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PO SVÁTCÍCH
Na den Davida krále.
Obecní výbor měl důležité sezení. Jednalo se o zvrácení věci,
která trvala od nepaměti a měla své staré, hluboko založené
kořeny. Usjednotili se starostové borovského okresu, že se vzdají
hodnosti výběrčích daní a úřadům samovolně sloužit nebudou.
Došlo však písmo od hejtmanství, aby obecní výbor sám se
vyjádřil, vzdává-li se obec vybírání daní či zůstane při starém. Z
patnácti obcí vyjádřilo se jich už šest, že daní vybírat nebudou ostatní zasedaly k poradě. Tak se sešli i habrůvští výboři. Usadili
se pod lampou kolem stolu, radní snesli papír, péro a inkoust,
Petruša postavila před úřady rozžehnutou svíčku, a starosta
pošeptav cosi radnímu, vážně rozložil před sebou knihu protokolů.
Čekali jen ještě na rechtora, člena dvanáctého a spolu obecního
písaře v jedné osobě. Výboři mlčí. Nad hlavami jak rozestřená
plachta svíjel se a vzdouval z dýmek kouř.
Vtom vstoupil pan rechtor. Pozdravil, a sehnuv hlavu, přes okraj
zapocených brýlí rozhlédnul se po shromáždění.
„I jen zůstaňte sedět!“ brání uhýbajícím kožichům a hnul se k
starostovi, který ochotně svatému svému postupoval rozviklanou
židličku.
Ticho.
Hrabálek jako by chtěl něco říci – už se i nahnul, ale jen zakašlal.
Starosta rozhlédl se po výborech, jako by je počítal, a vstal.
„Tak, ctění páni véboři, ste svolaní za tó pohnutkó podlivá
rozkazu, habeste se husnesle, jak má vode dneška jedna hlavní věc
dopádat. Stal se ten pád, že sme me starosti měli v Borový
schůzku. Ten řekl to a ten zasik vono a hjiné zas hjináč, hale všeci
sténě. Népěkňéjc to však veložil starosta z Polanke a povídal –
služebnictvo bernímu hóřadu dělat nebodem. A tak nakonec stala
se ta hórada, že se teho jako všeci vzdáme, a taky sme se hneď
všeci jednosténě podepsali na ten vodevzdávající arch, že jako – no
– že to nebodeme zkrátka dělat. A tak sme se teho spleli“
– přiklepnul starosta kotníky na stůl a začal šmátrat po jakýchsi
papírech. – „Hale stala se tá věc, že na hétmanství nám přes to
hudělale najednó koncert (škrt) - - Stál se ten převrat, že včera
došlo písmo, že jako nésme me starosti z teho kompelentní a že se
má vo tem do pěti dní husnýst celé vobecní vébor - - Včil se teda
máte vejádřit nebo se veslovit, co s tém. - -Šak přečtite to, pane
hučitel – je to jen pár slov –“ doložil starosta a rozbalil velkou svou
tobolku, ve které měl na drobno složený přípis c.k. hejtmanství.
„Číslo přípisu 17 064. Obecnímu představenstvu v Habrůvce“,
začínal přípis, ze kterého výboři ještě jednou dověděli se všecko,
co už jim byl svým starostenským slohem vyložil Filipek. „V
Dubňanech dne 21. Prosince 189* - - “ dočetl pan rechtor přípis a
položil jej na červenou starostovu tobolku.

Dolní konec stolu dal se do smíchu. Navrhoval kdosi, aby
výběrčím daně udělali Ondrušku – Ondrušku, který neuměl ani
číst, podepisoval se půl hodiny, do desíti počítal z hlavy, co zbylo,
už jen na prstech a o stovce měl už pojem co možná
nejrozmarnější.
Ondruška se zapálil a nalehnul na stůl.
„A šak co –“ pravil - - „brat peníze, to néni nic těžkýho.“
„Pánové véboři“ – na to hned starosta – „jak ste tu shromáždění,
to néni k smíchu, habeste něco věděli. Já vám dáňku vebírat
nebodo. Já su starosta, a ne, jak se temu říká, vobecní beran,
habech za Habrůvku sbíral kdejaké lískanec pro nezaplacení dáňke.
Radši stovku položím na stůl, než habech dělal, co nemosím – a
dělat nebodo. Šak tudkaj taky: nesu na berní hóřad peníze. Chceli
po mně sedum set, já hjim nesu jen dvě a na hinkvivalent hani
šňupku. Habeste věděli – každýmu z vás, jak ste tade – přiju ze
srdca, habe si šel pro takový požehnání, jaký sem na hóřadě dostal
já. - -Haž do sluzí mně při tem belo! Nač je mně to? A co svéch
peněz při tem tratím, hani žádnýmu nepovím, protože bech duma
zas dostal požehnání, po jakým se hani čert neptá. Tudkaj pan
hučitel to ví – hať dosvědčí! Děléte si teda, co chcete, hale já tú
svízel vode dneška skládám.“
„A kdo to teda má dělat, dež ne starosta?“ plnými ústy pojednou
zabrblal starý Švásta.
„No já ne! Na to néni žádné zákon, že bech já to mosel dělat! Co já
vím, neví žádné a mám to podlivá zákona dobře vezkómaný.“
Duffek, socialista – jehož kníry svými stíny zasahovaly skoro
celou světnici, povstal, a začal dobře vybroušeným hlasem:
„Páni véboři, co já se pamatuju a můj tatínek – dé mu Pánbu nebe
– a haji dědeček a pradědeček – dělal to decke starosta, može to
teda dělat zas. - -To néni jen brat plat a nic nedělat! Me, chudé lid,
dobře mosíme dělat – a starosta, sedlák, má brat peníze zadarmo?
Já su pro to, habe dáňku vebíral starosta dál - - - “
Starosta nedal mu domluvit.
„Te, Cyrile – řekni mně je jednu vděc, dež se v té případnosti
vopovažuješ mluvit - - Mám já plat za vebírání dáňke?“
„No, na parádu ne! Pětadvacet renskéch ročně je hezké groš - -Za
to sezení je neberete – me tu sedíme a čas hutrácíme zadarmo. Tak
vám to povím.“
„Tak!“ vytřeštil starosta oči. „Tož za to sezení jen? A – a – hjiná
práca néni? Tudkaj pan hučitel može říct, co teho je každé deň. S
četníkem každó chvilku – haló – haló! Hjít! A tak pořád samý
pochůzke a samý sháňke – a co teho jednání a psaní je, vím jen já a
tudkaj pan hučitel. …
Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi I

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
třetí a letošní poslední číslo Habrůvky ve vašich schránkách je znamením, že je za námi další kalendářní rok a před námi nová předsevzetí a
plány do roku následujícího. Než ale Silvestr změní letopočet na 2020, čekají nás ještě Vánoce. Štědrovečerní stůl, stromeček, cukroví, dárky,
klid a pohoda. A tak vám všem, kteří jste se v tomto roce podíleli na veřejném dění v obci, chci poděkovat za čas, nápady a práci při činnostech,
kterými jste přispěli ke kulturně společenskému životu v naší obci. V dnešní hektické době si této práce vážím o to víc.
Přeji vám všem do nového roku hodně zdraví, pohody a životních i pracovních úspěchů.........................................................................................
Libor Veverka

Zprávy OÚ
Obnova místní komunikace před
OÚ
V termínu skončily stavební práce na obnově místní komunikace
u obecního úřadu. Stavbu provedla firma Swietelsky stavební
s.r.o.. Celkové stavební náklady včetně DPH byly 2783997,- Kč.
Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 1947199,- Kč, dotace z
Jihomoravského kraje 300000,- Kč. Obec tedy zaplatila 536798,Kč.

Oprava sálu
Od listopadu probíhají stavební práce na akci Diváky – objekt
KD. Ve výběrovém řízení zvítězila firma JS – abacus s.r.o.
s cenou 8381000,- Kč. Práce jsou naplánovány tak, aby ve
stávajících prostorách mohly proběhnout plánované zimní akce
(vánoční tvoření, dětský karneval a myslivecký ples). Získaná
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj je 5867246,- Kč. Hotovo
bude do konce příštího roku.

Obnova hřbitova
Dokončena je také akce Diváky – obnova hřbitova. Stavbu
382 do
provedla firma Stavika s.r.o., která se jako jediná přihlásila
výběrového řízení. Celková cena 1179444,- Kč. Poskytnutá
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj byla 500000,- Kč.

Hřbitov - nájemci
Nájemci hrobových míst mají povinnost hlásit pronajímateli ( na
obecním úřadě) s dostatečným předstihem všechny stavební práce
na hrobových místech, zejména výměnu pomníku, obrub a
základů. Nesplněním této povinnosti se nájemce vystavuje riziku
vypovězení smlouvy ze strany pronajímatele. Taktéž doporučuji o
těchto záměrech informovat nájemce sousedních hrobových míst
a pořídit důkladnou fotodokumentaci pro případ následného
vymáhání domnělé škody na okolních hrobech.
Pro usnadnění údržby hrobů je na hřbitově nově k dispozici
základní nářadí. Opět žádám občany, aby kontejner u hřbitova
nepoužívali – nezneužívali k odkládání komunálního odpadu.

Pytlový sběr, kontejnery
V obci již mnoho let funguje pytlový sběr papíru, plastů a
kovových obalů. Na tento účel jsou určeny průhledné pytle, které
dostáváte po uhrazení poplatku. Nepoužívejte neprůhledné pytle !
Do kontejnerů na plast i do pytlů dávejte PET láhve sešlápnuté.

Co v roce 2020
V roce 2020 musíme především dokončit opravu sálu. Máme
požádáno o dotaci na obnovu Panského rybníka a na dovybavení
sběrného dvora prostředky pro nakládání s bioodpadem. V rezervě
je stále rozšíření veřejného osvětlení. Protože jsou to akce
finančně poměrně náročné a naše příjmy ze státního rozpočtu
nikterak závratné, budeme se snažit dofinancovat nejdříve akce
dotované a bohužel ty ostatní se budou muset případně odložit.
Ještě nám zbývá splatit 1,1 mil. Kč z úvěru a jako každý rok se
jistě objeví potřeba různých menších oprav a údržby.

Poplatky
Odpad 400,- Kč na osobu ( a nemovitost )
Psi
100,- 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.
Je nutné nahlašovat veškeré změny, týkající se poplatkové
povinnosti.
Poplatky se na pokladně Obecního úřadu budou vybírat od
20.února 2020

Další dokončené
Ve škole byla dokončena oprava podlahy v MŠ, na obecním
úřadě pak výměna vytápění, byly sníženy stropy v knihovně a
zasedací místnosti a zakoupeny nové dveře a část nábytku. V létě
byla také dokončena oprava obecní hospody.

TV vysílání DVB-T2
Přechod na nový vysílací formát je naplánován na Jižní Moravě
až na jaro příštího roku. První vysílače budou vypnuty 31. března
2020. Do tohoto data vše bude funkční jako doposud.

Kultura - škola - sport
Základní škola v Nikolčicích
Vážení čtenáři, milí žáci, vážení rodiče,
ráda bych vás informovala o aktivitách, výsledcích a úspěších
naší školy. Naplňováním koncepce školy se Základní a Mateřská
škola Nikolčice snaží směřovat k lepšímu vzdělávání žáků a
zlepšování celkových podmínek. V rámci celého kolektivu se
vedení MŠ a ZŠ snaží vytvořit příjemnou atmosféru a dobré
prostředí. Důležitými aspekty jsou vhodné pracovní a učební
podmínky, příznivé žákovské a celkově školní klima. Pedagogové
podporují inkluzivní vzdělávání za podpory výchovné poradkyně
ve spolupráci s PPP a školskými poradenskými centry. Podobně
jako v předchozích letech je věnována zvýšená pozornost
matematické a čtenářské gramotnosti, jazykové výuce a ICT, je
podporováno kariérní poradenství. Školní vzdělávací program je
naplňován mimo jiné aktivitami spojenými s výchovou ke zdraví,
etickou výchovou, prevencí proti šikaně, dopravní výchovou,
ekologickou a environmentální výchovou. Výuka je obohacena o
projektové dny, návštěvy divadelních představení, koncerty,
výukové programy, sportovní aktivity, exkurze a účasti žáků
v různých soutěžích. V rámci přátelských vztahů škola
spolupracuje s okolními školami, kde žáci reprezentují naši školu
(Křepice, Šitbořice, Hustopeče, Dolní Věstonice, Těšany aj.).
Dne 11. 10. naše škola uspořádala tradiční běh nikolčickými
stráněmi. Naši žáci dokázali vybojovat pěkná umístění a celkově
obhájili první místo před ostatními školami. První místo si odvezli
žáci také z Velkých Němčic, kde se pořádalo fotbalové utkání „O
pohár ZŠ Němčice“. Žáci prvního stupně úspěšně reprezentovali
školu v okresním kole ve florbalu, který se uskutečnil v Mikulově.
V prvním čtvrtletí jsme připravili několik výchovně vzdělávacích
aktivit. 24. 9. se uskutečnil Evropský den jazyků, 16. 10. proběhl
v naší škole Den stromů spojený s návštěvou parku
v Židlochovicích. Tradičně se ve škole koná projekt Celé Česko
čte dětem. V pátek 25. 10., u příležitosti státního svátku 28. 10., se
na naší škole konal Den státnosti a Den ve státních barvách.
Žáci reprezentovali školu i v literárních pracích, které byly
vyhodnoceny ve spolupráci s místní lidovou knihovnou. Zejména
mladší žáci získali velmi pěkná ocenění. Děkujeme tímto opět paní
knihovnici za vstřícnou spolupráci, pedagogům a rodičům za
podporu.
U příležitosti 30. výročí 17. listopadu a sametové revoluce se
uskutečnil projekt ke Dni boje za svobodu a demokracii. Škola se
zapojila do projektu Měsíc filmu na školách – Příběhy bezvládí.
Žákům byl promítnut film obsahující téma tohoto výročí. Následně
proběhla beseda s místním občanem, panem Josefem Solničkou.
První stupeň měl besedu s uměleckým řezbářem a sochařem
hanáckého Slovácka, panem Josefem Zelinkou. Obě besedy byly
příjemné a pro žáky obohacující.
V měsíci listopadu se uskutečnily tzv. Medové snídaně, jejichž
součástí byla i praktická ukázka zdravé vyvážené snídaně
z přírodních zdrojů. Dále proběhly adventní dílny a projekt Hasík
pro 2. a 6. ročník. Zástupci školy se účastnili okresního kola
soutěže Bible a my. Dvě žákyně se umístily na velmi dobrém 3. a
4. místě ve svých kategoriích. Gratulujeme.
Během 1. čtvrtletí škola nabídla rodičům přesnídávky pro žáky.
Přesnídávky mají velký ohlas a jsou díky školní kuchyni velice
chutné a u žáků oblíbené. Od 1. 10. 2019 škola také rozjela
zájmovou činnost, kterou navštěvuje 95 žáků.
V neposlední řadě se žáci naší ZŠ i MŠ zapojili do kulturního
vystoupení v rámci rozsvěcování vánočního stromu v Nikolčicích.
Tato pěkná akce má ve vesnici letitou tradici. Každoročně tak
dochází díky krásným vystoupením dětí mateřské školy, základní
školy a školní družiny k svátečnímu zahájení adventního času.
Nyní nás čeká ještě vánoční jarmark a sportovní soutěž ve šplhu
v Křepicích. Již příští týden se třídy zúčastní oblíbené akce,
návštěvy vánočního Brna. Poslední dny před vánoci plánuje škola
projekt „Tančí celá škola“, výchovný koncert pod vedením MUDr.
P.Šáchy a v neposlední řadě proběhnou třídní vánoční besídky.
Pak už nás bude pomalu vítat příchod nového roku 2020.

V novém kalendářním roce nás čeká spousta akcí a aktivit.
Z těch větších jmenujme lyžařský kurz pro první i druhý stupeň,
bruslení a plavecký výcvik.
Vánoční prázdniny pro žáky jsou vyhlášeny od 21. 12. 2019 do
3. 1. 2020. Do školy se opět vrátíme v pondělí 6. 1. 2019.
Upozorňujeme rodiče, že od 16. 12. 2019 se mění jízdní řád a
v této souvislosti došlo ve škole ke změně zvonění. Po letech
začínáme opět v 8 hodin. Bližší informace naleznete na webu
školy.
Vánoční slovo ředitelky školy
Ráda bych Vám touto cestou popřála krásné prožití svátků
vánočních v kruhu Vašich nejbližších. Přeji Vám pokojné prožití
posledních dnů roku 2019 a úspěšné vkročení do nového roku
2020. Ať je nový rok pro Vás úspěšný.
Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich
úsilí, se kterým pracují u nás ve škole, a rovněž jim přeji
úspěšný rok 2020.
Jménem zaměstnanců školy děkuji obci Nikolčice za podporu
v projektu „Dne stromů“ a kulturní komisi za spolupráci se
školou při různých aktivitách.
V neposlední řadě děkuji rodičům i široké veřejnosti za
projevenou přízeň a podporu naší škole. Věřím v další dobrou
spolupráci i v následujícím roce. Vaše podpora a pomoc je pro
naši školu důležitá a díky ní můžeme směřovat ke společnému
cíli – vzdělaným a dobře vychovaným dětem a žákům.
Šťastný nový rok 2020.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka ZŠ a MŠ Nikolčice

Mateřská škola
Školní rok jsme zahájili 2. 9. 2019. Obě dvě školky, jak
v Nikolčicích, tak v Divákách, prošly přes prázdniny
vylepšujícími změnami. Tímto děkujeme obcím Nikolčice a
Diváky, že ve svém rozpočtu myslely na nejmladší obyvatelstvo.
V tomto krásném prostředí se dětem líbí, a tak nám ty dny ve
školce rychle a příjemně utíkají tak, že už se brzy přehoupneme
do nového roku 2020. Mateřská školka v Nikolčicích je
rozdělena do dvou tříd, a to na Berušky – mladší děti, a Motýlky
- starší děti. Po vyhodnocení několika podnětů jsme usoudili, že
pro vzdělávání a pro to, co chceme dětem předat, je rozdělení do
dvou tříd nejlepší variantou. Souběžně s tím se navýšila kapacita
MŠ a rovněž došlo k vyhovění požadavků ze strany rodičů.
Ve školce pokračujeme v projektu Celé Česko čte dětem, kdy
oslovená veřejnost předčítá dětem knihy, a tak děti učíme mít
rádi literaturu, soustředit se na děj, rozšiřovat si slovní zásobu a
podporujeme u nich fantazii.
V rámci spolupráce s agenturou Poznej víc probíhá v obou MŠ
každou středu taneční kroužek, který děti baví, hrají zde
pohybové hry, tancují s různými tanečními rekvizitami.
Výhodou kroužku je to, že rodiče nemusí děti nikam vodit a děti
tančí ve známém prostředí školky.
Den zdraví je aktivita, kterou školky, jak v Divákách, tak i
v Nikolčicích, děti seznamují se zdravým životním stylem,
pohybem, zdravými stravovacími a hygienickými návyky. Děti
se učí poznávat zeleninu a ovoce, vnímat je všemi smysly, tj.
rozlišovat vůně, chutě, hmat a pozorovat rozmanité barvy a
tvary, jež nám příroda poskytla. Tímto chci poděkovat rodičům
za to, že nám pomohli svými příspěvky udělat tento den
rozmanitějším. Mateřské školy se také zapojily do projektu Den
stromů. Děti vyrazily do lesů, pozorovaly stromy, poslouchaly,
jak šumí les. Sbíraly listí a plody stromů. Na tuto činnost
navazovala následující aktivita, kterou byla tvorba z přírodnin

za účelem vylepšení a inovování přírodního koutku ve třídě.
Každá školka udělala společné dílo, které bylo zařazeno do
výstavy pro veřejnost, jež je instalována v knihovně
v Nikolčicích. Obě mateřské školky žijí nyní předvánočními
aktivitami podbarvenými adventem. MŠ Nikolčice 30. 11. 2019
ve spolupráci s obcí a rodiči pořádala rozsvícení vánočního
stromku s kulturním programem. Vánoční vystoupení dětí čeká i
MŠ Diváky, a to 21. 12. 2019 v obecním sále. Prosinec je
nejkrásnější měsíc pro děti, protože se těší na Ježíška, každý den
se dívají z okna a sledují, zda už je venku bílo. Když se z oblohy
začnou snášet první vločky, nesmíme chybět venku, a tak
každodenní vycházky směřují za pozorováním nejen okolí, ale
vždy ta dětská očka sklouznou na oblohu a vyhlíží mrak, který
přinese vysněný sníh. Tak si ve třídě alespoň kreslíme sněhuláky,
vyrábíme vločky, ale také trojici postav, která je předzvěstí
Vánoc. Mikuláše, čerta a anděla. Žáci ze základní školy si
každoročně připravili dokonalé kostýmy a chystají se děti ve
školce navštívit, ale ne je postrašit! Obdarovat je a trochu
vyzkoušet, zda se ve školce naučily nějaké básničky, písničky a
koledy. Advent ve školce slavíme nazdobením stromečku a před
odchodem na prázdniny si společně uděláme nadílku, jejímž
obsahem jsou nové, krásné didaktické hračky.
Základní škola a Mateřská škola Nikolčice chce v příštím
školním roce otevřít přípravnou třídu pro předškoláky. Přijímáme
10 - 15 dětí. Díky malému kolektivu bude zajištěn individuální
přístup ke každému dítěti, přizpůsobení obsahu rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Rodiče musí
odevzdat závaznou žádost o přijetí do přípravné třídy podloženou
dokladem poradenského zařízení, a to do 31. 5. 2020. Bližší
informace naleznete na webových stránkách školy.
Mateřská škola si zažádala o projekt: Místní akční plán
vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II, „Přiveďme rodiče za dětmi
do škol". Naší žádosti bylo vyhověno, a tak se společně s námi
můžete těšit na připravovanou akci Školní akademie, která se
uskuteční v květnu 2020. Na této akci děti potěší svým kulturním
vstoupením rodiče, prarodiče a další veřejnost.
Závěrem Vám chci za kolektiv pedagogických i
nepedagogických pracovníků MŠ popřát krásné klidné prožití
svátků vánočních a v novém roce hlavně zdraví.
Ing. Petra Vávrová

Školní družina
Školní družinu v Divákách navštěvuje 19 dětí. Již od začátku
školního roku probíhala spousta akcí. V září to byla dýňová
strašidla - Dýňáci, kdy si děti vyráběly z dýní strašidla, dále
projektový den Evropa a my - v tomto projektu jsme si povídali o
různých evropských státech, jakým se v nich mluví jazykem,
jakou mají kulturu, zvyky a tradice. V říjnu proběhla
Vlaštovkiáda a s ní spojená soutěž o nejlepší, nejhezčí a nejdále
doletivší vlaštovku vyrobenou z papíru. Další projektovým dnem
byl Den stromů. Zde si děti vyzkoušely, jak poznat strom např.
podle listů, jak se stromy dělí apod. V listopadu proběhla
Drakiáda, kdy si děti přinesly draky a tyto jsme pak pouštěli na
hřišti. V projektovém dni Den ke zdraví si děti přinesly ovoce a
samy si připravily ovocný salát. V prosinci nás čeká Pohádkový
advent, Mikuláš, Čertovské rejdění a v neposlední řadě Vánoce a
s nimi spojená vánoční besídka. Velmi intenzivně jsme také
zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem.
Jana Vacenovská – vychovatelka

Pozvánka na ples
Myslivecký spolek Diváky Vás co nejsrdečněji
zve na Myslivecký ples, který se koná v pátek
17. ledna 2020

TJ Diváky, z.s. – bilance a vyhlídky
V uplynulém roku byla naše organizace zapojena do kultury a
sportu v obci výrazným způsobem. Začali jsme v lednu desátým
společenským plesem, v dubnu prvním pálením čarodějnic a
v létě letní nocí spojené s fotbalovým utkáním Záhumna :
Dědina. V průběhu roku byly hřiště i kabiny využívány nejen
k ligovým fotbalovým zápasům (celkem jich bylo 22), ale i pro
pořádání akcí organizovaných obcí či členy TJ. Loňskou
fotbalovou sezónu jsme ukončili v červnu se ziskem 26 bodů na
11 místě. Nejlepším střelcem byl Valíček Jakub s 9 trefami. Dali
jsme soupeřům 43 branek a 50 jsme dostali. Po podzimní části
sezóny 2019-20 figurujeme na třetím místě. Výsledkově je to
jeden z nejlepších výsledků za 10 let. Aktivní skóre 30:17 a 22
bodů. Věříme, že i nadále nám fanoušci zachovají přízeň a na
jaře 2020 zaplní doma i venku fotbalové ochozy. Hrajeme
fotbal na celkově pěkném přírodním trávníku. Plochu
fotbalového hřiště a okolí máme upravenou a přístupnou pro
sportovní i kulturní vyžití široké veřejnosti – dospělí, děti. O to
více nás trápí nezodpovědné chování majitelů psů, kteří po své
návštěvě zanechávají na hrací ploše i okolí nežádoucí odpad.
Obracíme se k nim s výzvou, aby si po svých pejscích udělali
pořádek. Děkují vám sportovci a také děti, které si zde hrají.
V roce 2019 nám vzrostlo konto o 200 000,- Kč, které jsme
dostali darem od OÚ Diváky na činnost a opravy. Zakoupili
jsme novou sekačku, ale plánované opravy v kabinách se nám
nepodařily uskutečnit. Opravy podlah, nátěry střech, vymalování
alespoň vstupní chodby popř. opravy buňky přesouváme na
následující rok. Chceme si vytvořit dobrou výchozí pozici pro
oslavu 40. výročí založení naší TJ, kterou si připomeneme
v roce 2021. Blíží se vánoční svátky a rok se dvěma dvacítkami.
Přejme si, ať se nám vydaří, zejména ve zdraví, mnohým
v učení, práci, rodině i ve společnosti. Připomeňme si slova jako
tolerance, slušné chování, úcta a lidskost. Příjemné prožití
svátků přejí sportovci.
Hekl Jaroslav, předseda TJ

Myslivecký spolek Diváky
Pro letošní loveckou sezonu na drobnou zvěř jsme naplánovali
čtyři hony. Dva v měsíci listopadu na bažanty. 14. prosince jsme
měli velký hon na bažanty i zajíce s poslední lečí, která byla
v sále obecního úřadu. Tradičně každý lovecký rok končíme
kolem Štěpána. Tyto Štěpánské hony se v Divákách konají již od
roku 1954, to je 65 roků nepřetržitě. Na rok 2020 připravujeme
ples, který se bude konat v pátek 17. ledna. Na tuto mysliveckou
akci si Vás dovoluji pozvat jménem celého Mysliveckého spolku
Diváky. Ples se bude konat v sále obecního úřadu jako poslední
společenská akce před jeho rekonstrukcí. Přeji Vám všem
poklidné prožití vánočních svátků a v roce 2020 hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti.
Bořivoj Rozsíval, předseda MS

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se u nás v obci už stala tradicí a proto se i
v roce 2020 můžete těšit na Kašpara, Melichara a Baltazara.
Přijdou vám povinšovat vše nejlepší do nového roku v sobotu
4.ledna.
Omlouvám se, že jsem v jarním čísle nenapsala výtěžek z letošní
sbírky. Vykoledovali jsme krásných 16.623,-Kč. Všem, kteří
přispěli, srdečně děkuji nejen za finanční příspěvek, ale i za
občerstvení pro koledníky.
Přeji vám krásný a poklidný adventní čas, požehnané svátky a
v roce 2020 hlavně zdraví a osobní spokojenost.
Hana Sokolářová

Kulturní komise

Pozvánka na vánoční dílničku

Rozloučení s prázdninami

Zveme spoluobčany na vystoupení dětí z mateřské školy,
které se uskuteční 21.12.2019 od 15 hodin v obecním sále.
Součástí akce bude dílna vánočních dekorací. Občerstvení
zajištěno.

Poslední prázdninovou neděli jsme uspořádali pro naše nejmenší
zábavné odpoledne. Na programu tentokrát byly soutěže, děti
kreslily zážitky z prázdnin, poznávaly zástupce fauny i flóry,
potrénovaly písmenka a spoustu dalších aktivit pro ně bylo
přichystáno, například kreslení na obličej. Na diskotéce jsme si
všichni pěkně zatančili, děti se vyřádily na skákacím hradu,
opekly špekáček a vyrazily směrem k domovu, aby se připravily
na nový školní rok. Věříme, že se akce vydařila a měla úspěch.
Děkujeme manželům Hoškovým za zajištění skákacího hradu a
ostatním za pomoc při organizaci akce.

Vážení spoluobčané, věřím, že se Vám akce, které pro Vás
připravujeme, líbí, rádi se s námi bavíte a doufám, že se v příštím
roce opět setkáme při spoustě kulturních akcí, například hned 12.
ledna v obecním sále, u příležitosti dětského karnevalového reje.
Za celou kulturní komisi Vám všem přejeme pohodové svátky,
bohatého Ježíška a v novém roce hlavně zdraví, štěstí a
spokojenost.
Markéta Rosívalová

Setkání seniorů
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů jsme i letos uspořádali
společné setkání. Program zahájil pan starosta úvodní řečí,
následovalo vystoupení dětí z mateřské školy, které své babičky a
dědečky potěšily krásnými básničkami, a pak už následovala
volná zábava, kdy se jedlo, pilo, zpívalo, povídalo, zkrátka veselo
bylo. Snad se všem program i malý dárek líbil. Těšíme se na další
setkání v tak hojném počtu.

Rozsvícení vánočního stromu
Sobota před první adventní nedělí patří již tradičně této krásné
akci. Setkali jsme se na návsi na hodovém place v hojném počtu,
na minijarmarku mohl každý obdivovat šikovnost a zručnost
prodávajících spoluobčanů. Na zahřátí nechyběla tradiční
gulášová polévka, svařák a čaj. Dětem se potom s pomocí rodičů
podařilo rozsvítit vánoční strom a čekalo na ně překvapení
v podobě anděla, který je obdaroval dárečky. Děkujeme i panu
Alešovi Guldanovi za sponzorský dar, kterým byly odměněny
šikovné děti, které se neostýchaly přednést básničku či zazpívat
písničku. K poslechu hráli místní spoluobčané, zazpívaly a
zahrály také šikovné školou povinné divácké děti. Akce se opět
moc vydařila - soudě dle prázdných várnic, spokojených úsměvů a
dobré nálady.

KNIHOVNA O VÁNOCÍCH
pátek 20.12.2018
pátek 27.12.2018

17 – 19 hodin
17 – 19 hodin

Včelaři Diváky
Základní organizace Českého svazu včelařů Diváky by vás
chtěla informovat o činnosti našeho sdružení. Organizace má
v současné době celkem 28 členů, z toho z obce Diváky 2 členy,
z obce Nikolčice 10 členů a z obce Šitbořice 16 členů. Celkový
počet zazimovaných včelstev za rok 2019 byl 272 ks, což je
oproti roku 2018 nárůst o 23 ks.
V květnu letošního roku naše organizace uspořádala ve
spolupráci se ZŠ Šitbořice „Den se včelami a hmyzími
kamarády„ který se konal v areálu ZŠ Šitbořice. K vidění byl
pozorovací úl se včelami, dále ukázka práce s medem,
odvíčkování plástu, vytáčení medu a práce s voskem. Děti si i s
doprovodem mohly udělat vlastní svíčky, které si poté odnesly
domů. Dále byly ke zhlédnutí vystavené staré i současné
včelařské potřeby a úly, kombinézy, včelařské knihy a také naše
včelařská kronika. Pro děti byly připraveny soutěžní hry se
včelařskou tématikou, a bylo přichystáno malé občerstvení.
Počasí nám přálo a počet účastníku se vyšplhal na číslo 180.
Všem se tato akce velice líbila.
V roce 2020 bychom chtěli podobnou akci uspořádat
v budově ZŠ Diváky a to i s ukázkou včelařského vybavení a
včel, ve spolupráci s OÚ Diváky a ZŠ Nikolčice. Věřím, že nám
bude přát počasí.
Letošní rok, ačkoli se to může zdát divné, byl co do výnosu medu
slabý. Mohlo to být vlivem nestálého počasí v květnu, což mělo
značný vliv na plodování včelstev, které se do síly dostaly
relativně pozdě. Rojů bylo vlivem následného teplého počasí
dost, což má také vliv na medný výnos, protože vyrojené včelstvo
si sebou na cestu bere část zásob medu. Věříme, že rok 2020
bude pro včely a nás všechny příznivější.
Za ZO ČSV Diváky František Tomek

Z kronik
Protokol sepsaný v sezení obecního výboru ze dne 22. 9.1895
1.

2.

Pán starosta podál návrh na rozhodnouti pálenice čili lihováru. Výbor se usnesl však v tom smyslu, že gdyby se něgdy buď
ninejšímu a neb nastávajícímu důstojnému pánu farářovi byt ve fáře znelíbyl a odvolával se že jemu to například škodí v jakém
koliv případě, by se Vysoce rozený pán Baron Karel z Lewecova velkostatkář v Divácích zavázal důstojnému pánu faráři budovu
farní v jiné místnosti vystavět.
dále podál pán starosta návrh na líčení chrámu, tedy ktomu účelu poskytuje se od obce jeden metrický cent vápna a jedna fůra
písku ze Židlochovic. Formanku do Židlochovic sobě vidražil pán Jákub Čuta starosta
a jednu furú ze zadního Boří

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rok 2019
Údaje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.9.2019 do 31.12.2019

Narození:

Sňatky:

Martin Skácel
Veronika Němečková
Stěpán Svoboda
Dalibor Kohut

Úmrtí :
Karel Tesař
Jan Horák
Ludmila Rozsívalová

.

Blahopřejeme jubilantům :

Prosinec:
61 let
62 let
62 let
64 let
67 let
71 let
71 let
74 let
92 let

Září:
61 let
64 let
64 let
64 let
69 let
70 let
71 let
71 let
76 let
80 let
86 let

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

Říjen:
61 let
62 let
65 let
66 let
66 let
67 let
69 let
73 let
84 let
90 let

Čutová Alena
Stehlík Karel
Nádeníčková Marie
Kotasová Emilie
Čečilová Jana
Nádeníček Jaroslav
Němečková Alena
Psota Josef
Sedláčková Marie
Stehlík Karel

Vokálová Marie
Sedláčková Vilemína
Glocová Jana
Fialová Alena
Ryšavá Marie
Petrášová Blanka
Glocová Dagmar
Hrdličková Marie
Baťková Štěpánka

Listopad:
60 let
60 let
62 let
66 let
83 let

Heklová Bronislava
Bínek Libor
Tošnar Václav
Vídenská Jindřiška
Zhejbalová Marie

Termín uzávěrky dalšího čísla : 19.3.2020
Na vydání tohoto čísla Zpravodaje spolupracovali: Marie Němečková, Radka Prokešová, Mgr. Jitka Gebauerová, Markéta Rosívalová, Ing. Petra Vávrová, Jaroslav Hekl, Hana
Sokolářová, Bořivoj Rozsíval, František Tomek, Jana Vacenovská
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