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NEDĚLE KVĚTNÁ 

Palmare* 

  Darmo se zima ohlíží zpět; jaro už nedbá a stále teplejšími a 

teplejšími vlnami hrne se vpřed. Zamračí se nebe, od Polska zahvízdne 

studený den - - i krupičnatý sníh švihne chvílemi strnulým vzduchem, 

zrána zajiskří i mráz, ale nebe se zjasní zas a vysvitlé slunko novým 

úsměvem blaží jarem už kvetoucí svět. 

   A celá Habrůvka dnes dosvědčila, že se zimou už nic nechce mít a do 

týdne že už slavit míní neodkladnou slavnost Vzkříšení. Dosvědčila to 

pestrým průvodem za hlaholu písně a zvonů kolem kostela ubírajícího 

se lidu. Dokázala to i bezpočetnými ratolístkami rozkvetlých kočiček, 

které od nejmenšího až do nejstaršího v ruce nesl každý. Nebylo 

nikoho snad, kdo by si byl do kostela k posvěcení nevzal prut žlutých, 

pelem obsypaných jehnědů jívy nebo svazeček za oknem 

rozzelenalých, břečťanem omotaných větviček klokoče. Vedle svíce 

hromičné budou stát posvěcené ty kočičky, až duše bude se loučit 

s tělem, kočičkami zažehnávat budou bouř, až nad habrůvskou úrodou 

snášet bude svoje hrůzy. Ve svatvečer prvního máje stařenka 

s kočičkami namočenými ve svaté vodě tříkrálové předstoupí ze 

stavení a kropit jí bude kravky i chlév, zahradu i dům a šeptat bude 

z tichého soumraku, aby bůh ochránil rodinu i statek ode všeho 

časného i věčného neštěstí. Udrobené jehnědy stařeček zanese pak na 

pole, aby hojné úrody dopřál dobrotivý pán vždycky a ve všem 

oddanému jeho domu. Proto každý nesl proutek svůj. Na oltáři 

posvěcení snesena byla kočiček celá nůš. 

  „Hosanna filio David:  benedictus qui venit in nomine Domini. O Rex 

Israel: hosanna in excelsis --,“**  zapěl pan rechtor na kůře, když 

v rochetce k oltáři ubíral se kněz.                

  Dlouho modlil se velebníček nad prvními květy jara a nakouřiv je 

kadidlem a postříknuv svěcenou vodou, vzal do rukou pruty a po 

kostelníku rozeslal úřadům obce, hospodářům chrámu, sestřičkám i 

panu rechtorovi na kůr, odkud lahodně nesla se antifona“ „Pueri 

Hebraeorum, portantes ramos olivarum, obviaverunt Domino, 

clamantes et dicentes: Hosanna in excelsis.“*** 

  Hosanna  pěla církev, hosanna šeptal lid. 

  A tu velebníček do ruky vzal dlouhý list palmy, a na bílé rameno jej 

položiv zelený jako meč míru, svatým klidným krokem důstojně ubílral 

se za strkající se mládeží v průvodu křesťanského lidu.  

  Och, krásný to byl průvod kolem kostela za blábolení zvonů a z plné 

hrudi zpívajících hrdel ve chvíli, kdy nebe zbavilo se na okamžik všeho 

zastření a poletujícími obláčky naplno zazářilo slunce na zbožně 

zpívající Habrůvku!    

Děti s ratolestmi, panny před chasou, za muži ženy a všichni s květy, 

kdekdo s první ozdobou zeleného jara v ruce, vzletnou, radostnou písní 

na rtech, s bílým svým knězem uprostřed vzýval tak památku slavného 

vjezdu Kristova v jásající  Jeruzalém. Důstojně nakračovali muži, 

marnivě nožky stavěla děvčata, nějak s úmyslnou nenuceností v patách 

vyvracela se chasa – všechen lid zpíval – celý průvod jedním dechem 

k novému výkřiku zpěvu v prsa nabíral mladý jarní vzduch . V kostele 

zůstala jen starina. Kdo jen trochu mohl, šel, aby na slunce vynesl 

posvěcený jara květ. V chrám vešly už i děti, za dětmi panny, za 

pannami chasa, za chasou rechtor, k portálu došel už i kněz. Než 

nevešel. Pan rechtor před nosem mu zavřel vchod a velebníček i se 

svými poslužníčky zůstal před zavřenou branou. Přikloniv k zelené 

ratolesti palmy běloučkou svou hlavu, jako by voněl, rozechvěným, ale 

krásným, velkým hlasem zazpíval venku před portálem k zavřenému 

chrámu: Gloria, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redemptor“ Cui 

puerile decus prompsit Hosanna pium.“ **** 

  A zas tak zevnitř mu odpovídal rechtorův hlas. 

  Dozpívali a velebníček rukovětí své palmy třikrát zaklepal na portál. 

  A jak pod čarovným dotekem tajemného kouzla , teprve nyní otevřela 

se knězi brána domu božího. 

  Za farářem vešla Habrůvka a posedala zas do svých lavic 

k rozevřeným kancionálům, aby vyslechla slavnou mši svatou. 

  V epištole dlouho kněz modlil se z misálu. 

  To latinsky četl pašije, zatímco lid ztlumenými hlasy lhostejně 

odříkával postní svoje zpívání. 

   Minuly, dávno minuly krásné ony doby, kdy pašije zpívány byly na 

kůře v jazyku mateřském.  

  Prý to bylo pod důstojností církve, profánní úkon narážející o meze 

směšnosti. 

    Bože spravedlivý! Jak jsme se těšívali – my malí a s námi i všichni 

velcí na velikonoční pašije! Na toho stříbrovlasého Jana, hlubokým 

basem jak z kamenného svého hrobu zpívajícího Krista - - - Petra, 

Matouše – dívku - - celé drama utrpení Kristova znovu vždy rostlo a 

znovu vždy ožilo v duši všech shromážděných a mimo poezii – nebylo 

v chrámu dojmu jiného. Lid poslouchal srdcem a v dojmu tom 

rozumem nikdy nebádal.  

  Jakým znamenitým evangelistou bývala v Habrůvce rechtorova 

Aninka! 

  A nyní všechno – od začátku až do posledního vzkázání svatého 

Písma – odbývá se potichu a po latinsku. A tak se zdá, jako by už 

z toho nic neměl ani lid ani kněz ani církev a nejméně už Bůh, který o 

všecku tu latinu sotva kdy stojí. A krok za krokem tak úbytkem poezie 

ubývá i srdečného zájmu a k církvi i k jejím obřadům lhostejným se 

stává všechen lid. Z Květné neděle mu zbyla už jen ta vzkvetlá ratolest.  

  „Hani besme nevěděli, že je Květná neděla, nebét téch kočiček,“ 

rozmrzele stěžoval si stařeček Chalupa; po léta zpívával Petra a ten, 

komu si stěžoval  - Matouše. 

  „Ba že. Takový je to nijaký.“ 

  A tak už i z chrámů božích lidu berou proslavenou, zušlechťující 

poezii církve, kterou živ býval náš lid a živ by byl zas – kdyby mrtvým 

dechem fermanů do prsou mu nebyli vnášeli cizí vzduch. A ten vzduch 

cizí je. 

  Řekl jsem. 

                                               Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi II                                                                  
 

*Květná neděle 
**Hosanna synu Davidovu; požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Ó králi 

izraelský, hosanna na výsostech 

***Chlapci židovští nesouce olivové ratolesti vyšli vstříc Pánu volajíce a 
řkouce: Hosanna na výsostech 

****Sláva, chvála a čest budiž tobě, Kriste králi, vykupiteli, jemuž okrasa mládí 

volala zbožně hosanna                                       



Nikolčice. Obec Diváky hradí provoz budovy a obec Nikolčice by 

měla nést náklady s vlastním školským provozem. Od roku 2003 se 

do školní budovy v obci investovalo několik milionů korun. Nová 

fasáda, zateplení, výměna oken, rekonstrukce sociálek včetně 

odpadů, elektřiny, topení, vody, nové střechy. Byla přistavěna 

jídelna a kuchyně, která  byla kompletně nově vybavena. Byl 

opraven sklep. Z tělocvičny se přestavbou stala nová třída mateřské 

školy,  před školou je dětské hřiště. V současné době, kdy 

v podstatě spádovost škol neexistuje, se dostáváme do situace, kdy  

stále více  rodičů po využití mateřské školy v Divákách přihlašuje 

své děti již od 1. třídy do jiných škol.  Je otázkou, jak a zda vůbec 

je možné tomuto předejít, udržet děti v této škole a zajistit tak pro 

další generace dostupnost předškolního vzdělávání přímo v obci.   
 .  
 

Poplatky 2017 
 

  Připomínáme poplatníkům, že poplatky pro letošní rok je možné 

hradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně 

na účet obce č. 188 341 770/0300 (odpad 400,- pes 80,- hrob podle 

rozměru). V rámci úspory za  bankovní poplatky, lze zaslat na účet 

obce celkovou částku, důležité je však napsat do specifického 

symbolu číslo domu, aby se dal poplatník přiřadit k platbě. 

  Neméně důležitá je ohlašovací povinnost – poplatník ohlásí 

správci poplatku (Obci Diváky) vznik nebo zánik poplatkové 

povinnosti. Nejvíce se zapomíná na poplatek ze psa, kde je 

povinnost  oznámit kromě pořízení psa také jeho uhynutí. 

        
  

Internet – webové stránky 
 

  V současné podobě jsou obecní stránky jak rozsahem, tak hlavně 

obsahem sladěny s potřebami obce i nové legislativy. Obsahují 

všechny povinné informace, jsou doplňovány fotografie z akcí i 

další dokumenty. 

  Na úvodní stránce http://www.divaky.cz/ je stále ve spodní části 

jednoduchý přihlašovací formulář pro odběr informací z úřadu 

formou zasílání na email. Tuto službu má již zaregistrováno 49 

občanů.  

 
 

Obecní knihovna  

bude ve dnech 14. a 16. dubna 2017  uzavřena. 

Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané,  
 
    13. března byl schválen rozpočet na rok 2017. Rozpočtové příjmy 6.626.600,- výdaje 8.460.100,- Kč a financování ve výši 1.833.500,-Kč, 

což je vlastně zůstatek z roku minulého, ponížený o splátky úvěru. Pro  letošní rok  je plánována oprava části VÚB (víceúčelová budova). 

Dojde k výměně oken, dveří, zateplení fasády a stropu. Součástí této opravy je i vybudování bezbariérového přístupu. Do konce dubna bude 

vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele a práce bychom chtěli stihnout ještě v první polovině roku. Jak jistě všichni víte, koupila obec 

v loňském roce budovu hospody a sálu. V letošním roce počítáme se začátkem rekonstrukce sálu a příslušenství. Celá stavba bude rozdělena 

do několika navazujících etap. V současné době se zpracovává variantní studie. Předpokládáme, že vlastní práce začnou po vyřízení všech 

povolení a po výběrovém řízení, začátkem září.  Čekají nás také běžné práce na opravách kanalizace, komunikace a dalším obecním majetku. 

Větší investice do komunikací pro letošní rok není plánována. Zbývá tak dostatek času pro ty, kteří stále nemají do svých domů přivedeny 

všechny sítě, které se nacházejí v komunikaci, aby si tyto co nejdříve zrealizovali. Budeme tak moci pokračovat ve větších opravách 

komunikací ve zbývající části obce. Věřím, že se podaří co nejvíce naplánovaných akcí v roce letošním úspěšně dokončit. Pro celý rok 

letošní jsou samozřejmě kulturní komisí plánovány i akce kulturní, sportovní a společenské, na které jste srdečně zváni. 

   V nadcházejícím svátečním období Vám přeji klid a pohodu.  

 

 

 
                                                                                                                                                                                                           Libor Veverka   
 

 

 

                                                                 Zprávy OÚ 

 
 

 

 

 
                                                                                     

                                                                                                                                                                                                   
 

 

                                                                                                                 

 

Odpady - sběrný dvůr 

 

  K dispozici jsou první výstupy z vážení popelnic. Na nich jsou 

vidět velké rozdíly v množství odpadu z jednotlivých 

domácností. Je potřeba se dále věnovat třídění, aby se na 

skládku ukládalo co nejméně tříditelného odpadu. 

   

 Aktuální provozní doba sběrného dvora : 16 hod. – 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 

Věci uložte do igelitových pytlů nebo do krabic. 

 

 

Škola  
 

  Příští týden proběhne  zápis dětí do 1. ročníku základní školy. 

Protože mnoho občanů neví, jak je to se základní školou i 

mateřskou školou v Divákách, dovolím si tuto problematiku 

krátce popsat. Diváky měly historicky spádovou základní školu 

v Nikolčicích. Mateřinka byla samostatná a zřizovala ji obec 

Diváky.  Po roce 1989 postupně docházelo k různým úpravám 

financování a řízení regionálního školství ze strany státu. Po 

jedné ze změn zákona, kdy reálně hrozilo, že škola v Nikolčicích 

nebude mít dostatek žáků a nesplní tak podmínky pro další 

fungování jako devítiletka, byla uzavřena dohoda mezi oběma 

obcemi, v rámci které byl ukončen provoz školy/školky Diváky 

a tyto se staly součástí školy Nikolčice. Tím došlo k navýšení 

žáků a k zachování školy – devítiletky. Součástí dohody bylo to, 

že v Divákách zůstane mateřská škola a první i druhá třída 

základní školy, které budou navštěvovat děti z Nikolčic. 

Důvodem, proč v Divákách zachovat alespoň 1.a 2. třídu, bylo, a 

stále je naplnění budovy  a  s  tím  spojená  možnost  zachování 

mateřské školy v obci. Zřizovatelem školy a školky je tedy obec    

Nikolčice. Obec 

http://www.divaky.cz/


Kultura  -  škola  -  sport 
 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

 

Kulturní komise 
 

  Vážení přátelé kulturních a společenských akcí, 

jaro je již v plném proudu a sluníčko nám vlévá energii do žil, 

jsme tedy připraveni na další rok plný různorodých akcí pro děti i 

dospělé, některých ve zcela novém kabátě. Únor byl bohatý 

 Únor byl bohatý na masky, kostýmy a převleky, březen patřil 

kráse a ženám a duben ovládl kreativní duch s jarní a velikonoční 

inspirací. A v nadcházejících měsících nás čeká opět mnoho 

zajímavého. 

  Informace o všech plánovaných akcích naleznete vždy nejen na 

vyvěšených plakátech, ale i ve facebookové skupině „Kulturní 

akce v Divákách“, ke které se můžete kdykoliv přidat. Zde a také 

na webových stránkách obce pak zveřejňujeme i fotky ze všech 

námi pořádaných akcí. 

 

                                               Za kulturní komisi Hana Nasadilová 

 
 

 

Dětský karneval  
 

  Letos jsme děti „zatáhli“ do hlubokých pirátských vod a 

vycvičili jsme si novou pirátskou posádku. Naučili jsme děti 

vázat lodní uzel, ručkovat z lodě na loď, šplhat na stěžeň, střílet 

z opravdového děla a zdolávat náročné překážky po požití 

„rychlé univerzální medicíny“. Nálada byla bojovná a téměř po 

celou dobu bylo možné sledovat šarvátky „šavle na šavli“. Vše 

ale dobře dopadlo a nová pirátská posádka odcházela domů 

s ukořistěným pokladem a pěknými zážitky. 
 

                                                                   Hana Nasadilová 

 

 

Masopust  

 

  Druhou únorovou akcí byl již tradiční masopustní průvod, 

zakončený bujarou veselící tentokrát hezky v teple místního sálu, 

kde jsme společně snědli a vypili vše, co jsme během dne od vás, 

občanů dostali. Počasí nám přálo, do kroku nám svítilo slunce, 

sešla se nás dobrá parta a nic nebránilo tomu, užít si tento den jak 

se sluší a patří. Neváhejte a příští rok se k nám přidejte! 

 

                                                                 Hana Nasadilová   

 

                

Na letním bytě 
 

  Pohostinství PUB BLIK UM Diváky a divadelní spolek Bratří 

Mrštíků Boleradice se nám v neděli 2. dubna postaraly o 

příjemně strávený nedělní podvečer. Nemuseli jsme za kulturou 

nikam cestovat, divadlo přijelo za námi, což určitě uvítali starší 

spoluobčané. Podle smíchu a potlesku lze soudit, že úsměvný 

příběh Na letním bytě  byla „trefa do černého“ a herecké výkony 

celého souboru jen potvrdily, že jsou prostě výborní. 

      

                       Radka Prokešová 
 
 

 

Tříkrálová sbírka 
 

  V sobotu 7.1. proběhl 4.ročník Tříkrálové sbírky. Opět jsme se 

nevyhli mrazivému počasí. Ale krásně svítilo sluníčko, a tak ani   

-8 stupňů nás neodradilo a koledování jsme si užili.  

 V letošním roce se vybralo 13244,- Kč.  Děkuji všem, kteří 

přispěli do sbírky, ale i koledníkům nějakou dobrotou.  
 

                                                                             Hana Sokolářová 

 

 

TJ Diváky  

 

  Rok 2017 jsme začali valnou hromadou členů TJ v místním 

pohostinství. V prostorách nové jedničky, bez kouřové atmosféry, 

vybavené ústředním topením, s novým majitelem i hospodským, 

jsme projednávali otázky z naší činnosti. Velmi důležitým bodem 

byla mimo jiné i organizace fotbalového společenského plesu. 

Ten byl uskutečněn v pátek 20. 1. 2017 v doprovodu s bohatou 

tombolou, aktivním přístupem členů a věřím i spokojeností všech 

přítomných. Na místě je poděkování zainteresovaným členům, 

dobrovolníkům a hlavně všem sponzorům. Nyní se nacházíme 

před jarní částí sezóny 2016/17, do které nastupujeme po 

podzimu z 6. místa. Naší snahou, podpořenou zájmem a aktivním 

přístupem nového trenéra Petra Gratzla je dosáhnout v tabulce co 

nejlepšího umístění, dotáhnout na hřiště větší počet fanoušků a 

náš stánek udržovat v co nejlepším stavu. To však nepůjde bez 

vaší pomoci a podpory. Je potřeba korigovat kroky všech 

návštěvníků sportovního areálu při dodržování pravidel slušného 

chování a udržování pořádku. V období červen – srpen  

plánujeme rekonstrukci prostorů obou sprch. K odstranění jejich 

špatného stavu, po téměř třicetiletém používání, přispěl finančně 

OÚ Diváky. 

Pozvánka na fotbal a tabulka jarních utkání: 

 

Rozpis jaro 

 

 

NE 9.4. 

 

15:30 

 

Křepice „B“ - Diváky  

 

NE 16.4. 

 

16:00 
 

Diváky - Brumovice 

 

SO 22.4. 

 

16:00 

 

V. Pavlovice „C“ - Diváky 

 

NE 30.4. 

 

16.30 
 

Diváky - Kurdějov 

 

NE 7.5. 

 

16:30 

 

Šitbořice „B“ – Diváky  

 

NE 14.5. 

 

  
 

VOLNO  

 

NE 21.5. 

 

16:30 
 

Hustopeče „B“ - Diváky  

 

NE 28.5. 

 

16:30 

 

Diváky - Starovice 

 

NE 4.6. 

 

16:30 
 

Horní Bojanovice - Diváky  

 

NE 11.6. 

 

  
 

VOLNO 

 

SO 17.6. 

 

14:15 
 

V. Němčice „B“ - Diváky 

 
 

 

                                                             Jaroslav Hekl, předseda TJ 

 
 

 

Velikonoce 
 

  Již tradičně před Velikonocemi pořádáme velikonoční dílnu pro 

děti i dospělé. Letos asi pěkné počasí vytáhlo rodiny s dětmi spíše 

na výlety než do sálu. Ale i tak se do tvoření zápichů, zajíčků, 

jarních dekorací a pletení pomlázek všichni přítomní pustili 

s chutí. Zájem byl také o kraslice z dílny paní Lenky Tomkové a 

u stánku paní Radky Pichové  bylo také pořád plno. Pletení 

pomlázek si vzali za své pánové Květoslav Rosíval a Stanislav 

Gréger. Pěknými výtvory z papírových ruliček inspirovala  paní 

Hana Nasadilová. A kdo zrovna netvořil, mohl si  posedět u kávy 

s koláči, bábovkou  a nebo se jen tak  kochat  pohledem.  

    nnnnnn 

                                                                nRadka Prokešová  
  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
      Základní škola  
  

Vážení rodiče, spoluobčané, 

  od našeho posledního „setkání“ v prosincovém časopisu uběhlo vše opět jako voda a tak si dovolím 

nakouknout do dění naší školy za uplynulé období. Vážení čtenáři, sotva jsme se rozloučili se starým 

rokem 2016 a žákům jsme rozdali pololetní vysvědčení, je tu třetí čtvrtletí školního roku 2016/2017. 

Práce učitelů v minulosti nebyla a není snadná ani v současné době, o finančním ohodnocení učitelů-

vychovatelů nemluvě. Zařazením inkluze do škol (inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání je založeno na přesvědčení, že všichni 

žáci mají rovné právo být vzděláváni se svými vrstevníky, přičemž učitelé zohledňují potřeby začleněného žáka) před námi vyvstává spousta 

nových úkolů, ať již jde o zvýšenou potřebu individuálního přístupu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce, či o nutnou 

administrativu s tímto spojenou. S tím je nutno zdůraznit, že naše škola je zapojena do projektu PODPORA GRAMOTNOSTI A INKLUZE od 

1. 2. 2017, který se týká jak předškolního, tak základního vzdělávání. Projekt nabízí personální podporu v mateřské a základní škole – školní 

asistent, zahrnuje osobnostní sociální rozvoj pedagogů v MŠ, vzdělávání pedagogů v rámci inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti 

v ZŠ, vzájemnou spolupráci pedagogů ZŠ, Sdílení dobrých praxí v MŠ a ZŠ, odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí MŠ a rodiči 

žáků ZŠ. Projekt bude ukončen 31. 1. 2019.  Škola nabízí i odbornou pomoc rodičům, pedagogům a žákům v souvislosti se změnou 

legislativy od 1. 9. 2016, prostřednictvím školního poradenského pracoviště. Díky obětavé práci všech pedagogických pracovníků naší 

základní i mateřské školy úspěšně naplňujeme cíle vytyčené školním vzdělávacím programem Sportem za kvalitou výuky. Součástí programu 

jsou i naučné soutěže, exkurze, výukové programy, olympiády, sportovní soutěže a jiné aktivity školy, kterých se žáci pravidelně zúčastňují.  

První týden v lednu jsme tradičně uskutečnili pozvání pro místní seniory, kteří se přišli podívat na své nejmenší ratolesti do mateřské školy a 

po té navštívili naší školu. V  únoru připravili hasiči z Hustopečí pro žáky 2. a 6. ročníku tradiční zajímavý výukový program v rámci 

projektu Hasík. 

  Díky obci Nikolčice jsme zahájili v lednu sportovní aktivity projektem Bruslí celá škola. Postupně se vystřídala na ledové ploše celá škola. 

V rámci výchovy ke zdraví škola pořádala pro žáky lyžařské výcvikové kurzy v Českých Petrovicích a v Němčičkách. V hojném počtu 

lyžařů se oba kurzy zdařily bez úrazu, za skvělého počasí. S partnerskými školami jsme uskutečnili tradiční Nikolčickou laťku. Vítězové 

v kategorii mladších žáků se stali: žák Chalupný Jan a Stehlík Samuel, děvčata 3. - 5. třída - 2. místo Chalupná Marie, Filípková Karolína, 

chlapci 6. - 7. třída - hezké 2. místo obsadil žák Mikáč Mirek, 3. místo Rozkydal Petr, děvčata 6. - 7. třída - 2. místo Gojdičová  Nikol. 

Vítězem v kategorii starších chlapců se stal Slavík Ondřej, na 2. místě Kilinger David a 3. místo získal Prokeš Vojtěch. V kategorii starších 

děvčat obsadila 3. místo Jasinková Natálie. V Hustopečské laťce získali žáci Chalupný Jan a Chalupná Marie 2. místo, Stehlík Samuel 4. 

místo. 

  Dne 24. 2. 2017 se konalo ve Velkých Němčicích okrskové kolo žáků v basketbale. První místo získala naše škola a tak jsme postoupili do 

okresního finále dne 1. 3. 2017 v Břeclavi. V Břeclavi naši starší chlapci vybojovali krásné třetí místo. Poslední únorové dny probíhalo na 

škole školní kolo ve stolním tenisu. V současné době se připravujeme na školní kolo ve vybíjené a těšíme se na kolo okrskové a na jiné 

sportovní aktivity.  

  V naučných soutěžích naší školu reprezentovali úspěšně dne 21. 2. 2017 žáci F. Guldan a V. Hlaváček. Oba tito žáci, díky svým výborným 

znalostem, získali krásné třetí místo v okresním kole zeměpisné olympiády v Břeclavi. Gratulujeme. Další naučné soutěže nás čekají 

v březnu a to účast žáků v mezinárodní matematické soutěži Klokan, Cvrček. Dále připravujeme ke Dni vzdělanosti dne 7. 4. 2017 školní 

kolo v recitaci, později školní kolo Zpíváme v cizím jazyce a na závěr, tradiční Nikolčickou lyru.  

  Ve spolupráci se žákovského parlamentem škola plánuje pokračování v projektu „Celé Česko čte dětem. Uskutečníme projekt „Kniha – 

nejlepší kamarád“, barevný týden trochu jinak, Předvelikonoční celoškolské dílny, projekt „Učíme se s babičkou a dědečkem ve škole“ a 

jiné.  

  Ke konci roku 2016 byl úspěšně realizován projekt „Tančí celá škola. Žáci se zapojili ve spolupráci s obcí do projektu „Dobrý skutek za 

starý mobil“. Akci uspořádal Dobrovolný svazek obcí Cézava. Výtěžek sbírky bude věnován postiženým dětem z Domova Lila Otnice.  

  Škola děkuje obci Nikolčice a kulturní komisi za možnost uskutečnění spolupráce při organizování Dětského maškarního plesu dne 26. 2. 

2017. Výtěžek z plesu použijí „deváťáci“ na školní výlet.  

  Jako poslední, v termínu od 13. 3. – 17. 3. 2017 jsou pro žáky školy vyhlášeny jarní prázdniny. Žákům přeji klidné užití těchto předjarních 

dnů. Během prázdnin se budou ve třídě 6. a 7. instalovat nové interaktivní tabule. Začátkem jarních prázdnin dojde ve spolupráci s Obcí 

Nikolčice i k vyklizení půdních prostor v ZŠ Nikolčice. 

  V dubnu chceme pozvat žáky 5. tříd ze ZŠ Křepice do naší školy. Žáci 4. Ročníku naší školy budou absolvovat tradiční 16 hodinový 

dopravní kurz. V  polovině dubna pozveme všechny rodiče  na konzultační hodiny do školy a zcela nově se poprvé sejdeme s rodiči 

předškoláků na dubnovém Zápisu do 1. ročníku. V tomto období máme rozjednáno pozvání tvůrce animovaného filmu p. Cyrila Podolského, 

který si připraví literární besedu pro žáky 3. – 9. roč. V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ bychom chtěli pozvat p. faráře z Velkých 

Němčic.  Pozvání máme připraveno i pro studenta Jakuba Slavíka., který také našim žákům přečte v rámci projektu. Číst budou i členové 

žákovského parlamentu a to opět jako každý rok v mateřských školách. Těšíme se i na novou spolupráci s místní knihovnicí p. uč. Mgr. M. 

Rabovskou, která nás oslovila s pěknými náměty a aktivitami ke spolupráci.  

Den krásy 
 

  Sobotní podvečer s datem 25. března patřil ženám. U příležitosti 

Mezinárodního dne žen, jsme pro ně uspořádali "Den krásy". 

Ženy odcházely namasírované, nalíčené, pěkně učesané a se 

zajímavě nalakovanými nehty. Na závěr si mohly vyzkoušet, jaké 

to je, stát se na chvíli modelkami, když zapózovaly našemu 

známému fotografovi ze „STUDIA DVOŘÁK JAN“. 

Samozřejmostí bylo sladké i slané občerstvení a přípitek. Při 

odchodu potom každá z dam obdržela malý dárek. Akce se, dle 

vyjádření přítomných, moc povedla a už nyní se těšíme na další 

rok. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na 

organizaci a realizaci této, snad oblíbené, akce. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

…………………………………….……….Markéta Rosívalová 

 

 

Plánované akce 
 

Kolo pro život          29. dubna 

Pálení čarodějnic      30. dubna 

Den Dětí       27. května 

Babské hody       3. června 

Agrotec Rally           15. - 17. června (v obci 17.6.) 

Hody 18. – 20. srpna 

 

Chlapský den 

Dědina / Záhumna + Letní noc 

Memoriál Jiřího Bezděka 
                                                                                                                                                                                                     

……………………………………………. 

 

 



  Ani se nenadějeme a bude tu májový květen.  Společně oslavíme Den Matek. Škola v květnu odjede na sportovně zaměřenou školu 

v přírodě do Jeseníků, do Ludvíkova a také zahájíme rozjezd tříd na školní výlety. V květnu proběhne ve spolupráci s ČŠI testování žáků 9. 

ročníku. V závěru měsíce května se zúčastníme dalšího mezinárodního měření sil v atletice, házené a kopané, tentokrát na Zelenických 

hrách. Hry se budou konat ve čtvrtek 25. 5. a v pátek 26. 5. 2017.   

  A co bude v červnu? V červnu se bude konat tradiční Den dětí, Ročníkové práce deváťáků. Nejdůležitější v závěru školního roku bude, že 

se všichni žáci budou snažit úspěšně zakončit školní rok 2016 / 17 pěknými školními výsledky. 

  Na závěr chci připomenout, že nás čekají v dubnu velikonočními svátky.  Nezapomeňme na volný den pro žáky, dne 13. 4. 2017. Ve 

škole se opět sejdeme v úterý 18. 4. 2017. 

  Děkuji všem rodičům a přátelům školy za vstřícnou spolupráci během 1. pol. šk. roku 2016 / 2017. Dovolte mi popřát jménem všech 

zaměstnanců ZŠ a MŠ Nikolčice pokojné prožití nejkrásnějších svátků jara  - svátků Velikonočních.  

 

                                                                                                                                                                   Mgr.Jitka Gebauerová,  ředitelka  školy                                                                
 

 

Zimní vycházka do přírody -  krmení 
zvířátek v MŠ Diváky   
                     

  V zimě, když mrzlo a napadl sníh, jsme si s dětmi vyprávěli a 

četli příběhy o zvířátkách, která žijí v lese. Jedna povídka „Trápení 

se zimou“ z knihy „Příhody veverky Madlenky a jejích přátel“, děti 

velice zaujala. Byla o tom, že když je zima dlouhá a zlá, některá 

zvířátka hladoví. A proto se o ně starají myslivci, kteří je chodí v 

zimě do lesa krmit. Domluvili jsme se s dětmi, že bychom jim 

mohli také pomoci. V lednu jsme se vypravili do lesa, kde bylo 

plno sněhu.  Děti nesly batůžky a v nich měly pro zvířátka různé 

dobroty, které jim přichystali rodiče. Jablíčka, suchý chléb a taky 

oříšky pro ptáčky, aby nám na jaře zazpívali písničku. Dali jsme 

krmení do zásypu, pozorovali stopy zvířátek, která sem chodí a 

vraceli jsme se zasněženou přírodou a s radostí, že jsme udělali 

něco užitečného. Také se moc těšíme na Chatu Mysliveckého 

spolku, kde se o životě lesních zvířátek dozvíme více od pana 

Bořivoje Rozsívala. 

                                           Anna Rosívalová, učitelka MŠ 

 

 

Maškaráda v ŠD Diváky 
 

  Poslední únorový týden patřil ve školní družině přípravě karnevalových masek, které si děti vyráběly dle šablon anebo se pokusily vyrobit 

svoji. Vytvořily i kolektivní masku klauna. Celý týden pracovaly se zájmem a masky se všem povedly. Dověděly se, jak to chodívalo dříve 

v období masopustu i význam masopustního průvodu obcí. Součástí veselého týdne byly soutěže, tancování a hry. 

 

Jana Čutová, vychovatelka ŠD  

 

 

LVK žáků 1. stupně a dětí předškolního věku v areálu TJ Sport Němčičky 

Výuka ZŠ: v souladu se ŠVP v rámci TV, výchovy ke zdraví, osobnostní a sociální výchova. 

MŠ – nadstandartní aktivita – LVK bylo nabídnuto všem zákonným zástupcům, kteří přihlásili 11 dětí, LVK se nakonec zúčastnilo 8 dětí 

MŠ. Počasí nám přálo – slunečné, teplé, sněhové podmínky dobré – umělý sníh, svah udržovaný. Individuální přístup zkušenými instruktory, 

vedení areálu vstřícné - zajišťovalo bezproblémový chod výuky. Služby v areálu na velmi dobré úrovni. Řidič autodopravce pana Čecha byl 

spolehlivý a ochotný. Výuka zakončena ve spolupráci s instruktory závody ve slalomovém lyžování.  

Tabulka výsledků: 

MŠ: 1. Hlaváček Petr, 2. Prchal Lukáš, 3. Jelínek Kryštof 

ZŠ mladší: 1. Jelínek Štěpán, 2. Urban Ondřej, 3. Sáček Kamil 

ZŠ starší: 1. Kaplanová Alexandra, 2. Pokorná Nikola, 3. Varga Radovan 

Všichni účastníci dostali diplom za účast a ti co se umístili na prvních třech místech diplom a sladkou odměnu. Výuka lyžování splnila svůj 

účel a byla dětmi i žáky kladně hodnocena.  

Projekty MŠ a ŠD 

MŠ - v MŠ Diváky pracuje od února 2017 školní asistent MŠ v rámci projektu Podpora gramotností a inkluze - Výzva 22. Pozice je na dobu 

určitou a to do 31. 1. 2018. 

ŠD se zapojilo i letos do ekologických projektů: 

EkoEda - soutěžíme ve sběru vysloužilých elektrozařízení a přenosných baterií a akumulátorů. V rámci této soutěže se mohou žáci 

automaticky zapojit do doplňkové soutěže „Nejstarší mobil“, v níž budou rovněž soutěžit o věcné ceny. Baterie a mobil mohou děti nosit do 

školy do boxu. Ostatní elektrozařízení do sběrného dvora v Nikolčicích a v Divákách.  

Hliník se odstěhoval do Ekocentra Trkmanky – sbíráme víčka od jogurtů, alobal, plechovky, fólie od čokolád, hliníkové nádobí, příbory, 

plechy, .... Prosíme veřejnost o podporu ve sběrových aktivitách – noste, vozte elektrospotřebiče do sběrných dvorů, shromažďujte hliník a 

pak jej přineste do školy. Předem děkujeme. Při akci Ukliďme si svět, děti stejně tak jako loni, opět přiloží ruku k dílu a ve spolupráci s obcí 

pomohou zbavit přírodu odpadu, který odhodili nepořádní lidé. 

Paní vychovatelky obou družin také přihlásily děti do výtvarné soutěže Cesta ke hvězdám a zpět, které pořádá Ekocentrum Trkmanka 

Hustopeče.  

                                                                                                                                                                         Bc. Hana Pokorná 



 

 

 

Z kronik  
 

Protokol sepsaný dne 23. dubna 1910 v přítomnosti 16 členů obecního výboru 

 

1. Předně čten protokol z předchozího výboru 

2. Přečten přípis c.k. okresního hejtmanství v Hustopeči v záležitosti Teresie Vyrubkové ona žádá na dítě Rudolfa Vyrubka podporu 10 K.  

měsíčně. Výbor obecní se usnesl by se dítko dalo k rodičům matčiným na vychování popřípadě  aby otec dítěte se o dítě staral. 

3. Na podanou žádost Tomáše Beneše ve které žádá o příslušnost usnáší se obecní výbor by jmenovaný za příslušníka přijat byl, tedy se 

přijímá. 

4. Dále je pojednání o studni obecní na nařízení c.k. okresního hejtmanství. Výborem obecním se schvaluje po různých úvahách by dán byl 

okov. 

5. Dále pojednáno o prohlédnutí hranic obecních má se tedy prohlídka hranic opraviti polním hlídačem bezplatně 

6. Ve volných návrzích se ku slovu hlásil pan Cyril Klimeš v záležitosti akátu na hranicích Šitbořických. Pan starosta přednáší  že při 

nejbližším vyměřování se záležitost tato vyřeší. 

 

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

 
 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2017 

 

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.1.2017 do 30.4.2017 
 
 

   

Narození:                                    Sňatky:                                        Úmrtí :                                                                                                                
 

Martin Němeček           

 

Blahopřejeme jubilantům : 
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Leden:  
68 let    Mrhal Rostislav  

78 let    Macuš Anton   

80 let    Guldan Zdeněk                

87 let    Kutálková Otilie 

87 let    Čurdová Blahoslava 

92 let    Ryšavá Marie 

 

     

 

 

 

Únor: 
60 let    Káňa Petr 

62 let    Čuta Jaromír   

63 let    Pokorná Marie 

64 let    Komárek Jaroslav 

69 let    Skřivánková Ludmila 

71 let    Tesařová Květoslava 

71 let    Zdražilová Zora  

74 let    Kilingerová Zdeňka 

77 let    Hájková Ludmila 

82 let    Tesař Miloš 

 

 

Březen: 
62 let     Miloš Gloc 

62 let     Jiří Bínek 

63 let     Sáčková Ludmila 

65 let     Nasadilová Věra 

66 let     Kleinová Eliška 

66 let     Čečil Jan 

68 let     Střelcová Helena 

70 let     Horák Jan 

72 let     Guldanová Evženie 

74 let     Tesař Karel 

74 let     Čuta Rostislav 

79 let     Hájek Antonín 

81 let     Suchánek Stanislav 

84 let     Neugebaur Jaroslav 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Duben: 
61 let     Poláček Dalibor 

64 let     Koukalová Marie 

65 let     Nasadil  Josef 

66 let     Böhm Vlastimil 

67 let     Matýšková Oldřiška 

68 let     Střelcová Jindřiška 

70 let     Petráš František 

74 let     Bezděková Marta 

77 let     Kilinger Jan  

87 let     Komárková Božena 

92 let     Němečková Květoslava 
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