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SVINSKÉ SPRÁVEC 
   
    Na den sv. Aloisia. 
  Mrtvým, prázdným polednem sálá strašný jih. Všecko je na obtíž. 
Šaty i tělo i hlava. Kdo musí, jde jen lenivě; kdo pracuje, nestaačíl 
stírat pot; potem se lepí košile i tomu, kdo leží. Líně vlekou se s 
lehkým vozíkem Kočárkovi oslíci. Dvě ovce, nerozlučné jejich 
průvodkyně, družně batolí se vedle nich.  
„Prrr!“ zastavil Kočárek na rohu zahrady svoje spřežení. - - V 
bezpečném chládku vysokého platanu oddechli si osli, Kočárek na 
samečka odskočil si k Rybáři. Šedivci zahloubali se v nejlhostejnější 
klid. 
   Náruční, už starý, kosmatý osel, polozplesnivělý, zádumčivý jak 
čtrnáctidenní vdova, rozkročen jako vždy na všecky čtyry strany světa, 
hluboce klonil zemdlenou svou hlavu a jen ty uši uštipované mouchami 
nasvědčovaly tomu, že osel žije. Mnoho, mnoho let už prožil a mnoho 
pamatoval i nepamatoval. - - Sedlový, ještě mladý osel, statný a živý, 
pošilhával po svém pánu a tak zastříhal ušima, když velitele svého 
viděl mizet v šeru všem oslům na světě nepochopitelné místnosti. 
  V oslí stín lehly si i ovce. 
  Nemohlo být důstojnějšího a vhodnějšího pána těchto dvou oslů i s 
ovcemi, než byl Wenzl Kočárek. Nepohyblivou krví, líným tělem i 
marným hloubáním o věcech, které za hloubání ani nestojí, dobře se 
hodil k nevyrovnatelným těmto okrasám panské konírny. – Malý, už 
starý a zplesnivělý jak na jedlině lpící lišejník, bezvousý a jednooký s 
šišatou lebkou, dělal dojem příšerný. Hluboké a hojné vrásky, zrovna 
tak bezúčelně obličejem jeho tažené, jak bezúčelné byly starosti, které 
vrásky do tváře té vryly, brázdily jak pomačkanou jeho tvář. Věčně 
špinavý, věčně neurovnaný tento obličej tkvěl v stálém zkřivení 
pošklebného úsměšku. Na pravé oko neviděl, levým šilhal, bosé jeho 
nohy jako by se chtěly utrhnout a prchnout každá zvlášť. 
Nepohybovaly se jinak než líným, stejnoměrným krokem oslím. Rovno 
chodily ty nohy jenom tenkrát, když ruce objímaly samečka. Tenkrát 
mohl i po provaze chodit a nebyl by spad. 
  Zrovna tak divoký byl i jeho ústroj, pocházející z nesmírné minulosti. 
V létě nosil jen košili  a povyhrnuté nohavice, v zimě přibyl ještě starý 
zalátovaný zimník panského střihu. Na hlavě míval vždy tentýž tvrdý 
klobouk, jaký před třiceti lety znaly jen velkoměstské chodníky. Ze 
zaprášené hraběcí šatny vynesli jej jednou na koridor a poslali 
dosluhovat na Kočárkovu hlavu. Původně hnědá jeho barva nadobro 
zrezavěla, střecha byla prolámána a dodávala pánu svému lumpáckého 
vzezření. V prosáklém, mastnotou navlhlém, prachem zpola 
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klobouku dělal Kočárek dojem pobudy, povalujícího se už jen v 
kořalnách a obědvajícího jen za vraty.    
  Byl to hodný člověk, a nebyl to hodný člověk. Byl to lump, a nebyl to 
lump. Měl a nemá a sotva už bude co mít. Život tisíců sedláků, kteří 
přišli na buben. 
  Kunzův statek býval jeho kdysi. Ta šišatá jeho hlava bývala v 
Hvozdci za Brnem obtížena i úřadem starosty. Uměl i německy a s 
jakousi deputací  mluvil i s ministrem. Dobré jeho jméno stálo kdysi za 
celou obec hvozdeckou (nebyl Habrůvčan) a majetek bratru za třicet 
tisíc zlatých. 
  A „všechno vzal čert“ – všecko se rozprchlo – vypil svět. Pára nad 
vodou, dubnem strávený sníh. I ta chaloupka nad humny, z dědiny jak 
vyštvaná, i ta byla prodlužena do posledního došku a patřila Kočárkovi 
jen proto, že žid na ni nemohl najít kupce. - -  
  Když Kočárek pozbyl pole i les, vinohrad i dům – hledal práci v 
silůvecké továrně. Tam přišel o zdravé oko a zůstalo mu jen šilhavé. 
Ale to kalnou kořalkou přece nikdo neošidil. 
  Továrna padla a Kočárek vstoupil na zámku do služeb oslích.  
  V létě jezdil se svými šedáky, svážel jetelinu, vozil písek, ze zahrad 
odvážel smetí. V zimě nechal osly v konírně a spravoval zas dobytek 
vepřový. „Svinské správec“ říkala mu Habrůvka a Kočárek jen 
pošilhával a usmíval se svinskému tomu vtipu, na který byl do jisté 
míry i hrd. 
  Děti měl tři. Syna oženil, dvě dcerky poslal do služby. Mladší už 
třikrát porodila v brněnském nalezinci. Porodila, pokojila a šla do 
služby zas. S nemluvnětem těšil se stařeček s babičkou. Živili je, 
opatrovali je, a když vnouče umřelo (až dosud umřelo každé), zaplatili 
i pohřeb a u hrobu srdečně nad ním oba plakali, když pan rechtor 
zazpíval: „Pojď do ráje, neviňátko!“ - - -  
  Píval Kočárek víno – až do Rakous si pro ně zajížděl. 
  Píval pivo, dokud byl „mohutné“. 
  V Brně jiného neznal než to, co teče „z prazdroje“. 
  Teď už pil jen ráno za pět, večer za pět, někdy i za tři mezi dnem. 
Pivo už mu ani tak nechutnalo jak ta za pět s úzkým hrdýlkem. 
  Starý osel zahlédl, že Kočárek vrací se z hospody. 
  Bez pobídnutí, pán ještě ani k vozu nedošel – spřežení s ovcemi pod 
vozem dalo se v krok. 
 
                                           Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi II

  
 
                                           



Obecní sál 
 
   Práce probíhají podle harmonogramu, vnitřní prostory jsou 
z velké části stavebně hotové a  již započaly práce na venkovních 
úpravách. Termín dokončení stavby je 26.10.2020. Mimo tuto 
stavbu byla opravena další část střechy ve dvoře. 
  

 
Oprava komunikace „Záhumna“  
 
   V současné době je zadána projektová dokumentace a připravují 
se další podklady pro podání žádosti o dotaci. V této souvislosti 
opět, a již naposledy žádám  majitele nemovitostí v této lokalitě, 
aby nečekali a vyřešili si sítě, které se nacházejí v komunikaci. Po 
provedení opravy již zásah do komunikace nebude umožněn.   
         

  
Obecní knihovna 
 
   Novou knihovnicí bude od září paní Anna Rosívalová. Děkujeme 
paní Evě Veverkové za dosavadní vzorné vedení knihovny. 
Půjčovní doba v srpnu: každý čtvrtek od 17 do 19 hodin. 
Půjčovní doba od září:  úterý od 16 do18 hodin. 
 

 
 Prodej traktoru 
 
  Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji starého obecního traktoru 
Zetor 4911. Prodej proběhne formou výběrového řízení a o jeho 
konání budete včas informováni. 
 
 

Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané,  
 
  již druhé číslo Zpravodaje v tomto roce vychází v období různých omezení v souvislosti s Covid 19. Naštěstí jich už není tolik a jsou spíše 
lokálního charakteru. Před námi jsou tradiční hody, tak snad na poslední chvíli nedojde k jejich zrušení. Doporučená či nařízená opatření 
dodržíme bez problému. Většina z nich, jako vlastní skleničky, popřípadě jednorázové kelímky jsou u nás již dávno zcela běžné.  
  K  létu v Divákách  tradiční hody neodmyslitelně patří, vždyť jsou největší společensko-kulturní akcí v roce, tak si je užijte ve zdraví a 
dobré náladě. 

 
Libor Veverka 

 

 

Zprávy OÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požární nádrž (Panský rybník) 
 
  V červenci začala stavební firma Paleso, s.r.o., která vyhrála 
výběrové řízení, s opravou požární nádrže. Stavba musí být 
hotová podle dotačních podmínek do 15. listopadu 2020. 
Vysoutěžená cena za dílo je 4,7 mil. Kč., dotace 
z Jihomoravského kraje 0,4 mil. Kč a z Ministerstva zemědělství 
2 mil. Kč.  
 

 
Obecní rozhlas 
 
  Od srpna opět po více jak roce máme zprovozněný místní 
rozhlas. Nejprve stavební úpravy, poté výběr a nákup nového 
zařízení. Nyní je již vše hotové a rozhlas může sloužit.  Za 
provozu nás ještě čeká výměna starých reproduktorů. Hlášení 
bude v pravidelných časech, a to v době letního času 
v 17:45hodin a v době zimního času v 16:45 hodin. Pokud se 
ukáže tato volba času nevyhovující, tak ji samozřejmě upravíme. 
 

 
Dar Tělovýchovné jednotě Diváky 
 
  V letošním roce poskytla Obec Diváky dar TJ Diváky z.s. ve 
výši 100.000,- Kč na další část oprav v kabinách. 
 

 



KULTURA  -  ŠKOLA  -  sPORT 
 
   

   
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            

  
 

rodiče, ať si prázdniny užijete. Společně se v plné síle a elánu 
sejdeme v září, na začátku nového školního roku. Krásné a 
pohodové prázdniny. Těšíme se na vás. 

                                                  Jana Vacenovská - vychovatelka  

 

 

Kulturní komise 
 

 Milí spoluobčané,  
jak všichni víte, koronavirus na nějakou dobu ochromil i 
kulturní dění v naší obci. Díky tomu se nekonaly některé 
pravidelné akce, jako například dětský den a babské hody. I z 
toho důvodu jsme letos udělali trochu netradiční "oslavu" konce 
školního roku, a to  s názvem "Hurá prázdniny!" Děti na 
stanovištích plnily různorodé úkoly, ať už samy, nebo s pomocí 
dospělých. Na konci všechny čekala odměna a pak už všichni 
vykročili vstříc sladkým prázdninovým dnům.  
  Další očekávanou akcí bylo tradiční fotbalové derby Dědina 
vs. Záhumna. Účast byla hojná, všichni se dobře bavili. Letos 
nad hlavu pozvedli pohár zástupci "Dědiny"! Tak příští rok 
odveta!! Po turnaji následovala "Letní noc", kdy se sedělo, 
povídalo, prostě bylo veselo. 
  Pro všechny pány byl letos připraven Chlapský den, tedy turnaj 
v nohejbalu. Zúčastnilo se plných 11 týmů s nejrůznějšími 
názvy (Rum-Meni, Bolehlav, GS Condro, Retardi CZ a spoustu 
dalších). Vítězi letošního klání se stali borci z týmu ČZT. Na 
týmy na stupních vítězů čekala tradiční chmelová odměna. Jsme 
rádi, že je tato akce tak oblíbená a těšíme se na příští ročník! 
Touto cestou bych ráda poděkovala hlavním organizátorům 
akce, Markovi Nasadilovi a Pavlovi Gratzlovi. 
 
  Následující velmi očekávanou kulturní akcí jsou tradiční 
krojované hody, na které se všichni moc těšíme! 
 
  A co nás do konce roku čeká? Určitě se s dětmi rozloučíme s 
prázdninami, pro naše seniory připravíme tradiční setkání, 
rozsvítíme vánoční strom a sejdeme se na vánoční dílně. Snad 
nám covid-19 naše plány nezkazí! 
                                                                     Markéta Rosívalová 
 
 

Základní škola  
 

  Vážení čtenáři, 
  Velké prázdniny se rychle blíží a s nimi i konec školního roku.  
Školní rok 2019/ 2020 byl výjimečný. Druhé pololetí probíhalo 
prakticky skoro celé v rámci distanční výuky. Ke konci května 
sice došlo alespoň v omezeném režimu k obnovení provozu 
školy, nicméně distanční výuka bude pokračovat až do konce 
školního roku.  
  Počátkem března dorazila do Česka epidemie koronaviru a v 
zemi byla přijata zásadní bezpečnostní opatření. Od poloviny 
března byly uzavřeny školy a začala tzv. distanční výuka, se 
kterou se museli vypořádat žáci, učitelé i rodiče žáků. Naše 
škola okamžitě zareagovala a učitelé začali vypracovávat pro 
žáky úkoly a rozesílat jim je elektronickou poštou či vložením 
na webové stránky školy. Vedení školy pracovalo v rámci 
režimu online a každý týden organizovalo své porady jako 
videokonference. Rovněž třídní učitelé a asistentky pedagoga 
měli své pravidelné videokonference přes Skype. Také žákům 
byla nabídnuta Skype poradna od učitelů, kterou však příliš 
nevyužívali. Komunikace s žáky a rodiči probíhala spíše skrze 
el. žákovskou knížku a email.  Od žáků a rodičů byla 
vyžadována zpětná vazba, ke které se velmi dobře postavili a s 
občasnými výjimkami své povinnosti plnili. Systém, který škola 
na začátku zvolila, se osvědčil. Zároveň se škola snažila 
reagovat na připomínky či náměty od rodičů, které každý týden  

 

 

TJ Diváky, z.s. 
 
  Kulturní, společenský i sportovní svět zažil v uplynulém období 
velkou krizi. COVID 19 ovlivnil i účast našich fotbalistů v soutěži 
IV. B třídy. Nebyla vůbec odehrána jarní část ročníku 2019-20. 
Pořadí mužstev  bylo dáno dle podzimní tabulky, kde jsme 
skončili na 3.-4. místě. Nejlepším střelcem zkrácené sezóny byl 
Sokolář Petr ml. se 7 góly.  Od 11.3.2020 nastal útlum na více než 
3 měsíce. Přesto, že se výbor nescházel, uskutečnily se základní 
práce na údržbě fotbalového areálu. Zapojila se do něj aktivně 
naše mládež. Na 9 mládežníků, chlapců i děvčat, členů i nečlenů 
TJ, provedli nátěry kovových konstrukcí (za bránou, obě branky, 
zábradlí kolem hřiště i na terase kabin, střecha kabin…) a fasády 
kabin. Všem, kteří zde odpracovali nespočet hodin a prosvítili tím 
celý fotbalový areál, patří naše velké veřejné poděkování. V 
současné době pracujeme na rekonstrukci podlahy kabiny hostí. 
Stará propadlá dlažba byla odstraněna. Provedli jsme položení 
základního betonu a dokončeno by mělo být do konce srpna 2020. 
První větší akci v letošním roce jsme pořádali na hřišti dne 
4.7.2020. Letní noc spojená s fotbalovým měřením sil Záhumna : 
Dědina se stala již tradicí. Desátý jubilejní ročník vyhrála na 
penalty dědina 6:10. Zápas, který řídil mezinárodní rozhodčí ze 
Záhumen, skončil v normálním čase nerozhodně 3:3. Zapojilo se 
do něj 28 hráčů ve věku 13 – 58 let. Večerní posezení spojené s 
občerstvením zakončilo dobře strávený den.  
  Divácké reprezentační fotbalové mužstvo se chystá na novou 
sezónu 2020-21 a zde je rozlosování IV.B skupiny: 
23.8.2020           17.00 hod.    Diváky : Šitbořice B             
30.8.2020           16.30  Velké Hostěrádky : Diváky                     
6.9.2020            16.00  Diváky : Zaječí B                 
13.9.2020           16.00  Velké Pavlovice C : Diváky                
20.9.2020           15.30  Diváky: volno                               
27.9.2020           15.30  Diváky : Ivaň B                               
4.10.2020      15.00  HustopečeB/Horní Bojanovice:Diváky                 
11.10.2020         15.00  Diváky : Velké Němčice B               
18.10.2020         14.30  Pasohlávky : Diváky              
25.10.2020         14.30  Diváky : Pouzdřany               
28.10.2020    Přibice B:Diváky (přeložené utkání ze 16.8.2020) 
  
  Plakáty na propagaci fotbalových zápasů a jiných akcí 
pořádaných TJ Diváky budeme dávat před obchody popř. OÚ. S 
informacemi se TJ vrátí na budovu obecní hospody po 
rekonstrukci fasády, kde obec slíbila zabudování nové nástěnky. Z 
životní fotbalové kroniky nám nemůže uniknout významné výročí, 
kterého se dožil v květnu náš člen. Pan Čuta Jaromír oslavil úcty 
hodných 90 let. Stál u zrodu TJ v roce 1981, byl jeho prvním 
předsedou do roku 1989 a má velké zásluhy o rozvoj fotbalu v 
obci. Že kopané zůstal věrný svědčí i jeho účast na domácích 
utkáních. K přání a věcným darům, které mu byly předány v 
červnu t.r. se připojují všichni hráči a členové TJ Diváky.  
    
                                                             Hekl Jaroslav předseda TJ 
 
 

Školní družina  
 
  Školní družina fungovala i v době výjimečného stavu 
vyhlášeného vládou ČR v březnu 2020 (koronakrize) zájmovou 
činností, tzv. „na dálku“. Zveřejňovali jsme přes elektronickou 
žákovskou knížku a webové stránky školy Výzvy školní družiny 
(např. soutěže: nejlepší sběrač černého bezu, obrázek Disneyho 
pohádková postavička, sportovní výzvy...).), zapojili jsme se do 
akce „Šijeme roušky“ a v příštím školním roce budeme 
pokračovat v práci s tablety. Dále nabízíme Příměstský tábor, 
který bude probíhat v červenci (veškeré informace můžete nalézt 
na webových stránkách školy). Pevně doufám, že jste všichni tuto 
složitou dobu přečkali ve zdraví, a protože se pomaloučku blíží 
konec školního roku a prázdniny jsou za dveřmi přeji vám děti i 
 



 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vyhodnocovala. V součtu přišlo 16 konkrétních zpráv od rodičů, 
na které reagovali třídní učitelé, a vždy se podařilo danou 
záležitost vyřešit. Školská rada se školou pravidelně 
spolupracuje a nebylo tomu jinak ani v době epidemie 
koronaviru. Školská rada obdržela pravidelné zprávy o 
vyhodnocování distanční výuky a rovněž mohla sledovat 
grafické vyhodnocení na konci každého měsíce. Škola rovněž 
vyhodnocovala dotazníky žáků k distanční výuce. Vesměs byli 
žáci i rodiče spokojeni, mnoho z nich zmiňovalo přání brzy se 
vrátit k běžné výuce. Tento školní rok však dospěje do finale v 
rámci distanční výuky a všichni budou doufat v návrat klasické 
výuky od září 2020. K částečnému obnovení provozu ve školách 
postupně přece jen došlo v souvislosti s uvolňováním opatření 
v celé zemi. Nejprve se na počátku května do školy vrátili žáci 
9. třídy, kteří se mohli dobrovolně přihlásit a připravovat se na 
přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, které je 
čekaly v jednotném termínu 8. června. Následovali je 25. května 
žáci 1. stupně. V naší škole fungují dvě skupiny, jedna 
v Divákách a jedna v Nikolčicích. Od 8. června se mohli do 
školy vrátit také žáci 2. stupně. Každá třída má program se svým 
třídním učitelem  konkrétní den v týdnu. Pro všechny přítomné 
ve škole platí bezpečnostní opatření, která je nutné dodržovat.        
  Na fungování distanční výuky v naší škole byla zaměřena 
kontrola ČŠI, která proběhla v rámci hovoru paní ředitelky se 
zástupcem ČSI přes telefon. Škola vyšla z inspekce velmi dobře 
a inspekce potvrdila správný přístup školy v rámci distanční 
výuky.  
   Naše škola se v rámci mimořádné situace zapojila do projektu 
“Šijeme roušky”. Zapojeni byli pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ 
Nikolčice, rodiče a prarodiče žáků.  Roušky mířily do 
nemocnice v Hustopečích a v několika várkách byly předány 
vedení nemocnice. Vedení školy děkuje všem za tuto záslužnou 
činnost. Velké díky náleží nikolčickým ženám, organizujícím 
každoročně „Babské hody“, které finančně napomohly k 
realizaci projektu. V rámci mimořádné situace byly zrušeny 
všechny akce školy, které byly pro tento školní rok 
naplánovány. Některé byly přesunuty na příští školní rok, 
některé byly zrušeny úplně. Započatý plavecký výcvik byl 
rovněž zrušen a přesunut na další školní rok. Žáci o plaveckou 
výuku nepřijdou. V rámci distanční výuky byly vydávány výzvy 
pro žáky, které byly konkrétně zaměřeny.  Jednalo   se  
například výzvu  k projektu „Šijeme roušky“, ke Dni Země či 
Mezinárodnímu dni dětí. Žáci zasílali své příspěvky a ty byly 
následně zveřejněny na webových stránkách naší školy. Letos se 
měly uskutečnit také tzv. „Zelenické hry“, které jsou přesunuty 
na příští rok. Bude se jednat o 40. ročník her, kterých se tradičně 
účastní školy Nikolčice, Dolné Zelenice a Šúrovce.  
  V neposlední řadě v rámci mimořádné situace proběhl během 
dubna zápis žáků do 1. třídy. Celkově v příštím školním roce 
nastoupí 8 prvňáčků, na které se velmi těšíme. Schůzka s rodiči 
předškoláků se nyní neuskuteční a proběhne v září. Pokyny 
budou rodičům rozeslány písemně. 
  Žáci 9. ročníku se poctivě připravovali na jednotné přijímací 
zkoušky na střední školy z českého jazyka a z matematiky, které 
měly proběhnout v polovině dubna. Vzhledem k vyhlášení 
nouzového stavu a uzavření všech základních a středních škol 
v polovině března k tomu nedošlo. Spolu s těmito  žáky i jejich 
rodiči jsme celou situaci kolem termínu přijímacích zkoušek 
s napětím sledovali. Očekávané datum bylo stanoveno na 8. 6. 
2020. I přes pokračující nouzový stav byl žákům 9. ročníku 
umožněn dobrovolný vstup do školy za účelem přípravy na 
přijímací zkoušky. Této možnosti většina žáků využila. V této 
souvislosti bych chtěla poděkovat panu učiteli Mgr. Jiřímu 
Křížovi a paní učitelce Mgr. Janě Knápkové za to, jak se těmto 
žákům věnovali a snažili se je povzbudit v jejich přípravě na 
tyto přijímací zkoušky. V současné době ještě nejsou známy 
výsledky. Celkový počet vycházejících žáků je 20. Žáci, kteří se 
hlásili na učební obory, byli všichni přijati na školy, které si 
vybrali. Pro přehlednost uvádíme, kam se vycházející žáci letos 
hlásili: 

SŠ Brno, Olomoucká - obory puškař, informační technologie, 
mechanik seřizovač, SŠ Brno, Charbulova - obory kuchař- číšník, 
kosmetička, Gymnázium Brno, Vídeňská, Gymnázium Brno, 
Křenová, Biskupské gymnázium Brno, SZŠ Brno, Jaselská - obor 
praktická sestra, SZŠ Brno Merhautova - obory sportovní a 
rekondiční masér, asistent zubního technika, Tauferova SOŠ 
veterinární Kroměříž, SŠ cestovního ruchu Blansko, SŠ chemická 
Brno, Vranovská, ISŠA Brno, Křižíkova - obor automechanik, 
SOU Hustopeče - obor zedník, SOU tradičních řemesel - obor 
kadeřnice, SŠ Brno, Jílová - obor zedník. 
    Zejména pro 9. třídu jsou tyto dny výjimečné, protože jsou pro 
ně poslední v naší škole. Do budoucna jim chceme popřát hodně 
úspěchů v dalším studiu i v životě. Ať se vždy rádi vrací a 
vzpomínají na naši školu s radostí.  
    Konec školního roku je naplánován na 26. června. V tento den 
proběhne také fotografování tříd, o které nechceme žáky 
připravit. Tímto dnem skončí školní rok 2019/2020, protože na 
dny 29. a 30. června je naplánováno ředitelské volno. 
V neposlední řadě bychom rádi poděkovali paní kuchařce 
Vaňkové, která odchází do zaslouženého důchodu. Děkujeme za 
všechny chutné obědy a přejeme spokojenost a hlavně pevné 
zdraví. Velké poděkování patří všem učitelům za přípravu a 
vyhodnocování distanční výuky, asistentkám pedagoga za vedení 
školních skupin v době rozvolnění bezpečnostních opatření, panu 
školníkovi za natírání radiátorů a další pomocné práce. Ve škole 
byly instalovány protipožární dveře, byly pořízeny nové lavice 
pro žáky do 7. třídy a byly provedeny revize ve všech budovách 
ZŠ a MŠ. Děkujeme rovněž zřizovateli, vedení obce Nikolčice a 
také vedení obce Diváky. Děkujeme za podporu a za zajištění 
hygienických potřeb v době epidemie koronaviru. 
 
   Závěrem děkujeme všem žákům, rodičům i zaměstnancům 
školy za perfektní přístup v době koronavirové a těšíme se v září 
v naší škole. Těšíme se na nové prvňáčky a žáky z Křepic.  
 
    Všem přejeme pokojné prázdniny plné sluníčka a odpočinku.  
 
                                         Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy                
 
 

Mateřská škola 
 
 Česká vláda v neděli večer 15. 3. 2020 oznámila celostátní 
karanténu. Na základě toho proběhl telefonní průzkum v MŠ 
Diváky se zákonnými zástupci dětí, které do pátku 13. 3. 2020 
navštěvovaly MŠ. Po shromáždění vyjádření rodičů byla MŠ 
Diváky od pondělí 16. 3. 2020 uzavřena. MŠ Nikolčice v pondělí 
16. 3. 2020 otevřela, zájem o provoz byl jen mizivý. Provoz 
proběhl v dopoledních hodinách. Na základě tohoto zjištění byla 
MŠ Nikolčice od úterý 17. 3. 2020 také uzavřena. V této době se 
prostory MŠ začaly důkladně dezinfikovat a proběhl generální 
úklid, malování a výsadba květin. MŠ se rovněž zapojila do 
projektu „Šijeme roušky“.  
  Přerušením provozu v MŠ jsme se museli popasovat s novou 
situací. Také pro rodiče bylo toto období nové a náročné. Mnoho 
rodin čelilo novým skutečnostem. Řešilo se, jak předškolní děti v 
době nouzového stavu doma smysluplně zabavit a případně i 
nějakým způsobem vzdělávat, a také jak to všechno vhodně 
skloubit s ostatními pracovními povinnostmi. U mnohých rodin 
se rodiče věnovali navíc i žákovi ZŠ a pomáhali mu s distanční 
výukou. I přes tyto náročné skutečnosti se nám povedlo se 
zákonnými zástupci navázat vhodnou komunikaci a za zpětnou 
vazbu jim velice děkujeme.  
  V tomto mimořádně vypjatém období jsme měli na paměti, že je 
nezbytně důležité příjemné rodinné prostředí pro výchovu a 
vzdělávání, ve kterém mají děti pocit jistoty a bezpečí. Distanční 
výchovu a vzdělávání jsme nazvali Domácí hraní = učení. 
Rodičům byly v pravidelném týdenním intervalu zasílány 
nápadité podněty. Bylo na jejich zvážení a časovém rozplánování 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pozvánka na hody 
 

Diváčtí stárci a starky Vás srdečně zvou na tradiční hody, 
                            
                                 V krojích se představí 7 párů :   Tereza Kobská – Adam Urbánek 

Dagmara Valíčková – Martin Fidler 
Tereza Bartošová –  Vojtěch Prokeš 
Aneta Pazderková – Šimon Veverka 
Marcia de Groot –  Petr Sokolář 
Martina Petrášová – Michal Gratcl 
Kateřina Sokolářová – Jiří Kaňa 

 
                                                                      sklepník: David Juríček 

 
V sobotu i v neděli bude hrát DH  Hornobojani. Sraz  krojovaných bude v sobotu i v neděli u první stárky v 15:30 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 30,-Kč a večer 100,-Kč 

 
V letošním roce bude zvaní na hody jen jeden den, a to v sobotu od 9:30. (Horní 
řádek, Záhumna, Dědina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jak tyto podněty k rozvojovým aktivitám využijí a zařadí do 
svého programu. Primárním úkolem mateřských škol v této době 
bylo nabízet inspirace k různorodým rozvojovým aktivitám. 
Pomocí digitálních technologií jsme komunikovali na dálku a 
podařilo se nám shromáždit fotografie aktivit dětí v době 
nouzového stavu a také se nám povedlo mnohdy telefonicky 
pozdravit děti a slyšet jejich hlásky. Díky zpětné vazbě a zasílání 
krásných fotografií jsme se my, paní učitelky, mohly aspoň na 
dálku vrátit k dětem. Fotografie byly pořízeny např. při vaření, 
pečení, kosení trávníku, uklízení, stavění lega, malování, při 
pohybových aktivitách a podobně. Nicméně nejen fotografie byly 
tou hlavní zpětnou vazbou. Také pomocí e-mailové 
korespondence jsme se dozvěděli, jak s dětmi rodiče čtou knihy, 
hrají si s číslicemi, písmeny, povídají si příběhy, vnímají přírodu 
na zahradě a na vycházkách. Rodiče v tomto období mají velkou 
zásluhu.  
  Letošní školní rok 2019/2020 se chýlí ke konci a nás všechny 
zasáhla a ovlivnila situace koronavirové epidemie. Školka se  
 

pozvolna vrací k provozu, přesto se nedá mluvit o běžném 
režimu. Prioritou je pro nás bezpečí vaše a naše. Provoz v MŠ 
probíhá za dodržování zvýšených hygienických standardů a 
doporučení. Školní výlet letos děti neabsolvují. 
  Netradičně proběhl v letošním školním roce i zápis do MŠ. 
Zaznamenali jsme velký počet žádostí.  Kapacita MŠ Nikolčice 
byla naplněna. Rodičům dětí, které z kapacitních důvodů nebyly 
přijaty do MŠ Nikolčice, byla nabídnuta možnost, umísit děti do 
MŠ Diváky. Při přijímání dětí bylo postupováno podle školského 
zákona a kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.  
  V letošním školním roce se bude MŠ Nikolčice loučit se čtyřmi 
předškoláky a Mateřská škola v Divákách se sedmi předškoláky. 
Všichni pevně věříme, že v záři 2020 se školská zařízení vrátí 
k co nejběžnějšímu provozu. Kolektiv MŠ Nikolčice a MŠ 
Diváky všem přeje krásné a sluníčkem prosvícené prožití léta. 
 
                                                                           Ing. Vávrová Petra 

 



 
 
 

 
Z kronik  
 

  Protokol sepsaný v sezení obecního výboru ze dne 1. 2.1902 
 

1. Předně čten protokol z posledního sezení  ze dne  31.prosince 1901 
2. Pojednání skrze zahrádku  p. Filipa Spitza bylo usnesení obecního výboru následující: Pán starosta se má na věc přesvědčit u 

soudu, zdali se věc prodělat dá by s tím obec neutrpěla zbytečné výlohy. Pakli se něco dělat dá, má pan starosta přikročit k cestě 
právní. Dále pak pojednáno o příchodu nastávajícího dustoj. pana faráře. Má se jemu počestnosť udělat jej slušně přivítat, utraty 
tím vzešlé se zapravý z obecní pokladny. 
 

      (Pan Spiza byl projednáván  i na obecním výboru v prosinci 1901. Pro dokreslení problému, který výbor řešil, uvádíme zápis i  z tohoto 

jednání) 

3. Dne 20 března 1901 bylo povoleno p. Filipu Spitzu na jeho žádosť  rozšířit před svým domem zahrádku  aniž by p. Filip Spitz před 
započetím zhotovením zahrádky zmýnku činil že se ku vyměření povolené zahrádky představený obce zavolá. Jelikož p. Filip Spitz 
svémocně jednál a ku  viměření nikoho nevolál  usnesl se obecní výbor v dnešní schůzi na to, by zahrádkou coufl spět jinak by se 
skrze záležitost tuto muselo pokračovat dál. Pán Filip Spitz se zavolál a se vijádřil že ze zahrádkou necoufne. 

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

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2020  

 

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.5.2020 do 31.8.2020 
                                             (Pokud nejsou některé údaje uvedené, je to z důvodu, že je obecní úřad nemá k dispozici.) 

 
 

   
Narození:                                    Sňatky:                                           Úmrtí :                                                                                                               
                                                Marcela Hošková – Jiří Kedra  
 

Blahopřejeme jubilantům : 
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Karel Stehlík 
Marie Hájková 
 

Květen: 
63 let    Rozsíval Bořivoj 
64 let    Čuta Augustin 
64 let    Bezděková Růžena 
64 let    Tarodiová Jůlia 
67 let    Fialová Věra 
69 let    Kedrová Marie 
72 let    Němeček Jaroslav   
72 let    Pokorný Jan      
74 let    Štrubl Jiří 
74 let    Hanák Petr        
90 let    Čuta Jaromír 
 

Červenec: 
62 let    Rosívalová Anna 
64 let    Tarodi Ladislav 
64 let    Kovács Gabriel 
65 let    Stelmaščuková Irena 
66 let    Hekl Jaroslav 
67 let    Hošková Vlasta    
70 let    Soukop Jan      
72 let    Stelmaščuk Rostislav 
74 let    Skřivánek Ladislav 
80 let    Bezděk František 
86 let   Valíčková Marie 

Červen: 
60 let    Grünová Eva 
61 let    Bínková Marie 
62 let    Tošnarová Hana 
64 let    Vodák Jaromír     
65 let    Psota Vladimír 
71 let    Kiliánová Božena  
76 let    Sokolářová Marie 
77 let    Suchánková Jana 
86 let    Ludín Lubomír 
 

Srpen: 
60 let    Zhejbal Rostislav 
64 let    Grün Josef 
66 let    Němečková Marie 
66 let    Böhmová Jana 
67 let    Honzírková Marie 
67 let    Fiala Pavel 
67 let    Němeček Vladimír 
68 let    Kedra  Miroslav 
68 let    Hanáková Eva 
69 let    Sáčková Marie 
71 let    Bílý František 
73 let    Ryšavý Vladimír 
74 let    Štrublová Marie 
79 let    Macušová Jana  
87 let    Graclová Helena 
87 let    Neugebaurová Ludmila 


