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RESPIRIUM 
 
  Na den sv. Řehoře. 
  Ostré už slunce rozřízlo mlhy a lehké jižní větry zadýchaly teplem. 
  Od fary blátem po vyšlapaném chodníčku béře se ke škole malá 
postava duchovního pastýře. 
  Tížily jej nějaké nesnáze. Hluboko skláněl bílou svou hlavu, krytou 
zimní těžkou čepicí – chvílemi se dokonce i zastavil a přemýšlel, a tu 
hlavu pořád jako by tížil cent.  
  Kladivo na věži uhodilo a odbilo deset. Ale ani snad dvacet těch 
prudkých úderů hodin nebylo by vyrušilo důstojného pána z hlubokého 
uvažování. Teprv když u školy břinklo otvírané okno a z učírny ven 
vyvalila se pára s náhlým hřmotem dětí – vzpamatoval se velebníček 
z mrákotného svého hloubání; zahlídnuv v okně vylehující tvář 
učitelovu, pohnul bříškem a přidal několik palců na drobném kroku.  
  „Pochválen buď Pán Jéžiš Kristus – velebnosti, vítáme!“ zdravily děti 
duchovního správce hlasem, který se podobal malému popěvku. 
  Velebníček pověsil na lištvu staromódní řasnatý, na dva límce 
založený svůj plášť z tmavomodrého sukna, pan učitel spravil narychlo 
kamna a dal rozvazujícímu Tomášovi pohlavek.  
  Teprve nyní řádně se pozdravili. Ale velebníček stále byl jako ve 
snách. Pojednou se z nich násilně probral, vyhlédnul jakýmsi utrpení 
plným pohledem vzhůru, a nabízeje panu rechtorovi černé bohatství 
své tabatěrky – začal třaslavým tónem, jako by prosil: 
  „Pěkně vás prosím, pane učiteli – nevíte, jak se jmenoval ten pan 
učitel v Polance, co loni zemřel?“ 
  „I – vím –“ pravil učitel a s chutí si šňupnul. „Procházka – František 
Procházka!“ 
  „Pro-cház-ka!“ Drže šňupec mezi prsty, vznesl se velebný pán rukou 
nad čelo a ďubnul do něho prostředním prstem – „Tak – tak. Ano. – 
Procházka! Ten mně dal starostí! A tak dobře jsme se znali! 
Procházka!“- -  
  „Co je s ním? Jaké starosti?“ 
  „Ale - - “ 
  „Ticho!“ zahučel učitel na zjitřenou mládež a zaklepal klíčkem o stůl. 
  „Habrůvka“ ztichla a vysoký rechtor znovu naklonil své ucho 
k velebníčkovi. 
  „I nic – nic vážného - -  docela ne. Včera u večeře jen tak nahonem 
jsem si na něho vzpomněl – ne na něho, ale na jeho jméno, a ne a ne na 
ně přijít. Pořád se mně v hlavě jako by pletlo Svo-Svo-Svoboda - - 
Svoboda - -  a na to Procházka -  ne a ne si vzpomenout. Už mně ani 
večeře nechutnala - - až jsem se zlobil na sebe - - Tak snadné jméno – 
Procházka – no – no - - špacír - -  Chodím na procházku každý den a - 
nevzpomenu si! To je divná věc, že si člověk tak jednoduché jméno 
nemůže pamatovat. Do půlnoci jsem si vám tím hlavu lámal, ani spát 
jsem nemohl, pořád jsem se na posteli převracel a ráno – jen jsem vstal 
– už jsem zas na to myslil - -Ani ve zpovědnici jsem neměl pokoje a 
jen pořád to mně na mysli leželo, jak se ten pan učitel jmenoval. Už 
jsem se za něho i pomodlil a nic – nic platno – I u oltáře a po mši svaté  
 

 
 
– a ne a ne! To je špás! - - Tak Procházka - - Včera bych byl za to 
slovo dukát dal –“ rozesmál se velebníček a tleskl si do dlaně. 
  „Je to divné –“ vsrknul učitel do nosu poslední prášek rapé, a otřepav 
prsty, běžel krotit Vaška do zadní lavice – kde z čítanky jak peří 
rozletěly se rozevláté a z hřbetu vytrhané listy. Vašek musil z lavice – 
Staněk Gargošů za ním. 
  „To mně to dalo – to mně to dalo!“ nepřestával se velebníček divit. 
  „Tak bych na to nemyslil - -“ mínil rechtor. 
  „Ja – to se řekne!“ skrčil velebníček bílou hlavu v černá ramena. – 
„Když to ale nejde – nemyslit na to! To už je tak povaha člověka, že 
když si něco zamane, ne a ne si to dát vzít. – Obyčejná hloupost to 
bývá – ani za tu řeč to nestojí, a nespím pro ni třeba celou noc. A stále 
a pořád se mně to na mysl vrací. - - V Brně – ach! Už když jsem 
kaplanoval – kolikrát o půlnoci z postele jsem vstal, obul se, oblíkl – a 
běžel jsem k Jozífkovi – však je teď kanovníkem – schválně do jeho 
kaplanky jsem běžel v noci, potmě jsem se šmátral po jeho dveřích a 
prosil jsem ho, aby mně to řek, nač jsem si nemohl vzpomenout. A 
když řekl, teprve jsem šel a měl jsem pokoj – svatý pokoj až do rána.“ 
  Pan rechtor poslouchal už jen na půl ucha. Všechnu jeho pozornost 
strhovala k sobě stále živěji a živěji rozvazující mládež. Tam Krča 
vylézal zpod lavice rozježený jak kocour, jinde na tvář pleskla dlaň. 
  „Pane hučitel – Studýnka tadyk skáče!“ 
  „Vidím – vidím - -  to se podívejme, jaký je z něho kozílek!“ 
  Zas před lavice musil jeden a to byl Psota František – obecní dítě. 
  Velebníček v nedostatku látky k dalšímu hovoru chytil se Franty. 
  „Však už dlouho dělat nebude,“ pravil jen tak ledabyle. „Přijde do 
ústavu. Paní hraběnka už to vymohla.“ 
  „Bóže – to budu rád! To se pomodlím za to, že ten tyran přijde pryč“ 
zvedl učitel oči ke stropu, kde se vzduchem chvěl magnetovaný pletací 
drát - -  „To si jednou oddechnem – vy – obec – i já - - Tam z něho 
snad přece něco vyvedou!“ 
  „I nevyvedou. Nemyslete - - Nic z něho nebude. Už jednou se paní 
hraběnka ujala takového křivého výhonku – Hlaváčka - -  a co z něho 
je? V německém ústavě až kdesi za Vídní ho vychovali a vyučili ho i 
krejčovině. A jen ho pustili jako tovaryše do světa – už byl tu. Za rok 
ho přivedli do Habrůvky šupem. Cosi provedl a předvyšetřujícím 
soudcem prohlásil, že se mu nemůže nic stát, protože nebožka stará 
hraběnka byla tajnou jeho matkou. - - Tak si pomyslete - -  ta řeč! Lidi 
se smáli a říkali mu “hrabě“ - - A sotva tu byl pár dní, už byl zase 
v prachu a teď prý je zavřený kdesi v Uhrách pro žhářství. – Tak to 
máte - - a s tím tady to jinačí nebude. Už z očí mu to kouká - - Vidíte 
ho, vidíte - -“ ukazoval na Frantu, který zelenýma svýma očima a 
všemožnými pohyby za jejich zády korespondoval se zadní lavicí. 
  Učitel – už jako na trní – podíval se na hodinky. Půl jedenácté – 
přivedl panáčkovi ještě děti do pořádku a rozešli se. 
  
 

Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi II



Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané,  
 
letošní rok začal opět v covidovém duchu. V současné době jsou opatření značně rozvolněná, a tak se mohou konat plánované kulturní akce a 
pomalu se vracíme k normálnímu životu. V březnu byl schválen rozpočet na rok 2022, příjmy 8 596 400 Kč, výdaje 12 585 700 Kč a 
financování (převod z roku 2021) 3 989 300 Kč. Z ušetřených peněz se stále počítá s doplacením dotace na opravu komunikace v obci. 
Doposud ale není dořešeno odvolání proti stavebnímu povolení. V březnu také proběhlo výběrové řízení na dodavatele rozšíření veřejného 
osvětlení u hřbitova a za zámkem Několik let připravená a odkládaná akce se konečně dostala do stavu realizace. Termín zahájení 
předpokládáme v červnu a hotovo by mělo být do září. Součástí této zakázky je i elektrifikace skladu na hřbitově. Kameníci i další řemesla 
tak budou mít k dispozici elektřinu přímo na hřbitově.  Připravuje se projektová dokumentace pro výstavbu chodníku od autobusové 
zastávky u hlavní silnice směrem do dědiny. Realizace začne  ihned po získání stavebního povolení. V plánu je také vybudování elektrické 
přípojky a konečná úprava v okolí „panského rybníka“.  Dále probíhají projekční práce na rozšíření sběrného dvora. V první etapě je potřeba 
uzavřít dvorní část a vybudovat přístřešky pro sezonní komunální techniku. Připravujeme se na dotační titul na pořízení štěpkovače a 
kompostérů pro jednotlivé domácnosti. Na rok 2022 se opět zvedla cena svozu i ukládky odpadů. Stávající výše poplatku již pokryje jen 
svoz, ale ukládku nikoliv. Pro příští rok se bude muset upravit výše poplatku. Připomínáme, že poplatky na rok 2022 je možno uhradit 
v hotovosti na obecním úřadě, nebo převodem na účet.  
  
  Vážení spoluobčané, před námi jsou velikonoční svátky. Přeji Vám, abyste si těchto pár svátečních dní i celé jarní období co nejlépe užili.  
 
 
                                                                                                                                                                                                           Libor Veverka   
 
 
 
 

KULTURA  -  ŠKOLA  -  sPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
 
 
 
 
 

Kulturní komise 
 

Masopust  

 

  Po dlouhé covidové pauze jsme se 26. února konečně mohli 
obléknout do kostýmů a obejít vesnici masopustním průvodem. 
Pojetí bylo letos trochu jiné, než jsme byli zvyklí. Průvod prošel 
pouze hlavní ulicí, lidi jsme lákali ven zpěvem a hlukem z 
nejrůznějších břinkadel. Pobavili jsme se, občerstvili se u 
štědrých spoluobčanů a pak už spěchali na náves, kde jsme akci 
zakončili společným veselím. Na maskované děti čekala 
odměna, a i pro dospělé se něco dobrého našlo! Jsme 
přesvědčeni, že toto pojetí se ujalo a příští rok akci snad 
zopakujeme, a to s ještě hojnější účastí! 
 
 

Babskej den  

 
  I divácké baby si po dlouhé době přišly 12. března na své! 
Tradičnímu setkání ku příležitosti MDŽ letos konečně nic 
nebránilo, a tak se sál začal plnit natěšenými „babami“. A že 
bylo letos na co se těšit! Kromě tradičního pokecu u sklenky 
vína, kávy a občerstvení na dámy čekal blešák a velkým 
překvapením byla předpověď budoucnosti od milé a velmi 
příjemné paní kartářky. Domů se, jako obvykle, odcházelo až 
pozdě v noci. Všechny jsme si tento „náš den“ velmi užily a už 
teď se těšíme, co přinese rok příští. 
 
 

Připravujeme 
 

1. Den dětí    28.5. 
2. Babské hody  10.-11.6.  
3. Agrotec Rally                        17.-18.6. 
4. Chlapský den  srpen 
5. Hody                                      19. – 21.8 

 

        Termíny akcí jsou orientační a budou upřesněny 

 

Velikonoční jarmark 
 

  Letos jsme chtěli zkusit něco nového, něco, co tu ještě nebylo. 
Jelikož kulturních a společenských akcí již bylo nespočet, bylo 
hodně těžké něco takového vymyslet. Ale povedlo se! Když 
máme předvánoční jarmark, proč nezkusit ten velikonoční? 
Oslovili jsme místní tvořivé ručičky a začali akci připravovat. 9. 
dubna si na své přišli jak milovníci dobrot, tak i ti, co hledali 
velikonoční dekorace, kterými by ozdobili svůj dům. Kromě 
„přesňáků“, perníčků, lineckého, báboviček, hořčicových 
specialit a „cupcaků“ mohli návštěvníci zakoupit krásné šité 
výrobky v podobě zvířátek a tašek, dále velikonočně dekorované 
polštářky, škrábané kraslice a nejrůznější jarně vyladěné 
věnečky a jiné dekorace. Na své si přišly i děti, když si 
v minidílničce mohly vytvořit nějaké pěkné ozdoby. Kdo chtěl, 
mohl si uplést velikonoční pomlázku. Překvapením byla 
„minizoo“, velké poděkování patří soukromému zemědělci panu 
Jaroslavu Věchetovi z Klobouk, který nám přivezl ovečku 
s jehňátky, kozu s kůzlátky a prasátko, což sklidilo obrovský 
úspěch, hlavně u našich nejmenších. Věříme, že tato akce měla 
úspěch a zapíše se mezi ty již tradiční. 
 
  Přejeme všem krásně prožité jarní dny a těšíme se na setkávání 
při nejrůznějších kulturou naplněných akcích!  
                                        Za kulturní komisi Markéta Rosívalová 
 
 

 
Připomínáme si... 
 
25. února – 97 let od úmrtí Aloise Mrštíka 
2. března – 110 let od úmrtí Viléma Mštíka 
18. dubna – 77 let od osvobození Rudou armádou   
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Mateřské školy 
 
  Vážení a milí čtenáři, tak nějak už si pomalu zvykáme na stále 
přítomnou hrozbu COVID-19, kvůli které jsme v listopadu 2021 
museli jít do karantény a MŠ Nikolčice uzavřít. Bohužel ani 
v novém roce 2022 jsme se tomu nevyhnuli. Mateřská školka 
Nikolčice byla uzavřena od pátku 11. 2. 2022 do úterý 15. 2. 
2022. Ani Mateřská školka Diváky se karanténním opatřením 
nevyhnula a díky pozitivně testovanému dítku, byla školka 
uzavřena v pátek 11. 2. 2022. Snažíme se maximálně 
zodpovědně postupovat, ať už při testování zaměstnanců, tak i 
trasování rizikových kontaktů. Pravidla se neustále mění a tato 
doba pandemie nás naučila rychle, flexibilně reagovat a vnímat 
změny. Určitě nebudu mluvit jen za sebe, když napíši, že už 
jsme z této doby unaveni a vyhlížíme lepší zítřky. Pozitivní 
náladou nás nabíjí sluníčko a pozvolna přicházející jaro 
s postupným rozvolňováním. S dětmi ze školky chodíme na 
vycházky a trénujeme tak správné a bezpečné chování dětí 
v různých dopravních situacích, ale také v přírodě, kam chodíme 
nejraději.  
V lednu jsme ve školce Diváky i Nikolčice zorganizovali 
preventivní screeningové vyšetření zraku. Paní Mgr. Andrea 
Košťálová (Jeřábková) – ortoptista a optometrista svým vlídným 
přístupem  vyšetřila zrak všem dětem, jejichž rodiče projevili 
zájem. 
V měsíci lednu jsme pro starší děti z MŠ uspořádali v budově 
ZŠ Nikolčice projektový den s názvem: Robotika. Téma 
projektového dne bylo zvoleno na míru věkové skupině dětí. 
Cílem bylo rozšířit povědomí o ICT  technice a robotizaci, která 
je již nedílnou součástí dnešní doby. A to se nám díky tomuto 
dnu povedlo.  Formou hry, prací s tablety, ale i s Bee-boty 
se chlapci i dívky učili základům programování a uvědomili si 
nejen budoucnost, ale i důležitost tohoto odvětví. 
ZŠ a MŠ Nikolčice přísp. org. se zapojila do projektu: Odrazy – 
obrazy křídel, díky kterému jsme získali krásný atlas ptáků. 
Projekt bude završen výstavou prací v Ekocentru Trkmanka a 
naše účast bude ohodnocena dalekohledem na pozorování ptáků. 
Projekt je zaměřen na environmentální a estetickou výchovu, 
jehož cílem je rozšířit povědomí o prospěšnosti ochrany ptactva 
a o jeho kráse. 
Blíží se zápis do 1. ročníku ZŠ, který je naplánován na 6. 4. 
2022 v ZŠ Nikolčice a 7. 4. 2022 v ZŠ Diváky. V MŠ Nikolčice 
je letos 8 předškoláků a v MŠ Diváky jsou 4 předškoláci.  
Zápis do první třídy je pro děti velký den a my po celý školní 
rok připravujeme předškoláky k tomu, aby se jim ve škole líbilo. 
Snažíme se, aby děti uměly vše, co mají umět a v první třídě pak 
nebyly ve stresu a učení je bavilo.  Proto také ve školce 
pořádáme projektové dny: Škola na nečisto, kde děti 
seznamujeme s komunikační platformou Teams, díky které se 
děti on-line  potkají se svými budoucími spolužáky z MŠ 
Diváky. Před samotným zápisem do první třídy  proběhne pro 
zájemce bezplatný mini kroužek Předškoláček, kde si předškolní 
děti v doprovodu rodičů zahrají na školu. 
Zápis do MŠ je naplánován na  10. 5. 2022 v MŠ Nikolčice a 11. 
5. 2022 v MŠ Diváky.  
 
Závěrem Vám čtenářům obecního zpravodaje chci popřát hlavně 
zdraví a optimistický výhled do dalších dnů.  
 
                                                                         Ing. Petra Vávrová  
                           zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání 
 
 

Školní družina Diváky 
 

  S příchodem nového roku nás ve školní družině na 
začátku měsíce ledna přivítal skladatel Leoš Janáček svými 
Příhodami lišky Bystroušky. Dne 5.1. proběhla soutěž o 
„pexesového krále“, dále dne 12.1. proběhlo velmi oblíbené 
„čajové odpoledne s pohádkou“, děti si přinesly své oblíbené 
čaje a pohádkové knihy. Akce se zdařila, děti si ji velmi užily. 
V tříkrálovém tvoření si děti vyrobily královskou korunu. 
Nechybělo povídání a krátké shlédnutí dokumentu „Jak se 
staráme o zvířátka v zimě“.  Ani v únoru jsme nezaháleli. 
 

 
 
Protože máme letošní zaměření na hudbu, pokračujeme dál, a to 
s hudebním skladatelem Georgem Bizetem a jeho nejznámější 
operou Carmen. Na Youtubu děti zhlédly ukázku opery Carmen 
a podle fantazie si namalovaly Carmen-tanečnici.  Hned na 
začátku měsíce proběhl Projektový týden „Maškaráda“. V tomto 
týdnu si děti vyráběly masky na dětský maškarní ples, které 
využily při karnevalovém rejdění. Dne 9.2. proběhla soutěž 
v piškvorkách, kde se ukázalo, kdo má tvz. „pod čepicí“ a 
dokáže chytrým tahem křížkem totálně zablokovat soupeře. Děti 
projevily zdravého soutěživého ducha a rovněž hru fair play. 
Nechybělo vyhlášení nejlepšího hráče – pasovaného na 
„piškvorkového krále“. Dále nás čekalo školní kolo Superstar 
ŠD, soutěžilo se ve zpěvu, hře na flétnu, hře na dětské klávesy. 
Musím přiznat, že jsem byla velmi mile překvapena a potěšena, 
protože se zapojily úplně všechny děti, které v oddělení jsou. 
Odměnou jim byl, za perfektní výkon, udělen certifikát 
Superstar ŠD ZŠ Diváky a deseti nejlepším udělena zlatá 
medaile. A protože je v únoru také svátek sv.Valentýna, 
neopomenuly děti vytvořit „zamilované“ přáníčko pro rodiče.  
  Březen jsme začaly s naším hudebním skladatelem Karlem 
Svobodou a jeho nejznámějším muzikálem Drákula, dalším 
v pořadí je např. Noc na Karlštejně, Monte Cristo, Golem.  
 
                                                   Jana Vacenovská - vychovatelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní škola 
 

  Vážení občané, přátelé školy, 
ani jsme se nenadáli a máme za sebou první pololetí šk. roku 
2021/22, a proto mi dovolte, abych ve stručnosti zhodnotila 
činnost naší základní školy. Koncem prvního pololetí jsme 
opakovali učivo, pololetí bylo ukončeno 31.1.2022. Žáci 
obdrželi tradiční výpis vysvědčení. Následovaly pololetní 
prázdniny. 
  V lednu se v naší škole uskutečnil projektový den s názvem 
„Robotika“, kterého se zúčastnili nejen žáci ZŠ ze 3., 4. a 7. 
třídy, ale také naši předškoláci. V únoru měli žáci možnost 
zhlédnout velmi zajímavou výstavu, kterou připravil v místní 
lidové knihovně, ve spolupráci s MUDr. Šáchou, pan Miloslav 
Matýšek. Ten se podělil o své dřevořezby. Žáci 8. ročníku měli 
možnost virtuálně navštívit Jadernou elektrárnu Dukovany. 
V Divákách nejmenší žáci přivítali p. Elišku Krmelovou, která 
pro ně připravila v rámci etické výchovy pěknou besedu na téma 
„Kamarád“.  Březen jsme zahájili projektem „Březen měsíc 
knihy“. Žáci ve třídách si připravili čtenářské koutky, které 
využívají o přestávkách. V tomto měsíci byly vyhlášeny pro 
žáky jarní prázdniny. V době volných dnů (prázdnin) byla díky 
našemu panu školníkovi nově vymalována sborovna, proběhlo 
obnovení a modernizace jejího vybavení. Provozní zaměstnanci 
provedli celkový generální úklid tříd, prostor školy a školních 
kuchyní. V Divákách byly v obou třídách nainstalovány nové  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
interaktivní tabule. Po dodání dataprojektorů proběhne, zhruba 
po Velikonocích, dokončení instalace. Dne 25. března vyhlásí 
žákovský parlament „Retro den“. Žáci zažijí den jako 
v minulosti a přijdou v retro stylu do školy. Akce je součástí 
projektu www.hrdaskola.cz. 28. března proběhne v rámci 
čtenářské gramotnosti školní kolo v recitační soutěži. Vítězové 
pojedou na oblastní kolo do Velkých Němčic a dále se zúčastní i 
tradičního Boleradického džbánku. Konec měsíce března 
završíme velkolepou školní výstavou ke 430. výročí narození J. 
A. Komenského. Pokud bych chtěla zhodnotit práci žáků v 1. 
pol., musím říci, že žáci pracovali v klidné žákovské atmosféře, 
pedagogové vstřícným přístupem opět pomáhali žákům 
k dosažení dobrých učebních výsledků.  S velmi pěknými 
výsledky reprezentovali žáci naši školu v okresní dějepisné, 
češtinářské a zeměpisné olympiádě, ale také v oblasti sportu. 
V pondělí 21. března se žáci opět zapojí do mezinárodní soutěže 
Matematický Klokan. Těšíme se na úspěšné řešitele. V rámci 
dopravní výchovy se žáci zapojí do dopravního kurzu. Navštíví 
dopravní hřiště v Hustopečích a budou reprezentovat školu 
v dopravní soutěži také v Hustopečích. Co se týče dalších aktivit 
školy, plánujeme výchovný koncert s manželi Šáchovými, 
velikonoční dílny pro žáky a „Nikolčickou lyru“ pro partnerské 
školy. Navštívíme žáky 5. ročníku v ZŠ Křepice a představíme  
jim naši školu. Společně nastavíme třídní klima na nový školní 
rok. Druhou květnovou neděli zveme všechny maminky a 
babičky na oslavu Dne matek. Program ZŠ a MŠ bude probíhat 
v kulturním domě v Nikolčicích. 
  Škola realizuje probíhající projekt Šablony III v oblasti 
personální podpory a uskutečnění projektových dnů v MŠ a ZŠ. 
Osvědčilo se nám i tzv. doučování žáků podporované MŠMT. 
V rámci digitalizace škol bude doučování pokračovat až do 
konce školního roku. V současnosti plánujeme a budeme 
realizovat projekt Digitalizace MŠ a ZŠ. Projekt podporuje 
zkvalitnění vzdělávání v oblasti ICT. Realizace Digitalizace škol 
by měla proběhnout do konce kalendářního roku. Naše škola má 
výhodu, že zahájila pilotně výuku Informatiky podle ŠVP od 1. 
9. 2021, tím pádem obdrží navíc finanční prostředky na 
modernizaci. Velmi dobře také pokračuje spolupráce 
s mikroregionem Hustopečsko. Nyní v březnu bude probíhat 
beseda se spisovatelkou K. Smolíkovou, pro žáky 8. a 9. roč., 
kterou zaštiťuje právě mikroregion Hustopečsko. V únoru jsme 
uskutečnili v rámci tříd tradiční „Nikolčickou laťku“, úspěšní 
sportovci budou školu reprezentovat 5. 4. 2022 v ZŠ Velké 
Němčice. Koncem března se žáci zúčastní tradiční Křepické 
veverky, soutěži mladších žáků vše šplhu.  Konečně po dvou 
letech jsme uskutečnili pro žáky 1. st. lyžařský výcvikový kurz 
v Němčičkách. O kurz byl značný zájem, který projevili i rodiče 
dětí předškoláků z Divák. Kurz byl zdařilý, protože nám přálo 
počasí. Po dvou letech se pomalu navracíme k normálu. Žáci ani 
zaměstnanci se již netestují, nemusí nosit ani ochranu dýchacích 
cest a dochází k celkovému rozvolňování. Vrátíme se k možným 
výletům, návštěvám filmových představení, objednáme pro žáky 
mobilní planetárium, připravíme Školní akademii, uskutečním 
tradiční průběh ročníkových prací žáků 9. roč. na obci a 
oprášíme tradiční sportovní hry. 
  Ani se nenadějeme a bude tu čas přijímacích zkoušek. V 
souvislosti s blížícími se přijímačkami byla opět zahájena pro 
naše žáky pravidelná příprava žáků na přijímací zkoušky. 
Celkový počet vycházejících žáků je 23. 
    Začátkem dubna přivítají děti MŠ a žáci ZŠ na Vítání 
občánků v Nikolčicích nově narozené děti svým kulturním 
programem. Nově narozené děti přivítají žáci i v Divákách. Ke 
konci školního roku bychom všechny občany a příznivce školy 
chtěli pozvat na akci Letní setkání s občany. Otevřeme školu 
veřejnosti a představíme další vizi naší školy. Přesný termín 
bude zveřejněn na webu školy. Akce je plánovaná ve spolupráci 
s obcí Nikolčice. 
  Závěrem, čeká nás všechny pravděpodobně ještě chvíli nelehké 
období, které ale určitě společně zvládneme. V případě jakékoliv 
změny v naší škole, vás budeme neprodleně informovat. Nadále 
platí, že budete-li cokoliv potřebovat, obraťte se na vedení 
školy. 
  Děkuji všem učitelům a provozním pracovníkům za velmi 
 

dobrou práci během 1. pololetí. Děkuji rodičům a veřejnosti za 
podporu školy. Nezapomeňme, že velikonoční prázdniny 
proběhnou ve čtvrtek dne 14. 4. 2022. V úterý dne 18. 4. 2022 se 
opět sejdeme ve škole. 
  Jménem všech pracovníků školy vám přeji krásné prožití 
velikonočních svátků, klid a mír. 
Dětem přeji hodně sluníčka a krásné jaro s bohatou pomlázkou. 
 

                                             Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TJ Diváky, z.s. 
 
  Rok 2022 jsme začali dne 8. ledna valnou hromadou v 
prostorách obecní hospody. V současné době je před námi jarní 
část sezóny 2021/22, do které nastupujeme po podzimu ze 4. 
místa. První utkání na místním hřišti je plánováno odehrát až 
1.5.2022. Dle rozpisu na jaro však začínáme třemi zápasy na 
hřištích soupeřů. 
  Do letošního roku vstupujeme s plánem na pokračování 
rekonstrukce kabin a to vymalováním vnitřních prostorů a 
napuštěním dřevěných venkovních podhledů. V okénku máme 
také částečnou opravu buňky, která slouží jako bufet a 
vybudování zábrany za zadní bránou. Bude to však chtít 
zvýšenou aktivitu členské základny a štěstí při hledání 
odborníků (jde o práce tesařské, zámečnické, malířské). Naše 
snaha bude záviset také na stavu pandemie, která ve velké míře 
ovlivňuje veškeré dění kolem nás. Zde je nutné si uvědomit, že 
na prvním místě je zdraví a proto každé vylepšení sportovního 
stánku bude úspěchem.  
 

Jaroslav Hekl, předseda TJ 
 
 

Rozlosování jaro 
 
SO 2.4. 

 
15:30 

Zaječí B - Diváky 
 

 
NE 10.4. 

 
 

 
volno 

 
NE 17.4. 

 
10:00 

 
Přibice B - Diváky 

 
NE 24.4. 

 
16.00 

Hustopeče, Horní Bojanovice - 
Diváky 

 
NE 1.5. 

 
16:30 

 
Diváky - Pasohlávky 

 
NE 8.5. 

 
16:30  

 
Uherčice - Diváky 

 
NE 15.5. 

 
17:00 

 
Diváky – Velké Pavlovice „C“ 

 
NE 22.5. 

 
10:30 

 
Velké Němčice „B“- Diváky 

 
NE 29.5. 

 
17:00 

 
Diváky  - Velké Hostěrádky 

 
NE 5.6 

 
17:00 

 
Pouzdřany -Diváky 

 
NE 12.6. 

 
17:00 

 
Diváky - Šakvice 
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VELIKONOČNÍ JARMARK 



 
 
 

          
      Z kronik  
 

Protokol o schůzi obecního výboru svolané na 11. srpna 1918 za příčinou projednání o pronajatí obecního hostince po 1. lednu 1919. 
 
1. Obecní výbor usnáší se nedávati již obecního hostince do pronájmu, neboť výdaje spojené s udržováním jeho nejsou úměrny příjmům a 
nad  to hrozí naléhavá velká oprava, která by obec velmi zatížila. Usneseno tedy obecní hostinec prodati. Obecní úřad  má ohlásiti veřejnou 
dražbu v denních listech s nejmenším podáním 30.000K. t.j. třicet tisíc korun. Stržený peníz má sloužit na přístavbu kanceláře obecní ku 
skladišti hasičskému a ostatní má se uložiti co kmenové jmění. Kdyby hostinec nebylo by prodati, budiž znovu pronajat dražbou insercí 
oznámenou. 
2. Na žádost poštovního posla stanoví se tomuto pevný měsíční plat 30 K t.j. třicet korun od 1. srpna 1918 
3. Pan Ludvík Kutálek vylučuje se ze sezení obecního výboru, poněvadž po třikráté byv pozván do sezení, ani se nedostavil, ani neomluvil 
 
        (Doslovný, gramaticky neupravovaný přepis  z originálu Protokolu o jednání obecního výboru, z knihy založené v roce 1892) 
 
 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2022 

 

Údaje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.1.2022 do 30.4.2022 
(Pokud nejsou některé údaje uvedené, je to z důvodu, že je obecní úřad nemá k dispozici.) 

 
   
Narození:                                    Sňatky:                                        Úmrtí :                                                                                                               
Dalibor Neugebauer                                                     
Jakub Dosoudil 
Hynek Gratzl 
Aneta Belová 
 
 
   
 

Blahopřejeme jubilantům : 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termín uzávěrky dalšího čísla : 10.8.2022 
Na vydání tohoto čísla Zpravodaje spolupracovali: Marie Němečková, Radka Prokešová, Mgr. Jitka Gebauerová, Libor Veverka, Markéta Rosívalová, Jaroslav Hekl, Petra Vávrová, 
Jana Vacenovská . 

Občasník obce Diváky Habrůvka, vydává Obec Diváky, 691 71 Diváky 110, IČO 00283100. 
Zaregistrováno MK ČR E 14521. Neprošlo jazykovou úpravou.  
Email: divaky@divaky.cz                                  NEPRODEJNÉ 

Leden:  
64 let    Vodáková Lydie  
73 let    Mrhal Rostislav  
97 let    Ryšavá Marie 
        
 

Únor: 
61 let    Gratzlová Františka 
62 let    Komárek Rostislav 
64 let    Rozsívalová Albína 
67 let    Čuta Jaromír   
68 let    Pokorná Marie 
69 let    Komárek Jaroslav 
74 let    Skřivánková Ludmila 
76 let    Tesařová Květoslava 
76 let    Zdražilová Zora  
79 let    Kilingerová Zdeňka 
82 let    Hájková Ludmila 
87 let    Tesař Miloš 
 

Březen: 
62 let    Valíček Josef     
63 let    Zhejbal Antonín 
65 let    Trojan Pavel 
65 let    Hökl Stanislav 
67 let    Gloc Miloš 
67 let    Jiří Bínek 
68 let    Sáčková Ludmila 
70 let    Nasadilová Věra 
71 let    Čečil Jan 
73 let    Střelcová Helena 
79 let    Čuta Rostislav 
84 let    Hájek Antonín 
86 let    Suchánek Stanislav 
 
 

Duben: 
60 let    Bínková Jitka 
60 let    Ryšavý Antonín 
64 let    Höklová Irena 
66 let    Poláček Dalibor 
69 let    Koukalová Marie 
70 let    Nasadil  Josef 
71 let    Böhm Vlastimil 
73 let    Střelcová Jindřiška 
75 let    Petráš František 
76 let    Vondrášková Libuše 
79 let    Bezděková Marta 
82 let    Kilinger Jan  
 
 

Jaromír Čuta 


