Šternberku. Obsadil výborné 3. místo a vybojoval si
postup na mistrovství České republiky, které se konalo v sobotu
19. listopadu. Ondra si vedl výborně, obsadil 16. místo. Závod se
konal v Praze.
Dne 11. 11. 2016 mladší chlapci skončili v okrskovém kole
florbalu ve Velkých Pavlovicích na 3. místě.
Dne 16. 11. 2016 žáci 1. st. reprezentovali školu v ZŠ Křepice
ve šplhu – „Křepická veverka“
Dne 22. listopadu se naše starší děvčata zúčastnila okresního
finále ve florbalu. Dívky si vedly výborně, obsadily krásné 2.
místo. V době od 4. 10. 2016 do 30. 6. 2017 jsme nabídli rodičům
realizaci pilotního projektu „Hodina pohybu navíc“ pod záštitou
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. O projekt byl
velký zájem. Výuka probíhá 1x týdně v odpoledních hodinách.
Zájemce z 1. – 3. ročníku vede Mgr. L. Šlancar v obou
základních školách. Cílem projektu je zvýšení motivace dětí k
pohybovým aktivitám a to i mimo rámec školní docházky a
docházky do školní družiny a dále pak zkvalitňování pohybových
dovedností dětí a žáků ve školních družinách, klubech a dalších
volnočasových zařízeních. Hodina kolektivních her probíhá
zdarma.

V rámci výchovy ke zdraví od 12. 9. 2016 do 22. 11. 2016
bezproblémově proběhl pro žáky 2. a 3. ročníku plavecký
výcvikový kurz v Hustopečích. Žáci ve škole připravili zajímavý
projekt „Ovocno-zeleninový den“ s ochutnávkou zdravé výživy a
pokrmů. Děti ve školní družině měly také pěkně tuto akci
připravenu. Od 22. 11. 2016 byla nabídnuta žákům tradiční
preventivní prohlídka u stomatologa v Šitbořicích.
V oblasti prospěšných prací žáci sbírali papír, pomerančovou
kůru, kaštany a plastová víčka. Z výtěžku sběru bylo zakoupeno
odpočinkové vybavení do haly školy. V současné době se žáci
zapojili do projektu „Dobrý skutek za starý mobil“.
Škola také reprezentovala své dovednosti např. v místní lidové
knihovně v Nikolčicích a to ve dnech od 13. 9. do 4. 10. 2016.
Pod vedením Mgr. A. Slavíkové byla pro veřejnost připravena
pěkná výstava výrobků z prázdninové keramické dílny Putování
za uměním jižní Evropy.
V rámci podpory čtenářské a jazykové gramotnosti se i
v letošním školním roce žáci 3. ročníku mohli těšit na pasování
čtenářů. V obecní knihovně proběhlo ve čtvrtek 6. 10. slavnostní
pasování mečem. Paní knihovnice Naděžda Božková
nikolčickým dětem předala v upomínku knížku a průkaz čtenáře.
Přečetla žákům 3. a 4. ročníku také první stránky z knížky
příběhů o dřevěném panáčkovi jménem Pinocchio. Na další
příběhy se děti mohly těšit vždy každé úterý od 17 hodin v místní
knihovně v Nikolčicích. Tato knížka tak odstartovala čtenářskou
dílnu Podzimní čtení v knihovně. Děkuji tímto p. Naděždě
Božkové za vstřícnost a tradiční dobrou spolupráci se školou.
Pravidelně se zapojujeme do tradičního projektu „Celé Česko
čte dětem“. Ve středu 16. 11. k nám do školy zavítal tatínek žáka
CH. Witpeerd, pan Frans Witpeerd, který žákům 1. stupně přečetl
v holandštině pohádku Jip en Janek a velmi pěkně jim povídal o
holandské zemi. Také jemu patří naše velké poděkování za
spolupráci, pěkné čtení a povídání žákům. V závěru měsíce září
opět proběhl projekt „Evropský den jazyků“.
Během čtvrtletí žáci plnili přírodovědného Klokana, zúčastnili
se školního a okrskového kola naučné soutěže „Bible a my“, dále
pak několika výukových programů a besed jako např. „Základy
první pomoci“ pro 5. a 8. ročník v ZŠ Velké Němčice nebo
„Zlepšení školního klimatu ve třídě“. Žáci vyšších ročníků
navštívili Brno s cílem seznámit se s jeho historií a památkami,
Brněnský veletrh v rámci kariérního poradenství a jiné.
Dne 25. 10. 2016 žáci připravovali také projekt ke Dni státnosti.
Sami si vybrali způsoby, jak si připomenout vznik ČR. Členové
parlamentu přednášeli školním rozhlasem pravidelné referáty
k významným dnům ČR, ve třídách byly připraveny státní
symboly, knihy a jiné.
Ke konci listopadu také žákovský parlament pozval do školy
studenty ze SZaŠ Rajhrad, kteří pro naše žáky a rodiče připravili
předadventní, společné vyrábění krásných věnců, svícnů apod.
Akce se velmi líbila a těšíme se na další společné tvoření. Děkuji
tímto studentům a p. vychovatelkám z Rajhradu za velmi zdařilou
akci a spolupráci. Poděkování patří i vychovatelkám školní
družiny, které celou akci vedly.
Dne 18. 11. 2016 navštívili učitelé a provozní zaměstnanci ze
ZŠ Lubné z Východočeského kraje v rámci „Sdílení dobrých
praxí“ naši školu. Děkuji provozním a pedagogickým
zaměstnancům za pomoc při uskutečnění této akce. Dle pozdních
reakcí se zaměstnancům ze ZŠ Lubná u nás líbilo.
Poděkování patří také p. RNDr. St. Zhejbalovi za poskytnutí
věcných darů pro žáky školy. Jedná se o obrazy obce Diváky,
které vlastnoručně namaloval. Obrazy škola vystavila v
prostorách základní školy v Nikolčicích pro žáky, veřejnost a
budoucí generaci. Děkujeme.
Vedení školy také děkuje ženám z babských hodů z Nikolčic za
poskytnutí věcných darů škole a školce. Ženy věnovaly v tento
adventní čas žákům a dětem vánoční stromečky včetně osvětlení,
které jim zpříjemní vstup do školy a školky. Moc děkujeme!
Než vás pozvu na předvánoční vystoupení, zmíním ještě velmi
povedenou akci a tou bylo „Rozsvěcení vánočního stromu“ ve
spolupráci s obcí. Účast byla vysoká, kdy společně s obcí pod
vedením p. L. Rabovské tuto akci připravovali pedagogové
mateřské školy a základní školy. Před několika lety by nás
nenapadlo, že tato akce bude mít takový úspěch. Pro nás je to
velkým potěšením. Děti to oceňují a odnáší si zážitky, které jim

možná zůstanou jako vzpomínky v dospělosti na naši školu.
Pokud se my dospělí na tomto můžeme podílet, dělejme to, je to
víc než si myslíme. Chtěla bych ještě připomenout adventního
vystoupení žáků naší školy na tradičním školním vánočním
jarmarku dne 15. 12. 2016 v ZŠ Nikolčice.
Přijměte od všech žáků a nás dospělých srdečné pozvání na tuto
akci.
Na závěr přeji žákům a pedagogům klidné prožití vánočních
prázdnin (23. 12. 2016 – 2. 1. 2017) a vám za všechny děti, žáky
a zaměstnance ZŠ a MŠ Nikolčice přeji spokojené Vánoce a
úspěšný nový rok 2017.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy

Mateřská škola Diváky
VÝLET ZA HVĚZDAMI
V tomto školním roce 2016/2017 pracujeme podle Školního
vzdělávacího programu „Chceme, aby nám spolu bylo dobře“.
Nabízíme dětem spoustu vzdělávacích aktivit, tvořivých činností
a akcí. Jednou z akcí byl výlet do Hvězdárny a planetária Brno,
kde děti měly možnost zhlédnout vzdělávací pořad pod umělou
oblohou, s názvem „Vzhůru nohama“. Pohádkový pořad byl o
holčičce, která chodila hlavou dolů. Součástí představení byla
prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika jasných hvězd a
nejnápadnějších souhvězdí. Děti se učily orientaci na hvězdné
obloze, zjistily, jak mění Měsíc svou podobu, a proč je obloha
temná. Pohádka se jim moc líbila, byl to pro děti krásný zážitek.
Anna Rosívalová

Kulturní komise

Strašidelné světélkování
V neděli 2. října jsme pro děti připravili malou stezku odvahy,
na které je čekalo vyluštění hádanky podle připravených indicií.
Cesta byla vyznačená pomocí svíček a osvětlených dýní.
Samozřejmě, že strašidelné bytosti se snažili děti trošku postrašit
a křik a výskot se tu a tam ozval. Všechny děti ale statečně
dorazily do cíle, kde na ně za vyluštěnou hádanku čekala
odměna.

Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu před první adventní nedělí jsme společně rozsvítili náš
velký vánoční strom. Součástí byl „minijarmark“, a tak někteří
z nás pod stromečkem určitě najdou dáreček, pořízený právě
tam. Kulturní program nám připravili Mužáci z Kobylí. Někdo
zpíval společně s Mužáky, někdo si jen tak pobrukoval nebo jen
poslouchal. Na zahřátí se podával „svařák“, čaj „s“ nebo „bez“ a
nechyběla gulášová polévka. Anděl rozdával dětem balíčky, ale
nejdříve je čertík trochu vyzpovídal – aspoň jméno nebo nějakou
básničku. Soudě podle prázdných várnic se akce povedla.

Vánoční dílna
Poslední adventní neděle patřila opět našim nejmenším.
Mateřská škola připravila krásný program s vánoční tematikou.
Děti nám ukázaly, jak moc jsou šikovné. Vystoupení bylo pěkné
a dojemné, děti i paní učitelky zaslouží velkou pochvalu. Pak už
následovala dílnička, děti tvořily vánoční dekorace. Hrály nám
koledy, popíjel se čaj, nějaké sušenky byly také k mání, prostě
atmosféra byla přesně taková, jak se na vánoční čas patří. A
překvapení na nás čekalo na závěr, k radosti hlavně dětí, sněhová
nadílka. Snad nám vydrží do vánoc.
Radka Prokešová

Z pohádky do pohádky
V neděli 28.8. jsme se s dětmi přenesli do pohádkového světa.
Hned při vstupu do lesa nás přivítala zlá královna, Sněhurčina
macecha, hovoříc s kouzelným zrcadlem. O pár metrů dál jsme
mohli vidět Lociku, která předvedla s princem vtipnou scénku.
Po překonání sedmero hor jsme přišli k bažině, kde se povalovali
Shrek s Fionou a labužnicky ujídali dobroty, které bažina nabízí.
A když jsme popošli ještě o sedmero řek dále, potkali jsme
čertíka s vodníkem, kterak čarovali dárky z lásky pro Elišku.
Téměř na konci strastiplné cesty se Baba Jaga dohadovala s
Ivanem, kam že má směřovat vchod do její chaloupky. Po splnění
zadaných úkolů čekal na děti zakopaný poklad. Pohádkovou
výpravu zakončil poslední prázdninový táborák.
Markéta Rosívalová

Setkání seniorů
Pro naše starší občany jsme i letos u příležitosti Mezinárodního
dne seniorů připravili setkání se svými spoluobčany. Pozvánku
dostali do domů všichni od 60 let. Šedesátnici se ještě na seniory
asi necítí, tak žádný nedošel. Je pravda, že někteří z nich ještě
chodí do práce. Ale zjistit kdo je nebo ještě není senior je těžké,
proto od šedesáti let. Nachystáno bylo občerstvení a o kulturní
program se postaraly děti z mateřské školy se svým vystoupením,
na flétnu zahrála Lucie Tomková. Ze začátku nás trochu
pozlobila technika, ale nakonec to dobře dopadlo. Někteří si
povídali, jiní za doprovodu harmoniky zpívali, všichni se bavili a
přesně tak to mělo být.
.

Co nás čeká?
leden – ples TJ
únor - karneval, masopust
březen - den krásy
duben - velikonoční dílna
Přesné termíny budou oznámeny plakáty.

MYSLIVOST
Myslivecký spolek Diváky měl v měsíci listopadu dva hony na
drobnou (bažant) zvěř. Na první hon nám vyšlo po dlouhé době
pěkné počasí, ale celkový výsledek byl pro účastníky honů
zklamáním. V honitbě ještě nebyla zahájena sklizeň kukuřice,
která poskytla velice dobrý úkryt bažantům. Střelilo se něco přes
20 kusů zvěře. Druhý hon dopadl mnohem hůře. Po zahájení
honu začalo pršet a pršelo až do večera. Všichni byli rádi, když
vedoucí honu hon ukončil před polednem a vyzval účastníky, aby
se šli usušit na chatu na horním řádku. Tam bylo všem mnohem
lépe, zrovna v kuchyni zavařovali játrové knedlíčky do
vepřového vývaru a krájeli vařené hlavy i játra, srdíčka, jazyky,
podbradky a zákrčníky. Do toho tam voněl čerstvě nastrouhaný
křen. Vepřové hody mohly začít. A taky začaly. K večeři na
všechny čekala velice dobrá dančí svíčková. Velký hon se
uskutečnil 17. prosince 2016 a byl zakončen tradičně v obecním
sále Poslední lečí s pasováním na myslivce.
Protože se blíží konec roku, přeji jménem svým a jménem všech
diváckých myslivců všem našim spoluobčanům příjemné prožití
vánočních svátků a šťastný a veselý nový rok 2017.
Bořivoj Rozsíval, předseda MS Diváky

TJ Diváky

Fotbalové šachy

Diváky a fotbal v roce 2016

V uplynulé sezóně jsme i přes nízký počet vstřelených gólů
vystoupali tabulkou na pěkné čtvrté místo. O tento úspěch se
především zasloužili hráči obrany pod taktovkou Jindřicha Sáčka.
Nejlepší střelec byl Valíček Jakub s 10 góly. V mužstvu se
ukazují mladí fotbalisté Gratcl Michal, Kaňa Jiří a Urbánek
Adam. Pochvalu však zaslouží všichni hráči.
Letní příprava i díky tomu začala v pozitivním duchu. Do týmu
se po zranění vrátil Honza Střelec a novými posilami se stali
Tomáš Tóth, Luboš Ludin a pozice trenéra se zhostil Petr Gratzl.
To, že toto snažení vedlo správným směrem, jsme si potvrdili v
přátelském utkání s celkem Boleradic, ve kterém jsme si vytvořili
spoustu šancí a které skončilo remízou 2:2. Bohužel start nové
sezóny se příliš nevyvedl. Hned v prvním utkání, jehož termín se
kryl s termínem Diváckých hodů, jsme prohráli s týmem z
Pavlovic. A ani další zápasy podzimní sezóny neprobíhaly dle
našich představ. Utrpěli jsme celkem čtyři porážky. Kromě
Pavlovic se o to zasloužili ještě hráči z Nosislavy, Starovic a
Brumovic. Po jednom bodu jsme získali v derby s Kurdějovem a
v zápase s Velkými Němčicemi. Radost z výhry nám pak
přinesly zápasy s celky Šitbořic „B“, Horních Bojanovic a Křepic
„B“. Po podzimní části sezóny jsme se tedy umístili na 6. místě.
Dle slov trenéra bylo při pohledu na hru vidět podstatné zlepšení
v kombinační hře, čímž jsme si vytvořili velké množství
příležitostí skórovat. Při zakončování nám ale chyběla dostatečná
přesnost, schopnost zachovat klidnou hlavu a také kousek štěstí.
Když se k tomu připočtou četná zranění klíčových hráčů a
celkově slabá docházka těch ostatních, je jasné, že výsledky
zkrátka nemohly být lepší. Doufejme, že v jarní části se nám
bude více dařit............................................................................
V současné době se už pozvolna rozbíhá příprava na jarní
sezónu ve školní tělocvičně v Nikolčicích (neděle 16:00-18:00).

Poté co fotbalisté z obce Diváky změnili název organizace,
vypracovali nové stanovy a uskutečnili zápis do rejstříku spolků
ČR, byla provedena revize členské základny. Každý člen
vypisoval novou přihlášku a svým podpisem potvrdil příslušnost
k TJ Diváky, z.s.. Mění se u nás i sportovní areál a díky obci i
jeho okolí. Máme novou příjezdovou cestu a upravené prostory
kolem ní. Jednáme i o vylepšení parkovacích prostorů, které jsou
částečně majetkem TJ a obce. Údržbu travnatých ploch hřiště a
jeho okolí provádí fotbalisté. V roce 2016 jsme dostali od obce
finanční dotaci ve výši 49900Kč. Z těchto prostředků zajišťujeme
provoz a údržbu kabin, hřiště a činnost fotbalového klubu.
V kabinách proběhla výměna oken a v současné době je
prováděna rekonstrukce poškozené podlahy ve skladě. Sháníme
finance na rekonstrukci obou sprchových koutů. Jsou zastaralé a
na poškozených obkladech a dlažbě hrozí nebezpečí úrazu.
Věříme, že v roce 2017 se nám to podaří.
Do konce roku 2016 zbývá pár dnů. Bilancujeme, ohlížíme se
zpět, ale hlavně plánujeme dopředu. Máme připravené akce na
rok 2017, kde vedle fotbalu chceme tvořit v obci i kulturu. První
společenskou akci pořádáme v pátek dne 20.1.2017 v kulturním
sále Obce Diváky. V tento den jste srdečně zváni na fotbalový
ples, kde k tanci a poslechu bude hrát Slovácká kapela Horenka
z Kobylí.
Místní fotbalisté přejí všem občanům obce klidné vánoční
svátky, pohodového Silvestra, mnoho zdraví a hodně dobrých
sportovních zážitků v roce 2017.
Hekl Jaroslav předseda TJ Diváky, z.s.

Petr Gratzl, trenér
Tabulka podzimní části sezóny 2016-17 – jak jsme hráli my a jak
naši soupeři

pořadí

Družstvo

Záp.

+

- Skóre

0

Body

Velké Pavlovice
1

10

8

1

1

36:17

25

C

Obecní knihovna
V roce 2016 se v knihovně zaregistrovalo 43 čtenářů, kteří si
vypůjčili 829 knih a časopisů. Do knihovního fondu přibylo 121
svazků knih a čtenáři mohli vybírat i z 250 titulů knih
z výměnného fondu z Břeclavi. V prosinci proběhla další tvůrčí
dílna, tentokrát jsme si upletli svícen – hvězdu z papírových
ruliček. Více o knihovně se můžete dozvědět na
www.knihovnadivaky.webk.cz.

2

Starovice

10

8

0

2

41:12

24

3

Hustopeče B

10

7

0

3

32:11

21

4

Brumovice

10

6

1

3

38:27

19

5

Velké Němčice B 10

5

4

1

23:15

19

6

Diváky

10

3

2

5

13:22

11

7

Kurdějov

10

3

2

5

10:20

11

8

Křepice B

10

2

2

6

11:32

8

Tříkrálová sbírka

9

Nosislav B

10

2

1

7

11:27

7

10

Šitbořice B

10

2

0

8

14:30

6

11

Horní Bojanovice 10

1

3

6

12:28

6

V sobotu 7.1.2017 v odpoledních hodinách se již počtvrté
uskuteční Tříkrálová sbírka. Snad k nám bude počasí
milosrdnější než při posledním koledování. Ale děti byly statečné
a vše zvládly na jedničku. Vybralo se 12.291 Kč. Děkuji všem,
kteří přispěli a obdarovali děti sladkou odměnou nebo čajem na
zahřátí.

Přeji všem krásné a klidné prožití Vánoc a šťastné vykročení do
nového roku.
Eva Veverková

KNIHOVNA O VÁNOCÍCH
pátek 30.12.2016 17 – 19 hodin

Přeji Vám krásné a požehnané svátky a ať co nejlépe vstoupíte
do roku 2017.
Sokolářová Hana

Z kronik
Protokol č. 14
sepsaný dne 2. června 1911 v obecní kanceláři Divácké u přítomnosti podepsaných
Předmět
I. po přečtení protokolu z minulé schůze, pojednáno o čístění rybníka obecní výbor se usnáší následovně. Po několika návrzích usneseno by
rybník obecní byl náležitě opraven.
II. dále předneseno p. starostou že nařízeno jest by studna obecní byla opravena takovým způsobem a sice by studna byla zakryta stará
pumpa má se prodati.
III. přečtena žádost p. Františka Zhejbala v záležitosti pronajatí hostince na dálších šest let. Obecním výborem usneseno že jak za první tři
léta totiž za šest set kor. ponechává se nynějšímu nájemci Františkovi Zhejbalovi a sice nájem končiti bude dne 30. září roku 1914 a sice za
podmínek v předešlé nájemní smlouvě uvedených pan František Zhejbal úplně souhlasí a svým podpisem ztvrzuje.
v Divácích dne 2. července 1911
(Doslovný, gramaticky neupravovaný přepis z originálu Protokolu o jednání obecního výboru, z knihy založené v roce 1892)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rok 2016
Údaje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.9.2016 do 31.12.2016

Narození:

Sňatky:

Úmrtí :

Matěj Čuta
Teodor Nasadil

Blahopřejeme jubilantům :
Říjen:

Září:
61 let
61 let
61 let
66 let
67 let
68 let
68 let
73 let
77 let
83 let
86 let

Vokál Jiří
Sedláček Josef
Soukopová Jitka
Hájková Františka
Střelec Václav
Čutová Jana
Bělková Drahomíra
Hrdlička Miroslav
Sokolářová Bronislava
Rosívalová Marie
Gracl Oldřich

60 let
62 let
63 let
63 let
64 let
66 let
70 let
72 let
81 let
85 let
87 let

Listopad:
63 let
73 let
74 let
80 let

Vídenská Jindřiška
Rozsívalová Ludmila
Gloc Karel
Zhejbalová Marie

Rosíval Květoslav
Nádeníčková Marie
Kotasová Emilie
Čečilová Jana
Nádeníček Jaroslav
Němečková Alena
Psota Josef
Ryšavý Josef
Sedláčková Marie
Matýšková Bohumila
Stehlík Karel

Prosinec:
61 let
64 let
66 let
68 let
68 let
71 let
80 let
89 let
89 let
93 let

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

Termín uzávěrky dalšího čísla : 30.3.2017
Na vydání tohoto čísla Zpravodaje spolupracovali: Marie Němečková, Radka Prokešová, Mgr. Jitka Gebauerová, Markéta Rosívalová, Bořivoj Rozsíval, Anna Rosívalová, Jaroslav
Hekl, Petr Gratzl, Hana Sokolářová, Eva Veverková
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