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ZAVÁDKA
Ranní slunko, jaksi zkrvavělé, zatopilo vysoké temeno Strážky a
odtud nakouklo do Habrůvky. Uvidělo lid shromážděný u
kostela, jak na kolenou klečí pod rozpjatými rameny v koruny lip
se nesoucího dřevěného kříže. Pan farář, odsluživ zpívavé
rekviem za všecky zemřelé ve stoletích minulých a pochované
zde kolem kostela, kde bývalo boží pole habrůvských předků modlil se pod křížem dlouhou řadu otčenášků za zmírnění útrap
dávných hříšníků. Pak ještě svým farníkům v kostele udělil svaté
požehnání a Habrůvka rozešla se, aby slavila svých hodů druhý
den.
Muži uklidili se do hospody, čpící ještě dusným ovzduším
minulé noci, chasa, nevyspalá, zasedla ke stolům a z dlouhé
chvíle hrála v špinavé karty; stárci s muzikanty dali se zas na
novou pouť po domech, kde včera ještě nebyli.
A odpoledne po požehnání stárci zas tak s hudbou před
hospodou dovedli své stárky, zas děvčat pestrý řetěz obtáčel
bílou máj. Převládala-li v sukních prvního dne barva bílá, právo
svoje v pondělí si uhájila barva rudá a modrá. A nějak čistčí byl
ten dívčí sbor. Doma zůstala ,,panidla a pometla“, máj obstoupily
už jen dcerky Moravě věrné. Rukávce vyžehlené svítili zase svojí
bělostí, hořely barvy, zpívala chasa, brebentily baby.
A jen to slunko svítit že nebude. Mraky zatáhlo se nebe
k polednímu a hrozilo každou chvíli spláchnout veselé to kvítí.
Ale děvčata šťastně se dotančila konce ponurého dne.
Večer v hospodě, plné sukní, plné zpocených těl, řvaly zas
trouby.
Tančily dnes i ženky, s nimi proskočit se přišli i mladí mužáci.
Jaká míchanice!
Kloboučky, turecké šátky, rukávce, kytky s houpavými kosárky
tančil jak kdo chtěl a kamkoliv bylo komu libo lokte narážely o
sebe, tu hekla záda, tam hrdlo výsklo, jinde bota zadupla
rozveseleným podpatkem ba i ten Pazderků ,,šprček“ tancoval
s ženským jakýmsi výrostkem, a jak to pletli,tak to pletli, jen
když tancovali; vrtěli se v chumelenici těl, a odráženi lokty,
zmítali sebou ze strany na stranu, jak v létě když vítr duje v obilí.
Mužáci ve svém ,,sólu“ zprudka proháněli svoje ženky, zbujnělé
už jak hříbata.
Taková spousta bývá jen v pondělí.
Žlutá světla pod nízkým stropem ledva blikala, jak podzimní
mlhy nad hlavou kolíbal se hustý kouř.
Hlásný Hrózek odtruboval už jedenáct, když mladší stárci přišli
hlásat do zadní sednice kde seděl výbor že závadka může začít.
V koutě hned vedle muzikantů stál připravený stůl, pokrytý jak
oltář čistým bílým ubrusem. Přes ubrus křížem ležely květované
široké stuhy uprostřed čtyry štíhlé svíčky v zelené ozdobě svícnů
z lesklého, čínského skla, mezi svíčkami rozmarýny zastrčené
v malé žluťounké dyně. Na talíři jemnou červení smály se tváře

míšeňských jablíček. Ješťe tu byly dva na sebe složené malované
talíře a láhve s vínem v družině několika malých skleniček.
Krásně si připravili chlapci obětní stůl.
Muzikanti odložili trouby a ladili housle.
Na všem bylo pozorovati, že Habrůvka chystá se k něčemu
vážnému a pro celý rok slavnému. Pan starosta, provázen stárky,
obřadně zasedl s oběma radními i třemi výbory za připravený
stůl, a spokojeně mžouraje usměvavýma očkama, svěsil hlavu
jaksi na pravou stranu jako na znamení, že ,,nic nemá protivá
temu, a dež be takový belo husnešení ostatních pánů vébórů,
mohlo be se s Pánem Bohem začít“
Stárci tedy začali. Naplnili sklenky, a smeknuvše jednou rukou
kloboučky druhou podávali ,,úctu“ slavnému úřadu.
,,Poslužte si“
Ještě tři židle zůstaly prázdny.
Muzikanti zahráli ,,štrajch“.
Stárci v úzkém kruhu roztočili své stárky.
Netančil Janek dlouho.
Už po třetím kole uvedl svou stárku k prázdné židli, a přisednuv
k okrášlenému stolu vedle ní, upřel oči na zmatené její ruce,
ždímající v prstech vyšívaný šáteček.
Mařa zkrásněla rozpaky.
Její černá, zlatem a jakoby krví potřísněná kordulka ledva
stačila rychlým spádům a zas bouřlivě vzhůru spěchajícím vlnám
široké její hrudi.
Připil Janek Mařce, připila Mařka svému stárkovi, vzhůru na
počest celému úřadu pozvedla svou sklenici slavný úřad zase
navzájem připil a bujně si ťukl s první habrůvskou stárkou a
teprv pak se zdálo, že přijíti má k tomu hlavnímu.
,,Tak , Maryško, veznamené se! Janku, šáhni na ňu, hať víme,
jak je krmená!“ potutelně v sádelné tváři oko přimlhouřil
přednosta. „Co mám – to dám! Já to povím rovno,“rozkurážela
se náhle Mařka a sklopila oči k rozčileným prstům v klíně, kde
z růžku červenými ciframi zdobeného šátečku vybírala něco
peněz, ale tak nenápadně, a přitom obratně, že se ani Jankovi
nepodařilo nahlédnouti v celý obsah zadrhnutého uzlíčku.
Chvatným pohybem hodila na talíř pětku. Janek klidně pětku
smekl do spodního talíře, chopil se sklenky a podal mařce vína
podruhé. To že tou pětkou není ještě všecko u konce. Stárka
lízla, utřela si šátečkem své živé rty a chtěla vstát. „Ne, jen
poseď , ovečko, poseď! Ešče se natancuješ dost; me potřebujeme
vlnu - - - Na, napi se ešče“.
Že nechce, bránila se Mařka. „Na my zdraví, Maryšo,“ podával
sklenku první radní. „A vysyp nám, co v tem šátku máš - - smetí
to beztak néni.“
„Ba néni,“ vesele už odtušila Mařka a přihodila zlatník.
Tak zazvonil. I ten smekl stárek pod vrchní talíř a zas podal

Mařce vína.
„Na tvý zdraví!“ přiťukl se s Mařkou druhý radní - - A druhý,
třetí výbor - - Starosta se jen usmíval.
Mařka několik okamžiků poseděla jak na jehlách. Pak o talíř
břinkl nový zlatník.
„Eh, dé to najednó!“ šeptal jí Janek.
„Já huž nemám - - Šak je teho dost,“ a chtěla vstát.
„A to je jako dež napluje!“ s líčenou rozhorlenostlí starého
filuty přimísil se v domluvu starosta. „Babička ti dala dobré
podkladek, jen maminka ti dala celó desítku a tatínek beztak
přidal. Na, napi se! Rozehřije se ti srdce a rozsvítí rozum, pi!“
Mařka se ohlédla po tančících, pak s rozveselenýma očima
přiťukla si s přednostou, vhodila na talířek rýnský, a oprašujíc na
sobě fěrtoušek, vstala.
„E, snáď bes to nenesla dům!“ strhl ji zas stárek k sobě, a
tentokrát si ji posadil už na klín.
Mařka se zapýřila a sehnala rozpaky douškem vína. Stárek ji
pohladil, něco jí pošeptal do ucha - - a už zas ke rtům jí nesl
červené víno.
„No, Mařko, včil se ti to sedí na měkkým a teplým - - mohla
bes snýst ešče nejaký to stříbrný vajíčko - - Jen s ňém ven!“
Devátý rýnský vhodila Mařka.

„A ešče si připi - - pi pryč “ stiskl Janek Mařku na klíně.
Pěkně se jí to sedělo, jak na trůně kněžně, ale raději by byla
skočila a od stolu uprchla jako pták. Teprv za desátý rýnský
dostala jablíčko. Konečně stárek Mařku pustil, když už za jejími
zády se svým tanečníkem stála stárka druhá.
„Šak te mně neundeš,“ řekl ještě Janek, propouštěje stárku
svou, a pustil ji z klínu. Slítla opravdu jak chycené ptáče a
zapýřená zmizela v řadě svých družek.
„Hjah, Rozára! – Pětkama naditá jak peřím duchna. Ukaž!“
smál se Janek, když Rozára rozvazovala růžek a platila svou
dívčí daň.
Také se bránila, lhala, dušovala se, Boha na pomoc brala, ale
nikdy nebylo tolik neznabohů na jednom místě jako tu. Nikdo jí
nevěřil, a tak vyklopila konečně všecko, co měla v růžku.
A každou tak chlalpci přivedli z tance, jak ovečku vlnatou
kladli ji do klína stříhače a každou tak zprostili papírového a
stříbrného statku, na který střádala snad i měsíce a celý rok.
Alois a Vilém Mrštíkové, Rok na vsi I
.Marie Němečková

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ať se nám to líbí nebo ne, tradiční hody jsou neklamnou předzvěstí konce prázdnin a letošního velmi teplého a suchého léta. I když dnes si
přejeme ochlazení, nebude trvat dlouho a zase budeme vzpomínat na letní teploty. Snad ještě počasí vydrží i následující víkend a budeme si
moci v klidu na návsi užít mezi krojovanými páry oslavu lidových tradic, diváckého kroje i moravské dechovky.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití zbytku léta.

Libor Veverka

Zprávy OÚ
Rok 2018, tedy jeho první polovina není, z pohledu realizace plánovaných akcí nijak oslnivý. Doposud se nedaří zahájit práce na opravě
sálu. Nejprve se neustále dokola řešily problémy s projektem. Až bylo docíleno kompromisu a všechny dotčené orgány vydaly souhlasné
stanovisko, vyskytl se zcela jiný zádrhel, a to s dodavatelskými firmami. Na první poptávku totiž nereagovala žádná. Stavební boom v roce
2018 způsobil, že objem financí na stavbu (asi 7 mil. korun) není pro stavební firmy zajímavý. Čas ale neúprosně ubíhá a pokud máme mít
sál k dispozici na výstavu fotografií, setkání seniorů a ples, tak nám nezbývá než v roce letošním zakázku vysoutěžit s termínem realizace
v roce 2019.
Na opravy u autobusových zastávek přizpůsobujeme projekt tak, aby se daly čerpat finanční prostředky z dotace. Jak to dopadne budeme
vědět na podzim. Hřbitov se zadrhl na tom, že se dva úřady nemohly dohodnout, zda schody a „chodníčky“ v prostoru hřbitova jsou
komunikace nebo zpevněné plochy. Už je ale jasno, jsou to komunikace. Bohužel mezitím skončil termín pro podávání žádostí o dotaci. Ke
hřbitovu ještě připomínka. Kontejner u hřbitova je určen jen na odpad ze hřbitova.
Na rozšíření a opravy veřejného osvětlení u hřbitova a nad zámkem máme konečně všechna vyjádření a je zažádáno o stavební povolení.
S většími pracemi se v letošním roce nepočítalo ve škole. Při kontrole na začátku prázdnin se zjistilo, že ve třídě družiny je pod gumou stále
mokrá podlaha. Takže beton ven, nová izolace, nový beton, zároveň výměna starých zárubní a dveří. Vyklizení místnosti jsme využili
k výměně elektroinstalace a osvětlení. V současné době se již dokončují malířské práce. Svou funkci začne plnit i nové odsávání na WC u
lehárny.
V těchto dnech se dokončují restaurátorské práce na pomníku padlých v 1. světové válce. Předpokládané náklady jsou 70.000,- Kč. Na
volná místa po zničených fotografiích jsou doplněny prázdné rámečky. Pokud někdo máte fotky, ze kterých by se daly vyrobit nové, přineste
je na obecní úřad. Chybějící fotky byly před cca 12 lety rozbity neznámými vandaly. I v současné době je pomník často považován
některými dětmi za součást dětského hřiště. Žádáme rodiče, aby vysvětlili svým dětem, co je to památník, jaká je jeho symbolika a jak se
v jeho blízkosti chovat. Text na zadní straně pomníku je nečitelný. Hledáme fotografie nebo pamětníky, kteří by nám pomohli text přečíst.
I díky Nadaci ČEZ, která přispěla obci 200.000,- Kč (z celkové částky 499.500,-Kč) bylo vybudováno nové dětské „Oranžové hřiště“.
Použitý materiál nerez a plast, dopadové plochy jsou pryžové. Tato kombinace se již osvědčila na hřišti u školy. Provoz na obou hřištích má
svá pravidla, která jsou součástí provozního řádu. Je bezpodmínečně nutné se s nimi seznámit a dodržovat je. Ještě se bude na hřiště
instalovat houpačka, která byla u školy, ale musela být vyměněna za nižší kvůli prostoru. Také hodláme doplnit několik volnočasových a
cvičebních strojů pro starší děti i dospělé.

Kultura - škola - sport
Základní škola
Letošní školní rok utekl jako voda a je opět mojí povinností
zhodnotit práci na naší škole. Základní škola realizovala „Školní
vzdělávací program pro základní vzdělávání Sportem za
kvalitou výuky“ V devíti třídách bylo vzděláváno 152 žáků. U
31 z nich byly diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby a
byla jim školou poskytována podpůrná opatření prvního až
čtvrtého stupně. Zájmové vzdělávání po celý rok probíhalo také
podle „Školního vzdělávacího programu a to ve dvou
odděleních ŠD pro 45 účastníků (žáků) a 20 účastníků (žáků)
ŠK. Škola má tři místa poskytovaného vzdělávání. Činnost
všech součástí školy se řídila funkčně nastavenými pravidly.
Postupně se škole dařilo naplňovat cíle a úkoly, které vedení
školy vytyčilo v koncepci rozvoje školy. Podmínky, průběh a
výsledky vzdělávání vedení školy pravidelně monitorovalo,
vyhodnocovalo a přijímalo potřebná opatření vedoucí k zajištění
dobrého chodu školy. Pedagogové kladli důraz zejména na
vytváření tvůrčí a přátelské atmosféry s důrazem na formování
pozitivních vztahů. Z dotazníkového šetření ke školnímu
klimatu, které provedla Česká školní inspekce během inspekční
činnosti ve dnech 26. 4. - 4. 5. 2018 mezi pedagogickými
pracovníky a vybraným vzorkem žáků, vyplynulo, že ve škole
převládá klidné, pracovní klima. Vnitřní a vnější informační
systém je dobře nastaven (třídní schůzky, konzultační hodiny,
činnost školské rady, žákovského parlamentu, webové stránky
školy atd.), probíhá otevřená komunikace mezi jednotlivými
aktéry vzdělávání. Poradenské služby v ZŠ zajišťovali v rámci
školního poradenského pracoviště výchovní poradci, školní
metodik prevence, dále speciální pedagog (ředitelka školy) a
školní asistent. V ZŠ působili také dva asistenti pedagoga, kteří
úzce spolupracovali nejen v rámci ŠPP, ale i s ostatními
pedagogy. VP a ŠMP poskytovali odpovídající informovanost a
metodickou podporu pedagogickým pracovníkům, konzultační
služby zákonným zástupcům žáků a především požadovanou
péči žákům. VP zajišťoval pro žáky končící povinnou školní
docházku kariérové poradenství k volbě povolání. V rámci
primární prevence a osvěty zdravého životního stylu škola
cíleně realizovala preventivní programy, sociometrická šetření
v třídních kolektivech a spolupracovala s odborníky ze
školských poradenských zařízení a dalšími institucemi. Podněty
ze schránky důvěry se škola důsledně zabývala, sdělení žáků
pečlivě analyzovala a v případě potřeby přijímala po celý rok
opatření. ZŠ využívala pro hodnocení individuálních,
skupinových a celkových výsledků vzdělávání transparentní
školní systém. To dokladují výsledky srovnávacích testů žáků 5.
a 9. ročníku, ve kterých škola v povinných předmětech (český
jazyk, anglický jazyk, matematika) dosáhla standardní úrovně.
Po celý rok byl funkční školní systém pro hodnocení výsledků
vzdělávání. Žáci se aktivně zapojovali do sportovních soutěží
(lehká atletika, kopaná atd.), předmětových olympiád na úrovni
školy, okrsku, okresu i republiky (účast v ústředním kole v
přespolním běhu, účast v okrese v zeměpisné olympiádě, 1.
místo v mezinárodní soutěži Šúrovských her). Žáci naší školy
zde předvedli opět vynikající sportovní výkony a tradičně
zvítězili. Poděkování patří pedagogům školy, kteří se podíleli na
kvalitní sportovní průpravě našich žáků a také všem sportovcům
za skvělou reprezentaci školy. Prioritou ve vzdělávání žáků byla
kromě tělovýchovy a sportu také podpora environmentální
výchovy, podpora čtenářské gramotnosti a jiné. Žáci
reprezentovali naší školu ve zpěvu, v recitaci, v matematických,
přírodovědných a naučných soutěžích na velmi dobré až
příkladné úrovni. Po celý školní rok škola nabízela zájmové
činnosti, nepovinné předměty, pestré projektové dny, výukové
aktivity. Žáci reprezentovali školu na veřejných akcích ve
spolupráci s obcí a úzce spolupracovali i s okolními školami (
ZŠ Křepice, ZŠ Velké Němčice, ZŠ Nádražní Hustopeče, ZŠ
Dolní Věstonice, ZŠ Šitbořice).

Koncem roku žáci 9. třídy prezentovali tradičně svoji celoroční
práci tzv. ročníkovými pracemi, které proběhly na velmi pěkné
úrovni. Od 10. 6. do 15. 6. 2018 se někteří žáci zúčastnili velmi
zajímavého poznávacího pobytu na škole v přírodě v Malé
Morávce s ubytováním v hotelu Neptun. Pobytu se zúčastnilo 57
žáků 1. a 2. stupně. Byl velmi dobře připraven. Určitě si v tomto
místě všichni rádi příští rok školu v přírodě zopakujeme. Za
přípravu náročného programu děkuji p. Bc. Pokorné a všem
pedagogům, kteří nám pomohli v přátelské atmosféře program
zrealizovat. Poslední dny v červnu se všechny ročníky zúčastnily
i tradičních školních výletů. V pondělí 25. 6. máme ještě
naplánovanou akci pro žáky 5. ročníku ze ZŠ Křepice. Žáci
z Křepic si budou moci prohlédnout školu a společně
s budoucími spolužáky prožijí pěkné dopoledne.
Poslední školní dny budou žáci trávit s třídními učiteli.
Slavnostní ukončení, kdy obdrží žáci vysvědčení, se bude konat
v pátek 29. 6. 2018 v 8 hodin. Tento den se rozloučíme nejen s
deváťáky, ale i s žáky 5. ročníku, které budeme pasovat na žáky
2. stupně. Ani se nenadějeme a budou tu hlavní prázdniny.
A co shrnout nakonec? Ve školním roce 2017/2018 jsme
realizovali na škole projekt „Výzva 22“, který podporuje u žáků
čtenářskou gramotnost a inkluzi. Zapojili jsme naši školu do
rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních
školách v roce 2017. Škola neustále zvelebuje a modernizuje
školní prostředí, podporuje klidné školní i pracovní klima. Během
prázdnin ve spolupráci s obcí proběhne malování tříd 2. st.,
rekonstrukce podlah ve dvou třídách, malování prostor šaten aj.
K naplňování školních vzdělávacích programů a k dobrým
výsledkům vzdělávání přispívala široká partnerská spolupráce s
mnoha dalšími institucemi v mikroregionu. Pozitivem je
provázanost jednotlivých činností školy (ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK).
Výsledky vzdělávání jsou pravidelně zveřejňovány ve výroční
zprávě o činnosti školy a v místních obecních zpravodajích.
Střípky ze života škola zachycujeme ve školní kronice a školním
časopise. Důraz kladla škola na své aktivní zapojení do místního
kulturního a společenského života, čímž přispívala k formování
občanských kompetencí dětí a žáků.
Než ukončím tento příspěvek, chtěla bych všem žákům 9. třídy
poděkovat za aktivní přístup k vyučování a popřát jim v dalším
období jejich vzdělávání hodně úspěchů.
Největší poděkování patří ovšem našim učitelům za velmi
náročnou celoroční práci. Děkuji také provozním zaměstnancům,
kteří spolehlivě po celý školní rok plnili svoje úkoly.
S koncem školního roku z naší školy odcházejí do důchodu
skvělí pedagogičtí pracovníci: pan učitel PaedDr. Jaromír Čuta,
Mgr. Jan Homola, Mgr. Květoslava Charvátová. Na místo
ředitelky MŠ na jiné pracoviště nastupuje od 1. 8. 2018 paní Bc.
Hana Pokorná. Děkuji těmto učitelům za letitou, kvalitně
odvedenou práci ve prospěch školy a našich žáků. Ze srdce jim
přeji hodně spokojenosti do dalších let a klidné užití dalších dnů
ve zdraví a v pohodě. Paní Pokorné přeji hodně pracovních
úspěchů na novém pracovišti.
Za vstřícnost a dobrou spolupráci během celého školního roku
moc děkuji zřizovateli obci Nikolčice. Za podporu školy děkuji
školské radě, rodičovské veřejnosti a přátelům školy.
V závěru mi dovolte popřát všem žákům hezké prázdniny,
hodně sluníčka a rodičům krásné léto. Po prázdninách se sejdeme
v pondělí dne 3. září a společně přivítáme nový školní rok
2018 / 2019. Těšíme se na nové prvňáčky, žáky z Křepic a na
nové učitele.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy
………………………………………

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve
čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne
ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín

Okresy, obvody

11. 2. - 17. 2. Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice,
2019
Tachov, Louny, Karviná
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019

TJ Diváky

Den dětí

Rozpis podzim 2018/2019

NE 26.8.

10:30

Velké Němčice„B“ - Diváky

NE 2.9.

16:30

Diváky - Kurdějov

NE 9.9.

16:30

Diváky – Brumovice

NE 16.9.

16:00

Šitbořice „B“ - Diváky

NE 23.9.

15:30

Diváky – Přibice „B“

NE 30.9.

10:00

Pohořelice„B“/Cvrčovice –
Diváky

NE 7.10.

15:00

Diváky- Rakvice „B“

SO 13.10.

15:00

Velké Pavlovice „C“ - Diváky

NE 21.10.

14:30

SO 27.10.

14:00

Diváky – Zaječí „B“
Hustopeče „B“/H.Bojanovice Diváky

SO 3.11.

14:00

Diváky – Velké Hostěrádky

Babské hody 2018
Pomalu, ale jistě se vžívá tradice, že jeden z červnových
víkendů patří diváckým „babám“. Letos tomu nebylo jinak.
Místní ženy opět v pátek oblékly zástěry, uvázaly šátky,
požádaly pana starostu o udělení hodového práva a pak
společnými silami postavily „májku“. Večerní veselí
pokračovalo za doprovodu cimbálky Strunky, která hrála k tanci
i poslechu. Sobota již patřila samotnému hodovému veselí.
Dámy navlékly kroje, za doprovodu dechové hudby Galánky
z Klobouk u Brna obešly celou vesnici a všechny pozvaly na
taneční parket. Po průvodu obcí jsme se všichni sešli pod
„májkou“, kde se tančilo, zpívalo a popíjelo až do půlnoci, kdy
nastalo očekávané půlnoční překvapení. Letos bylo ve znamení
svůdnosti. Nejprve ženy s obřími boky, zahaleny do županů,
předvedly vtipný tanec a pak nás přenesly do kabaretu Moulin
Rouge, přičemž odhalily sexy křivky a svůdně zatančily.
Odměnou byl velký potlesk. V příštím roce nás již čeká
„ polojubilejní“ pátý ročník a už teď se na babské hody všechny
těšíme.

Tentokrát byl Den dětí pojat trochu netradičně. Start byl na
hřišti, cílem bylo dojít na místo, kde stával náš památný strom
Dřezovec trojtrnný, o který jsme v minulém roce přišli, a kde je
již vysazen strom nový. Pro děti byl připraven naučný program,
cestou se dověděly něco z historie naší obce, na každém stanovišti
se plnily úkoly k danému tématu, a tak se zdobila a stavěla
„mája“, maloval se zámek a princezny, hledaly se bylinky a
poznávala se zvířátka, střílelo se z katapultu, nechyběly
vykopávky s pokladem, na hřbitově jsme si připomněli
spisovatele bratry Mrštíky, také jsme zkusili obejmout památný
dub a zahrát si na lišku v noře. Po společné fotografii u nově
vysazeného Dřezovce trojtrnného jsme se vrátili zpět na hřiště,
kde nás čekalo opékání špekáčků, děti namalovaly zážitky a
dostaly pamětní list s odměnou. Děti byly spokojené a dospělí si
oprášili, možná i trochu doplnili, znalosti o naší obci.

Chlapský den
V sobotu 11.8. se konal sice teprve druhý ročník „Chlapského
dne“, ale dle účasti si troufám říci, že se jedná o akci oblíbenou
nejen mezi hráči, ale i mezi fanoušky. Akce začala brzy
odpoledne a protáhla se až do pozdních nočních hodin. Celkem se
registrovalo 8 týmů, které mezi sebou zápasily neuvěřitelných 5
hodin. Věkový rozptyl mezi hráči byl i 50 let, ale opět se ukázalo,
že věk je pouze číslo. Hráči i ostatní účastníci si mohli zdarma
pochutnat na pečené kýtě a hráči navíc dostali i pivo nebo
točenou limonádu a uzenou cigáru. Na hřišti bylo přítomno i
spousta dětí, jenž si mezi zápasy vyzkoušely hru s míčem a
během celého odpoledne měly k dispozici i šipky a střelbu z luku.

A co nás ještě čeká?
Začátkem září se s dětmi vydáme do Pohádkového lesa. Tato
akce se těší veliké oblibě nejen u dětí, ale i u rodičů a proto ji
nemůžeme vynechat ani tento rok.
V říjnu se pak uskuteční akce dvě. Tradiční Setkání seniorů a
fotografická výstava „Proměna obce za 100 let“.
Na poslední měsíc v roce připadá Vánoční jarmark
s rozsvícením vánočního stromu, Ježíškova dílna, a rádi
bychom opět uvedli i předvánoční pohádku.
Je toho dost a už teď se těšíme společně s vámi!
............................za kulturní komisi
Markéta Rosívalová, Hana Nasadilová a Radka Prokešová

Myslivecký spolek

Včelaři Diváky

Náš spolek se ve své činnosti dlouhodobě zaměřuje na péči o
drobnou zvěř. Především se jedná o umělý odchov bažantí zvěře.
Tento rok se tohoto úkolu ujal náš člen pan Pavel Dostál, který
se doma od května staral téměř o stovku bažantích kuřátek.
V současné době jsou již na myslivecké chatě v bažantí voliéře.
Zde je péče zabezpečena dle rozpisu služeb jednotlivými členy
našeho spolku pod dohledem mysliveckého hospodáře. Od 16.
května každoročně začíná odstřel srnců, který trvá do 30. září.
Od července zákon umožňuje redukovat stavy straky obecné a
vrány šedivky. V měsíci srpnu začíná odstřel zvěře mufloní a
dančí, je možné lovit i holuba hřivnáče. Od září do konce roku
budeme provádět průběžný odstřel srn a srnčat. V této době
začíná také odstřel kačen na rybnících a vodních tocích. Prase
divoké a liška obecná se loví celoročně. Vysoké denní teploty a
teplé noci nejsou vhodné k lovu spárkaté zvěře z důvodu
uchování kvality ulovené zvěřiny. Velice horký a suchý průběh
letních měsíců nepřeje ani rostlinám, stromům a především všem
mláďatům divoké zvěře. V těchto dnech jsou vyschlé všechny
zdroje povrchové vody volně přístupné zvěři. Myslivci
v současné době podle svých možností vozí do honitby vodu a
padané ovoce (jablka, hrušky).
Protože jsme již v druhé polovině školních prázdnin, přeji všem
školákům pěkný zbytek prázdnin a hodně úspěchů v novém
školním roce.

Základní organizace Českého svazu včelařů Diváky sdružuje i
včelaře z okolních obcí a to ze Šitbořic a Nikolčic. Organizace
má 28 členů, z toho z obce Diváky 2, z obce Nikolčice 8 a ze
Šitbořic 18 členů. Celkový počet včelstev našich členů za rok
2015 byl 187. Počet včelstev za rok 2017 byl 227 kusů. K tomuto
je nutno podotknout, že včelstvo = jeden úl, který dle ročního
období má různý počet včel. V době, kdy je včelstvo na vrcholu,
tedy v největší síle, může toto číslo dosáhnout až 50.000 kusů
včel v úle. Na podzim včelaři zimují včelstva v síle 10 až 20.000
včel, kdy v průběhu zimy část včel uhyne a do začátku příštího
včelařského roku březen - duben přežije zhruba 5 až 10.000 včel
v jednom úle.
Na začátku letošního roku bylo u všech členů naší organizace
provedeno vyšetření včel na mor včelího plodu. Vyšetření
dopadlo dobře. Mor včelího plodu je velice závažné onemocnění
včel, kdy napadená včelstva se musí spálit i s úly.Nákaza se
přenáší mezi včelami, takže při špatném nebo žádném léčení by
se brzy rozšířila na okolní včelstva i do okolních obcí. Mnozí
občané si pamatují pálení napadených včelstev i s úly
v Divákách. V obci Diváky je včelařů více, ale tito nejsou
registrováni a není u nich nijak zaručeno léčení včelstev.
Co plánujeme do budoucna:
Ve spolupráci s OÚ Šitbořice se připravuje na začátek roku 2019
výsadba stromů vhodných pro včely, a to na obecních pozemcích.
Pokud by se toto osvědčilo rádi bychom provedli výsadbu
vhodných stromů či keřů i v obcích Diváky a Nikolčice.

Za myslivecký spolek Bořivoj Rozsíval

Za ZO ČSV Diváky František Tomek

Závody automobilů do vrchu
„Divácká 13“

Volby 2018
Ve dnech 5. - 6. října 2018 se konají volby do Zastupitelstva obce
a zároveň volby senátní. V pátek 5. října bude volební místnost
(budova obecního úřadu) otevřena od 14:00 do 22:00 hodin,
v sobotu 6. října od 8:00 do 14:00 hodin. Případné druhé kolo
voleb senátních pak bude 12. a 13. října 21018.

Mezinárodní závody automobilů do vrchu seriálu
Maverick Rescue Euro Cup (MREC) se budou konat 22.
a 23. září 2018. Začátek tréninkových jízd po oba dva
dny je v 8:00 hod. a závodních jízd ve 13:00 hod.
V letošním roce je součástí závodu i Mistrovství České
republiky v závodech automobilů do vrchu soudobých,
historických a Česká trofej.

Pozvánka na hody
Diváčtí stárci a starky Vás srdečně zvou na tradiční hody,
které se konají 18. a 19. srpna 2018.
V krojích se představí 9 párů :
Kateřina Sokolářová – Jiří Kaňa
Martina Petrášová – Michal Gratcl
Zuzana Srncová – Radim Juríček
Tereza Kobská – David Zimolka
Dagmara Valíčková – Martin Fidler
Ludmila Wetterová – Lukáš Pazderka
Eliška Sokolářová – Petr Štelcl
Blanka Kaňová – Rostislav Zhejbal
Barbora Havlenová – Adam Urbánek
sklepníci: Miroslav Mrhal a David Juríček
Stavění máje proběhne v pátek 17. srpna vpodvečer, pozvání bude oznámeno rozhlasem.
V sobotu i v neděli bude hrát DH Hornobojani. Sraz u první stárky oba dva dny v 15:00 hod.
Krojovaný průvod v sobotu půjde obcí na „Dolní konec“, v neděli přes „Záhumna“ a na „Horní řádek“.
Občerstvení zajištěno. Vstupné po oba dny bude na odpoledne 20,-Kč a večer 100,-Kč

Z kronik
Protokol sepsaný v sezení obecního výboru ze dne 21.3.1897
Předně čten protokol z posledního výboru ze dne 8. února t.r.
Předložení účtů obecních ku přezkoumání. Účty tyto byli v sezení obecního výboru předložené které byli revizírované nalezené
ruzné položky u příjmů tež ve vydání nesprávné, sice omilem zanesené. Mají se tyto do 14 dní opravit, a ku schválení předložit.
3. Obecní záležitosti co se týče ohledně zasazených kamenů nařídí se pánu zástupci velkostatku aby kameny odklidil a dle starého
způsoba cestu opravil.
Tím schůze skončena a protokol podepsán.
1.
2.

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rok 2018
Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.4.2018 do 31.8.2018
(Pokud

nejsou některé údaje uvedené, je to z důvodu, že je obecní úřad nemá k dispozici.)

Narození:

Sňatky:

Ema Belová
Juliánna Ivičičová

Úmrtí :

Michaela Žemličková – Dalibor Kohut

Václav Vrážel

Blahopřejeme jubilantům :
Duben:

Květen:

62 let Poláček Dalibor
65 let Koukalová Marie
66 let Nasadil Josef
67 let Böhm Vlastimil
68 let Matýšková Oldřiška
69 let Střelcová Jindřiška
71 let Petráš František
72 let Vondrášková Libuše
75 let Bezděková Marta
78 let Kilinger Jan
88 let Komárková Božena
93 let Němečková Květoslava

61 let
62 let
62 let
62 let
65 let
67 let
70 let
70 let
72 let
72 let
88 let

Rozsíval Bořivoj
Čuta Augustin
Bezděková Růžena
Tarodiová Jůlia
Fialová Věra
Kedrová Marie
Němeček Jaroslav
Pokorný Jan
Štrubl Jiří
Hanák Petr
Čuta Jaromír

Červen:
60 let
62 let
63 let
69 let
72 let
74 let
75 let
84 let

Tošnarová Hana
Vodák Jaromír
Psota Vladimír
Kiliánová Božena
Hájková Marie
Sokolářová Marie
Suchánková Jana
Ludín Lubomír

Červenec:
60 let
62 let
62 let
63 let
64 let
65 let
68 let
70 let
72 let
78 let
84 let

Rosívalová Anna
Tarodi Ladislav
Kovács Gabriel
Stelmaščuková Irena
Hekl Jaroslav
Hošková Vlasta
Soukop Jan
Stelmaščuk Rostislav
Skřivánek Ladislav
Bezděk František
Valíčková Marie

Srpen:
62 let
64 let
64 let
65 let
65 let
65 let
66 let
66 let
67 let
69 let
71 let
72 let
77 let
85 let
85 let

Grün Josef
Němečková Marie
Böhmová Jana
Honzírková Marie
Fiala Pavel
Němeček Vladimír
Kedra Miroslav
Hanáková Eva
Sáčková Marie
Bílý František
Ryšavý Vladimír
Štrublová Marie
Macušová Jana
Graclová Helena
Neugebaurová Ludmila

Termín uzávěrky dalšího čísla : 3.12.2018
Na vydání tohoto čísla Zpravodaje spolupracovali: Marie Němečková, Radka Prokešová, Mgr. Jitka Gebauerová, Libor Veverka, Hana Nasadilová, Miroslav Mrhal, Markéta
Rosívalová, František Tomek, Bořivoj Rozsíval
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