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KOLEM SVATÉHO JANA KŘTITELE
Zrání
Na svatého Jana otvírá se létu brána

První plody zrají, v pláni slunce zlatě hoří les. Země jako krví
zbrocená rozlévá se v máku hrnce těžký nach, růžemi voní zahrádky,
nějak lehce dýchá les. Rybízové keře jsou obsypány plodem, zapalují
se už i třešně, plny jsou ploty malin, horkem vypráhlá ústa osvěžují
děti chladivou krví jahod. Na svatého Jana jahody do džbána. Co jich
bylo, co jich bylo! -Velebů Frantík celé dny na křivých svých nožkách
šmoulal se lesy, a když vycházel z bučin, plné hrnce „truskavců“
odnášel do zámku, k Frau Ebr, na faru i do školy, snad jen jahodami
byl živ, od pondělka do neděle měl červení jejich stále umazanou tvář.
Až do Dubňan je táta jeho nosil i do Brna a do chaloupky zakutálel se
zas jednou nějaký ten groš. – Hřiby ještě tak, hřiby kdyby chtěly růst!
Půl Habrůvky by se jimi sytilo den co den a jak loni i předloni na
vozech by je odváželi do Brna. Nejen Velebům, celé chudé Habrůvce
pomohl by zas na čas Bůh. Ale není jich – nekvete ještě zem. - „Tak pořádně dýšč – hneď be bele ven. A potem se neptajó, jak be
chudýmu lidu belo zas dobře. – Šak só temu dva roke, jen z Habrůvke
prodalo se hříbků za dvě sta rénskéch. V Lóčkách bel jeden lifrant a ten
v košách na dvóch vozech deň jak deň jich vozel na štácí. Všecko do
Vídňa. Já s dětma tenkrát po lesách nasbíral přes padesát rénskéch!“
vzpomínal starý Veleba, nejproslulejší „hubař“ z Habrůvky. „Hale
dokaváď ešče v lese néni bílo, dokáď zem néni poplesnivělá – néni
hříbků, néni naděje.“
A příroda nepomýšlela na hojivý déšť. Lidé a zvířata horkem vláčeli
se jak opilí. Nikde vláhy, nikde chládku, země pukala jak roztrhaná
kůra v tisícero ran, zvadle k zemi chýlily se rostlinky, při životě
udržované jen rosou milosrdné noci. Od úsvitu rána až do chvíle
stmívání v úpalu slunce v polích pilně pracoval lid, žita šedla, lánem
vlnila se údolí a svahy, zrnka bobtnala v živný chléb. Na svatého Víta
půl zrnka žita. - - Sedláci už objednávají kosy až odkudsi z Karpat a jak
děti s radostí ukazují si navzájem své nástroje, kde vyryto měli svá
jména i číslo domu. Radní Chalupa, sotva mu Ráček kosu dodal, hned
si ji také nasadil a na jetelině v humnech vyzkoušel lehký její říz. Sekla

„véborně“. Tak velkou radost měl z kosy, že s ní i k Maxlovi přišel se
„pochlubit“ a s kosou pak na louce v chladivé trávě „přespal“ celou
noc.
Tak se chystala Habrůvka k největší slavnosti léta. Už byly tu, před
vraty, stodolou bujné chvíle žní. Spravovaly se vozy, v kopcích pro
mandelňáky se vyrovnávaly úvozy, do mlýnů se rozváželo poslední
zrno, a jen hojnost, hojnost chleba a buchet rač, Pane Bože, seslat na
zem, tělo už se rádo vykoupe v znoji vysilujících žní!

Doubrava
Krásná je doubrava v červnové chvíli. Zeleň, v jedno slita
v neproniknutelnou zeď houštiny, hustými korunami ochlazuje dole na
zemi v rozkošné přítmí steloucí se stín. Chodí člověk líbeznými těmi
alejemi lesních průchodů, jak parkem ohromným, zlato kape na temnou
zem, všude cítit vůni nádherné střemdavy.
Životem jen jen se mihotá bezpočetným tvorstvem navštívená seč.
V stinném krytu bezpečně v loži hoví si hmyzem obletovaná zvěř.
Bujné traviny v mocných proudech stékají po stráních, v rojích celými
mraky víří, nadnáší se a zas k zemi se níží vzduchem kolotající hmyz.
V zmatku vysokých trav ojediněle tu zvedá nádhernou svou korunu
lilie královská, svítí komonice, fialové orchideje jak svíčky rovné
kolíbají se ve stínu, krásně malovaný kosatec nizounko jak hvězdička
žlutá, rozložená na tři strany, přisedá k zemi. Všechno kvete a všude
vůně, barva, plápol, jas a hravý rozmar v bujnosti své překypující flóry.
„Kuku! Kuku! Akaku – kuku! „zblízka a do daleka, jako za devaterou
zdí v ozvěnách i bez ozvěn rozléhá se volání žežulky. Dlouho ji slyšet
– nemá konce její volání.
Ptactvo zvolna umlká. Jen do svatého Víta zpívá slavík, po svatém
Janě i černohlávek oněmí, neslyšet už ani pěnic – jen žluva svým
flétnovým hlasem občas zahvízdne do lesního ticha.
Dlouho ránem po zelené říši svého revíru bloudí pan fořt. Ani domů
se mu nechce ze vší té vůně a mazlivé vláhy chladem prosycených
zákoutí. Už k osmé hodině ranní usýchá rosa po zemi, k odpočinku zve
měkký mech.
Ach, krásná je červnová chvíle uprostřed doubravy, kdy jaro ještě
neskonalo a léto už se plní tajemnou předtuchou v plod se nalívající
přírody.
Alois a Vilém Mrštíkové Rok na vsi II

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
z první poloviny letošního roku jsme byli nuceni přesunout některé plánované akce. Většina z nich je již dodavatelsky zajištěna, a tak by
měly být hotovy ještě v tomto roce. Co však určitě letos neproběhne, je oprava komunikace v části „Záhumna“. Po peripetiích se stavebním
povolením,o kterých jste byli informováni v minulém zpravodaji, nám byla zamítnuta žádost o dotaci. Nyní je již vše vyřešeno a stavební
povolení je platné. Dál se budeme snažit o zařazení akce do dalších vhodných dotačních programů, pokud ovšem budou vyhlášeny. Práce na
rozšíření veřejného osvětlení u hřbitova a za kostelem již započaly, elektrická přípojka k rybníku a prodloužení chodníku u autobusové
zastávky mají termín realizace do konce listopadu. Ve škole i na dalších obecních budovách probíhají průběžně údržbářské práce.
V uplynulém období jsme uzavřeli s městem Hustopeče Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků. Nově se tedy nebudou přestupky řešit v komisi v Divákách, ale všechny již v Hustopečích. Protože v obci není JSDH, a tudíž
obec nemůže zajistit požární ochranu na svém území, byla uzavřena Dohoda o poskytnutí požární ochrany s obcí Šitbořice prostřednictvím
její JSDH. Obě řešení, tedy jak přestupky, tak i požární ochrana jsou placené. V současné době dochází k drastickému zvyšování cen
elektrické energie i plynu. Největším „obecním“ odběratelem plynu je škola a v elektrické energii je to veřejné osvětlení.
Ve dnech 23. a 24. září se konají komunální volby, do senátu se v letošním roce na okrese Břeclav nevolí. Děkuji všem zastupitelům za
aktivní pomoc při správě obce.
Po dvouleté covidové pauze se vrátily kulturní i sportovní akce. Spektrum těchto akcí je velké, od těch pro děti až po seniory a vybrat si
tedy může téměř každý. Všem, kteří se podílí na jejich organizaci na úkor svého volného času, patří velký dík.
S končícími prázdninami končí i období letních dovolených. V obci jsou v těchto dnech v plném proudu přípravy na tradiční hody, během
kterých celá vesnice ožívá. Nenechte si tuto neopakovatelnou atmosféru ujít. Přeji Vám všem pěkný kulturní zážitek z hodů a klidný zbytek
léta.
Libor Veverka

KULTURA - ŠKOLA - sPORT
TJ Diváky, z.s.
Jsme rádi, že po covidové době se nám podařilo odehrát jarní
sezonu. A dá se říct, že i úspěšně. Jsme hrdi, že se můžeme
pochlubit nejlepším střelcem IV. Třídy sk.C, kterým se stal Libor
Veverka se 14 střelenými góly za sezonu. Na akci Dědina –
Záhumna mu byla předána cena od okresu a od TJ Diváky dostal
na památku dres. Ještě jednou gratulujeme a přejeme, ať se mu
daří i nadále. Také nám dělá radost, že se dokážeme rovnat
ostatním týmům, aniž bychom museli kupovat cizí hráče. Náš tým
je složený jen z diváckých mužů. Na střídačce se objevují i mladší
hráči, a tak snad nebudeme bráni jako nejstarší tým okresu. Náš
nejstarší hráč oslaví v listopadu životní jubileum 50 let a stále
zvládá držet krok i s mnohem mladšími protihráči. Doufáme, že
mu zdraví vydrží a bude oporou i nadále. Dalo by se říci, že jsme
si vybojovali postup o třídu výše, protože novou sezonu začínáme
ve 3. třídě. Pravda je, že jsme o postup moc nestáli, ale 4. třídu
zrušili, a tak nás čeká těžší období. Ve skupině máme o čtyři týmy
navíc a tak bude sezona delší. Vyšší třída nás také přinutila
vylepšit hřiště. Kabiny získaly nový nátěr, který už čeká jen na
šikovného malíře, který domaluje klubový znak. Za zadní brankou
jsme postavili zábrany, zde se sluší poděkovat i nefotbalistům,
kteří se podíleli: panu Neugebauerovi za techniku a panu
Moravcovi za železo. V současné době jsme řešili problém se
zápasem s Uherčicemi, který se hraje na Divácké hody. Požádali
jsme soupeře o náhradní termín, ale bohužel Uherčice nebyly
ochotny přistoupit na žádný námi zvolený náhradní termín. Tak to
vypadá, že kluci nastoupí v krojích a stárky budou roztleskávat.
Zveme všechny vášnivé fandy- pojďte fandit.

dětem, přinutili jsme některé mladé jít hrát k protihráčům.
Někteří to sice oplakali, ale nakonec byli rádi, že si pořádně
zahráli. Mládí bylo poznat, a tak jindy vyrovnaný zápas ovládla
omladina. „Staříci“ se ale nenechali zahanbit a bojovali až do
konce. Strategie zápasu je ale vždy stejná – hlavně se pobavit a
nezranit. Rozhodčí zápasu byl pan Hekl a svou funkci bral velice
vážně, protože žádné nesportovní chování nikomu neprošlo.
Musel písknout i penaltu, z pohledu nezaujatého diváka byl faul
nafingován. Ale vše dopadlo tak jak mělo, vyhrál ten lepší tým.
Děkujeme všem zúčastněným a doufáme že se dostaví i příští
rok. A není důležité, zda je člověku deset nebo šedesát let. I
nejstarší hráč šedesátník se vyrovnal svým výkonem třicátníkům.
Závěrem zbývá poděkovat všem, co se stále snaží udržet náš
fotbal aktivní, za jejich čas a práci. Jejich drahým polovičkám za
trpělívost, bez čeho by to také nešlo. Hráčům přejme pevné
nervy, hodně sil a zdraví v nové sezoně. Fotbalu zdar!!!
Karel Stehlík
kolo

datum

čas

týmy

2.

14.8.

17:00

Hustopeče B/H. Bojanovice - Diváky

3.

21.8.

17:00

Diváky - Uherčice

4.

28.8.

17:00

Diváky - Šitbořice

5.

3.9.

13:30

Zaječí/Rakvice B - Diváky

6.

11.9.

16:30

Diváky – Velké Hostěrádky

7.

17.9.

16:00

Popice - Diváky

8.

25.9.

16:00

Diváky - Brumovice

Dědina - Záhumna

9.

1.10.

15:30

Klobouky - Diváky

Letos jsme opět pořádali velké fotbalové utkání, ve kterém proti
sobě nastoupili hráči bydlící v Dědině a v Záhumnech. Letos se
nám sešlo nečekaně mnoho hráčů. Dá se říct, že nám dorůstá nová
fotbalová generace, protože tým Dědiny nastoupil ve věku do
patnácti let. Aby utkání nemuselo být přejmenováno na staří proti

10.

9.10.

15:30

Diváky - Velké Němčice B

11.

16.10.

15:00

Kobylí - Diváky

12.

23.10.

15:00

Diváky – Velké Pavlovice C

13.

30.10.

14:00

Starovice - Diváky

1.

6.11.

14:00

Diváky - Pouzdřany

Základní škola
Jako již tradičně Vás budu informovat o dění v naší škole za
uplynulé období. Po zrušení veškerých proticovidových opatření se
všichni navrátili zpět k normálnímu životu. Překvapila nás
nečekaná situace ve světě, která se dotkla i oblasti školství. Také
v naší škole od poloviny dubna se vzdělává 6 žáků z Ukrajiny.
V době adaptačního období jsme se postupně poznávali a
v současné době jsou tito žáci již plně začleněni do vzdělávacího
procesu. V průběhu výuky žáci navštěvují speciální hodiny
českého jazyka, kde dochází k upevňování a zlepšování
komunikace v českém jazyce.
Po uvolnění opatření jsme postupně začleňovali plánované
aktivity do dění naší školy.
Měsíc duben se v naší škole odehrával ve znamení bezpečnosti.
Celý měsíc jsme se věnovali problematice bezpečnosti silničního
provozu. Žáci navštívili dopravní hřiště v Hustopečích, a tak si
mohli vyzkoušet znalosti z teoretické přípravy v praxi. V 1.
aprílový den jsme pak na podporu lidí s Downovým syndromem
vyhlásili Ponožkový den. V březnu a dubnu byly připraveny pro
žáky pohybové aktivity, jako např. Velkoněmčická laťka či
plavecký výcvikový kurz . V rámci podpory čtenářské gramotnosti
proběhla recitační soutěž Němčický Pegásek a školní kola
v recitaci. Před Velikonocemi jsme pořádali výchovný koncert ve
spolupráci s manželi Šáchovými. Děkujeme jim tímto za
spolupráci, ke které dochází pravidelně. V rámci velikonočních
svátků si třídní učitelé pro žáky připravili velikonoční dílny. Dne
24.4. jsme společně oslavili Den Země. Program připravili žáci 9.
ročníku pod vedením svého třídního učitele. Měsíc bezpečnosti
jsme završili 5.5., kdy se vybraní žáci účastnili dopravní soutěže
v Hustopečích. Umístili se na krásném 3. místě a postoupili do
okresního kola. Těmto žákům gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci školy. Důležitou událostí byl 6. duben 2022, kdy se
konal zápis do prvního ročníku ZŠ v Nikolčicích a o den později
probíhal v Divákách. K zápisu přišlo 13 předškoláků. Tři
předškoláci zažádali o odklad, 10 předškoláků bylo přijato. Těšíme
se na prvňáčky v novém školním roce 2022/2023 a jejich rodiče
zveme na informativní schůzku, která se koná 23.6.2022 v 15:30
v budově ZŠ Nikolčice. 8.5. jsme oslavili v kulturním domě
v Nikolčicích Den matek, kde naši žáci zpívali a recitovali a tím
všem maminkám, babičkám a tetičkám poděkovali. Sestřih z toho
dne můžete zhlédnout přes odkaz na webových stránkách školy.
Strávili jsme velmi pěkné, společně strávené nedělní odpoledne.
Děkuji všem pedagogům MŠ a ZŠ za přípravu krásného programu.
Hned v následujícím týdnu jsme pozvali žáky z okolních
partnerských škol a uspořádali pro ně pěveckou soutěž
Nikolčickou lyru. Zúčastnili se jí vybraní žáci prvního stupně ze
ZŠ Křepice, ZŠ Velké Němčice, ZŠ Boleradice a ZŠ Těšany. Byli
jsme rádi, že jsme po delší prodlevě mohli opět uspořádat setkání
s dalšími školami. V půlce května byl vyhlášen také sběr starého
papíru. Konec května se nesl ve znamení školního výletu.
Tentokrát se žáci 5.- 9. třídy 26.5. vydali na Macochu. Program
měli opravdu bohatý a dobrodružný, od prohlídky jeskyně až po
jízdu lodičkami. Počasí v tento den bylo naprosto optimální, a tak
není divu, že ohlasy z takto vydařeného výletu jsou více než
pozitivní. V pondělí 30.5. proběhlo fotografování tříd, a tak budou
mít všichni upomínku na uplynulý školní rok. V posledním
květnovém dni nás navštívila Policie ČR se svým preventivním
programem pro 3., 4. a 9. třídu. Po celý školní rok probíhala
oblíbená aktivita hodiny anglického jazyky s rodilým mluvčím ve
3. – 9. ročníku. V této aktivitě budeme pokračovat i v příštím
školním roce. Den dětí jsme oslavili muzikoterapií s úžasným
interaktivním programem „Dostaň se do rytmu!“ Program vedl
pan Jiří Bouda ze skupiny Denbaya se svými bubny djembe, na
které si žáci pod jeho vedením také zabubnovali. Dne 2.6. nás
čekala výprava nad Nikolčice na oblast „Nivky“, kde proběhlo
cvičení parašutistů armády ČR. Mezi parašutisty byl i tatínek naší
žákyně. Nadšení z toho, že jsme mohli být svědky takovéhoto
cvičení, bylo veliké. Dne 7.6. a 10.6. proběhl pro žáky 1.st.
workshop enviromentální výchovy ve spolupráci s JMK. Žáci 3.5. ročníku se zúčastnili florbalového turnaje, který pořádala ZŠ
Klobouky. V tomto turnaji jsme obsadili krásné 2. místo.
Gratulujeme. Dne 9.6. se zúčastnilo vedení školy oslav 90. výročí

založení partnerské školy v Dolních Zelenicích. Celé setkání
s přáteli ze Slovenska proběhlo v přátelském duchu. V rámci
tohoto setkání jsme společně naplánovali sportovní hry, které se
v Dolních Zelenicích budou konat v roce 2023. Dne 15. a 16.6.
žáci 9. ročníku svou školní docházku završili ročníkovými
pracemi,
které
prezentovatovali
v zasedací
místnosti
v Nikolčicích. Dne 20.6. žáci 2.st. navštívili v místní lidové
knihovně výstavu obrazů p. Dostálové, která si pro žáky
připravila i výklad. Dne 27.6. se ještě vydají žáci 1.-4. třídy na
školní výlet do Zoo Hodonín a na plavbu lodí. Poslední dny před
ukončením školního roku budou žáci se svými třídními učiteli.
Poslední červnový den připadne na čtvrtek. Slavnostně ukončíme
uplynulý školní rok a žákům rozdáme vysvědčení. Slavnostně se
rozloučíme se žáky 9. ročníku. Žáky 5. ročníku budeme pasovat
na 2. stupeň. Vyhodnotíme nejlepší žáky ve vzdělávání, nejlepší
žáky sběrových aktivit a nejaktivnější
třídu žákovského
parlamentu. Poté se rozejdeme vstříc novým zážitkům, které na
nás čekají o letních prázdninách.
Děkuji všem učitelům a provozním zaměstnancům za velmi
dobrou práci během uplynulého školního roku. Děkuji také
rodičům a veřejnosti za podporu školy. Děkuji obci Nikolčice a
obci Diváky za celoroční spolupráci. Poděkování patří i p. Mgr.
M. Rabovské za celoroční spolupráci v oblasti podpory čtenářské
gramotnosti.
Jménem všech pracovníků školy vám přeji pohodové prázdniny.
Věříme, že se po prázdninách opět ve zdraví potkáme.
Mgr. Jitka Gebauerová, MBA, ředitelka školy

Den Země

Nikolčická Lyra

Mateřská škola
Vážení a milí čtenáři, je období letních prázdnin a mateřská
škola je v současné době bez dětí. Ale budova není opuštěná, v
prostorech budovy probíhají úpravy, důkladný úklid a příprava na
nový školní rok, který bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022. Děti se
mohou těšit na spoustu vzdělávacích aktivit, třídní paní učitelkou
bude opět, paní učitelka Jana Vodičková, která už se na děti moc
těší s třídním vzdělávacím plánem s názvem: "Z pohádky do
pohádky." Také děti přivítá krásná třída, do které Obec Diváky
pořídila nový nábytek. Jako v loňském roce budeme pokračovat s
projektem EduSTEM, kde se děti hravou formou seznámí se
základními slovíčky německého jazyka, zatancují si na písničky a
budou hrát spoustu pohybových her a provádět jednoduché
pokusy. V letošním školním roce 2022/2023 jsme vyslyšeli přání
některých z rodičů a provoz je prodloužen od 6:30 do 16:00 hod.
Nově bude pro zákonné zástupce dětí, zřízen informační systém.
Pomocí aplikace DM-software budou mít možnost snadno a
rychle zjistit informace, které se týkají pouze jejich dítěte. Jedná
se o elektronickou žákovku, na kterou budou navazovat školáci
při nástupu do první třídy. I naše škola musela reagovat na
současnou ekonomickou situaci. Na webových stránkách jste
možná někteří zaregistrovali informaci o navýšení úplaty za
školku a stravné.
Závěrem ještě pár zajímavých údajů. Do školy nám odchází
z MŠ Diváky 3 předškoláci a z MŠ Nikolčice 6 předškoláků.
Prázdninový provoz pro přihlášené děti probíhal od 1. 6. 2022 do
22. 6. 2022, tradičně kombinací MŠ Nikolčice a MŠ Diváky. Na
prázdninový provoz bylo přihlášeno v Nikolčicích 26 dětí a v
Divákách 20. Z důvodu nemoci průměrně do školky v Divákách
chodilo 14 dětí.
Tímto se loučím a všem čtenářům obecního zpravodaje přeji
krásné a pohodové dny.
Ing. Petra Vávrová.
zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

například slepičky z kartonových proložek na vajíčka nebo třeba
zajíčky z papírových ruliček. Vrcholem této akce bylo pečení ve
školní kuchyňce. Upekli jsme si vynikající jarní bábovičky.
Mňam!
Konec dubna patří každý rok akci, která nese název: Ukliďme
svět – Ukliďme Česko. Vydali jsme se s dětmi sbírat odpadky v
okolí obce. Překvapilo nás nejen množství nalezených odpadků,
ale také některé netradiční „úlovky“. Mezi ty klasické patří již
mnoho let PET lahve, nespočet nedopalků od cigaret nebo různé
obaly od cukrovinek. V květnu nás provázela příjemná
celoměsíční akce s názvem: „Květiny luk a zahrad“. Čekalo nás
spoustu procházek do přírody, ale také jsme se museli postarat o
školní zahradu v rámci projektu „Měsíc školních zahrad“, do
které se aktivně zapojil i školní klub. Občas jsme si zahráli „na
malíře“ a nakreslili si rozkvetlou louku, či kvetoucí stromy. A na
závěr jsme 29. června vyrazili na výlet do Židlochovic na
rozhlednu Výhon.
Lydie Charvátová, Ilona Honzíková

Kulturní komise
Dětský den
Letos jsme u příležitosti svátku našich nejmenších naplánovali
stezku plnou úkolů lesní cestou směrem na Roviny. Děti splněním
úkolu uhádly slovo, které doplnily do tajenky, kterou musely
vyluštit. Následně v cíli dostaly odměny a občerstvení. Nahoře na
všechny, včetně rodičů, čekala soutěž v podobě přetahování lana.
Výborně jsme se všichni bavili a jsme rádi, že účast byla po
dlouhé době hojná.

Babské hody
Druhý víkend v červnu patřil, konečně po tříleté odmlce,
„babám“. Po dlouhé době jsme v pátek v podvečer oblékly
zástěry, postavily májku a pobavily se u cimbálky. Samozřejmostí
byla žádost starosty o udělení hodového práva. V sobotu jsme
navlékly kroje a za doprovodu muziky pozvaly občany
k hodovému veselí. Průvodem jsme dorazily na parket a tam jsme
se parádně bavily. A že to stálo za to si počkat! O půlnoci totiž
dorazily „rockové divy“, které předvedly za doprovodu známých
rockových hitů svoji šou. Nechyběla ani bohatá tombola. Věříme,
že tradice babských hodů byla zase po pauze obnovena, a že se
příští rok opět skvěle pobavíme! Již nyní si můžete rezervovat
termín 9.-10.6.2023, a samozřejmě uvítáme i nové tváře v kroji!

Chlapský den
Ani letos nebyla silnější polovina lidstva ochuzena o svůj den.
V nohejbalovém turnaji se utkalo několik týmů a na první tři
čekala odměna v podobě pěnivého moku. Občerstvení bylo
zajištěno, sluníčko svítilo, obecenstvo fandilo, prostě nejen o
sportovní zážitek bylo postaráno.

A co nás čeká v druhé polovině roku?
Školní družina
Ve školní družině jsme si opět užili spoustu aktivit. Měsíc
březen patřil knihám. Měsíc čtenářů, je každoroční celostátní akce
podporující a propagující četbu. V naší školní družině jsme tuto
akci pojali následovně. Každý týden děti četly ze zajímavých
knih. Vyrobili jsme si záložku do knížky. Ale také se naučili
využít staré nepotřebné knihy. Z těchto materiálů jsme vytvořili
krásné dekorace. Dále nás čekala návštěva obecní knihovny. Paní
Rabovská nás provedla knihovnou. Prohlédli a pročetli jsme si
zajímavé knihy. Na závěr si všechny děti vyrobily roztomilou
opičku z papíru. Ve dnech 11.-13. 4. se opět konaly tradiční
velikonoční dílničky. Využili jsme různé materiály a vyrobili si

Pozvánka na hody

Určitě se potkáme na hřišti při akci „dýňování“, dále posedíme
se seniory u příležitosti jejich svátku a pak už přivítáme společně
to nejkrásnější období v roce, dobu adventní, kterou zahájíme
tradičním rozsvícením stromu na návsi, spojeným s vánočním
jarmarkem. Tímto se obracíme na všechny „tvořivé ručičky“,
abychom se Vašimi výtvory mohly na tomto jarmarku pokochat a
zakoupit je.
Markéta Rosívalová

PRAMOS XVII. Divácká 13
Maverick Hill Climb Czech
Mezinárodní závody automobilů do vrchu
Diváky 9.- 11. září 2022

Diváčtí stárci a starky Vás srdečně zvou na tradiční hody,
V krojích se představí 6 párů : Alexandra Kaplanová – Filip Guldan
Natálie Humpolíková – Vojtěch Prokeš
Vendula Veselá – Petr Rozkydal
Tereza Kobská – Martin Fidler
Kateřina Sokolářová – Jiří Kaňa
Martina Petrášová – Michal Gratcl
sklepníci: Michael Zrůn
David Vyhňák
V sobotu i v neděli bude hrát DH Hornobojani. Sraz krojovaných bude v sobotu i v neděli u první stárky v 15:00 hod. Krojovaný průvod v
sobotu půjde obcí na „Dolní konec“, v neděli přes „Záhumna“ a na „Horní řádek“. Občerstvení zajištěno. Vstupné po oba dny bude na
odpoledne 50,-Kč a večer 150,-Kč

Zvaní na hody proběhne jen jeden den, a to v sobotu od 8:00 hod.
(Dědina, Horní řádek, Záhumna)

Z kronik
Rok 1972 - výňatek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Projednány 4 přestupky občanů
V akci „Z“ byla dokončena přístavba školní kuchyně za 26,- tisíc Kčs
V kině sehráno 96 představení, které návštívilo 3403 diváků
Celkem odpracováno 3770 brigádnických hodin
Sňatky: 4, narozených: 6, umřelo 10 občanů
Průměrný měsíční příjem pracovníka JZD : 1417,- Kčs
Škola – dvoutřídní, I. třída: 1. a 3. ročník – celkem 12 žáků
II. třída: 2., 4. a 5. ročník – celkem 15 žáků
Zemědělské odborné učiliště: celkem stav učňů – 104, z toho kolářů 36 a kovář – podkovář 68.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rok 2022
Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.5.2022 do 31.8.2022
(Pokud

nejsou některé údaje uvedené, je to z důvodu, že je obecní úřad nemá k dispozici.)

Narození:

Sňatky:

Úmrtí :

Blahopřejeme jubilantům :
Srpen:
Květen:
66 let Čuta Augustin
66 let Bezděková Růžena
66 let Tarodiová Jůlia
69 let Fialová Věra
71 let Kedrová Marie
74 let Němeček Jaroslav
74 let Pokorný Jan
76 let Štrubl Jiří
76 let Hanák Petr

Červen:
62 let
63 let
64 let
64 let
66 let
67 let
73 let
78 let
79 let
88 let

Grünová Eva
Bínková Marie
Tošnarová Hana
Škopík Tomáš
Vodák Jaromír
Psota Vladimír
Kiliánová Božena
Sokolářová Marie
Suchánková Jana
Ludín Lubomír

Červenec:
60 let
61 let
64 let
66 let
66 let
67 let
68 let
69 let
72 let
74 let
76 let
82 let
88 let

Poláčková Iveta
Psota Radomír
Rosívalová Anna
Tarodi Ladislav
Kovács Gabriel
Stelmaščuková Irena
Hekl Jaroslav
Hošková Vlasta
Soukop Jan
Stelmaščuk Rostislav
Skřivánek Ladislav
Bezděk František
Valíčková Marie

60 let
60 let
60 let
61 let
62 let
66 let
68 let
68 let
69 let
69 let
69 let
70 let
70 let
71 let
73 let
75 let
76 let
81 let
89 let

Náhlíková Jitka
Ludín Bořivoj
Gratcl Pavel
Trojanová Renata
Zhejbal Rostislav
Grün Josef
Němečková Marie
Böhmová Jana
Honzírková Marie
Fiala Pavel
Němeček Vladimír
Kedra Miroslav
Hanáková Eva
Sáčková Marie
Bílý František
Ryšavý Vladimír
Štrublová Marie
Macušová Jana
Graclová Helena

Termín uzávěrky dalšího čísla : 5.12.2022
Na vydání tohoto čísla Zpravodaje spolupracovali: Marie Němečková, Radka Prokešová, Mgr. Jitka Gebauerová, Lydie Charvátová, Ilona Honzíková, Libor Veverka, Markéta
Rosívalová, Ing. Petra Vávrová, Karel Stehlík
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