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EXEKUCE 
     
   Na den sv. Bibiany. 

  Mrzne jak o vánocích. Země zkameněla, studeným ohněm jak 

ocel v slunci hoří silný, tvrdý led - - -                

  .Bije jedenáct. S křikem a roztaženými křídly rozprchly se u 

rybníčku podřimující husy, a na jejich místo, rovno ze školy, 

hned na kluzký, zvonivý led rázem jak povodeň přitáhla 

nejstrakatější směs dětí. V mžiku hemžilo se jich tu jako 

brabešek. Po dlouhé lesklé klouzačce, hladké jako sklo, škrčí 

podkůvky chlapců, měkce šupotají dívčí bačkorky. Sukýnky, 

beranice, čapky – jen se to tam mihotá, křižuje, plete a střídá - -  

Bystrým pohybem a řezavým vzduchem dotknutá tvář hoří jak 

vzňatá, živě výskají uvolněná hrdla.  

  „Matýsu, že nepřejedeš celé rebníček!“ dráždí Martin. Matýs 

měří klouzačku očima a sliní si ruce. 

  „Co be ne? Vsaďme se!“ 

  „Vo pohlavek.“ 

  „Platí.“  

  „Ale mosíš dojet haž na konec!“ 

  „Na šak.“ 

  Ještě jednou naplil Matýz na svou zrudlou dlaň a – přejel. 

  „Tož,“sápe se na Martina. 

  Martin uskakuje. 

  Pohlavek dopadl, ale protože nebylo dojednáno, jaký má být – 

byl nehoráznějsí, než na jaký byl Martin připraven. Co 

nadbývalo, vrátil Matýsovi takovou silou, že se ani sám neudržel 

na ledě a zároveň s Matýsem převrátil se nohama hore. 

  „Deš dům!“ přilítla tu Martinova máma, černá jako vrána, právě 

v tom okamžiku, když se Martin Matýsovi a Matýz Martinovi 

dostali pod čepici a tam pustošit začali oběma rukama a všemi 

desíti prsty, jako by jim nesmírně záleželo na tom, aby se 

navzájem odrali „do posledního chlupu“. - - -  „Zpropadené 

kluku,“ hořekovala nad nimi z břehu rybníčka rozčepýřená 

máma. – „Jediný bote má, a deň ze dňa je tu dere! Já sa bodo na 

tvý bote dřít, a te je bodeš drát? Marš dům!“ 

  Martin jde, narovnávaje na hlavě vypelichanou beranici, ale ti 

ostatní s Matýsem v čele hladí klouzačku dál, až do té chvíle, kdy 

nejen na věži zvon, ale i polední hlad zahnal všechny do chalup.   

  Bařina s Piňusem ostrými „klučnicemi“ * kopají před školou 

zkřehlou zeminu. To „planýrují“ budoucí letní tělocvičnu. Jim 

pomáhal, nebo – spravedlivěji řečeno – pomáhat měl Chocholáč, 

obecní sluha. Ale jako by nepomáhal. Co chvíli byl tentam. Hned 

vyprovázel pana starostu s exekutorem do některého zamotaného 

čísla v chaloupkách, o kterém snad teprve dnes zas lidé zvěděli, 

že je, hned zase vidět ho bylo, jak jde dědinou dolů a bůhví 

k čemu a proč shledává „hóřade“; - a když je konečně shledal, 

všimnul si, že jde právě okolo Maxla, a nemůže přece jít, aby 

viděl a minul.  Od Maxla bylo ho zas vidět, jak jde dědinou  

 

 

 

 

vzhůru, vyhlíží „hóřade“ zas tam, a když nikoho nenašel, vzal si 

záminku, že „hjistě sedijó hu Rebářa“, a proto po Maxlovi 

zastavil se i „u Rybářa“. – Od Rybáře vrátil se teprve ke škole.  

  Přišel. U Maxla a Rybáře nahřál se už tak, že brknuv přes rýč 

udělal pochop až k Bařinovi a Piňusovi a zastavil se v jakémsi 

svrchovaném ustrnutí nad jejich prací. 

  „A to ste hudělali za celý dopoledně?“ kroutil už beztak dost 

nakroucenou hlavou. „No ja“ povzdychl si, jako by tím nejvíc 

trpěl on – „vobecní práca je vobecní práca, té se mosí šetřit, habe 

hjí nehubévalo!“ 

  Bařina a Piňus byli by mu jindy dobře odpověděli, ale něco 

jiného než Chocholáč a jeho řeči hryzlo jejich srdce. - Mlčeli a 

jen tak drbali do země, jako by si hráli.  

  „Ešče hexekutor fantuje?** vzpřímil se pojednou Piňus. 

  „Eh, ešče teho má, - do večera s tém nebode hu konca.“ 

 „No to! Toli be teho belo?“ zamyslil se Bařina.  

  „Taky nemáš zaplacený svědomí?“ 

  Bařina mlčel. Chocholáč kdesi cosi mrvil motykou v rozrýpané 

hlíně. Pojednou odhodil motyku a hotovil se k novému odchodu. 

  „Kam zas?“ ptali se oba – Bařina i Piňus. 

  „K starostovi a hexekutorovi; povedu hjich za humna.“ 

  „A ke kemu?“ hrklo v Bařinovi. 

  „To ešče nevím, ale za humna pré pudem,“cpal Chocholáč 

dýmku a ohlížel se po hroudách. -  „No co, bodete to mět do 

večera srovnaný?“ 

  „Bodeš-li nám tak pomáhat, jak pomáháš,“ odsekl jízlivě Piňus - 

- „bodem,“ dodal a také přitom myslil na exekutora. 

  „Mosíte bét hotoví!“ rozhodně poznamenal Chocholáč, a 

připáliv si v hrsti dýmku, zmizel rychlým krokem za roh školy, 

aby už raději neslyšel, co si povídají. 

  Piňus s Bařinou nějak zamlkli. Ty exekuční návštěvy chaloupek 

za humny, kde stály i jejich baráky, zdusily jejich řeč. 

  Na věži hrkl stroj – hodiny odbíjely dvanáct. – V poslední údery 

kladiva zazpíval zvon. 

  Bařina s Piňusem hodili náčiní do kouta zahrádky, sňali čepice a 

se svěšenou hlavou odcházeli domů.  

  Sotva se modlili. 

  Očima stihli exekutora právě v tu chvíli, když na dolním konci 

dědiny se starostou a Chocholáčem přecházel silnici. - -  

  Do chaloupek. - - -  

 

* motykami 

** zabavuje 
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Poplatky 2018 
 

 Pro rok 2018 se výše poplatků nemění: 

 

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 

 

Více poplatků lze zaslat na účet obce jednou celkovou částkou, 

důležité je však napsat do specifického symbolu číslo domu.  

 

Opět připomínáme povinnost nahlašovat veškeré změny, 

týkající se poplatkové povinnosti. Dále upozorňujeme, že 

žádosti o osvobození od placení poplatků podle Obecně 

závazné vyhlášky obce musí být písemné! 
Poplatky se na pokladně Obecního úřadu budou vybírat od 

12.března 2018 

   .  
 

Stromy u rybníka 

 

 Jistě jste si všimli, že bylo u rybníka z bezpečnostních důvodů 

vykáceno několik stromů a další  stromy byly zbaveny  suchých 

větví. Ukázalo se, že tento zásah proběhl za pět minut dvanáct, 

protože stromy byly ve velmi špatném stavu. Kácení prováděla 

vzhledem k místu odborná firma.  

        
  
 

Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané,  
 

ani se tomu nechce věřit a už tu máme opět po roce vánoce. Letošní advent se zdá být nějaký krátký, možná  je  to  tím, že čas tak strašně 

letí! Přeji všem vánoce prožité v klidu a pohodě bez spěchu a stresu. Do nového roku ať všichni vykročíme ve zdraví a tou správnou nohou. 

 

 

                                                                                                                                                                                                           Libor Veverka   
 

 

 

Zprávy OÚ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kultura  -  škola  -Sport 
 
   

   

 

 

 

Obecní sál 

 

  V příštím roce bychom chtěli zahájit opravu obecního sálu. 

V současné době již probíhají projektové práce. Vlastní 

stavební práce začnou, jakmile bude vyřízeno stavební 

povolení a výběrové řízení na dodavatele a další nutné 

záležitosti.  

 

 
Hlášení rozhlasu - aktuality 

 

 Na stránkách www.divaky.cz se můžete ve spodní části 

úvodní stránky přihlásit k odběru novinek a zpráv přes 

emailovou poštu.  

 

 

Víceúčelová budova 

 

 V prosinci byla zkolaudována opravená část víceúčelové 

budovy. Výměna oken, zateplení a v neposlední řadě 

bezbarierový přístup tak může sloužit občanům obce.  

 

 

Oprava na hřbitově 

 

  V příštím roce bychom chtěli provést opravu cesty v levé 

části hřbitova tak, aby byl snadnější  přístup ke hrobům 

v horních řadách. 

 

 

Dětské hřiště 

 

 Obci se podařilo získat dotaci na vybudování dětského hřiště 

od Nadace ČEZ ve výši 200.000,- Kč. Realizace musí být 

hotova do poloviny roku 2018. 

Z Divácké školky  
 

 V tomto školním roce, který jsme zahájili 4. 9. 2017, máme 

naplánovánu spoustu zajímavých akcí.  Začali jsme v září 

„Dýňohraním“, potom se děti těšily na vycházku do přírody a 

na dopravní výchovu „Pásovec a zebra“. Mateřská škola opět 

pokračuje v projektu Celé Česko čte dětem a také Děti čtou 

dětem. V říjnu za námi přijelo Hodonínské maňáskové 

 

   

divadlo „Hvězdička“ s pohádkou „Loupežník a Třeštipírko“. 

Děti se u ní upřímně nasmály a také se aktivně zapojovaly do 

příběhu. A co by to bylo za pohádku, kdyby z ní nevyšlo nějaké 

ponaučení. Děti byly nenásilně vedeny k ekologické výchově a 

k posilování kamarádských vztahů. Už teď se  těší na „Vánoční 

pohádku“ - příběh od Mikuláše po Štědrý den. Ke konci 

kalendářního roku je čeká rozzářený vánoční stromeček. 
……………………………………… 

                                                                         Anna Rosívalová 

 

http://www.divaky.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

            

Hortimu, kde se žáci seznámili s přípravou různých pokrmů. 

Tato exkurze proběhla pro žáky zdarma včetně zajištění 

dopravy. Během prvního čtvrtletí jsme vyhlásili ve spolupráci 

se žákovským parlamentem projektové dny: 

  Evropský den jazyků, Poznáváme kraje ČR, Den ve státních 

barvách, Retro den, Den zdraví.  

  Děkujeme rodičům za zapůjčení „retro“ věcí na výstavu, která 

byla skvělá a celým svým pojetím doslova ojedinělá. 

  Poslední milou akcí byl Mikuláš ve škole. Poděkování patří p. 

uč. Mgr. J. Homolovi a žákům  

z 9. třídy za „Mikulášskou nadílku“, kterou připravili pro děti 

MŠ Nikolčice, Diváky a žáky základní školy. 

  Ke konci listopadu jsme pozvali do školy studenty ze SZŠ 

Rajhrad, kteří pro naše žáky a rodiče připravili předadventní 

společné vyrábění krásných věnců, svícnů apod. Děkuji tímto 

studentům  

a p. vychovatelkám z Rajhradu za velmi zdařilou akci a 

spolupráci. Poděkování patří i vychovatelkám školní družiny, 

které celou akci vedly.  

Zmíním se ještě o velmi povedené akci, jíž bylo „Rozsvícení 

vánočního stromu“ ve spolupráci s obcí Nikolčice dne 2. 12. 

2017. Velmi hezké předvánoční setkání proběhlo za velké 

účasti rodičů a občanů.  Děkuji mateřské škole, školní družině, 

pedagogům ze školy a obci Nikolčice za přípravu kulturního 

programu. Poděkování patří i učitelkám MŠ Diváky, které se 

podílely pěkným programem na nedělní akci „Vánoční 

besídka“ v Divákách dne 10. 12. 2017. 

  Nesmíme zapomenout ani na sport a jiné akce. Naši chlapci se 

zúčastnili tradičního fotbalového turnaje základních škol ve 

Velkých Němčicích. Reprezentovali nás také v silničním běhu 

ve Velkých Němčicích. A vedli si velmi úspěšně. Ve svých 

kategoriích zvítězili: Polák A. a Jeřábek A., 2. místa: Jelínek Š., 

Stehlík S. a Rozkydal P., 3. místa: Ryšavá D., Filípková K., 

Chalupný J., Eliášová K. a Prokeš V. Další žáci se umístili do 

10. místa. 

  Sportovní úspěchy žáci předvedli i v „Nikolčických stráních“, 

které se konaly ve spolupráci s okolními školami. Na základě 

pozvání ZŠ Křepice žáci soutěžili i ve šplhu na „Křepické 

veverce“.   

  Chlapci také absolutně vyhráli v tradičním fotbalovém turnaji 

základních škol ve Velkých Němčicích.  Zopakovali si tak 

prvenství z loňského roku. Posledním úspěchem byl okrskový 

turnaj ve florbalu starších a mladších chlapců ve sportovní hale 

v Hustopečích. Starší chlapci všechna svá utkání vyhráli a jako 

vítězové se probojovali do okresního finále. Mladší hoši 

skončili na druhém místě. Okresní finále v Mikulově starší 

chlapci zakončili pěkným pátým místem.  

  V oblasti jiných aktivit školy je velmi dobré, že proběhlo na 

naší škole školní kolo v naučné soutěži „Bible a my“ a vybraní 

žáci tak mohli úspěšně reprezentovat školu i v okrskovém kole 

ve Velkých Pavlovicích. Další naučné soutěže nás čekají 

v příštím pololetí.  

  V závěru děkuji žákům, rodičům a veřejnosti za to, že se 

společně s námi podíleli na sběru papíru. Škola řádně třídí 

odpad a zodpovědně žáky vede k těmto aktivitám.  

A co nás čeká příští rok? Hledáme učitele/učitelku od 1. 2. 

2017.  Paní učitelka Jana Sáčková odchází na mateřskou 

dovolenou. Děkujeme jí za výbornou spolupráci a přejeme jí 

vše dobré v nové životní etapě. Škola plánuje dle zájmu otevřít 

přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky (naše i 

z okolních obcí). Dle nového rozpočtu bychom chtěli nadále 

pokračovat ve zvelebení školních budov, jejich vybavení apod. 

V rámci zkvalitnění výuky se bude pedagogický sbor podílet na 

tvorbě a realizaci nového školního vzdělávacího programu, 

který vejde v platnost od 1. 9. 2018.  

  První pololetí se po delší době ukončí pololetími prázdninami 

a ihned nastanou jarní prázdniny. Mysleme na to, že volné dny 

pro žáky budou tentokrát o něco delší. 

 
 

  Závěrem bych chtěla všem pracovníkům školy poděkovat za 

dobrou spolupráci v tomto roce. 

Do nového roku jim přeji zdraví, značnou dávku trpělivosti, 

optimismu a hodně vytrvalosti v úsilí zlepšovat vše, co je v 

jejich možnostech. 

     

 

 

 

ŠD Diváky 
 

  Letošní školní rok nás bude provázet celoroční téma „ Cestou 

necestou po českých ZOO“. 

Dále pokračujeme v projektu Celé Česko čte dětem. 

Pro velké nadšení dětí pořádáme druhým rokem družinovou 

soutěž „ REKORDYÁDA v ŠD aneb KAŽDÝ JE V NĚČEM 

NEJLEPŠÍ . V rámci environmentální výchovy chodíme na 

vycházky do lesa a blízkého okolí spojené s pozorováním 

přírody, určováním rostlin, přírodnin, ptactva a živočichů. 

K pozorování děti rády využívají mikroskop. Z travin se 

podařilo každému uvázat pěkné podzimní vazby. 

Podařilo se nám uskutečnit  výlety do Křepic – Za 

preparovanými zvířaty a do Nikolčic na Výstavu prací z letní 

keramické dílny. 

Také letos jsme pořádali velmi oblíbenou Drakiádu, i přes 

menší obtíže všichni draci vzlétli. 

Pořádali jsme také Dýňohraní, Pavoučici, Vlaštovkiádu, 

Netradiční olympiádu, Den evropských jazyků a spoustu 

dalších neméně zajímavých akcí. 

 
                                                                                Jana Čutová 

 

 

Vážení žáci, rodiče, občané,  
  nastává adventní doba, kterou mohou lidé využít ke zklidnění 

po celoročním shonu a k zamyšlení se nad uplynulým rokem. 

Vytváří nám prostor, abychom ještě mohli vylepšit a hlavně 

dokončit to, co jsme začali a co nám z plánovaných úkolů a 

předsevzetí ještě chybí dodělat. Také je tu čas pro zamyšlení 

se nad sebou. Ať už prožíváme Vánoce jako křesťanský svátek 

nebo prostě světský, mají pro nás jedinečný význam. Jsou to 

především svátky rodiny a setkávání se blízkých, jsou to 

svátky klidu , dárků a radosti...................................................... 

  Myslím si, že na tomto místě není třeba podrobně rozebírat, 

co se nám, respektive všem našim zaměstnancům ve škole 

podařilo a naopak, v čem ještě vidíme rezervy.  Aby byl příští 

rok úspěšný, je třeba neustálé spolupracovat s celým týmem 

lidí ve škole. To se nám společnými silami postupně daří, i 

když to není někdy jednoduché. Škola se snaží v rámci 

zachování dobrého školního klimatu pracovat, jak nejlépe 

dovede. Učitelé se snaží vzdělávat žáky v duchu 

demokratického, klidného pracovního prostředí ve spolupráci 

rodiny a přátel školy.  

  V součinnosti s ověřováním ŠVP „ Sportem za kvalitou 

výuky“ jsme během čtvrtletí měli pro žáky připraveny spousty 

zajímavých činností. Žákům byla nabídnuta opětovná 

realizace projektu „Hodina pohybu navíc“ pod záštitou 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dále tradiční 

páteční odpolední výuka anglického jazyka, zájmové kroužky 

a nepovinné předměty. Škola pokračuje v projektu „Výzva 22“ 

(podpora čtenářské gramotnosti, inkluze, vzdělávání pedagogů 

aj.) 

  V rámci upevňování a zachování dobrého klimatu ve třídách 

byly nastaveny pravidelné třídnické hodiny pro žáky, rozjela 

se práce žákovské samosprávy, funguje poradenské 

pracoviště. Vybraní členové parlamentu se po dvou letech 

opět zúčastnili krajského setkání parlamenťáků základních a 

středních škol v Brně, kde načerpali inspiraci do další práce.   

  Vedení školy vyšlo vstříc přání rodičům a od října byl 

prodloužen provoz školní družiny v Nikolčicích do 16.30 hod. 

O ranní družinu rodičovská veřejnost zájem neprojevila. 

  V rámci podpory čtenářské a jazykové gramotnosti proběhly 

v projektu „Celé Česko čte dětem“ besedy se spisovatelem p. 

Z. Železným a p. J. Opatřilem. Jedna z besed se konala i ve 

spolupráci s místní lidovou knihovnou. P. Mgr. M. Rabovské 

děkujeme za vstřícnou spolupráci se školou a těšíme se na 

další.  Škola pořádala pro žáky výukové besedy, “Motýlí den“ 

pro žáky 6. roč. Žáci se zúčastnili exkurze v jaderné elektrárně 

v Dukovanech a navštívili areál Vodní přečerpávací elektrárny 

Dalešice. Poslední týden v prosinci nás čeká ještě naučný 

výchovný koncert, filmová představení a vánoční besídky.  

V minulých dnech byla škola vybrána na exkurzi do Brna do  
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vám, vážení rodiče, občané, přeji v první řadě poklidný 

průběh předvánočních příprav, nákupů, pečení a obstarávání 

dárků pro své blízké.  

 

Přeji všem dobrým lidem prožití vánočních svátků  

v pohodě a radosti a v příštím kalendářním roce  mnoho 

štěstí, zdraví a úspěchů. 

 

Těším se na vaše děti ve středu 3. 1. 2018 

                                          

                                       Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy  

 

 

 

        

 

 

Kulturní komise 
 
  Vážení a milí spoluobčané, 

ani jsme se nenadáli a máme tu advent, vánoční svátky a konec 

roku. Je tedy na místě poohlédnout se zpět a zrekapitulovat si 

posledních pár měsíců alespoň co se kulturních akcí v naší 

obci týče. A troufneme si říci, že od konce prázdnin jich bylo 

opravdu hodně! 

 

 

Pohádkový les 

   

  V neděli 10. září jsme se společně s dětmi rozloučili, sice 

s týdenním zpožděním,  s letními prázdninami. Děti se na 

chvíli staly královským sluhou Jiříkem, který byl svým pánem 

vyslán pro nevěstu - Zlatovlásku. Společně pomohly zachránit  

mravenečky z hořícího mraveniště, kteří jim za odměnu 

předali šňůru perel. Podařilo se jim nakrmit hladové ptáčky, od 

kterých získaly lahvičky s mrtvou a živou vodou. Při svém 

putování potkaly dva rybáře, kteří se na břehu hádali o 

ulovenou rybu. Rybáře rozsoudily a vyplatily a rybu pustily 

zpět do vody. Ryba jim jako poděkování věnovala prsten. Také 

zachránily mouchu, která uvízla v obří pavučině, na niž si 

brousil zuby veliký pavouk. A to už konečně dorazily do 

královského zámku, kde žil pan král se svými dcerami. Děti 

předaly panu králi získané předměty a za pomoci mouchy 

vybraly správnou princeznu, která jim věnovala truhlu 

s pokladem, který si ovšem musely najít. Příjemné odpoledne 

zakončilo tradiční opékání špekáčků a pak už jen cesta domů. 

                                                                          

 

Memoriál Jiřího Bezděka 
 
  My, kdo jsme pana Jiřího Bezděka znali, víme, že to byl 

člověk neuvěřitelně zapálený do sportovní výchovy dětí a 

mládeže v Divákách. Memoriál, který v jeho jménu pořádáme 

je tak jen malým poděkováním za to, co pro sport v naší obci 

vykonal. Letos nám příliš nepřálo počasí, a tak se tradiční 

stezka na Skalku musela nahradit „pochoďákem“ na Roviny. 

Snad to bylo právě nepřízní počasí, že se nás sešla jen hrstka 

odvážlivců. Věříme však, že ti co se zúčastnili, jistě nelitovali 

a užili si společně s námi příjemné aktivní odpoledne. 

 

 

 

Setkání seniorů 
  

  Nedělní odpoledne 15. října patřilo našim seniorům. Jako již 

tradičně jsme pro ně u příležitosti Mezinárodního dne seniorů 

připravili posezení s občerstvením. Letošní program byl 

okořeněn tombolou, ve které každý „vyhrál“ malou pozornost. 

Potom již sálem zněly za doprovodu harmonik lidové písničky a 

příjemné odpoledne tím bylo zakončeno. 

 

 

Retro párty 
   

  Novinkou v letošním roce byla RETRO párty. Akce pořádaná 

pro místní občany s jasným cílem, utéci před každodenním 

stereotypem dnešní doby, možná si i zavzpomínat na staré časy, 

zatančit si na známé hity, ale hlavně se pobavit. Škoda jen, že se 

akce zúčastnilo tak málo lidí. Tak snad příště… 

 

 

Rozsvícení vánočního stromu s 
jarmarkem 
  

  Rozsvěcování vánočního stromu je, soudě podle účasti a 

množství vypitého svařáku, jednou z nejoblíbenějších akcí 

v naší obci. Již třetím rokem je rozsvěcování doprovázeno 

vánočním jarmarkem a vystoupením mužského sboru z Kobylí a 

jsme rádi, že se vám tento doprovodný program líbí. Na své si 

samozřejmě přišli i naši nejmenší, které přišel navštívit krásný 

anděl a zlobivý čert a společně všem rozdali dárečky. 

 
 

 
 

 Ježíškova dílna 

  

  Druhou adventní neděli jsme oslavili již tradiční dílničkou, na 

které se vyráběly různé vánoční dekorace. Úvod ovšem patřil 

našim nejmenším, dětem z mateřské školy, se kterými paní 

učitelky nacvičily krásné vystoupení v podobě tanečků, písniček 

a básniček. Dětem se vystoupení opravdu povedlo, což 

dokazoval veliký potlesk, nesoucí se sálem. Součástí této akce 

byl darovací koutek, ve kterém byly vystaveny hračky, kterým 

původní majitelé chtěli dát šanci na nový domov. I tohle mělo 

velký úspěch, spousta hraček nový domov našla, a ty, které 

zůstaly, předáme potřebným. Potom jsme se již mohli věnovat 

tvoření vánočních dekorací. Děti vyráběly svícny, přáníčka, 

ozdoby v podobě andílků na obláčku a čepiček, nebo krabičky 

na drobné dárečky. Přitom zakusovaly perníčky a zapíjely je 

čajem, k tomu hrály vánoční písničky, zkrátka ta pravá vánoční 

atmosféra. 

 

 
 

 Co nás čeká do března 2018? 
22.12. Vánoční pohádka  

4.2. Dětský karneval   

10.2. Masopust   

10.3. Den krásy pro ženy 

25.3. Velikonoční dílna 

(termíny mohou být upraveny) 

 

Informace o všech akcích pořádaných kulturní komisí naleznete 

také na facebooku ve skupině „Kulturní akce v Divákách“, ke 

které se můžete kdykoliv připojit. Zde také zveřejňujeme 

aktualizace, podrobné informace a fotky z uplynulých akcí. 

Závěrem bychom rádi poděkovali těm, kteří se jakýmkoliv 

způsobem zapojují do organizací akcí v Divákách a věnují tak 

svůj čas nám všem.  

Našim spoluobčanům  přejeme krásné prožití vánočních svátků. 

                                                                                         

Za kulturní komisi 

                                       Hana Nasadilová a Markéta Rosívalová 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Mateřská škola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     Školní družina - Drakiáda  

 

 

MYSLIVOST  

 

  Myslivecký spolek Diváky tak jako v minulých letech 

odchovává pro zazvěřování honitby bažantí zvěř ve voliéře na 

horním řádku. Pro rok 2017 máme v plánu 4 hony. Dne 16. 12. 

2017 proběhl velký hon s poslední lečí v obecním sále. 

Na leden 2018 připravujeme myslivecký ples, který se bude 

konat v pátek 19. ledna, na který si vás dovolujeme co 

nejsrdečněji pozvat.  

Protože se blíží konec roku, přeji jménem svým a jménem 

diváckých myslivců všem našim spoluobčanům příjemné 

prožití vánočních svátků a šťastný a veselý nový rok 2018. 

 

                   Za MS Bořivoj Rozsíval 

 

 

 

TJ Diváky  

 

Z činnosti TJ Diváky 

  V srpnovém vydání Habrůvky jsme podali informace o 

rekonstrukci sprch v kabinách. Po nich následovala oprava 

fasády kolem oken. Nyní je v popředí jednání s OÚ Diváky. 

Ten má zájem o část pozemku TJ, nacházející se na 

nepoužívané ploše podél potoka. Obec chce v těchto prostorách 

postavit dětské a později i víceúčelové hřiště. Rozhodnutí nám 

dá dne 6. 1. 2018 valná hromada, která se uskuteční v požární 

zbrojnici. K převodu pozemku je zapotřebí souhlas 

nadpoloviční většiny přítomných členů TJ.  

  A jak se ukazují na veřejnosti naši fotbalisté?  Ne příliš valné 

výsledky se blíží k soutěži v roce 2013, kdy jsme po podzimu 

měli na kontě 9 bodů stejně jako letos. V tabulce se projevují i 

na počtu střelených i obdržených gólů. V osmi zápasech jsme 

dali 9 branek a 29 dostali. Ve skupině IVC  jsme na 

předposledním místě.  Přestože prožíváme fotbalovou, a to 

hlavně střeleckou krizi, je parta našich reprezentantů odhodlána 

v jarní části soutěže napravit reputaci. Naším nejlepším 

fotbalovým střelcem je po podzimu Veverka Libor, který má na 

kontě 7 branek. Dva zbylé góly vstřelil Valíček Jakub.  Naše 

organizace nemá registrovaného rozhodčího a na okrese je jich 

nedostatek. Hlavně proto nejsou na naše utkání nominováni. 

Domácí zápasy nám píská p. Žemlička Miroslav. Přesto, že 

fanoušci občas protestují proti jeho výrokům, svými výsledky 

konkuruje většině rozhodčím registrovaných v naší soutěži. 

Poděkování je zde na místě. Mužstvo trénoval p. Gratzl Petr a 

věříme, že bude aktivně pokračovat i na jaře. Našim fotbalistům 

vytváříme stále lepší sportovní zázemí, které dává základ pro 

jejich dobré sportovní výkony. Přejme si, jako každý rok, více 

gólů v soupeřově brance, aktivní, odpovědný přístup hráčů i 

funkcionářů a s tím spojené lepší sportovní výsledky. 

  Přicházejí nejkrásnější svátky v roce vyznačující se shonem, 

nákupy, úklidy…  Prožijme je ve zdraví, radosti a vzájemné 

toleranci. V nadcházejícím roce 2018 k tomu připojíme mnoho 

úspěchů a rodinnou pohodu. Dobré sportovní zážitky ať nás 

provází celým rokem.                    

      

           Hekl Jaroslav předseda TJ Diváky, z.s. 

 
 

 

Tříkrálová sbírka 
 

  Tříkrálová sbírka se u nás v obci již stala tradicí. Ne jinak 

tomu bude i v roce 2018. Koledníci Vám přijdou povinšovat v 

sobotu 13.1. Začínáme již ve 12.00 hodin. Těšíme se na Vaše 

vřelé přijetí, které nám vždy dokáže zpříjemnit ne vždy 

přívětivé počasí. 

  Přeji Vám všem poklidné prožití vánočních svátků a v roce 

2018 hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. 

 

                                                                          Hana Sokolářová 
               

 

Obecní knihovna 
 

  V roce 2017 se zaregistrovalo 45 čtenářů, z toho 20 do 15 let, 

kteří si vypůjčili více než 700 knih a časopisů. Zakoupeno bylo 

celkem 65 nových knih a přes 200 knižních titulů bylo 

zapůjčeno z výměnného fondu z Břeclavi. Děkuji dárcům za 

věnované knihy a časopisy, které obohatily fond knihovny, 

který je přístupný v on-line katalogu na webových stránkách 

obce i knihovny. V tomto roce proběhly dvě úspěšné výtvarné 

dílny. Společně jsme vytvořili dekorace do našich domovů. Na 

jaře to byl věnec zdobený ubrouskovou technikou a při adventní 

dílně stromeček nebo zvoneček zhotovený na polystyrenové 

formě namotáním provázku či bavlnky a natužený tekutým 

škrobem. Děkuji všem čtenářům za přízeň, dětem i učitelkám 

MŠ a ZŠ za starost o nástěnku v knihovně, kterou zdobí 

výtvarné práce žáků.   

  Přeji Vám všem radostné Vánoce a zdraví a spokojenost 

v novém roce.  

                                                                          Eva Veverková 

  

 

KNIHOVNA O VÁNOCÍCH 

 

pátek 22.12.2017    16 – 19 hodin 

pátek 29.12.2017    16 – 19 hodin 

 

 

 

   

  



 

 

 

 

Z kronik  
 

Protokol č. 17 

sepsaný dne 28. listopadu 1895 za přítomnosti 14 členů obecního výboru. 

 

I. čtení protokolu z posledního sezení 17. listopadu t.r. 

II. prodej dřeva v pohlejtni prostřední tak zvané bylo vyjednáno by se provedla dražba dne 29. listopadu, prodej budiž proveden za hotové 

peníze. Popřípadě však gdyby se dřevo neprodalo ve svrchu uvedeném dni, má se věc podruhé do prodeje dáti a v sousední obci ohlásiti 

nechati. 

III. Pojednání o zprávě od Zemského výboru týkající se o zaplacení útrat za Františka Psoty bylo rozhodnuto by se žádal 

 slavný ustav Císaře Františka Josefa v Brně o pozhovění a prodloužení do novýho roku.  

IV. O správě moravské spořitelny bylo členům přítomným zděleno, že věc uzavřena jest. 

 

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

 
 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2017 

 

Údaje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.9.2017 do 31.12.2017 
 
 

   

Narození:                                    Sňatky:                                        Úmrtí :                                                                                                                
                                          info nemáme k dispozici                                           Otilie Kutálková 

                                                                                                                                                       Bohumila Matýšková 

                                                                                                                                                       Karel Gloc 

                                                                    Marie Divišová 

                                                                                                                                                                 Drahomíra Pernikářová    

Blahopřejeme jubilantům : 
 

 

 

 

 

 

 
 

              

 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín uzávěrky dalšího čísla : 5.3.2018 
Na vydání tohoto čísla Zpravodaje spolupracovali: Marie Němečková, Radka Prokešová, Mgr. Jitka Gebauerová, Markéta Rosívalová, Bořivoj Rozsíval, Anna Rosívalová, Jaroslav 

Hekl, Jana Čutová, Hana Sokolářová, Eva Veverková, Hana Nasadilová, 
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Říjen: 
60 let    Stehlík Karel 

61 let    Rosíval Květoslav 

63 let    Nádeníčková Marie 

64 let    Kotasová Emilie 

64 let    Čečilová Jana 

65 let    Nádeníček Jaroslav 

67 let    Němečková Alena 

71 let    Psota Josef 

73 let    Ryšavý Josef 

82 let    Sedláčková Marie 

86 let    Matýšková Bohumila + 

88 let    Stehlík Karel 

 

 

 

Prosinec: 
60 let    Sedláčková Vilemína 

60 let    Glocová Jana 

62 let    Fialová Alena 

65 let    Ryšavá Marie 

67 let    Vrážel Václav 

69 let    Petrášová Blanka 

69 let    Glocová Dagmar 

72 let    Hrdličková Marie 

90 let    Pernikářová Drahomíra + 

90 let    Baťková Štěpánka 

 

Listopad: 
60 let   Tošnar Václav 

64 let   Vídenská Jindřiška 

74 let   Rozsívalová Ludmila 

81 let   Zhejbalová Marie 

 

Září: 
62 let    Vokál Jiří 

62 let    Sedláček Josef 

62 let    Soukopová Jitka 

67 let    Hájková Františka 

68 let    Střelec Václav 

69 let    Čutová Jana 

69 let    Bělková Drahomíra 

74 let    Hrdlička Miroslav 

78 let    Sokolářová Bronislava 

84 let    Rosívalová Marie 

87 let    Gracl Oldřich     
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