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VELKÝ PÁTEK 
 
  Tajuplné, divné jsou obřady na Velký pátek. 
  Truchlivé a smutné jako den sám. 
  Sedláci vypřahali od pluhů, hospodyně opustily svoje prahy, a kostel 
pln je tichého lidu, na jehož hlavách ponurých a skloněných zdá se 
spočívati všechna tíha dne. 
  I ta drobotina před lavicemi stojí tiše, ostýchavě mrká očima a ani 
nedýchá v očekávání velikých okamžiků, na jejichž pochopení útlá 
jejich mysl posud nestačí, ale jejichž posvátnosti neodolá ani duše 
nejtvrdší. Každý mlčí jako schován, nic se nepohne v němém tom 
obraze k oltáři schýlených hlav a je mnoho, když se ruka někde 
protáhne a v oblouku se zlomí, aby nad čelem upravila šátek, anebo 
křížek zazvoní na posunujícím se věnci růžence.  
  Všechno jako by spalo v posvátném  tom zakletí, hlavy v pokoře leží 
po černých lavicích, ruce sepjaté  křečovitě tisknou hruď a v očích 
těch, kdož v nadměrném vzrušení citu po Bohu vzhůru obracejí svoje 
tváře, leskne se divná jakási záře náboženského vznícení. 
  I sám bělohřivý Krča, s jehož jménem byla ve spojení celá řada trestů 
pro různé skandály spáchané po dobu mše svaté, klečí dnes jako přibit 
a obrací zvědavě máselné své oči po černém, zlatě krumplovaném 
ornátě, ve kterém se před ním obrací kněz, a po černých ministrantech 
v bílých, silně naškrobených rochetkách. Ba i spravedlivý jakýsi odpor 
se v něm zdvihl k nedodrostlým těmto služebníkům Páně, jejichž 
neobratné pohyby nezdály se mu být v žádném poměru k přísnosti 
svatého okamžiku.  
Už to bylo Krčovi dost podivné, že „velebné pan falář“ nevyšli ze 
sakristie za obvyklého zacinknutdí zvonce. Kroky tichými a zdušenými  
objevil se náhle jako duch, došel až k oltáři a tu i  s ministranty zrovna 
tak, jak byl přišel, tiše, bez jediného slova hlesnutí „svalil“ se najednou 
na stupeň oltáře a spal. Opravdu spal. Hlavu do loktů schoval, vzdychl 
si zhluboka a byl „jako mrtvé“. A Krčovi se zdálo, že i ministranti spí, 
ale ten levý pojednou naklonil se jaksi stranou, svinul hlavu pod sebe 
jako ježek, a šilhaje po Krčovi, vycenil na něho své dlouhé řady zubů. 
Krčův obličej zazářil jako slunce. Mrknutím očí dali si cosi na 
srozuměnou. Krča stáhl obličej v měkký výraz pokory, a ministrant 
svinuv hlavu pod rukáv, tvářil se zase, jako by spal. 
  Černý ornát uprostřed, dvě bílé rochetky po stranách, tak dlouho 
ležely vedle sebe zdánlivě ty mrtvoly, zatímco na kůře několik 
třesavých hlasů zpívalo neskonale smutnou píseň: „Ach, již má být 
umučený beránek nepoškvrněný …“ 
Tak ležela ta tři těla v černá a bílá roucha oděná jako neživá, hlubokou 
pokorou zničená, hroznou bolestí ubitá. A Krča podivením otvíral ústa, 
nehýbal ani brvou a duše jeho nikterak nechápala zřícených postav na 
stupních oltáře. „Ty pak vší pocty jsi hoden, jakožto Otci Syn roveň, 
křivě budeš obžalován, upliván a poličkován …“ zpíval chór na kůře 
dále a brzy už doznívaly poslední sloky truchlivé písně: „I my kříž náš 
uchopujme  a Krista s ním následujme …!“ A velebníčkova hlava se 
pohnula, tělo se namáhavě vzepřelo o tvrdé kamení oltáře a ještě dříve, 
než tam na kůře dozpívali „jen cesta kříže do nebes k Tobě, ó Pane, nás 
vede …“ vzpřímila se těrchovitá postava kněze a za ním hned  

 
 
ministranti skočili jako srnci, chvatně ženským pohybem ruky na sobě 
urovnávajíce záhyby pomačkaných rochetek. 
  A latinské modlitby střídaly se nyní se zpěvnými traktáty kůru, do 
třaslavého hlasu kněze vpadal hřmotný orgán ředitele kruchty v 
průvodu dvou špatně obeznalých, latinská slova na smích skoro 
přežvykujících kantorů. * 
  „Jaká žalosť a truchlosť teď proniká srdce mé, když vzpomínám a 
rozjímám, ó Ježíši, muky tvé …“ zpíval zase lid novou, žalem 
prodchnutou a s neobyčejnou vroucností vzduchem se nesoucí píseň. 
  A když pan farář přestoupil na pravou stranu oltáře,  ruce vzepjal 
vzhůru a lehce nachýlen stranou čísti začal z rozevřeného před ním 
misálu, nikdo skoro ani nepozoroval, že přiblížil se okamžik, kdy 
zpívaly se jindy tak slavné a tak dlouho vždy očekávané pašije …  
  Nebylo snad jediné duše v celém kostele od dětí až po stařečka 
Chalupu, který právě vstával a staré své brejle postrkoval na oči, kdo 
by si byl nevzpomněl v tu chvíli na idylické doby mládí, kdy pašije se 
nečtly, ale zpívaly a zpěvem slavily od začátku až do konce. Už na těch 
hlavách, čímsi jakoby obtížených stranou, už po tom mdlém a snivě 
zádumčivém nachýlení krků bylo viděti, že kdekdo vzpomíná na svaté 
doby, kdy v duchu každého jednotlivce v jazyku jeho a každému 
srozumitelným slovem živě se odehrávalo celé drama umučení 
Kristova, jehož život v plném zájmu sledovaly dětské naše duše od 
narození až po veliký týden jeho mučení, od prvního jeho dechnutí v 
betlémských jeslích až po veliký jeho výkřik: „Bože, Bože, proč jsi 
mne opusstil …! S jakým tichým šelmovstvím v očích očekával tenkrát 
každý, až evangelistovi na kůře trémou hlásek jeho přeskočí, až se ozve 
hluboký, pivem mnoho a mnoho prolívaný bas interpreta svatého Petra, 
kdy chrámem po roce nanovo zase rozhlaholíl se pěkný, sympatický 
tenor představitele samého Krista! Dnes už se nezpívají veliké ty 
zpěvy; s  nimi zahynulo sice všecko, co ponoukalo k úsměvům nad 
produkcemi venkovských zpěváků, ale v nich pohřben zároveň i veliký 
kus velikonoční slávy, kterou nahrazují lidu dnes už jen vzpomínky. 
Dnes hlásá mu o nezměrných bolestech utrpení Vykupitelova pouze 
cizí, a proto všední šepot latinského slova. 
  A zdálo se lidu, že už to nebyl ten hlas velikého Trpitele lidstva, který 
se tu v přestávkách zpěvu ozýval z textu latinských pašijí, že to už 
nebyl milounký orgán miláčka Páně, který biblickým slovem 
provázíval jeho skon, už nic nezbylo z veliké té chvíle mocného 
vzrušení, kdy Petr zapřel svého Krista, dříve než kohout zakuropěl 
potřetí. Ze všeho toho zbyly jen monotónní, stále jakoby jedno a totéž 
opakující sloky písně a to tiché, lidu nesrozumitelné odříkávání kněze 
po levé straně oltáře. Dnes už nikdo nezaslechl ani jména těch, kterým 
rozumělo kdysi každé děcko, a místo nich lid pod kůrem teď zpíval: 
„Dals se bíti a trýzniti s tyranskou zuřivostí, bys uzdravil a napravil 
ducha neduživosti. Od Annáše, Kaifáše, od Piláta Pontského chtěls 
haněn být, chtě mne zbavit zahanbení věčného …“ 
 
* zpěváků 
 

Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi II



 

Fotografie a dobové dokumenty  
 

  V rodinných archivech se nachází mnoho starých či jinak 
zajímavých fotografií a dokumentů. Budeme rádi, pokud nám 
tyto umožníte oskenovat či okopírovat a někdy opět vystavit. 
 
 

Obecní rozhlas 
 

  Hudba, kterou jsme oznamovali hlášení obecního rozhlasu se 
změnila. Ukončili jsme smlouvu s OSA – Ochranným svazem 
autorským, a proto budeme používat jen znělky a hudbu od 
autorů, které tento spolek nezastupuje. Důvodem ukončení 
smlouvy byla stále se navyšující cena. Za rok 2018 to bylo 
2187,- Kč, v roce letošním již 4482,- Kč. Po dobu oprav na OÚ 
je hlášení rozhlasem omezeno. 
 

Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané,  
 
11. března Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2019. Příjmy 7.516.000,- Kč, výdaje 12.704.100,-Kč, financování 5.188.100 
Kč (zůstatek z minulého roku). Rozpočtové příjmy vycházejí z příjmů roku předcházejícího a výdaje jsou plánovány tak, aby byly pokryty 
běžné provozní potřeby i nečekané výdaje. Našetřené prostředky z let minulých bychom chtěli využít na dofinancování případných dotací. 
V současné době máme požádáno o dotaci na opravu sálu, další etapu oprav na hřbitově a také na cestu u autobusové zastávky. Zda jsme 
uspěli se snad dozvíme do konce měsíce května a podle výsledku budeme o dalším postupu znovu rozhodovat. Připraven je i projekt na 
opravu požární nádrže (Panský rybník). Na tuto akci má být vyhlášen dotační titul ještě v tomto roce.  Mimo dotaci, tedy z vlastních 
prostředků, chceme realizovat rozšíření veřejného osvětlení a rozhlasu u zámku a hřbitova. Do konečné podoby bude co nejdříve upraveno 
nové dětské hřiště. Také u školy je potřeba vyměnit některé části dopadových ploch a dokončit pískoviště. V této souvislosti upozorňuji na 
dodržování provozních řádů. V současné době probíhá rekonstrukce na obecním úřadě. V kancelářích se mění a izolují podlahy a způsob 
vytápění. Výhledově se plánuje přesun archivu do půdního prostoru. V pohostinství, které je v současné době bez nájemce, se během dubna a 
května provedou drobné opravy a úpravy. Od června bude opět nabídnuto k pronájmu. Bližší informace na obecním úřadě. O prázdninách 
bude ve škole provedena rekonstrukce podlahy v bývalé tělocvičně, dnes třídě mateřské školy. Původní podlaha není dostatečně izolovaná a 
vlhkost se začíná nepříjemně projevovat.  
 
Vážení spoluobčané, i když to tak podle šatníku zatím nevypadá, je jaro. A k jaru patří neodmyslitelně velikonoční svátky i s pondělním 
„mrskutem“. Přeji Vám, abyste si těchto pár svátečních dní i celé jarní období co nejlépe užili.  
 
 
                                                                                                                                                                                                           Libor Veverka   
 
 
 

Zprávy OÚ 
 
 
 
 
 
                                                                                     
                                                                                                                                                                                                   
 
 

 

 

 

KULTURA  -  ŠKOLA  -  sPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpadové hospodářství 
 

  V roce 2018 se v obci do odpadového hospodářství vrátilo díky 
třídění celkem 76.255,-Kč. Z obecního rozpočtu jsme dopláceli 
39.712,- Kč, tj. 71,- Kč na poplatníka. V porovnání s rokem 
předchozím je to o 35.000,- Kč víc. Bez třídění by to bylo 207,-
Kč na poplatníka. V blízké době  (zákon se již projednává) se 
připravuje poměrně razantní zvýšení cen za skládkování 
komunálního odpadu. Snahou je tento odpad spalovat ve 
spalovnách, a to sebou přináší daleko vyšší náklady pro 
původce, tj. pro obec a tím pro občany. Je proto nutné počítat s 
úpravou poplatků. Samozřejmě by bylo nejlepší nemít žádný 
odpad, který by nešel recyklovat. To je ale nemožné a tak, aby 
byl dopad na naše peněženky co nejmenší, je potřeba v třídění 
nepolevovat, ba naopak.  
 

Kulturní komise 
 

  Vážení spoluobčané a přátelé kulturních akcí, máme zde nový 
rok a s ním první vydání zpravodaje, kde naleznete jak ohlédnutí 
za již proběhlými akcemi, tak orientační plán toho, co nás ještě 
čeká. 
 

Připravujeme 
 

1. Pálení čarodějnic  30.4.2019 (rybáři) 
2. Den dětí    2.6.2019 (KK) 
3. Babské hody  7.-8.6. 2019 
4. Agrotec Rally                        14.-16.6.2019 
5. Turnaj „dědina – záhumna“ červenec 2019 (TJ) 
6. Chlapský den  10.8.2019 (KK) 

 

        Termíny akcí jsou orientační a budou upřesněny 

Vítání občánků 
 
  V neděli 17. března jsme přivítali mezi naše spoluobčany 
Štěpánku Brezovskou a Sofii Akajíkovou. Za kulturní program 
byli účinkující odměněni zákusky a chlebíčky. Děkujeme. 
Přejeme dětem i rodičům hodně zdraví a štěstí. 
 
 

Dětský karneval 
 

  24.února se konal dětský karneval na téma „ Cesta do vesmíru“. 
Děti měly možnost pomocí her vyčistit vesmír od vesmírného 
odpadu. Projeli jsme se na Měsíc a zpět a nakonec jsme 
cestovali Černou dírou. Také se podařilo zapojit do hraní rodiče. 
Nejen sladká odměna děti za jejich snažení jistě potěšila. Je jen 
škoda, že jsme se termínem trefili do období nemocí, a tak účast 
byla menší.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Masopust  

 

   Masopustní průvod  obešel naši obec v sobotu 2. března. 
Čekaly na nás koblihy, boží milosti, uzeniny, chlebíčky a mnoho 
dalších (hlavně tekutých) dobrot.  Sice  všechny zveme do sálu, 
aby  pomohli společnými silami se s množstvím pochutin 
vypořádat, ale nějak se VÁM pořád nechce!!!  
 
 

Den krásy 
 
  Sobota 16.3. patřila, dá se říct již tradičně, místním ženám. U 
příležitosti Mezinárodního dne žen jsme pro ně připravili akci 
s názvem Den krásy. Dámy si mohly nechat namasírovat šíji 
nebo ruce, následně se nechaly zkrášlit líčením, česáním a 
lakováním nehtů. Na všechny čekal přípitek, bohaté občerstvení 
a malý dárek. Dle toho, že se ženy bavily do pozdních nočních 
hodin soudíme, že se  akce těší velké oblibě, a proto s jejím 
pořádáním hodláme nadále pokračovat. 
 
 

Z naší Mateřské školy 
 
  Školní rok pokračuje a my bychom se s Vámi rádi podělili o to, 
co jsme během pár uplynulých měsíců prožili a co nás ještě 
čeká. 
V lednu, když napadl sníh, jsme se vypravili do lesa krmit 
zvířátka. Děti nesly batůžky a v nich měly různé dobroty, které 
jim připravili rodiče. Jablíčka, suchý chléb a taky oříšky pro 
ptáčky, aby nám na jaře zazpívali písničku. Pozorovali jsme 
stopy zvířátek a vraceli jsme se s radostí, že jsme udělali pro 
zvířátka, která žijí v lese něco užitečného. Také jsme navštívili 
chatu Mysliveckého spolku. Tam pro děti připravil velmi 
poučné povídání pan Bořivoj Rozsíval. Děti pozorně 
poslouchaly vyprávění o tom, jak se myslivci  starají o lesní 
zvířátka, prohlížely si obrázky a mlsaly pohoštění, které pro ně 
připravila paní Rozsívalová. 
V únoru proběhl výukový program ZDRAVÍ DĚTEM, který 
zábavnou formou provedl děti Zoologickou zahradou. 
Jako každý rok, tak i letos v březnu jsme s dětmi navštívili 
Obecní knihovnu. Děti se velice těšily na výstavu knih pro malé 
čtenáře, které pro ně připravila knihovnice paní Veverková.  
Přečetla jim pohádku a děti zase namalovaly obrázky, které jsou 
v knihovně vystaveny na nástěnce. V knihovně se nám velice 
líbilo a těšíme se na příští rok. Také pokračujeme v projektu 
Celé Česko čte dětem a Děti čtou dětem. 
Do konce školního roku nás čeká ještě spousta práce a akcí jako 
je například zápis dětí do 1. třídy ZŠ, dopravní hřiště, 
Čarodějnický rej, Canisterapie,  příprava programu ke Dni 
matek, loutkové divadlo, oslava Dne dětí, školní výlet, 
rozloučení s předškoláky atd. 
  Nyní se těšíme na Velikonoce – svátky jara. 
Přeji všem veselé Velikonoce a jaro plné radosti a pohody. 
 
                                                                            Rosívalová Anna 
 
 

Školní družina Diváky 
 

  V roce 2019 žáky ve školní družině čekalo spoustu akcí a 
soutěží, které se nesly v duchu nadšenosti všech zúčastněných, 
sounáležitosti, přáteství, ale také rivality a touze zvítězit a 
dosáhnout motivační odměny. Po Vánočních prázdninách se 
vrátili žáci odpočinutí, a tak jsme 15. 1. 2019 ve školní družině 
uspořádali soutěž Piškvorkiáda. Jednalo se o turnaj, který bylo 
zajímavé sledovat, a žáci se opravdu snažili ze sebe dostat vše. 
Mnohé strategie byly promyšlené a vedly k vítězství. 10. ledna 
se akce kresby ve sněhu nezdařila, počasí nám nepřálo a 
sněhová nadílka byla v tomto týdnu mizerná. Přesto jsme si 
sněhu užívali v dalších dnech, jak jen to bylo možné. Každou 
vločku jsme vítali pohledem přes okna  venku na školní  
 
    
 

zahradě jsme se koulovali a i malí sněhuláčci zdobili chvíli areál 
školní zahrady. 
21. 1. 2019 děti svou kreativitu ukázaly při výrobě masek a 
škrabošek na maškarní bál. Výtvory byly hezké, tvorba proběhla 
formou dekupáže a škrabošky žáci vyladili obarvenými peříčky 
nebo třpytkami. 
5. 2. 2019 byla soutěživost žáků podpořena ve vědomostní hře 
Logiko na téma „ Jak se co dělá.“ 
7. 2. 2019 školní družina probíhala v Nikolčicích, přesun žáků, 
tam  i zpět byl zajištěn školním autobusem. Cílem byla přátelská 
návštěva a společné aktivity na půdě školy v Nikolčicích. Takto 
akce byla zdařílá a dětem se velmi  líbila. 
20. 2. 2019 proběhla soutěž v kreslení komixů. Žáci se jí 
zúčastnili s nadšením a výtvory byly opravdu zdařilé, nápadité a 
vtipné. Ty nejlepší nám zdobí nástěnku. 
  Nyní už se všichni těšíme na jaro, máme naplánováno přivítat 
jaro tradicemi počínaje vytvořením „ Moreny “ pletením z proutí 
Velikonočních pomlázek, ozdobením si školy a třídy jarní 
tvorbou, malováním  kraslic. 
 
                                                                         Ing. Petra Vávrová 
 
 

Základní škola 
 

  Vážení občané, přátelé školy, 
zima se s námi pomalu loučí a rychlým tempem završujeme 3. 
čtvrtletí školního roku 2018/19. Dovolte mi, abych ve stručnosti 
zhodnotila, co vše důležitého se v naší škole od začátku nového 
roku 2019 událo a abych nastínila, co je v tomto školním roce 
ještě před námi. Díky obětavé práci všech pedagogických 
pracovníků naší základní i mateřské školy úspěšně naplňujeme 
společně vytyčené cíle.  
  Po Vánocích jsme se opět sešli ve školce a škole se seniory na 
„Tříkrálovém koledování“. S partnerskými školami jsme 
zorganizovali tradiční „Nikolčickou laťku“, kde naši žáci velice 
úspěšně reprezentovali školu. Tyto úspěchy ve skoku vysokém 
budou moci zopakovat dne 21.3.2019 v ZŠ Velké Němčice.  
První pololetí školního roku žáci zakončili společnou návštěvou 
filmového představení ve Velkých Němčicích a po pololetních 
prázdninách nakročili do 2. pololetí. Volné dny během jarních 
prázdnin škola využila ve spolupráci s obcí k další rekonstrukci 
podlah ve třídách a to v 6. a 9. třídě. Dále došlo k zajištění 
bezpečnostního uzavření školního dvora, nainstalování osvětlení 
školního dvora aj. Děkuji tímto obci za realizaci rekonstrukce 
podlah a doladění bezpečnostních úprav kolem školy. V únoru 
nás navštívili opět hasiči z Hustopečí se svým výukovým 
programem „Hasík“. Po jarních prázdninách dne 27. 2. 2019 
nechyběl ani tradiční celodenní projekt  „Společně – bezpečně 
II“. Děkuji za spolupráci Policii ČR, hasičům z Hustopečí, p. J. 
Cagáškové, 
p. MuDr. P. Šáchovi a pedagogům za realizaci tohoto 
výchovného projektu.  
  Škola v zimním období navrhla do plánu řadu sportovních 
aktivit. Lyžování pro 1.stupeň v Němčičkách pro malý zájem 
bohužel muselo vedení školy zrušit. Žáci si sport vynahradili 
bruslením v Dambořicích. V hojném počtu bruslařů se oba dny 
zdařily. Koncem února žáci   2. a 3. ročníku zdárně dokončili 
pravidelný plavecký výcvik ve Vranovicích. Velký zájem 
projevili naši žáci 2. stupně o lyžařský výcvikový kurz v Malé 
Morávce, který se uskutečnil začátkem března a byl jimi velice 
pozitivně ohodnocen. Kurz se vydařil bez úrazu a probíhal za 
krásného slunečného počasí a hlavně v přátelské a klidné 
atmosféře.Žáci se chovali po celou dobu kultivovaně v duchu 
Fair play. Výcvik zakončili tradičními lyžařskými závody.  
  Začátkem roku se škola zapojila do projektu „Sportuj ve 
škole“, který probíhá každý týden pro žáky 1. stupně. Škola byla 
také zařazena do projektu C4PE, který nabízí kroužky cizího 
jazyka a technických prací a dále podporuje další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, zejména výchovné poradenství. 
V projektu POLYGRAM pod záštitou Jihomoravského kraje 
žáci 9. ročníku dne 24.1.2019 navštívili SOU Hustopeče v rámci 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

podpory polytechnické výchovy. Začátkem 2. pololetí škola 
navázala na projekt Šablony II, která organizaci nabízí opět 
personální podporu, DVPP, projektové dny pro děti MŠ, žáky 
ZŠ a účastníky školního klubu a družin včetně vybavení ICT.  
  Nejbližší akcí pro nižší stupeň je výukový program v rámci 
výchovy ke zdraví „ Zdravá výživa s Quidem“, který se bude 
konat dne 20. 3. 2019. V současné době připravujeme žáky na 
školní kolo ve vybíjené. Okrskového kola se vybraní soutěžící 
zúčastní na ZŠ Nádražní     v Hustopečích dne 12. 4. 2019. V 
tento den také na naší škole přivítáme žáky 5. ročníku ze ZŠ 
Křepice, pro které naší žáci připraví společný výukový program. 
V naučných soutěžích žáci budou dne 16. 3. 2019 soutěžit 
v mezinárodní matematické soutěži „Klokan“ a „ Cvrček“.   
  Ve spolupráci se žákovským parlamentem plánujeme ke konci 
března pro starší žáky návštěvu filmového představení „ 
Bohemian Rhapsody“ ve Velkých Němčicích a dále osvědčený 
projekt „Kniha – nejlepší kamarád“ – výstavu knih. 
V souvislosti s blížícími se svátky jara si tyto svátky 
připomeneme předvelikonočními celoškolskými dílnami a 
v rámci projektu Celé Česko čte dětem pozveme do naší školy 
vzácné hosty na společné čtení. Začátkem dubna přivítáme ve 
spolupráci s centrem válečných veteránů pana Mgr. Petříka, 
který má pro starší žáky připravenou přednášku o válečném 
odboji včetně ukázek válečných uniforem. Ke Dni vzdělanosti 
připravujeme školní kolo v recitaci, školní kolo „Zpíváme 
v cizím jazyce“ a na závěr tradiční „Nikolčickou lyru“. Po 
loňském stříbrném umístění v dějepisné soutěži na Mohyle míru 
se letos vybrané skupiny žáků opět zúčastní dne 15. 4. 2019 
zábavného soutěživého dne.       Na 16.4.2019 zveme všechny 
rodiče na konzultační hodiny do školy. Pro žáky 4. ročníku je  
v dubnu a v květnu připraven tradiční několika hodinový kurz 
dopravní výchovy, který bude zakončen celodenním výcvikem 
na dopravním hřišti v Hustopečích dne 3. 5. 2019. V dubnu 
nezapomeneme i na Den Země, který si připomeneme 
projektovým dnem v přírodě.  Ve dnech 24. 4. - 25. 4. 2019 se 
sejdeme s rodiči předškoláků na dubnovém „Zápisu do 1. 
ročníku“. S předškoláčky se několikrát potkáme i u nás ve škole 
při různých aktivitách v rámci projektu „Škola na nečisto“. První 
setkání je již 13. 3. 2019 v tělocvičně s prvňáčky, další aktivity  
plánujeme na školním hřišti, společnou turistiku k nikolčickému 
rybníku aj.  
  Ani se nenadějeme a bude tu májový čas. V obou obcích 
oslavíme tento svátek kulturním vystoupením dětí MŠ a žáků ZŠ 
u příležitosti oslavy ke Dni matek. Den matek škola naplánovala 
ve spolupráci s Mikroregionem Hustopečsko v rámci projektu „ 
Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II “.  
  V závěru měsíce května škola pořádá další mezinárodní měření 
sil v atletice, házené a kopané tentokrát na „Nikolčických 
hrách“.  Hry se budou konat ve čtvrtek  23. 5. a v pátek 24. 5. 
2019. Srdečně zveme všechny bývalé žáky, pedagogy a občany 
na toto sportovní zápolení. Předem vedení školy děkuje všem 
osloveným sponzorům za poskytnutí sponzorských darů a všem 
zaměstnancům školy, přátelům školy, obci Nikolčice a 
organizační výpomoc při hrách.  
  A co nás čeká v červnu? V červnu se bude konat tradiční „Den 
dětí“. Od 2. 6. do 7. 6. 2019 společně prožijeme se žáky pobyt 
ve škole v přírodě a to v  hotelu Neptun v obci Malá Morávka. O 
školu v přírodě je opět veliký zájem. Žáci se společně se svými 
třídními  učiteli v závěru školního roku vyfotografují a zrealizují 
si naplánovaný jednodenní školní výlet. Závěr školního roku 
opět ukončíme ročníkovými pracemi žáků deváté třídy.  
V rámci programu Ochrany člověka za mimořádných událostí se 
žáci zúčastní dne 17. 6. 2019  celodenní  projektové akce „ 
Branný den“  včetně branného závodu.   Nejdůležitější v závěru 
školního roku bude, že se všichni žáci budou snažit úspěšně 
zakončit letošní školní rok pěknými školními výsledky, deváťáci 
se rozloučí se svojí školou s tím, že se kdykoliv mohou podívat 
za svými mladšími spolužáky.  
  Vážení rodiče, občané,   
nezapomeňme na velikonoční prázdniny a to dne 18 .4. a 19. 4. 
2019. Ve škole se opět sejdeme v úterý 23. 4. 2019.  
  Závěrem bych chtěla popřát všem klidné prožití velikonočních 
svátků. Dětem přeji hodně sluníčka a tepla během velikonočních 
dnů a bohatou pomlázku. 
                                                                 

                                         Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy 

 

Myslivecký spolek Diváky 
 

  Diváčtí myslivci se sešli 6. března 2019 na výroční členské 
schůzi, kde zhodnotili svoji celoroční činnost a výsledek 
hospodaření. Sdružení má v současné době 20 členů a věkový 
průměr je 62 let. Průběžně se daří tlumit výskyt zvěře myslivosti 
škodící (lišky, kuny, tchoři a jezevci). Na odlovu zvěře černé 
mají největší podíl pánové Jiří Studýnka a Pavel Dostál. Odstřel 
ostatních druhů spárkaté zvěře probíhal podle schváleného plánu 
a mimořádného povolení Krajským úřadem prostřednictvím 
pověřeného úřadu v Hustopečích. 
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. Zvěřinová 
tombola byla bohatá na ceny i pro pokladnu spolku, neboť toto 
je jediný zdroj financování celé akce.  
Začátkem roku 2019 jme 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. 
 
                             Bořivoj Rozsíval, předseda 
 
 

TJ Diváky  

 
Rozlosování jaro 
 
 
NE 7.4. 

 
15:30 

Diváky – FC Hustopeče  / Horní 
Bojanovice 

 
NE 14.4. 

 
15:30 

 
Velké Hostěrádky - Diváky 

 
NE 21.4. 

 
16:00 

 
Diváky – Velké Němčice B 

 
NE 28.4. 

 
16.00 

 
Kurdějov - Diváky 

 
NE 5.5. 

 
10:30 

 
Brumovice - Diváky 

 
NE 12.5. 

 
17:00  

 
Diváky - Šitbořice B 

 
NE 19.5. 

 
10:30 

 
Přibice B - Diváky 

 
NE 26.5. 

 
17:00 

 
Diváky – Pohořelice B/ Cvrčovice 

 
SO 1.6. 

 
14:30 

 
Rakvice B – Diváky 

 
NE 9.6 

 
17:00 

 
Diváky - Velké Pavlovice C  

 
SO 15.6. 

 
17:00 

 
Zaječí B - Diváky 

 
 

 

Obecní knihovna 
 

Otvírací doba: 
 

19.4. a 21.4.2019  zavřeno 
 
Od pátku 26.4.2019 bude do odvolání 
knihovna otevřena jen v pátek, a to od 
16:00 do 18:00 hod. V neděli bude 
zavřeno.  
 
 
 
 
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Babské hody 
 
  Letošní již 5.ročník „ Babských hodů“ se koná 7.a 8.června. 
Scházíme se v neděli v sále v 18 hodin. Rády mezi námi 
uvítáme nové tváře, které rozšíří naše řady! 
 
 

Tradiční hody 
 
  Termín:  16.srpna – 18. srpna 2019 
 
 

Velikonoční tvoření 
 
  V pátek 19. dubna 2019 od 16:00 do 18:00 hodin se koná v sále 
obecního úřadu Velikonoční tvoření. Přijďte si vytvořit dekorace,  
nebo jen nasát velikonoční náladu. 
 
 
FOTO 
1, 2 – Masopust 2019 
3     – Dětský karneval 
4, 5 - Den krásy 
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      Z kronik  
 

Protokol č. 3 sepsaný dne 5.března 1913 v přítomnosti 14 členů obecního výboru 
 
1. Zápis schůze minulé byl přečten a schválen 
2. V přítomnosti podepsaných bylo usnešeno podle bývalého zvyku rekrutovi 1K. a vojak 2K. 
3. Dale jednohlasně usnešeno by topole u hostince a pod rozpihle byli opsekány a pokáceny 
4. Stromy, kolem  silnice, které škodí mladým stromům musejí být usekány 
5. Žádost Kateřiny Tumové byla vzatá ku vjedomí 
6. cesta pod starý hory se vzala ku vědomí a až po prohlédnutí se vše rozhodne 
7. cesta v Kopaninách bude co nejlepší opravená 
8. vybor se usnesl by pro dítě Julii Vondráčka byla vyslana osoba ktera se v Vídni částečně vyzná. Zároveň bylo podotykano by 
představenstvo obce se postaralo by jmenované dítě bylo co nejdříve do nějakého ošetřovacího ústavu dáno. Prozatímně musí býti 
jmenované dítě ošetřováno ve zdejší obci 
9. Výbor se usnesl na žádost Pana Metoděje Tesaře, by mu byla zvýšena cena za všechny služby kostelní z 48K. na 60K. 
 
        (Doslovný, gramaticky neupravovaný přepis  z originálu Protokolu o jednání obecního výboru, z knihy založené v roce 1892) 
 
 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2019 

 

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.1.2019 do 30.4.2019 
 
 

   

Narození:                                    Sňatky:                                        Úmrtí :                                                                                  
 

Tereza Urbánková                                    Oldřich Gracl 
Lukáš Neugebauer                                                                                                          
 

Blahopřejeme jubilantům : 
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Leden:  
61 let    Vodáková Lydie  
70 let    Mrhal Rostislav  
82 let    Guldan Zdeněk               
94 let    Ryšavá Marie 
 

Únor: 
61 let    Rozsívalová Albína 
64 let    Čuta Jaromír   
65 let    Pokorná Marie 
66 let    Komárek Jaroslav 
71 let    Skřivánková Ludmila 
73 let    Tesařová Květoslava 
73 let    Zdražilová Zora  
76 let    Kilingerová Zdeňka 
79 let    Hájková Ludmila 
84 let    Tesař Miloš 
 

Březen: 
60 let     Zhejbal Antonín 
64 let     Gloc Miloš 
64 let     Jiří Bínek 
65 let     Sáčková Ludmila 
67 let     Nasadilová Věra 
68 let     Kleinová Eliška 
68 let     Čečil Jan 
70 let     Střelcová Helena 
72 let     Horák Jan 
76 let     Tesař Karel 
76 let     Čuta Rostislav 
81 let     Hájek Antonín 
83 let     Suchánek Stanislav 
86 let     Neugebaur Jaroslav 
 
 

 
     
 

Duben: 
63 let    Poláček Dalibor 
66 let     Koukalová Marie 
67 let     Nasadil  Josef 
68 let     Böhm Vlastimil 
69 let     Matýšková Oldřiška 
70 let     Střelcová Jindřiška 
72 let     Petráš František 
73 let     Vondrášková Libuše 
76 let     Bezděková Marta 
79 let     Kilinger Jan  
89 let     Komárková Božena 
94 let     Němečková Květoslava 
 
 


