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MIKULÁŠSKÁ ZIMA 
 
Mikulášská zima rozložila po zemi veškerou nádheru své krásy. 
Po celý den i následující mikulášskou noc v řídkých, lehounkých 
vločkách snášel se z nebe měkký, hebký, jak pleť severní krásky 
bílý déšť zimy. Zachytil se na temném větvoví a tichoučký jak 
labutí prach, když se snáší shůry, zůstal viset; studeným svým 
úbělem zasypal silnici i náves, střechy i pláň, zabílil i linie plotů 
kolem zahrádek, v modravý nádech přecházela v stínu čistá jeho 
běl. Neslyšně padaje, příjemně pošimrával v obličeji chmýří, 
v hvězdičkách kladl se na temnou půdu kabátu - - pak tál a 
roztápěl se v jiskřivou hvězdičku rosy. 
  Teprv na druhý den k polednímu ustalo sněžit. Zjasnilo nebe, 
zprázdněl vzduch a dolinou rozešel se tichounký svit. Z mraků 
vyjelo pojednou velké, jakési neobyčejně slavné světlo nebes a 
vyzlatilo náves a celý kraj. I světnice zazářila celá odleskem 
bílých těch záplav, zjasnila se, zveselila jak pod vlivem 
všemocného kouzla kdejaká tvář. Chaloupky jak cukrové homole 
zajiskřily se v zlaté sluneční záři myriádami chladných krystalů, 
tiché, tajemné jakési zvuky rozšuměly se vzduchem, přestože 
dědina byla prázdná a němá. Měkké peří sněhového prachu dusilo 
kdejaký krok. 
  Od hospody pojednou hluše zaharašil mužský hlas. 
  Objevil se tu přednosta Filipek s botami zabořenými do 
neodmeteného sněhu – a hlásný Hrózek s bubnem na břišku. 
  Pana starostu něco tížilo. Dýmku držel v zubech a ani nekouřil.  
  Pojednou vztyčil hlavu a rozhlédl se po bílém návsí.  
  „Tak dite, Hrózku, a zabubnujte, habe teda te holive* jako 
najisto do třech dní vod – vod – tento – vodstranile, habesme to 
muhli rozměřat a rozlusovat. A potem ešče voznamte, že 
vosumnástýho přijede na správu pan kilometr vod hóřadu a každé 
kdo si chce neco v pozemkách a v gruntovnici přivíst do 
patřičnýho pořádku, habe přišel ten deň do hospode a s ňém si to 
vyjednal. Tak dite!“ 
  „Pane starosto, Prokop huž zasik bel hu mě skrzevá to dřevo,“ 
ozval se už na odchodu Hrózek. 
  „Já nevím, co ten Prokop furt jednosténě mě tak pořád 
radýruje!? Přeci sem mu huž povídal, že žádný nemám!“ utrhl se 
na Hrózka starosta. „Dite tam a řeknite mu, že jé žádám, habe mě 
pořád jednosténě skrzevá ty věci nenásleduval. Hať si de na radní 
– ti só hospodáři ve vůbecních věcách. A na cestě se zastavte hu 
Bendlovky a řeknite hjí, že její Hantoš dostal v Brně hu sódu šest 
měsíců.“ 
  „No šak. Plakat nebode. Bode mět haspoň na čas vod něho 
pokoj - - Ešče bode ráda.“ 
  „Ba bode. Tak dite!“ 
  Hrózek drbnul paličkou do čepice a odcházel do zasněženého 
návsí.  
  „A – a - - počkéte, Hrózku! Co je s tém formanem pro ‚slepó’  
 

 
 
 
 
 
 
 
Marjánku? Máte huž nekeho?“ 
 „A nemám ešče!“ obrátil se Hrózek a starostlivě se zahleděl do 
Rybářových vrat.  
  „A proč? Přeci sem vám povídal, v jaké sme nesnázi! Já mám 
hledat? – Deť šak víte, že je huž nézpozdiléší čas!“ 
  „Žádné nechce jet. Každé se bojí, že be se mu na cestě 
rozsepala.“ 
  „Taky sssakra verk!“ odletělo starostovi cosi z úst, pak se 
zamyslil a hodil jen rukou - - 
„No, dite huž!“ --- 
  Hrózek odešel. 
  „Co kleješ, starosto?“ ozval se vtom za Filipkovými zády 
stařeček Chalupa. 
  Vracel se z hospody od své ranní medicíny. 
  „Eh,“ škubl přednosta rukou a prsty zajel do vesty pro zápalku – 
„Keré ďas be neklel? 
S hlavó nevím hani kam.“ 
  „No, a co zas?“ 
  „Hale tuť s tó přislepló děvčicó, co přišla z Dubňan – víte, s tó 
chromó, co má tadyk nejak  málo nebo to má všecko zmjatený – „ 
zadrbal se Filipek špičkou kouřící už dýmky na čele.  
- „Nevím si huž s ňó porade. Huž je nésvrchovaňéší čas, habe 
přišla do brněnskýho švindlhózu**,a žádné nechce s ňó jet. 
Habech naposled zapřáhl a jel sám. – Co se stane na cestě, nebo 
co se može stát – Bůh to suď - - “  
  Před hospodu zalítla trpělka*** volajíc: „Kupte dříví, kupte 
dříví!“ 
  Já huž mám, hale te se bodeš na silnici hrabat a nic nenandeš!“ 
zažertoval stařeček a rozhlídl se po dědině. „Totok je sněhu 
najednó!“ vykročil zas Chalupa a šoupavým krokem starců bral 
se zvolna na chodník. 
  „Je. A ešče bode padat. Mrake só takový bachratý - - tak na metr 
ho može ešče padnót.“ 
  „Bode tvrdá zima.“ 
  „Ba, nebode,“ usmál se přednosta očima, vida, že nemrzne a 
sníh je napitý vodou. – „A nebelo be hani dobře. Na Mikuláša po 
ledě, na Ščepána po blátě - - Huvidíte, stařečku, že to sleze.“ 
  „Bévá to tak,“ přitakoval Chalupa – „bévá. No s pánem bohem!“ 
dodal už v cestě. 
  „Sbohem!“ obrátil se starosta a vešel do hospody, kde stálo 
nedopité víno.  
 
* topoly 
** porodnice 
*** chocholouš 
   

Ukázka z knihy bří Mrštíků Rok na vsi I 
                                                          



Poplatky 
 
Pro rok 2011 se výše poplatků nemění: 
 
Odpad :   400,-Kč na osobu ( a nemovitost )  – splatnost do 28.2. 
Psi       :   80,- Kč za každého – splatnost do 28.2. 
Hroby  :   podle rozměru – splatnost do 31.3. 
 
Opět připomínáme, že ze zákona platí ohlašovací povinnost – 
poplatník ohlásí správci poplatku (Obci Diváky) vznik nebo 
zánik poplatkové povinnosti, např.  koupě psa, apod.    
 
Od roku 2011 platí nový Daňový řád  (zákon 280/2009) a s tím 
souvisí také změna ve vymáhání poplatků. Místní poplatky se 
stávají daní a zároveň se ruší žádosti o prominutí od placení 
poplatků. Obecně závazné vyhlášky budou vydány nové. 
 
 

Poplatky se na pokladně Obecního úřadu začnou vybírat od  
1.2.2011 ! 
 
 
 

Bezhotovostní platbu na účet obce, lze uhradit již v lednu na číslo 
účtu: 188 341 770/0300. Po uhrazení si poplatník vyzvedne na 
obecním úřadě  PE pytle na tříděný odpad a známku na popelnici. 
 
Poplatek za odpad : variabilní symbol 1337,   
                                specifický symbol : číslo domu  
Poplatek pes:           variabilní symbol  1341,   
                                specifický symbol:  číslo domu 
Hrobové místo:       variabilní symbol: 36392139,  
                                specifický symbol:  číslo hrobu 
 

Slovo starosty 
Vážení spoluobčané,  
 
nezadržitelně   se blíží konec roku 2010. Co tento rok přinesl Obci a občanům obce pozitivního, co se podařilo splnit a které plány nevyšly? 
Od začátku roku se naplno rozjel CZECH POINT, takže většinu výpisů z registrů máte možnost získat na obecním úřadě. Velmi populární je 
výpis z bodového hodnocení řidičů. Začala rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice, kterou vznikne společenská místnost pro cca 25 lidí, 
využitelná pro menší rodinné oslavy. Na hřbitově byla opravena spodní část opěrné zídky. Na obě akce bylo využito dotací. Na „hasičku“ 160 
tisíc korun, na zídku 230 tisíc korun. Rok 2010 byl také v očekávání dvou větších akcí – Revitalizace veřejných prostranství a Výstavby 
sběrného dvora. Tyto dva projekty vyžadovaly větší spoluúčast z obecního rozpočtu, proto byly finanční prostředky v potřebné výši 
rezervovány a na další akce nebyly použity. Projekt sběrného dvora ale opět neuspěl. Revitalizace veřejných prostranství je podle posledních 
informací schválena. Taktéž oprava střechy na škole je přesunuta na příští rok. Důvodem je letošní deštivé počasí, které termín opravy stále 
odsouvalo. Na škole byla započata oprava zemního sklepa – vlivem podmáčení se začala propadat klenba. Koupili jsme sekačku na trávu. 
Nepodařilo se pokračovat v opravách komunikací a kanalizací. Naopak se podařilo z těch „neviditelných“ činností připravit několik převodů 
státních pozemků v intravilánu obce na Obec. V těchto dnech byly dokončeny snad již poslední práce na revitalizační a retenční nádrži za 
areálem ZD. Připomínám, že stavbu realizuje MF ČR Pozemkový úřad, po kolaudaci se stane Obec vlastníkem. Obec v letošním roce splatila 
poslední část půjčky na vodovod, posledních 325 tisíc korun. Do roku 2011 vstoupí obec bez jediné koruny dluhu. Co je v plánu na příští rok? 
Kromě běžných spíše provozních a neovlivnitelných výdajů bychom chtěli dokončit rekonstrukci „hasičky“ a započaté opravy ve škole. 
Velkou akcí bude revitalizace veřejných prostranství. V následujícím roce nás také čeká pořízení nového územního plánu obce, zpracovává se 
studie odkanalizování obce v návaznosti na čistírnu odpadních vod. Nevzdáváme snahu vybudovat další dětský koutek. Obec bude stejně jako 
doposud podporovat zájmové organizace v obci. Velice rádi uvítáme podněty, náměty či připomínky, které budou občanům obce ku 
prospěchu. 
  V posledních letech se v obci výrazně zvedl počet případů ničení obecního majetku. Rozbitá okna na čekárnách, čmáranice apod. se staly 
běžnou zábavou části mládeže. Prosím rodiče, aby se více zajímali jak tráví volný čas jejich děti.  
V roce 2010 proběhly také dvoje volby. V polovině roku do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,  z nichž vzešla současná vláda a 
v listopadu do obecního zastupitelstva. V roce příštím nejsou žádné řádné volby.  
 
  Závěrem roku 2010 tímto děkuji kulturní komisi, spolkům a Vám všem, kteří jste se zapojili do společenského, kulturního i sportovního 
života v obci ať už jako pořadatelé nebo návštěvníci.  
 
  Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné prožití svátků vánočních a do nového roku mnoho zdraví.  
                                                                                                                                                                                                            Libor Veverka                                                                 

 

Zprávy OÚ 
 
 
 
 
 
                                                                                     
                                                                                                                                                                                                   
 
 

                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Složení zastupitelstva 
 
Starosta: Libor Veverka 
Místostarosta: Ing. Ivan Kosina 
Členové: Bořivoj Rozsíval 
               Bořivoj Ludín 
               Luděk Hájek 
               Helena Zigáčková  
               Jiří Bínek 
               Libor Bínek 
               Ivana Střelcová 
 
 
Kontaktní informace Obecního úřadu: 
 
tel: 519421916                                   
                                                        
obec@divaky.cz 
www.divaky.cz 
                                                           
Diváky 110 
69171 
IČ.:00283100 
                                                           
 
 
 

Upozornění : 
 
Hody se budou konat 13. a 14. srpna 2011. 
 

Provozní doba pro veřejnost: 
 
pondělí:  8 00 - 17 00 
úterý :    8 00 – 15 00 
středa :   8 00 - 15 00 
čtvrtek : 8 00 – 15 00 
pátek :   8 00 – 12 00 



Z Ježíškovy dílny 

Kultura  -  škola  -  sport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
              
                                                                  

TJ Diváky  
 

  Ke konci roku každoročně hodnotíme ten uplynulý a provádíme 
nástin nového. Fotbalový oddíl naší TJ hraje v rámci okresu ve 
skupině IV.C. Po čtrnácti kolech podzimní části a dvou 
předehraných zápasech jara jsme skončili na výborném 3 místě, 
avšak se ztrátou 26 bodů na vedoucí Celnic Bořetice „B“. Naše 
skóre vstřelených a obdržených branek je 28:27 . Nejlepšími střelci 
podzimu se stali Valíček Jakub a Podlucký Tomáš se 7 góly. Ke 
konci se do listiny střelců zapsal i nejmladší hráč Střelec Jan. Na 
místní podmínky hrajeme vcelku dobrý fotbal, kterému však někdy 
chybí dochvilnost, větší zodpovědnost a kolektivní pojetí hry. Ze 
strany fandů pak větší podpora. 
  V zimním období dění na hřišti ochablo a stěhuje se do místního 
kulturního sálu, tělocvičny ZŠ Nikolčice a také do místního 
pohostinství. Hovoříme-li o zimní aktivitě fotbalistů nesmíme 
zapomenout na vánoční turnaj ve stolním tenisu, který se hraje 
26.12.2010 od 14.00 hod. v kulturním sále. Organizujeme ho pro 
ženy, muže a děti. Zájemci přijdou před 14.00 hodinou s pálkou, 
sálovou obuví a při trochu štěstí mohou vyhrát některou 
z připravovaných cen. Zůstaneme v sále do kterého jsou členové 
zváni na členskou schůzi dne 8.1.2011 v 17.30 hod., kde mimo jiné 
proběhne i volba nového výboru. Všechny občany pak zveme 
22.1.2011 na společenský ples, kterým odstartujeme rok 30. výročí 
založení TJ. Bohatou tombolu zde zpestří kulturní vystoupení 
Dezorientu z Klobouk, dobré občerstvení s večeří a možná i něco 
navíc.  
 
  K 30. výročí  připravujeme pro své členy, ale i pro všechny občany 
pamětní trička, bundy a malé dresíky do auta v barvách našeho 
klubu. Po zjištění cenových relací zaplatí zájemce danou částku a 
tím potvrdí svoji objednávku. V případě zájmu o zmíněné předměty 
se můžete hlásit u pana Karla Stehlíka.    
 

Myslivost 
   

 
Podzim 2010 
 
Deštivé a chladné počasí v průběhu  letošního roku se negativně 
podepsalo na drobné zvěři v přírodě.  
Přírůstky u bažantů a zajíců se nejlépe zjistí až po sklizni 
zemědělských plodin jako jsou obiloviny, slunečnice, kukuřice. 
Bohužel se plně projevil předpoklad, že počty drobné zvěře budou 
velmi nízké. Na základě zjištěných stavů byl redukován počet honů 
- jeden hon na bažanty a odlov zajíců byl zrušen. V sobotu 18. 
prosince jsme měli velký hon na bažanty a škodnou zvěř zákonem 
povolenou. Před tímto honem byli vypuštěni do honitby označení 
bažanti z naší odchovny . Přepravu účastníků honu zabezpečil pan 
Zigáček , za což mu touto cestou děkujeme. 
  Velký hon byl zakončen v sále poslední lečí, na kterou  byli 
pozváni všichni spoluobčané. 
  Sálem voněl guláš z divočáka, připravena byla tombola a k tanci 
vyhrávala hudební  skupina  „AKORD“ ze Šitbořic . 
  Večerní zábavu zpestřilo pasování pana Libora Veverky na 
myslivce a vyhlášení krále honu.  
  Chtěl bych touto cestou poděkovat  panu Václavu Nečasovi  za 
troubení na borlici při pasování a vyhlašování krále honu. 
Do 31. prosince probíhá odstřel spárkaté zvěře holé/ srny, srnčata/ a 
některé škodné zvěře zákonem povolené, včetně zvěře černé, která 
nemá ve věkové skupině  sele lončák omezení lovu. To znamená, že 
se loví celoročně. 
 
  Dovolte, abych Vám popřál pěkné vánoční svátky, hodně štěstí, 
zdraví a mnoho osobních a pracovních úspěchů v novém roce 2011 
 
                                                        Za MS Diváky  Bořivoj Rozsíval 
 

 

Kultura v obci 
 

Od posledního zpravodaje se v obci uskutečnilo mnoho 
kulturních a sportovních akcí. Patřily mezi ně i závody aut do 
vrchu pořádané v naší obci 18.-19.9.. Nechci však příliš hovořit o 
akcích pořádaných cizími organizacemi. Mezi „naše“ zdařilé 
akce patří  Pohádkový les. Kulturní komise ji pořádala 4.9. a 
mnozí z vás určitě vzpomínáte na rozhlasové cvičení, které tomu 
předcházelo. Zdravá vycházka lesem na Roviny, mnoho 
pohádkových bytostí a plnění zadaných úkolů byly hlavními 
tématy dne. Nádherné odpoledne bylo zakončeno táborovým 
ohněm u chaty hluboko v lese, spojené s opékáním špekáčků. Je 
na co vzpomínat. 
 

  
 
 Zastávku můžeme také uskutečnit u dne 23.10. při světélkování 
v Habrůvce. Lampiónový průvod obcí, lemovaný loučemi, 
doprovázený světelnými efekty, zakončený na místním hřišti 
velmi malým ohňostrojem a pokusem o vypuštění přáníček. Tak 
lze stručně hodnotit tuto akci ve větrném, chladném dni, kde teplé 
občerstvení přišlo vhod. Tradicí se stalo rozsvícení obecního 
vánočního stromu na návsi. Před první adventní nedělí jsme se 
sešli na tanečním parketu, pod zaschlou hodovou májí, za 
asistence čerta , Mikuláše a anděla, při zpěvu vánočních koled, za 
doprovodu harmoniky spojené s popíjením horkého čaje a 
svařeného vína. Impulzem k rožnutí stromu, pod kterým naše děti 
dostaly dárečky od Mikuláše, byl ruční, zřejmě kravský zvonek. 
Stromek se stal v tuto dobu dominantou noční obce, která potrvá 
pravděpodobně až do Tří králů. Poslední akce se uskutečnila 
4.12. v kulturním sále, který se proměnil v Ježiškovu dílnu.
  
 

    
 

Na prázdninové měsíce plánujeme na hřišti atraktivní zápas 
spojený s letní nocí, doprovázené výstavkou 30. let novodobé 
kopané v obci s pohledem do fotbalové historie. 
  Vzhledem k tomu, že se blíží nejhezčí svátky v roce přejeme 
všem občanům příjemné vánoce a hodně zdaru v roce 2011. Ať 
se nám daří dílo ke prospěchu nás všech, ve zdraví a plné síle. 
      
              Hekl Jaroslav, předseda TJ   
 

 

Víly v pohádkovém lese 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Základní škola v Nikolčicích 
 
Školní rok 2010 – 2011 byl slavnostně zahájen ve středu 1. září. 
V současné době má škola celkem 151 žáků v devíti třídách. 
Z tohoto počtu je 83 chlapců a 68 dívek. Školu navštěvují děti 
z těchto míst: 62 z Nikolčic, 44 z Divák, 37 z Křepic, 5 z Nového 
Dvora, 1 ze Šitbořic, 1 z Borkovan a 1 z Brna. První a druhá třída 
jsou tradičně umístěny v Divákách, ostatní v Nikolčicích. 
Pedagogický sbor tvoří 12 pedagogů. Při škole pracují dvě oddělení 
školní družiny a jedno oddělení školního klubu. Vychovatelkami 
školní družiny jsou: Diváky – Simona Konečná, Nikolčice – Božena 
Šlancarová. Výchovným poradcem je Mgr. Jan Homola, funkci 
preventisty zastává Petr Chalupný, dyslektickou poradnu vede Mgr. 
Marcela Chalupná. Složení ped. sboru: 1. třída – Mgr. Lenka 
Kaplanová, 2. třída – Jana Čutová, 3. třída – Petr Chalupný, 4. třída 
– Jaroslava Kocurková, 5. třída – Mgr. Andrea Slavíková, 6. třída – 
Ing. Libuše Nováková, 7. třída – Mgr. J. Slavík, 8. třída – Lubomír 
Šlancar, 9. třída – Mgr. Květoslava Charvátová.  Zástupcem ředitele 
školy je Ing. Ladislav Straka,dalším učitelem na 2. stupni je Mgr. 
Jan Homola.                                                                                         
  V tomto školním roce se na naší škole vyučuje podle vlastního 
RVP ZV – školní vzdělávací plán pod názvem „ S p o r t e m   z a   
k v a l i t o u   v ý u k y“ a to v 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. a 9. ročníku. 
V pátém ročníku se vyučuje zatím podle schváleného vzdělávacího 
programu Základní škola, č.j. 16874/96-2. Tyto učební plány jsou 
na druhém stupni doplněny povinně volitelnými předměty.                          
  Také v tomto školním roce plánujeme řadu naučných , uměleckých 
a sportovních soutěží. Uskutečníme také všechny akce, které mají 
na naší škole dlouhou tradici: lyžařský a plavecký výcvik, exkurze, 
výlety, sportovní a umělecké soutěže apod. 
 
Informace o prázdninách a přijímacích zkouškách na střední 
školy a učiliště: 
vánoční prázdniny: od středy 23. prosince 2010 do pátku 1. ledna 
2010, pololetní prázdniny – pátek 29. ledna, jarní prázdniny pro 
okres Břeclav: od. 1. března do 7. března 2010, hlavní prázdniny: 
od čtvrtka 1. července do  úterý 31. srpna 2010. Termín přijímacích 
zkoušek na střední školy: 22. dubna až 7. května 2010 – dny konání 
zkoušek stanoví ředitel střední školy, talentové zkoušky: od 2. do 
15. ledna 2010. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče může podávat až 3 přihlášky pro prvé kolo přijímacího 
řízení. 
 
 
              
 

    

  První čtvrtletí nového školního roku bylo uzavřeno 9. listopadu. 
V rámci pedagogické rady byl zhodnocen  prospěch žáků i jejich 
chování. Od října se také rozjela zájmová činnost v kroužcích a 
školním  klubu. Na škole pracují zájmové útvary, které vedou 
učitelé, rodiče žáků nebo bývalí žáci školy: sportovní, 
basketbalový, florbalový, anglický jazyk, cvičení z matematiky a 
jazyka českého, 
přírodovědně-ekologický, stolní tenis, zeměpisný, literárně- 
dramatický, ruční práce, výtvarný.                                                    
  Koncem  tohoto čtvrtletí se naši žáci zapojili do školních kol 
olympiád a dalších soutěží. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhli naši  
starší chlapci, kteří ve složení J. Rubeš, B. Otava a N. Maška 
skončili druzí v okresním finále ve stolním tenisu a mladší ve 
složení D. Rélich, J. Stejskal a V. Strouhal obsadili páté místo. 
V okrskovém finále v halové kopané v Hustopečích naši chlapci 
obsadili druhé místo. Ve V. Pavlovicích se začátkrm prosince 
uskutečnily okrskové turnaje ve florbalu – mladší i starší žáci 
skončili shodně na třetích místech. Ve středu 24. Listopadu 
uspořádala naše škola pod vedením p. učitele J. Slavíka tradiční 
okresní kolo dějepisné soutěže Bible a my. Soutěže, která se 
uskutečnila v sále kulturního domu, se zúčastnilo 65 soutěžících 
ze 17 škol okresu Břeclav. Z našich žáků si nejlépe vedli: F. 
Čapka na 7. a J. Gurica na 8. místě. Uspořádali jsme také 26. 
ročník Běhu Nikolčickými stráněmi, kterého se zúčastnilo 151 
běžců z pěti škol. Z naší školy zvíězili: O. Slavík, V. Honigová a 
P. Filípek. Na stupních vítězú dále stáli: M. Švaňhal, P. Bartl, J. 
Stejskal, P. Honigová, N. Dvořáková, K. Blinkalová, G. 
Svobodová a I. Soukalová. V silničním běhu ve V. Němčicích 
zvítězili: P. Bartl, D. Procházková, V. Honigová a P. Honigová, 
druhé místo – N. Maška, třetí místa – J. Svobodová,, N. 
Dvořáková a P. Filípek. Prvenství v soutěži Křepická veverka 
/šplh/ získali: P. Slovák, V. VCašíček, P. Filípek a k. Blinkalová, 
druhá místa: M. Kosina, P. Sokolář a M. Chalupný. V pátek 9. 
Prosince se uskutečnila tradiční Nikolčická vánoční laťka a 
z našich žáků zvítězili: P. Filípek, V. Honigová a M. Švaňhal. 
Druhá a třetí místa získali: O. Klobása, S. Valová, M. Chalupný. 
M. Knitlová, Z. Navrátil a Z. Lofflerová.                                      
  Družstvo žáků skončilo na 3. místě v tradičním fotbalovém 
turnaji ve V. Němčicích.                                                        
Pozitivně lze hodnotit sběrovou činnost. V říjnu naši žáci 
nasbírali celkem  5q starého papíru a 246 kg šípků. S kladnou 
odezvou se setkala také tradiční výstava dýňových strašidel, 
drakiáda a Mikulášské koledování.                                                     
  Co připravujeme do konce 1. pololetí: budou pokračovat školní 
kola olympiád a naučných soutěží, Vánoční laťku, školní přebory 
ve šplhu a stolním tenisu, koncert vánoční hudby, prodejní 
vánoční jarmark /výrobky našich žáků/- 20. prosince, vánoční 
koledování „Živý Betlém“ – 24. prosince, lyžařský výcvikový 
kurz v Karlově p. Pradědem: 2. 1. – 7. 1. 2011, lyžařský výcvik 
pro I. stupeň v Němčičkách – únor 2011.                                                   
 
  Vánoční svátky se blíží. Všem lidem dobré vůle přeji jejich 
krásné prožití. Všem našim žákům, učitelům, provozním 
zaměstnancům, rodičům žáků a příznivcům naší školy přeji 
úspěšný rok 2011 s hojností zdraví, pohody a radosti ze života. 
 
                                               PaedDr.Jaromír Čuta,  ředitel školy 
 
 
 
 

V době od 14:00 – 17:00 hod. zde byly vyráběny, vystavovány a 
prodávány vánoční díla šikovných rukou místních i přespolních 
občanů. Výzdobu doplnil pokoj ve stylu našich prababiček a 
středem sálu řada občerstvovacích stolů. Sednout si mohl každý, 
kdo přišel, nespíchal domů a projevil zájem si povykládat, popít 
kávu či čaj a zakousnout se do vánočky nebo perníku. 
  Kulturní komise končí po čtyřech letech svoji práci. Jsou na místě 
slova chvály i kritiky. Do kultury jsme však dali téměř maximum a 
pokud se některé z několika desítek pořádaných akcí líbily, jsme 
rádi. Fotodokumentace pořádaných kulturních akcí je na 
internetových stránkách obce Diváky. Děkuji tímto všem členům 
kulturní komise, ale i občanům, kteří pomáhali s organizací, za 
odvedenou práci. Vánoce nechť jsou pro všechny svátky lásky a 
klidu. Hodně pěkných kulturních akcí v roce 2011. 
      
                                           Hekl Jaroslav   
  

 



Kalendář svozu odpadů na rok 2011 
  Tučně jsou vyznačeny dny, kdy bude prováděn i sběr pytlů  
x -  jsou označeny   termíny  svozů  mimo pondělí 
 

Leden                   10, 24  
Únor                     7, 21 
Březen                  7, 21  
Duben                  4, 18 
Květen                 2,16,30  
Červen                 13, 27 
Červenec              11,25 
Srpen                    8, 22         
Září                       5, 19 
Říjen                     3, 17, 31 
Listopad                14, 28 
Prosinec                 12, 27x 
 

Dárky pro MŠ 
 

V letošním roce se z dobrovolného vstupného 
na akcích, pořádaných kulturní komisí pořídily 
dětem do mateřské školy barevné plastové 
boxy na hračky a drobné dřevěné hračky.                                                  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Ferda  
                   kamarád myšky i zajíčka 
                     spolužačka Macha 
                       Krakonoše nepřeveze 
               soupeř zajíce 
                 sestra Arabely 
                    syn spejbla  
                  víla  
                   motýl  
                 kamarád Lolka 
                   kocourek z Mikeše 
                  včelí medvídek 

 

Z  MATEŘSKÉ ŠKOLY 
  
Školní rok jsme zahájili společně se Základní školou ve středu 
1.9.2010.  Do MŠ nastoupilo 20 dětí, z toho 10 chlapců a 10 děvčat. 
Připravujeme pro děti pestré činnosti v příjemném prostředí 
vycházející ze Školního vzdělávacího programu. Prožívali jsme 
s dětmi krásný podzim v přírodě, která obklopuje naši vesnici a 
chodili jsme na dlouhé vycházky do polí, lesa, k rybníku. Rozloučili 
jsme se s létem u táboráku, který pro nás každý rok chystá paní 
učitelka Střelcová. V září děti s rodiči vyrobily krásná dýňová 
strašidla a vystavovaly je před školou. Také jsme pozvali rodiče na 
podzimní dílničku, kde si s dětmi vyrobili větrníky. 
  Paní Veverková nás pozvala do Obecní knihovny. Pro děti byla 
připravená výstava krásných dětských knih, které si se zájmem 
prohlížely. 
  Navštívili jsme v listopadu divadlo Radost v Brně, kde jsme 
s nadšením sledovali pohádku Tři čuníci, nezbedníci.  Také k nám 
do mateřské školy  přijelo maňáskové divadlo z Hodonína 
s Vánoční pohádkou, která naše děti navodila na blížící se vánoční 
svátky.  
  Z Nikolčic se za námi přijeli podívat Mikuláš, Čert a Anděl, 
v košíku   přivezli  sladkosti  a jablíčka. Děti jim za to zazpívaly 
písničky a přednesly říkanky. Ve třídě stojí nazdobený stromeček a 
všichni netrpělivě čekáme, až se pod ním objeví dárky. Ale nejdříve  
musíme pozvat rodiče na vánoční besídku, kde budeme zpívat 
koledy a potom si společně vyrobíme svícny z jablíček a vánoční 
ozdoby. 
  Chtěli bychom poděkovat Obecnímu úřadu za velmi dobrou  
spolupráci. Také za  peněžité dary, které jsme  dostali od rodičů a 
Honebního společenstva. Díky těmto darům byly nakoupeny hračky 
pro naše děti z mateřské školy.   
 
Pěkné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, 
pohody do nového roku přejí děti a zaměstnanci MŠ. 
 
                                                                        Anna Rosívalová 
 
 

Obecní knihovna 
 

V tomto roce byla v knihovně dokončena 
zprovozněním online katalogu automatizace 
knihovního systému. Knihovna má také vlastní 
internetové stránky. Celkem se zaregistrovalo 43 
čtenářů, bylo zakoupeno 86 nových knih a 24 knih 
do knihovny darovali čtenáři. Z výměnného fondu 
z Břeclavi bylo vypůjčeno 325 knih. 
  V listopadu knihovnu navštívili žáci mateřské 
školy a druhé třídy. Jako každoročně zdobí 
nástěnku v knihovně výtvarné práce žáků školy a 
školky. Za její úpravu děkuji paní učitelce Čutové 
a Rosívalové.  
  Na vánoční prázdniny jsem pro děti připravila 
malou křížovku. Za vyluštění tajenky na ně čeká v 
knihovně sladká odměna. 
  
 Přeji Vám všem krásné Vánoce a hodně štěstí, 
zdraví, lásky a pokoje v novém roce. 
                                     Eva Veverková, knihovnice 
 

Otevírací doba o Vánocích 
 
 

Čtvrtek 23. 12. 2010    16 – 18 hod. 
Čtvrtek 30. 12. 2010    16 – 18 hod. 
Neděle  02. 01. 2011    10 – 11 hod. 
 

Otevírací doba v roce 2011 
 

Pátek  17 – 19 hod. 
Neděle  10 – 11 hod. 
 

Čím jsou pro mne Vánoce? 
 
Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: „Co 
pro tebe znamenají Vánoce?“ 
Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce znamenají krásný 
stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím – zvláště 
oříšky, které mám tak ráda.“ 
Liška se připojila se svou představou: „Pro mne samozřejmě 
nesmí chybět voňavá  pečená  husička.  Bez pečínky by to 
opravdové Vánoce nebyly.“ Do řeči se jim vložil medvěd: 
„Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou vánočku!“ 
Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou o Vánocích 
nejdůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno 
jen třpytit.“ 
 Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá Vánocemi teprve 
šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!“ 
A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: „Vole, 
zbláznil ses? Vždyť na Vánocích  je nejdůležitější Ježíšek.  
Copak jsi na to zapomněl?“  
Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: 
„A vědí to vůbec lidé?“ 
 
B. Ferrero: Vánoční příběhy pro potěchu duše 
                                                                                   Irena Kaňová 



Z kronik  
 

Protokol čís. 1.o jednání v sezení obecního výboru dne 17. října 1892. 
Přítomni podepsaní, Jednáno o následujícím: 

 
1/ Pan starosta sděluje že na místo stavební mezi Hortovým stavením a stodolou p. Mart. Klimše vyskytli se kupci. Obecní výbor v té věci se 
usnáší na následujícím. Přítomni členové výboru jednohlasně svolují k tomu, aby se místo to prodalo a sice za těchto podmínek: 10 sáh v  
ceně 2 zl. Sumu za stavební místo musí kupitel zaplatit do konce měsíce února 1893. 
2/ Obecní výbor dále dodatečně schvaluje jednání obecního představenstva s p. stav. Mistrem Vrbasem ve příčině opravy obecního 
hostince, kteráž bude státi 90 zl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Obecní výbor uváživ dále, že vrbami osázená trať nazvaná „Pod rozpihly“ obci takto málo nese, usnáší se jednohlasně na následujícím: 
Všechny vrby buďtež vykopány, trať proměněna v pole, rozdělena v díly a tyto díly buďtež ještě v tomto roce pronajaty. Pro stání dobytka 
ponechává se místo po levé straně (dobytka) potoka. Příjímá se. 
5/ Dále se obecní výbor taktéž jednohlasně usnáší, aby, počínaje ještě rokem 1892 byla vybírána na každý zlatý přímé daně 
desetiprocentová (10%) přirážka na uhrazení dluhu vzniklého opravou školy. 
Tím jednání skončeno a protokol podepsán. 
Diváky dne 17. října 1892   AlMrštík, zapisovatel 
 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2010 

 

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.9.2010 do 31.12.2010 
 
 

   
Narození:                                    Sňatky:                                        Úmrtí :                                                                                                               
Rostislav Mrhal                                                    Lenka Bínková – Milan Kaplan                                Marie Gratclová 
Natálie Střelcová                                                  (srpen po uzávěrce)                                                          Františka Psotová                                                  
Adéla Wetterová                                                                                                   .                                 Ladislav Vodák 
     

Blahopřejeme jubilantům : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

 

                                       
Termín uzávěrky dalšího čísla : 10.4.2011 
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 

 

Září:  
60 let    Hájková Františka 
61 let    Střelec Václav 
62 let    Čutová Jana 
62 let    Bělková Drahomíra 
67 let    Hrdlička Miroslav 
71 let    Sokolářová Bronislava 
77 let    Rosívalová Marie 
78 let    Rozsíval Václav   
80 let    Gracl Oldřich     

Říjen: 
60 let    Němečková Alena 
61 let    Divišová Marie 
64 let    Psota Josef 
66 let    Ryšavý Josef 
75 let    Sedláčková Marie 
79 let    Matýšková Bohumila 
81 let    Stehlík Karel    
82 let    Graclová Marie 
93 let    Pohanková Hedvika 

Listopad: 
67 let   Rozsívalová Ludmila 
68 let   Gloc Karel 
74 let   Zhejbalová Marie 
77 let   Heumannová Eva 
80 let   Čurda Milan 
85 let   Strouhalová Anna 
 

Prosinec: 
60 let    Vrážel Václav 
62 let    Petrášová Blanka 
62 let    Glocová Dagmar 
65 let    Hrdličková Marie 
83 let    Pernikářová Drahomíra 
83 let    Baťková Štěpánka 
87 let    Sedláčková Růžena 
 

Ze statistiky k 20.12.2010: 
 

Počet obyvatel:  505 
Narození:  3 
Úmrtí:  8 
Sňatky: 1 
Přistěhovalo se:   16  občanů 
Odstěhovalo se:   13  občanů 


