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KOCMÁNCI 
 

  Na den sv. Kunhuty. 

  Slavným, mocným býval v Habrůvce Kocmánkův rod. Polovice 

dědiny byla s nimi spřízněna, celý okres známý a zákonodárný 

sbor obce Habrůvky po mnoho let spravoval se radou a 

moudrostí důmyslných jejich hlav. Na stolicích obecních 

pohlavárů odedávna seděl vždy aspoň jeden z nich a v sezeních 

obecního výboru hlavní i poslední slovo měli vždy Kocmánci. 

Měli majetek a s majetkem i rozum a čest. 

  Dnes už, kdy jmění pozbyli, nemají ani moudrosti ani cti. 

  Bylo jich pět, otec se čtyřmi syny – a zbyl už jenom jeden 

z nich. - - -  

  Slávu a moc znamenitého toho rodu založil a v myslích 

Habrůvky nadobro utvrdil – Kocmánek otec. 

  Slavné to byly doby! Rolí měl, statku měl – hospodářství přes 

sto měr, velkou louku a největší kus lesa pod Horou. Koně jak lvi 

– dva páry stávaly jich v konírně i s hříbaty, krávy – na výstavu 

s nimi mohl jít, a vepřového dobytka, drůbeže – ani k sčítání to 

nebylo – co se toho mrvilo humnem. Vína ve sklepě, peněz 

v truhle a na sýpce obilí - - všeho dost a všeho nazbyt – měli 

Kocmánci, měla tenkrát celá Habrůvka. 

  A do třiceti let – všecko se rozletělo v prach. 

  „Ja, co včil! Vepije se do roka šest vosum štvrtek na vobecní 

pořádnost a hned z teho natahujó žurnál,“ (volají k odpovědnosti) 

vypravoval starosta Filipek. „Márníme pré vobecní majetnosťó, 

márníme vobecní statke - -  nic nezašetříme, furt jen dluhe, že 

děláme a vůbec přivádíme na mizinu. Hale tenkrát, to ste měli 

vidět! To v hospodě nikdá předtím nebévalo a nikdá huž nebode - 

- - Nebode tak veselo, nebode tak dobře, jak bévalo, dež 

starostuval staré Kocmánek. –  

  V hospodě hóřadoval a furt pil, a radní s ňém. A nekdy pil, kdo 

přišel. Žádný sezení nebelo – jen se štvrtke čepovale – a vébor pil 

– a hani se neptal, co podpisuje či podepisuje, jak včil. Podepsal a 

hóčte bele jednó ranó s krku. Na svatýho Jurke – dež je to 

vyměřuvání brázd v polách a vopravování hraničáků na mezách – 

tak se hoduvalo ve dně v noci, že hani na to  nestačil deň nebo 

dva – pilo se haji po tři noce. Hospodské schválně zabil vepřa a 

véboři a hjejich příživníci jedli a pili a pili a jedli – a potem 

bujnosťó haž přes stole skákali – chodili za pase a zakládali se, 

kdo leža naznak vepije plnó holbu piva nebo vína a haji slivke  

nebo gořalke. - - K ránu – hani nespali a šli rovno veměřuvat zas.  

Proto só te pola takový vožralý – že vod zemskýho véboru ten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

néhorňéší geometr mosel na to přihjít a spravit je zas do 

pořádnosti – protože to belo k hrůzi, jak to belo všecko sflákaný. 

Snídaní hjim tenkrát  hospodské posílal na pola.   Jaja! - - Hóčte! 

– To se nezkómale jak včil. Hani se nevodbévalo sezení 

v hospodě, ve veřejný radnici – hale duma hu staroste. – Tédeň 

visele hóčte hu něho na dveřích a muhl se na ně podívat, kemu na 

tem záleželo – Šak nezáleželo a nesmělo záležet. Jen se muhl 

nekdo vopovážit zabrblat. - - Kocmánek tropem (tryskem) jé hnal 

jednosténém krokem haž za humna – a ešče mu hjich naložil: 

,Tadyk máš hóčte!´ -  říkal a tak jé zhóčtuval, že víckrát přihjít 

nikdo se nevopovážil. - - To rozličný pití a beseduvání  –  

kolikrát haž na štere haji pět set do dělalo – staré pan rechtor tak 

pěkně huměl rozlusovat a vejádřit, že se Kocmánek sám divil, jak 

to tak može bét. Neveznal se v tem hani sám. Jedna věc tam stála 

třebas pětkrát a decke na hjiné způsob a na hjiný straně. Nandite 

to potem! 

  A dež se mělo předepisuvat, tak se sešli. No sešli se, hale mlčeli 

všeci a jen čekali, co řekne staré Švásta. Takové malé bel, že jé 

nebelo hani nad zemňó hani pod zemňó – hale slešet jé belo jako 

kazatela. Ten to všecko decke vesvětlil, veložil a vemluvil, že 

žádné huž potem hani nemuhl mět nic k ponamítání. A dež se 

haji někdo vozval, nebo, jak se říká, něco rekviroval,- staré 

Kocmánek zašil jen do kucheně a pošeptal Kocmance: ,Stará, 

zabřinké trochu talířama a lžičkama´ - a huž každé ztich a 

přestalo brblání, konec bel rebelii – všaeci jen poslóchali to 

hrkání v kucheni a brnkání lžiček a sklínek. A huž přišlo na stůl 

maso a potem víno a čaj, a kdo první bel na tem – decke ten, co 

dělal tú névětší rebeliu. - - ,No tak, co s tém bodem dělat?´ 

říkávali. ,Beztak je to dobrý. Deť sme křesťani. Déme se do teho! 

Podepíšem a je´- -Podepsali a hoduvali zas. Zabitý tele nebo vepř 

decke belo přichystaný a pití – co snesl břuch. A nekdy hani to 

nesnesl. Tak to chodilo rok co rok. Co včil! Včil to nésó žádní 

véboři – to só vobecní pastéři!“ vzdychl Filipek a naklonil 

líttostivě hlavu.  

  Tak letopisy Habrůvky dlouho hlásali slávu a nebe 

Kocmánkovy doby. – 

 
 

                                   Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi II                                                                  



Co plánujeme 
 

  V letošním roce nás opět čeká spousta práce. Práce, která 

mnohdy nejde na první pohled vidět, ale i taková, u které je 

vizuální efekt ihned patrný. Do té první kategorie patří zejména 

projektové přípravy. Z těch, které jsou v zásobníku akcí chceme 

papírově připravit minimálně úpravy VÚB, které budou spočívat 

v redukci a výměně oken, dveří, řešení vstupu a zateplení. Další 

akcí, kterou i přes překážky z  Jihomoravského kraje 

připravujeme, je kompostárna. Tu bychom chtěli, pokud vše 

půjde bez problémů, začít stavět v letošním roce. V plánu je i 

příprava rekonstrukce kanalizace a komunikace v části od hlavní 

silnice po hřiště. Taktéž v části obce Za humny se počítá 

s opravou komunikace. Ta je ale závislá na realizaci připojení 

všech sítí umístěných pod komunikací do jednotlivých domů. To 

samozřejmě platí i u oprav komunikace ke hřišti. K realizaci 

máme připraveno dokončení inženýrských sítí u hřiště, opravu 

tanečního parketu, udržovací práce na hřbitově a ve škole. Firma 

E.on bude v příštích měsících provádět v části obce (napravo od 

silnice Šitbořice – Hustopeče) rekonstrukci sítě. V rámci této 

činnosti bude měněno holé vedení za kabel a také se budou měnit 

některé sloupy. Bohužel se musí v této části provést neplánovaná 

úprava veřejného osvětlení, a to výměna vedení a přepojení 

svítidel. Cenu této akce budeme znát po vyhodnocení nabídek 

elektromontážních firem. Postupně se také musí začít s výměnou 

dosluhujících svítidel - „koulí“. Operativně budeme samozřejmě 

řešit i další problémy v obci. 

  Od ledna letošního roku je definitivně malá vodní plocha za 

lihovarem majetkem obce. Bezúplatným převodem do majetku 

obce Diváky tak bylo završeno devítileté úsilí o vyřešení 

majetkoprávního vztahu k této ploše s Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových. V části „pod kaplí“ je v současné 

době prováděna úprava polní cesty. Po jejím dokončení bude 

možné tuto cestu využívat jako alternativu pro přístup k záchytné 

nádrži mimo krajskou silnici. Další, v současné době 

opravovanou komunikací, je část na „Horním řádku“, a to od 

konce živičné  (asfaltové) cesty po krajskou silnici u lihovaru.  

 

 

Nedělní klid  
   
  Žádáme občany, aby práce na zahradách a zahrádkách, které se 

blíží, případně jiné, ke kterým se používají stroje, ať už se jedná o 

sekačky, křovinořezy, pily a podobně, neprováděli v neděli. 

Neděle je od slova nedělat, a tak dopřejme .sobě i svým 

sousedům v tento den klid na..odpočinek a relaxaci po 

celotýdenním pracovním vytížení.  

 

 

     Kniha 

Na obecním úřadě je možné zakoupit knihu Obnova vesnic 

Kloboucka II. Cena 100,-Kč. 

Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané,  
 
   rok 2015 vstupuje velikonočním obdobím do té veselejší části. Čekají nás delší dny, více tepla, sluníčka. Čeká nás také období větší 

pracovní, ale i kulturní, sportovní a společenské aktivity.  Zastupitelé, obecní úřad, jednotlivé komise, spolky i jednotlivci pro  nás  připravují  

zajímavé  akce v průběhu celého roku. Ze široké nabídky si může vybrat každý. Díky všem, kteří svůj volný čas věnují pro nás ostatní.  

Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití svátků velikonočních a hodně osobních úspěchů v nadcházejících měsících. 

 
                                                                                                                                                                                                           Libor Veverka   
 

 

                                                                 Zprávy OÚ 

 
 

 

 

 
                                                                                     

                                                                                                                                                                                                   
 

 

                                                                                                                 

 

Odpady - sběrný dvůr 

 

  Od  soboty 4. dubna se mění provozní doba  sběrného dvora, a 

to : od 16 hod do 18 hod. 

 

  Na sběrném dvoře shromažďujeme použitý textil a jiné pro 

Diakonii Broumov, zejména : 

- letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,  

               látky (minimálně 1m2)  

- domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše 

nepoškozené 

- vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

- obuv – veškerou nepoškozenou 

- hračky – nepoškozené a kompletní 

- knihy 

Věci uložte do igelitových pytlů, nebo do krabic. 

 

 

Poplatky 2015 

   

  Připomínáme občanům, kteří ještě nemají uhrazené místní 

poplatky (odpad, pes, hrobové místo), aby tak učinili co nejdříve, 

jinak bude muset správce poplatku - obec -  přistoupit na 

vymáhání!!! Poplatníci, kteří uhradili poplatky bankovním 

převodem si mohou vyzvednout čárové kódy a pytle na OÚ. 

 

 

Rozpočet na rok 2015 

 

  Zastupitelstvo obce bude dne 9.4.2015 schvalovat rozpočet 

obce. Příjmy: 5841000,- Kč, financování (zůstatek z roku 2014) 

857800,- Kč a výdaje  6698800,- Kč.  

 

 

Knihovna 
 

Otevírací doba o Velikonocích : pátek a neděle – zavřeno 

      pondělí – 10 hod. - 11 hod. 

 

  V únoru proběhla v knihovně, už poněkolikáté,  tvůrčí dílna – 

tentokrát pletení z pedigu. Pod vedením paní Marie Hovězákové 

jsme si vlastníma rukama upletli větší či menší košíček z pedigu 

dle vlastního přání. Všem se práce podařila a domů jsme si 

spokojeni odnesli hotový výrobek. 

  V březnu knihovnu navštívili děti MŠ, žáci 1. a 2. třídy ZŠ a 

školní družiny  se svými učitelkami. Všichni si prohlédli 

knihovnu a hlavně krásné knížky, které je zajímaly. Děti ze 

školní družiny si nazdobily velikonoční perníková vajíčka. 

Některá dílka však dlouho nevydržela, protože je jejich tvůrci 

s chutí snědli. 
 

      Eva Veverková 

 

 



Kultura  -  škola  -  sport 
 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

 

Dětský karneval 
 

  Únor byl v naší malé vesničce na kulturní akce velmi pestrý. 8. 

února kulturní komise přichystala pro naše nejmenší dětský 

karneval. Této akce se chopili pilní broučci. Za mixážním pultem 

pouštěl muziku brouk Pučmelouch. Další broučci se starali o 

zábavu a celkový průběh tohoto krásného odpoledne. Děti byly 

odměňovány za úspěšné plnění úkolů, soutěží a hádanek. Taneční 

parket byl plný pohádkových postav, hrdinů, zvířátek a dalších 

masek. Občerstvení čekalo jak na děti tak na dospělé v brouččím 

bufetu a každý si tam mohl přijít na své. Zúčastnilo se více než 

40 masek a dětem se ve vyzdobeném sále opravdu líbilo, soudě 

podle toho, jak karneval po skončení programu nerady opouštěly. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného použijeme na přípravu 

dalších akcí. Děkujeme za hojnou účast a doufáme, že příští rok 

seinásisejdeoještěvvíc. 

 
                 Jana Glocová, Hana Divišová, Veronika Majerová                                                                         
 

Pozvánka – Velikonoce 2015 
 

  Již tuto sobotu 4.dubna 2015 proběhne od 14 

hod. v kulturním sále další akce s názvem „Velikonoce 2015“. 

Obsahem bude dílna pro děti i dospělé, výstava výtvorů našich 

nejmenších a také příjemné posezení u velikonočního pečiva, 

kávy, čaje či něčeho ostřejšího.   

 
 
 

Kulturní komise 

   
  Vážení přátelé kulturních, sportovních a společenských akcí, 

vězte, že kulturní komise v novém složení je plná sil pro 

organizaci a pořádání nejrozmanitějších akcí v naší malebné obci. 

Snažíme se ctít tradice a zvyky obce a zároveň chceme kulturně 

uspokojit všechny věkové skupiny našich občanů. V mnohých 

aktivitách navážeme na naše předchůdce a některé akce budou 

zcela nové, jako například „Babské hody“, na které se již všichni 

moc těšíme. 

Babské hody se budou konat  13.6.2015 a k poslechu bude hrát 

dechová kapela Pálavanka. Hody se uskuteční tradičně na 

hodovém prostranství pod hvězdnou oblohou, tak jak se na 

správné hody sluší a patří. Organizace a zábavy se ujmou divácké 

stárky,ijeiseitedyijistěinaicoitěšit!  

Stárkami pak mohou být všechny slečny, paní, maminky a 

babičky, bez ohledu na věk a rodinný stav. Zkrátka všechny ženy, 

které mají chuť obléci si kroj a pořádně si zatančit. 

(zájemkyně prosím kontaktujte slečnu Janu Glocovou) 
 

                                                                    Hana Nasadilová 

 
 

 

 

 

.  

 

TJ Diváky  

 

  Tělovýchovná jednota Diváky se připravuje na jarní část 

fotbalové sezóny 2014-15.  S aktivní přípravou jsme začali 

23.11.2014 v tělocvičně v Nikolčicích, a poté každou další 

neděli. Jarní část soutěže začíná 12.4.2015 na hřišti v Uherčicích. 

Týden na to (tj. 19.4.2015) budeme hrát na domácím hřišti se  

Starovicemi. Tímto by Tělovýchovná jednota Diváky chtěla 

pozvat všechny fanoušky na toto letošní první utkání i na všechny 

další. Občerstvení bude tradičně zajištěno na všech domácích 

zápasech. 

  Dne 10.1.2015 se konala valná hromada TJ. Hlavním 

programem byly volby do výboru, kde byli zvoleni: Hekl 

Jaroslav, Stehlík Karel, Sokolář Petr, Sáček Jindřich, Čuta Radek, 

Rosíval Květoslav a Mrhal Miroslav. Pan Macuš nadále zůstává 

čestným členem výboru za vše, co pro divácký fotbal udělal. Za 

to mu patří velké díky a věříme, že nás bude nadále podporovat. 

  V sobotu 21.1.2015 se konal 8. Fotbalový ples. Tímto děkujeme  

sponzorům, kteří přispěli dary do tomboly a všem, kteří se plesu 

zúčastnili. 

TABULKA STŔELCŮ za podzim: Podlucký Tomáš   5 

                                                         Fidler Josef           3 

                                                         Čuta Radek           2 

                                                         Richter Antonín    2 

                                                         Veverka Libor       2 

                                                         Fidler Roman        1 

                                                         Valíček Jakub       1 

      

                                                                                                                                            

Rozpis jaro 

 

 

NE 12.4. 

 

16:00 

 

Uherčice - Diváky 

 

NE 19.4. 

 

16:00 
 

Diváky - Starovice 

 

NE 26.4. 

 

16:00 

 

Kobylí - Diváky 

 

NE 3.5. 

 

16:30 
 

Diváky - Kurdějov 

 

NE 10.5. 

 

16:30 

 

H. Bojanovice - Diváky 

 

NE 17.5. 

 

16:30 
 

Diváky - V. Němčice B 

 

NE 24.5. 

 

16:30 
 

Diváky - Němčičky/V.Pavl. B 

 

NE 31.5. 

 

16:30 

 

Zaječí B - Diváky 

 

NE 7.6. 

 

16:30 
 

Diváky - Křepice B 

 
 

Miroslav Mrhal 
 
 

 

Masopust 
 

  Druhou únorovou akcí byl masopustní průvod konaný 14. 

února. V 10:00 hodin dopoledne proběhlo před OÚ slavnostní 

vpuštění masek do obce. Pan starosta celý průvod poučil o 

řádném chování a následně proběhla vakcinace zajištující dobrou 

náladu po celý den. Poté se už maškary vydaly na rej obcí. 

Masopustní veselí samozřejmě provázela i muzika v podání 

kytar, harmoniky a různých břinkadel. Celý průvod byl zakončen 

konzumací darovaného proviantu na hodovém place. Podával se 

svařák a pro děti byl přichystaný čaj. Děkujeme všem za 

darované pochutiny, za účast a také hojnou fantazii při vymýšlení 

masek. 

                   Jana Glocová, Hana Divišová, Veronika Majerová 

 

 



Seznam dalších akcí konaných v období duben-srpen 2015 v Divákách: 

Měsíc         Den Název akce                Pořadatel 

Duben 4. Velikonoce 2015                           Kulturní komise 

 

 Pálení čarodějnic Rybáři 

Květen 2. Kolo pro život – 16. ročník seriálových závodů na horských kolech UCI MTB World Cup 2015 NMnM 

  Stezka Jiřího Bezděka Kulturní komise 

 

24. Májový víkend  Muzeum Mikulov + Kulturní komise 

Červen  Den dětí Kulturní komise 

 

13. Babské hody Kulturní komise 

  19. + 26.  Agrotec  Rally Hustopeče Agrotec autoklub 

 

 Myslivost a děti Myslivecké sdružení 

Červenec  Fotbalový zápas Dědina - Záhumna + Letní noc Tělovýchovná jednota 

 

 Neckiáda + Obecní táborák Kulturní komise 

Srpen 15. + 16. Krojované hody Diváčtí stárci a stárky 

 

 Pohádkový les Kulturní komise 

 

 

Základní škola  
  

 Vážení rodiče, občané , 

je za námi již několik týdnů druhého  pololetí šk.r. 2014-2015. První pololetí bylo uzavřeno  29. ledna 2015. Žáci 

obdrželi výpis z vysvědčení a  v pátek 30. ledna  završili pololetí jednodenními pololetními prázdninami.  V 1. 

pololetí prospělo celkem 150 žáků.  Školní vzdělávací program „Sportem za kvalitou výuky „ byl opět  doplněn  

projektovými dny, exkurzemi, výukovými programy, sportovními a jinými aktivitami,  při nichž žáci aktivně 

spolupracovali a uplatňovali své individuální schopnosti, ověřovali si své znalosti, dovednosti  v praxi. 

  V rámci výchovy ke zdraví  měl velký ohlas projektový den „Den pro zdraví „. Tento den byl spojen  s   výukou a ukázkou  netradičních 

sportů pro žáky  2. st. Bez problémů proběhl  i plavecký výcvik  pro žáky 2. a 3. roč., dále pak  tenisový turnaj žáků ve škole, bruslení 

v Dambořicích pro  žáky 1. st. , lyžařský výcvikový kurz v Němčičkách pro 1. stupeň  a děti mateřské školy a  zdařilý lyžařský   kurz  pro 

žáky  2.st  v Českých  Petrovicích ve spolupráci se ZŠ Hustopeče, Nádražní ul.  

  V oblasti inkluzivního vzdělávání velmi pozitivně hodnotíme také  projekt pro žáky 2. st. , který se konal v Brně na Kociánce dne 

16.1.2015. 

  Většina žáků školy pravidelně navštěvovala  zájmovou činnost a výuku  nepovinných předmětů na škole , která probíhala v klidné přátelské 

atmosféře mezi učiteli a žáky. Mimoškolní aktivity v obci ve spolupráci s kulturní komisí a místními spolky měly také pozitivní ohlasy, jako 

je Rozsvěcení vánočního stromu, Tříkrálové koledování pro důchodce, Vánoční jarmark a jiné.  

  V průběhu tohoto školního roku  je na škole realizován  projekt „ Modernizace školy“ , který  bude ukončen v červnu 2015. Od nového 

školního roku se budou žáci  vyučovat v moderních učebnách, k výuce budou využívat nové  učební  pomůcky, didaktickou techniku.   Díky 

tomuto projektu probíhá  celková rekonstrukce   a modernizace  jazykové učebny, počítačové učebny, hudebny, cvičné kuchyně, technických  

dílen a sportovního hřiště. Třídy budou vybaveny novým školním nábytkem, podlahovou krytinou,osvětlením.  Budou nově vymalovány a 

některé  i vybaveny interaktivními tabulemi , dataprojektory, sportovním vybavením, technickým vybavením , hudebními nástroji  včetně 

ozvučení . Během jarních prázdnin z důvodů nevyhovujícího, zastaralého osvětlení proběhla v některých třídách výměna  nového osvětlení 

včetně stropních podhledů. Instalace žaluzií byla dokončena a dodána f. Pramos již ve všech třídách.   

Zkvalitnění a modernizace  výuky se do budoucna  promítne i při práci pedagogů.  Minulý školní rok se škola zapojila do projektu „Tablety 

do škol“ , který se  v současné době realizuje. První fáze obsahuje školení pedagogů  včetně dodávky mobilních dotykových zařízení pro 

pedagogy. Další fází je uplatnění a využití mobilních dotykových zařízení ve výuce.  

Důležitou pozornost věnuje vedení školy i  zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců  školy.  V současné době  připravujeme  zapojení  do 

projektu  vyhlášeného MŠMT pod názvem  „ Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“. Podpora  se  bude týkat  zkvalitnění zajištění 

bezpečnosti dětí v mateřské škole a žáků  v základní škole. Zkvalitnění zabezpečení mateřských škol  a základní školy chceme zahájit  co 

nejdříve.  

  V polovině měsíce ledna se konal Zápis  do 1. ročníku. Klasický zápis oživily postavy ze známých  večerníčkových  pořadů. Žákovský 

parlament využil rozlehlosti školy a připravil pro předškoláky a jejich rodiče doprovodný program s plněním různých úkolů.  K zápisu do ZŠ 

Nikolčice přišlo 15 dětí.  První informativní schůzku pro rodiče plánuje ředitelství školy na červen 2015.  

  Od posledního příspěvku opět  žáci úspěšně reprezentovali naší školu  v různých oblastních, okresních a krajských sportovních i naučných 

aktivitách. Začátkem ledna  proběhla ve škole  Nikolčická laťka ve spolupráci se ZŠ  Dolní Věstonice. Vybraní žáci  se poté dne 16.1.2015 

zúčastnili soutěže ve skoku vysokém „ Hustopečská laťka  „.Vedli si výborně. Své kategorie vyhráli a současně si vytvořili osobní rekordy: 

D. Strouhalová, P. Filípek a V. Prokeš. Druhé místo získali: J. Gracl a M. Mikáč. Na třetím místě se umístila G. Svobodová. Další umístění: 

P. Rozkydal /5. místo /, K. Zelinková /9.místo /, E. a D. Pulkrábkovi /10.místo/.  

  V pátek 23. ledna se vybraní žáci zúčastnili závodů ve skoku vysokém - Hustopečské skákání. Nejlépe si vedl ml. žák V. Prokeš, který ve 

své kategorii skončil na 3. místě. V kategorii ml. žákyň byla G. Svobodová pátá, D. Strouhalová šestá a P. Filípek skončil na sedmém místě. 

Součástí těchto závodů byl také okresní přebor jednotlivců v hale. Okresními přeborníky pro rok 2015 se ve svých kategoriích stali: P. 

Filípek,D. Strouhalová a V. Prokeš, na druhých místech skončili J. Gracl a G. Svobodová a třetí byl M. Grbavčic.    

  Dne 7.2. žák naší školy Ondřej Slavík se  zúčastnil halového Mistrovství Moravy a Slezska v atletice, které proběhlo v Bratislavě. Podařilo 

se mu po velmi pěkném výkonu na trati 3 000m obsadit krásné 2.místo.  

Ve středu 4.3. 2015 se naše děvčata zúčastnila okresního finále v košíkové, které se konalo v Břeclavi. Družstvo skončilo na výborném 

druhém místě.  Dne 21.1.2015 Zuzana Nekvapilová z 9.ročníku obsadila krásné 3.místo v okresním kole matematické olympiády ve Velkých 

Pavlovicích.  V úterý 17. února reprezentovali vybraní žáci   naší školy svoje znalosti ze zeměpisu v okresním  kole .Soutěž se konala v 

Břeclavi. Nejlépe si vedl žák R. Bohm, který svou kategorii šestých tříd vyhrál a postoupil tak  do krajského kola, které se bude konat 17. 3. 

2015 v Brně. V kategorii 8. a 9. tříd skončila na 6. místě P. Rujzlová a v kategorii 7. tříd byl M. Fidler desátý. 



Myslivecké sdružení Diváky 
 

  Diváčtí myslivci se sešli  12. března 2015 na výroční  členské 

schůzi, kde zhodnotili svoji celoroční činnost a výsledek 

hospodaření. Sdružení má v současné době 17 členů a 2 hosty, 

věkový průměr je 60 let. Průběžně se daří tlumit výskyt zvěře 

myslivosti škodící ( lišky, kuny, tchoři a jezevci). Na odlovu 

zvěře černé mají největší podíl pánové Jiří Studýnka, Pavel 

Dostál  a Libor Veverka.   Odstřel ostatních druhů spárkaté zvěře 

probíhal podle schváleného plánu a mimořádného povolení 

Krajským úřadem prostřednictvím pověřeného úřadu 

v Hustopečích.  Koncem měsíce října jsme připravili pro občany 

z Divák zvěřinové hody na naší chatě, které se konaly v sobotu i 

v neděli. Za oba dva dny se zkonzumovalo na čtyři sta jídel. 

  Poslední dva měsíce v roce patří o víkendech honům na drobnou 

zvěř (zajíc, bažant). Po velkém honě jsme v sále obecního úřadu 

opět připravili poslední leč s muzikou a kančí pečení s 

bramborovým salátem. Zvěřinová tombola byla bohatá na ceny i 

pro pokladnu spolku, neboť toto je jediný zdroj financování celé 

akce.  

  Začátkem roku 2015 jsme měli u nás na chatě návštěvu dětí 

z mateřské školky. Děti si se zájmem prohlédly výzdobu na 

stěnách chaty. Velkou pozornost věnovaly připravené pohádce o 

zvířátkách, jak se jim žije v zimě v lese. Děti se na tuto návštěvu 

dobře připravily. Ve školce nám namalovaly spoustu krásných 

obrázků zvířátek.  Pro tento rok plánujeme obdobné akce. 

                                        

                                         Za MS Bořivoj Rozsíval, předseda 

 

 

 

 

Vítání občánků 
 

  V neděli 29. března jsme přivítali nejmladší občánky Emmu 

Grégerovou a Kristýnu Němečkovou mezi občany naší obce. Děti 

od Obce Diváky jako dárek a upomínku dostávají pamětní knížku 

a zlatý přívěsek. Poděkování patří všem, kteří se na této malé 

slavnosti organizačně podílejí. 

 

 

Návštěva Myslivecké chaty                                 
 

  Jako každý rok tak i letos se děti nemohly dočkat návštěvy 

chaty Mysliveckého sdružení v Divákách. Kreslily  obrázky, 

učily  se říkanky o zvířátkách a také  je byly krmit v lese. Na 

návštěvu jsme byli pozváni 27.1.2015. Pan myslivec  Bořivoj 

Rozsíval  připravil velmi pěkné povídání o tom, která zvířátka  v 

lese žijí, jak vypadají a jak se o ně myslivci starají. Také zapojil 

děti do poznávání  obrázků lesních zvířátek a přečetl pohádku     

„Vánoce u krmelce v lese“. Děti přinesly pro myslivce nakreslené 

obrázky a přednesly říkanky.  Pozorně poslouchaly vyprávění, 

které se jim moc líbilo, mlsaly bonbóny a popíjely myslivecký 

čaj. Pohoštění pro ně přichystala paní Albína Rozsívalová. 

Děti se na tuto návštěvu každý rok velice těší a my děkujeme za 

to, jak se našim dětem z mateřské školy myslivci věnují. 

 

                                                                   Anna Rosívalová  

 

 

  Co připravujeme do konce školního roku ?  

 

1. Soutěž žáků v  „Piškvorkách “ ve spolupráci se ZŠ Křepice 

2. Mezinárodní matematická soutěž Cvrček, Klokánek   

3. Soutěž žáků v  „Psaní  “ ve spolupráci se ZŠ Šitbořice, okres.kolo recitační soutěže Břeclav  

4. Hasík- výukový program pro žáky 2. a 6.roč. – březen 2015 ve spolupráci s hasiči z Hustopečí  

5. Dopravní  kurz pro žáky 4. roč.   

6. Mapování vztahů ve třídě – preventivní program pro žáky 5. roč.  

7. Praktický výuka dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. roč. v Hustopečích  

  10.   Jarní barevný týden v MŠ a ZŠ  

  11.   Celé Česko čte dětem s hercem  Z. Junákem  a jinými hosty.  

  12.   Mobilní planetárium ke  Dni  Země – 13.4.2015 pro žáky ZŠ a MŠ  

 13.  Tradiční Nikolčickou  lyru  – duben 015 

 14.  Den matek  

 15.  Podíl na přípravě  oslav osvobození obce Nikolčice  

 16   Přebory školy v atletice, míčových hrách.  

 17.  Reprezentace žáků  v recitaci v ZŠ Klobouky u Brna, Boleradicích  

 18.  Školu v přírodě pro  žáky 1. stupně   

 19.   Účast  žáků ve sportovním zápolení na Slovensku v Šúrovcích dne 30. – 31.5. 2015  

 20.   Sběrové aktivity – papír, byliny a jiné.  

 21.  Fotografování žáků ke konci školního roku  

 22.  Prezentace žáků 9. třídy – ročníkové práce na OÚ v Nikolčicích  

 23.  Organizované školní výlety pro žáky ke konci školního roku  

 24.   Napříč školou – projekt pro žáky 5.ročníků se ZŠ Křepice a ZŠ Nikolčice 

 25.  Den dětí – červen 

 26.  Anglické divadlo  

 27.  Účast žáků na olympiádě 1.st – červen  v ZŠ  Žabčice  

 28.  Štafetový běh pro žáky školy – červen  

 29.  Prezentace ročníkových prací žáků 9. roč. 

 

Výčet akcí je bohatý a než se nadějeme, bude konec školního roku.   

Fotografie o dění školy naleznete pravidelně na webových stránkách školy a na školním facebooku ZŠ Nikolčice.   
 

 Vážení rodiče, občané,  

  začátkem měsíce  dubna  se nám blíží tolik očekávané  svátky jara, spojené s velikonočními prázdninami pro žáky školy. V tyto dny  

provozy  mateřských škol budou probíhat beze změny , škola bude uzavřena. Po Velikonocích srdečně zveme rodiče na konzultační hodiny, 

které se budou konat 14.4.2015 a v měsíci červnu na Den otevřených dveří do „nové školy“.  

  Jménem všech pracovníků školy přeji všem žákům, rodičů  a přátelům školy klidné prožití velikonočních  svátků  a rodinnou  pohodu.   

  Na další vzájemnou spolupráci do posledního čtvrtletí školního roku 2014/2015 se těší kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Nikolčice. 

                                                                                   

                                                                                                                                               Mgr.Jitka Gebauerová,  ředitelka  školy                                                                
 

 

 



Z kronik  
 

Protokol o schůzi obecního výboru svolané na den 23.června 1918 k vůli vyřízení různých nezbytností obecních 

 

1. Úpis 8. válečné půjčky. Jelikož obec již upsala obnos dle jejich sil nejvyšší, jenž odpovídá desateronásobné výši obnosu přímým daním 

podrobenému, neupíše se na 8. vál. půjčku ničeho. 

2. Hlídky proti polnímu pychu. Usneseno, že hlídací povinnosti podléhají všichni mužští obyvatelé. Pokuty předepsané budou po skončení 

hlídek rozděleny mezi hlídače. 

3. Alžběta Střížová, zvýšení výživného. Usneseno prohlásiti, zda by jí byl ochoten někdo za stávající příspěvek vyživiti. Kdyby se nikdo 

nepřihlásil teprve má býti k přídavku přistoupeno. 

4. Loňské hlídky hasičské. Obecní výbor povoluje, aby hasičskému sboru za hlídky bylo odvedeno 50 K z obecní pokladny. 

5. Kup obecní pastoušky se zahradou. Obecní výbor povoluje, aby obecní pastouška i s přilehlou zahradou byla přenechána p. Kilingerovi 

Vavřincovi č. 54 za cenu 2 K za 1m2  stavebního místa a 4 K za 1m2 zahrady. 

 

Potom protokol skončen a podepsán po přečtení 

 

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

 
 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2015 

 

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.1.2015 do 30.4.2015 
 
 

   

Narození:                                    Sňatky:                                        Úmrtí :                                                                                                                
 Kristýna Němečková                                 
  

 

 

   

 

Blahopřejeme jubilantům : 
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Leden:  
66 let    Mrhal Rostislav  

76 let    Macuš Anton   

78 let    Guldan Zdeněk                

83 let    Valíček Josef 

85 let    Kutálková Otilie 

85 let    Čurdová Blahoslava 

90 let    Ryšavá Marie 

 

     

 

 

 

Únor: 
60 let    Čuta Jaromír  

61 let    Pokorná Marie 

61 let    Stejskalová Vladimíra 

62 let    Komárek Jaroslav 

67 let    Skřivánková Ludmila 

69 let    Tesařová Květoslava 

69 let    Zdražilová Zora  

70 let    Kaňová Jana  

72 let    Kilingerová Zdeňka 

75 let    Hájková Ludmila 

80 let    Tesař Miloš 

 

 

Březen: 
60 let     Gloc Miloš 

60 let     Bínek Jiří 

61 let     Sáčková Ludmila 

63 let     Nasadilová Věra 

64 let     Kleinová Eliška 

66 let     Střelcová Helena 

68 let     Horák Jan 

70 let     Guldanová Evženie 

72 let     Tesař Karel 

72 let     Čuta Rostislav 

77 let     Hájek Antonín 

79 let     Suchánek Stanislav 

82 let     Neugebaur Jaroslav 

86 let     Bínek František 

 

 

 

 

 

 

Duben: 
62 let     Hekl Stanislav 

62 let     Koukalová Marie 

63 let     Nasadil Josef 

64 let     Böhm Vlastimil 

65 let     Matýšková Oldřiška 

66 let     Střelcová Jindřiška 

68 let     Petráš František 

72 let     Bezděková Marta 

75 let     Kilinger Jan 

85 let     Komárková Božena 

90 let     Němečková Květoslava 

 

 

 

 

             Jana Chalupná 

             Ludmila Čutová 

             Marie Graclová 

             Hedvika Pohanková 

             Josef Kovář 
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