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V METELICI 
 
 Na den sv. Makaria.  

  Na Silůvku vyšel si procházkou pan rechtor.  

  Řezavý severák pálil v uši, v led srážel se dech, jíní slepovalo bradu 

a knír.  

  Mladý stavěcí pes rechtorův zarážel na stopách, hned k nohám se 

plížil, čenichem trkaje do vlněné rukavice, hned zas předběhl a 

zachytnuv podezřelý vítr – pitvorně směšnými skoky psího mládí 

hnal se po zkřižovaných stopách polní zvěře.  

  Naproti v seči k boudě zacházel hajný v teplé dlouhé bundě, těžce 

přešlapuje mezi keři navátý sníh.  

  Slunce zapadalo. Nebe za dne tak krásně modré zatáhlo se šedými, 

do šíře rozvleklými mraky.  Zvolna šel rechtor asi tři čtvrti hodiny.  

  Komíny silůvské továrny dýchaly k nízkému nebi – čistým, 

zdravým vzduchem hustě se válely černé spousty dýmu. Na střechy 

hospodářských stavení a dělnických domků skládalo se šero zimního 

dne.  

  Ve veliké šenkovně silůvské hospody slavila rodina svou černou 

hodinku. Hospodská na velkých plechových kamnech připravovala 

večeři, rusý její muž hrál si s dětmi. Pětiletá Berta s ruměnou, 

rozohněnou tváří kolem velkého okrouhlého stolu honila taťka; na 

stole seděla Helenka s pannou a smála se skokům svého tatínka.  

  „Tatí, tatí – že mě nechytneš!” vřískla udýchaná Berta.  

  Tatínek honil a honil, a nijak ji “nemohl” chytit. Ale pojednou přece 

se cosi zamrvilo v široké jeho dlani, vzduchem zatřepetaly bosé 

nožky a malá bělovlasá hlavička smíchem jen jen se koulela pod 

zarostkou taťkovou bradou.  

  Za chvilku přišel i pojezdný.  Příjemně se sedělo pod visutou 

lampou.  

  “Sněží a zdvihá se vítr,” oznamovala hospodská vcházejíc do 

šenkovny a zatřásla se zimou. - - -  

  Bilo jedenáct hodin na tovární vížce, když rechtor vyrazil 

v mrazivou noc. Pojezdný šel s sebou až k hospodářskému dvoru. Po 

několika krocích zastavili se.  

  Vítr hnal před sebou hustou sněhovou vánici.  

  “Nechoď!” varoval pojezdný.  

   “Zůstaň u nás a ráno už dojdeš.” 

  Rechtor byl na rozpacích; ale vzpomínka na vlastní lůžko 

v prohřátém pokoji a nedočtenou knihu rozhodla.  

  „A což, nebude-li ráno líp? Za tmy také bych musel a ve vánici snad 

ještě větší… Co si vyberu? Sbohem!” odfoukl vítr k bráně a pes 

vyrazil vpřed.  

  Silnice byla už zaváta, nohy jen s tíží kutaly se v suchém 

prachovém sněhu, podezřele rupajícím pod nohou. Prudký 

severozápadní vítr hnal před sebou celé vlny smršťovitě svinutých a 

do výše hrozivě pozdvižených sněhových mraků. Zahalovaly cesty, 

kopce i les.  

  Rozhled byl nemožný. Sníh bičoval v tvář – celá strana kožichu 

byla v chvilce zaváta. Nohy sklouzaly.  

  Brok nesměle tisknul se k nohám, kryje se tak pánovým tělem. 

V lesích hučelo, vítr jako by žihadly štípal do očí, pronikal kapsy 

kožichu, profukoval rukavice, řezal v prsty, tělo křehlo.  Že nezůstal! 

 

 

 

 

Přerazím to!” pomyslil si rechtor, jda právě kolem cihelny, kde 

v závětří si poněkud oddechl.  

  Cihelny využitkoval i pes. Odběhl a skryl se za hranicí narovnaných 

cihel.  

  Vydali se znovu na cestu. Vztekle zahvizdla vichřice a smýkla 

mrakem malinkých ledových krupiček, které jak písek mrskaly tvář.  

  Psa nebylo cítit. Rechtor hvízdnul – nic.  Vrátil se k cihelně.  

  Tam seděl a zimou se třás. A ty jeho oči jako by mluvily: Nech mě 

tu – nechoď – tady je líp! 

  Rechtor pohladil zasněženou mladou jeho srst, laskal, volal, hladil 

zas – pes jen seděl a stále ty smutné oči upíral na pána, tušil něco 

zlého.  

  Rechtor vytáhl šňůru. Zkřehlými prsty jen s tíží zaklesnul karabinku 

v kroužek obojku.  

  Pes konečně šel, kňuče.  

  Rychle dál. Chvíli klusem a zas spěšným, ale nejistým krokem 

v šeru zaváté cesty.  

  Učitel pustil zase psa, aby mohl přebíhat a během se zahřát. Běží, 

běží, tlapy boří do sněhu, ale přitom stále se ohlíží, kde by nalezl 

vhodné místo v příkopu, kam vítr tak nefouká. Bylo třeba psa 

neustále volat a těšit. - - -  

  Rechtoru na čele vyrážel pot, nohy slábly těžkou chůzí, a cesty nijak 

neubývalo. Dýchal jen nosem a dechu se nedostávalo. Zastavoval se, 

zády se obracel proti větru. Ach, jak bylo lehko v takovou chvíli! 

  Ale mráz štípal, sníh sypal se za límec, zaléhal do vlasů –  

  Znovu klusali dál. Zahnuli po silnici k západu. Byly v polovici 

cesty.  

  Vichřice duje, sníh hrozí je zasypat. Hrušky podél silnice ohýbají se 

jak vrbové proutky. Rechtor se ohlédl po psu. Hle – tu sedí u kříže a 

kryje se jeho dřevem. Konečně béře psa zase za šňůru. Strach zvířete 

pojednou nahnal strachu i jemu a v tom vědomí vzrostl před ním 

všechen děs hrozícího díla noci.  

  „Jak dlouho už jdu?” zastavil se učitel a v šeru hledal na hodinkách 

ručičky. Svit mraky zavřeného měsíce tak tak že stačil, aby rozeznal, 

kolik je hodin.  

  Dvanáct. Tedy už hodinu, a teprv na polovici cesty! 

  Šlo to čím dál tím hůř a tíž. Krok sem, krok tam, místy třeba 

přelézat i vysoké závěje; po pás zapadal do navátého sněhu. A znovu 

klopýtal, dělal tím větší pochopy a padal, aby vstal k cestě ještě 

krutější. Jen stěží rozeznával koruny vedle silnice běžících stromků.  

  Šel už po paměti, pes za ním. – Ten už se tak nebál. Poznal, že za 

pánem proti větru se mu jde snáz. Jen když pán upadnul, zakňučel a 

teskně přihlížeje k zápasu s měkkou hmotou sněhu, přisedal k zemi.  

  A metelice rostla neustále a běsila se jak fúrie. Bezpočetnými biči 

pronásledovala každý jeho krok – shůry sypala a ze země rvala 

divoké mraky sněhových peřejí. Musil znovu se zastavit a 

oddechnout si.  

  Napjal sluch. Cosi zacinkalo. I pes nastražil slechy.  

  Zvonek. 

   

  

                                                                (pokračování na straně 6)



Poplatky 2019 
 

 Pro rok 2019 se výše poplatků nemění: 

 

Odpad    400,- Kč na osobu ( a nemovitost )   

Psi            80,- Kč za jednoho 

Hroby – podle rozměru      

 

Bezhotovostní platbu na účet obce, lze uhradit již od ledna na 

číslo účtu: 188 341 770/0300.  Po uhrazení si poplatník vyzvedne 

na OÚ  pytle. 

 

Poplatek za odpad :   variabilní symbol  1340,     

specifický symbol : číslo domu  

Poplatek pes:    variabilní symbol  1341,     

specifický symbol:  číslo domu 

Hrobové místo:                  variabilní symbol 36322111,          

specifický symbol:  číslo hrobu 

 

Více poplatků lze zaslat na účet obce jednou celkovou částkou, 

důležité je však napsat do specifického symbolu číslo domu.  

Je nutné nahlašovat veškeré změny, týkající se poplatkové 

povinnosti. Dále upozorňujeme, že žádosti o osvobození od 

placení poplatků podle Obecně závazné vyhlášky obce musí být 

písemné! 

Poplatky se na pokladně Obecního úřadu budou vybírat od 

11.března 2019 

   .  
 
 

KNIHOVNA O VÁNOCÍCH 

 

pátek 21.12.2018      17 – 19 hodin 

pátek 28.12.2018      17 – 19 hodin 

Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané,  
 

vánoční období je znamením končícího se roku. A s koncem roku je vhodné se ohlédnout a zhodnotit jeho průběh. Rok 2018 byl i rokem 

volebním. Nejprve mi tedy dovolte, jako opětovně zvolenému starostovi, poděkovat všem zastupitelům za čtyři roky velmi dobré spolupráce. 

Chci také poděkovat všem členům komisí, pedagogům základní i mateřské školy v Divákách, členům zájmových organizací a všem, kteří se 

během uplynulého roku podíleli na organizaci kulturních, společenských  a sportovních akcí v obci. Bez těchto lidí, ochotných na úkor svého 

volného času vymýšlet a organizovat akce pro ostatní spoluobčany, by obec  nebyla naší obcí.  

  O jednotlivých plánovaných i realizovaných stavebních či podobných akcích jste v průběhu roku informováni ve zpravodaji. Máte tedy 

přehled a můžete zhodnotit úspěšnost našeho počínání. Některé, na první pohled jednoduché akce, se mnohdy v průběhu příprav ukáží jako 

ty nejhorší. Ale platí to i naopak. V letošním roce se nepodařilo zahájit rekonstrukci obecního sálu. Důvody už byly popsány v minulém 

zpravodaji. Nicméně jsme získali jedinečnou možnost požádat o dotační prostředky na tuto opravu z dotačního titulu, který je  otevřen až 

nyní. Zpracováváme žádost, a jak vše dopadne, se dozvíme po vyhodnocení. Pro příští rok jsou vyhlášeny i další, pro nás zajímavé, dotační 

možnosti. Podáme žádost o dotaci na další opravy na hřbitově a také na opravu „Panského rybníka“. Dále bychom chtěli upravit prostor 

kolem autobusových zastávek tak, aby se zlepšilo nastupování a vystupování. Připraveno k realizaci je rozšíření veřejného osvětlení a 

rozhlasu, ovšem bez možnosti čerpání dotace. Jak dovolí počasí, tak bude dokončena dopadová plocha u přidané houpačky na dětském hřišti 

a podle zájmu uvažujeme o doplnění dalšího workoutového prvku. Výstavba dětského hřiště by  na současném místě nebyla možná bez toho, 

že Tělovýchovná jednota darovala obci část nevyužívaného pozemku. Obci se tak vrátila část pozemku, který darovala Tělovýchovné jednotě 

při jejím založení. Ve výhledu je i hřiště víceúčelové. Víme, že není jednoduchá situace ve spolcích, a proto se Obec podílí i na jejich 

činnosti. Především poskytuje finance  na provoz. Pravidelným příjemcem je Tělovýchovná jednota. Za uplynulé čtyři roky podpořila obec 

tento spolek částkou 419900,-Kč. Poprvé byli podpořeni i včelaři částkou 5000,-Kč a Myslivecký spolek obdržel 50000,-Kč.  

 

  Vážení spoluobčané, do nového roku Vám všem přeji pevné zdraví, osobní i pracovní úspěchy. 

 

 

                                                                                                                                                                                                           Libor Veverka   
 

 

 

Zprávy OÚ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hlášení rozhlasu - aktuality 

 

 Na stránkách www.divaky.cz se můžete ve spodní části 

úvodní stránky přihlásit k odběru novinek a zpráv přes 

emailovou poštu. Tuto možnost využívá stále více zájemců. Je 

určena pro občany obce a pro ty, kteří vlastní v obci 

nemovitost. Nemáme možnost ověřit, zda zprávy končí u 

příjemců. Pokud budete mít pocit, že vám zprávy nejsou 

doručovány, tak kontaktujte obecní úřad.  

 

 

Poštovní schránky 

 

 Pro řádné doručení písemností je žádoucí mít na domě či 

jiném vhodném místě poštovní schránku. Pokud je 

v nemovitosti více rodin a každá má zájem dostávat jednotlivé 

tiskoviny (např. Zpravodaj Habrůvka), je nutné schránku 

označit jmenovkami.   

 

 

Dětské hřiště 

 

 Ne všechny děti mají radost z nového hřiště. Po otevření 

trvalo necelý týden, než začaly vadit malým návštěvníkům 

novotou zářící herní prvky a začali si je upravovat škrábanci. 

O hledání pokladu pod gumovou dopadovou plochou ani 

nemluvě. Hřiště a jeho provoz je upraven provozním řádem a 

za svoje děti odpovídají rodiče. Nechceme jít cestou 

uzavřeného hlídaného prostoru s návštěvními hodinami.  Je 

ale zapotřebí dětem vysvětlit a neustále připomínat, že 

ničením hřiště nevylepší.  

http://www.divaky.cz/


Kultura  -  škola  -Sport 
 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            

kole na krásném 2. místě.   Během čtvrtletí realizoval žákovský 

parlament ve spolupráci s ředitelkou školy různé školní soutěže 

a projektové dny jako např. povedený Den jazyků, ekologický 

projekt 72 hodin aj. Ve spolupráci s ministerstvem vnitra byl 

realizován naučný  projekt Umíme se bránit. Výstavou 

v projektu Retro den jsme se všichni společně vrátili do dob 

našich prarodičů. Začátkem prosince žáci připravili pro mladší 

děti i zábavné Mikulášské rejdění. Děkuji vedoucí školní 

jídelny za mikulášské balíčky, které připravila pro děti MŠ a 

žáky ZŠ. V současné době realizujeme oblíbené Vánoční Brno, 

soutěž O nejhezčí vánočně vyzdobenou třídu. Závěrem 

posledních školních dnů  si žáci připravují vánoční besídky ve 

třídách s občerstvením. Velice zdařilá a žáky kladně 

ohodnocena byla akce ke 100. výročí založení naší republiky. 

Škola připravila celodenní naučný projekt, podpořený Místním 

akčním plánem vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II a dále 

obcí Nikolčice. Děkuji panu bývalému starostovi za pomoc při 

realizaci tohoto projektu a všem pedagogům za uskutečnění 

akce. Projekt pokračoval návštěvou žáků v obci Diváky, kde 

probíhala výstava fotografií k tomuto výročí s názvem Proměna 

obce Diváky za 100 let. Děkuji obci Diváky za možnost 

zhlédnutí výstavy a p. učiteli Čutovi za to, že nás výstavou 

provázel.  Tradiční a hezkou akcí bylo také nedávné kulturní 

vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ při rozsvícení vánočního stromu, 

kterým jsme zahájili adventní čas. Děkuji učitelům za přípravu 

a realizaci moc hezkých kulturních vystoupení a obci Nikolčice 

za spolupráci a podporu.  

  Vážení rodiče, ani se nenadějeme a bude tu konec roku 2018. 

V závěru těchto adventních dnů vás srdečně zvu do naší školy 

na vánoční jarmark. Součástí bude vánoční vystoupení žáků 

s koledami a básničkami. Přijďte s námi v 17 h načerpat 

vánoční atmosféru. Žáci si pro vás připravili moc hezké 

vánoční ozdoby a výrobky s možností následného  zakoupení. 

  V pátek 21. prosince je poslední školní den v tomto roce. V 

tento den škola vyhlásila pro žáky ředitelské volno. 

Předposlední den škola pořádá pro žáky vánoční turnaj 

v přehazované a dále vánoční koncert. Posledním vyučovacím 

dnem je pro nás čtvrtek, kdy žáci budou mít vánoční besídky ve 

třídách spojené s třídnickými hodinami. Bude i upravena 

výuka. Provozy v mateřských školách a družinách a klubu 

budou také pouze do 20. 12. 2018. V pátek budou provozy 

těchto součástí pro nízký zájem ze strany rodičů uzavřeny. 

Od 22. 12 . 2018 do 2 .1. 2019 jsou vyhlášeny vánoční 

prázdniny. Řádné vyučování v ZŠ a provozy v MŠ, ŠD, ŠK, ŠJ 

budou zahájeny ve čtvrtek 3. ledna 2019. 

  V novém kalendářním roce nás čekají tradiční aktivity, 

z čehož nejbližší je  LVK v Němčičkách, Tříkrálové 

koledování pro seniory, Novoroční laťka ve skoku vysokém, a 

dle zájmu i tradiční bruslení aj. Bližší informace vždy naleznete 

na webu školy.  

 

Vánoční slovo ředitelky školy  
   Chtěla bych všem touto cestou popřát krásné prožití 

vánočních svátků a klidné, pokojné prožití posledních  dnů  v 

tomto roce.  Zároveň mi dovolte, abych vám popřála pevné 

zdraví a úspěchy v práci i v osobním životě v následujícím roce 

2019. 

  Využívám této příležitosti i k poděkování všem 

zaměstnancům školy za jejich vynaložené úsilí, které věnují 

práci v naší škole a přeji jim pevné zdraví a úspěšný rok 2019. 

Závěrem děkuji zřizovateli, rodičovské veřejnosti a všem 

příznivcům školy za vstřícnost a podporu, kterou věnují všem 

zaměstnancům naší  školy. Pevně věřím, že bude i nadále 

tradičně dobrá spolupráce pokračovat i v novém kalendářním 

roce. Bez vaší pomoci a podpory by naše práce byla zbytečná, 

neboť cíl máme všichni společný – vzdělané a slušně 

vychované děti.  

                                                     

                 Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka ZŠ a MŠ Nikolčice 

 
 

 

Základní škola Nikolčice 
 

 Vážení čtenáři, milí žáci, vážení rodiče, 

Základní a Mateřská škola Nikolčice naplňuje svojí činností 

koncepci, která ji vede určitým směrem ke stálému 

postupnému zlepšování podmínek a vzdělávání pro naše 

žáky.V důsledku  plnění této koncepce vás několikrát ročně na 

tomto místě seznamuji s aktivitami, výsledky a úspěchy naší 

školy. V tomto školním roce jsme přivítali do našeho 

učitelského kolektivu nové pedagogy, kteří nastoupili na 

uvolněná místa. V rámci dlouhodobého transformačního 

procesu ve školství se vedení ZŠ a MŠ snaží spolu 

s obnoveným kolektivem pracovníků o nastolení atmosféry 

vzájemné důvěry. Jeho nedílnou součástí je snaha vytvářet 

vhodné pracovní podmínky a příznivé školní, žákovské klima, 

snaha zlepšovat učební a pracovní podmínky. 

  Stejně jako v uplynulých letech věnují pedagogové zvýšenou 

pozornost čtenářské, matematické gramotnosti, výuce 

jazykové a ICT, podporují kariérní poradenství, inkluzivní 

vzdělávání ve spolupráci s výchovným poradcem, s PPP a 

školskými poradenskými centry. Nedílnou součástí školního 

vzdělávacího programu a jeho plnění je tradiční zapojení 

školy do aktivit, které souvisí s výchovou ke zdraví, etickou 

výchovou, prevencí proti šikaně, dopravní výchovou, 

ekologickou a environmentální výchovou. Škola obohacuje 

výuku projektovými dny, návštěvami divadelních představení, 

koncertů, výukových programů, sportovními aktivitami, 

exkurzemi a účastí žáků v různých soutěžích. V duchu 

přátelského klimatu tradičně spolupracuje s okolními školami, 

kde žáci reprezentují naši školu. 

  Dne 26. 9. 2018 se žáci 2. stupně zúčastnili tradičního 

fotbalového turnaje ve Velkých Němčicích. Naše škola celý 

turnaj vyhrála a obhájila vítězství z minulého roku. Ve 

Velkých Němčicích dne 27. 9. 2018 žáci reprezentovali naši 

školu i  v běhu  a získali úžasná umístění: v kategorii 2. - 3. 

třída dvě druhá místa, v kategorii 4.- 5. ročník jedno druhé 

místo, v kategorii 6. – 7. ročník dvě první místa a dvě třetí 

místa, v kategorii 8. – 9. ročník jedno druhé místo. Dne 10. 

10. 2018 pořádala naše škola ve spolupráci s partnerskými 

školami tradiční Nikolčické stráně. Z celkového hodnocení 

jsme vybojovali krásné 1. místo. Dne 21. 11. 2018 žáci také  

úspěšně reprezentovali naši školu i  v okresním kole ve 

florbalu v Hustopečích. Poslední velmi pěkný sportovní výkon 

předvedli žáci prvního stupně dne 5. 12. v soutěži Křepická 

veverka. Některým sportovcům se podařilo ve velké 

konkurenci okolních škol probojovat až na stupně vítězů. Žáci 

přivezli jednu zlatou medaili, jednu stříbrnou a jednu 

bronzovou. Vítězům gratulujeme a všem žákům děkuji za 

skvělou reprezentaci školy.  

  V prvním čtvrtletí jsme ve škole připravili také několik 

pěkných výchovně vzdělávacích   

a podnětných akcí. Škola pořádala školní kolo v dějepisné 

soutěži Bible a my. Dne 28. 11. se zúčastnila i okresního kola 

této dějepisné soutěže. I letos jsme se zapojili do všech 3 

kategorií ZŠ. Všem našim soutěžícím gratuluji a děkuji za 

výbornou reprezentaci, zvláště gratuluji žákyni 9. roč., která 

se umístila na pěkném 5. místě. V rámci podpory čtenářské 

gramotnosti proběhla na ZŠ Křepice beseda s panem 

spisovatelem Šanderou, určena žákům 5. ročníku.  

V souvislosti s projektem Celé Česko čte dětem se naši páťáci 

této besedy zúčastnili. Projekt Celé Česko čte dětem 

pravidelně probíhá za velmi vstřícné spolupráce s místní 

lidovou knihovnou. Poděkování patří Mgr. M. Rabovské za 

vstřícnou spolupráci a také za uskutečnění výstavy 

keramických panenek a literární soutěže k výročí 100 let 

republiky. Obě pěkné akce škola mohla navštívit a byla i 

jejich účastníkem. Některé literární práce žáků byly velmi 

zajímavé a na vysoké úrovni. Práce Lucky Rabovské z deváté 

třídy zaznamenala výrazný úspěch a umístila se v krajském 

 

   

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítání 
 

  Letošní poslední vítání občánků proběhlo v neděli 21. října. 

V tomto roce jsme pořádali tuto malou kulturní slavnost 

dvakrát a můžeme říci, že mezi rodiči je stále v oblibě. Vítané 

děti dostanou na památku od Obce malý dárek, děti, které říkají 

básničky, se zase těší na „výslužku“, ať už jsou to koláče, 

zákusky nebo jiné pamlsky, které pro ně přinesou rodiče 

vítaných dětí. Cukrovinku za své snažení dostanou také od 

Obce. Velké poděkování patří také učitelkám z mateřské školy 

a družiny 

                                                                         Radka Prokešová 
 

 

Ohlédnutí - Hody 
 

  I když máme všichni plnou hlavu Vánoc, nedá mi, abych se 

v krátkosti nevrátila k létu. Jistě mi dá většina spoluobčanů za 

pravdu, když řeknu, že letošní hody se naší mládeži opravdu 

vydařily. Žádné novinky, které k našim tradičním hodům 

nepatří, většinou naše divácké kroje a dokonce velké 

překvapení v podobě „verbuňku“, no a samozřejmě pomohlo 

také pěkné počasí.  Je vidět, že když se chce, tak to jde. Tak 

snad to těšení a elán na další hody naší mládeži vydrží. 

 

                                                                         Radka Prokešová 
 

 

 

Vážení a milí spoluobčané, 
   

čtyři roky utekly jako nic a my, současná kulturní komise, jsme 

společně s vámi zažili krásných více než 50 nejrůznějších akcí. 

A i když kulturní komise změní od příštího roku své členy, vy 

se můžete i nadále těšit na spoustu zajímavých akcí pro děti i 

dospělé. Diváčtí občané se totiž umí od nepaměti dobře bavit a 

veselit a to je předpokladem toho, že kulturní dění zde 

nezanikne a obec bude i nadále společensky žít. 

      

                  Za kulturní komisi  Hana Nasadilová 
 

 
 

Pohádková cesta 
 

  V neděli 16. 9. jsme společně s dětmi otevřeli nové 

„Oranžové“ hřiště a nebyla to jen tak ledajaká otevírací akce. 

Děti se k vytyčenému cíli musely doslova probojovat několika 

nelehkými úkoly, které jim zadávaly nejobávanější pohádkové 

postavy. Čerti, čarodějnice nebo hrůzostrašný vlk určitě 

vzbudili respekt a ostražitost, ale nešlo o to děti strašit, ale užít 

si krásné odpoledne. A tak je na cestě doprovázeli i pohádková 

babička, Karkulka nebo Jeníček s Mařenkou a byli dětem 

oporou vše hravě zvládnout.  V cíli pak na děti čekal bohatý 

doprovodný program s hudbou, tancem, soutěžemi, dobrotami, 

dětským šampaňským a dárečky. 
 

                                                                          Hana Nasadilová 
 

 

Setkání seniorů 
 
  Neděle s datem 14. října byla u příležitosti Mezinárodního 

dne seniorů již tradičně věnována právě jim. Po úvodním slovu 

pana starosty zahájily program děti z mateřské školky,  

které s nacvičeným programem potěšily všechny babičky a 

dědečky v sále. Pak již následovala volná zábava. Připraveno 

bylo občerstvení i malá pozornost pro každého. Brzy se sálem 

nesly tóny harmonik a zpěv lidových písní, kterým bylo toto 

jistě příjemné odpoledne zakončeno. 
                                                                     Markéta Rosívalová 

 

 

Školní družina Diváky 
 

  Ve školním roce 2018/2019 žáky čekala v Divákách velká 

změna. Nově zrekonstruovaná třída školní družiny rozzářila 

oči dětí.  Dětem trvalo jen chvíli, aby se zorientovaly v 

novém organizačním systému poliček. Hry, knihy a výtvarné 

potřeby vždy žáci našli. A díky tomu také vznikaly krásné 

výrobky z papíru, korálků a přírodnin. Tyto výrobky si žáci 

odnášeli domů nebo jimi ozdobili třídu a chodbu školní 

budovy v Divákách. 

   Žáci mají sportovního ducha a toho jsme podpořili akcí – 

hledání  ztraceného pokladu.  Hledání pokladu proběhlo na 

počátku školního roku za krásného počasí na školním hřišti. 

Děti společně hledaly poklad, plnily úkoly a luštily šifry, 

odměnou jim byl nalezený poklad.  Tato hra podpořila i 

kamarádství mezi spolužáky v družině.  Netradiční olympiáda 

o medaili zaznamenala také velký úspěch.  A podzimní větrné 

počasí jsme společně se žáky uvítali „Drakiádou“.  Krásné 

draky veřejnost mohla shlédnout i na zábradlí před vstupem 

do areálu školního hřiště.  Draci byli vyrobeni z odolného 

materiálu proti povětrnostním podmínkám, bohužel však ne 

proti vandalizmu! Tato událost žáky však neodradila a těšíme 

se společně na tvorbu vánočních dekorací, adventního věnce 

a vánočního stromu.  

                                                                     Ing. Petra Vávrová 
 

 

Mateřská školka Diváky 
 

  V novém školním roce 2018/2019 přivítala děti ve školce 

nová paní učitelka Ing. Petra Vávrová a také asistentka 

pedagoga Renáta Viktorinová. Dlouho vydrželo hezké a teplé 

počasí, takže si děti mohly užívat zdravého pobytu venku v 

přírodě a na hřišti před školkou. Barevný podzim děti 

dokonale prozkoumávaly nejen na procházkách, ale také ve 

třídě. Zde děti tvořily z přírodnin, lepily barevné lístečky a 

také v přírodovědném koutku mohly pozorovat pod 

mikroskopem či lupou šišky, barevné padané listí, plody 

podzimu apod. 

 18.9.2018 proběhly dýňové hrátky. Děti kolektivně dlabaly 

dýni a vyrobily strašidelnou dýňovou hlavu, další svítící dýni 

vyrobily z papíru a ta každé ráno vítá děti ve školce na 

chodbě. 

 Příjemným zpestřením běžných dnů ve školce k ne 

pochybám patří divadýlko.  To děti pobavilo od počátku 

školního roku již třikrát. Jednalo se o představení Pohádka o 

Perníkové chaloupce, která děti naučila kouzelná slovíčka, 

dále V ZOO – kdy děti hádaly mimikou znázorněná zvířátka. 

Vánoční atmosféru naladilo divadlo z Hodonína.  

11.10.2018 proběhl ve školce „Den zdraví“. Touto událostí 

byly děti nadšené, po celý týden zdobily podzimní plody 

celou třídu, proběhla ochutnávka ovoce  a zeleniny, kterou 

můžeme najít nejen na zahradách ale i tropické plody, které 

jsou k zakoupení  v obchodě. Tímto bych chtěla poděkovat 

všem rodičům a prarodičům, kteří přispěli ovocem a 

zeleninou na tuto akci. Děkujeme. 

   Jako každoročně si děti připravily vystoupení pro babičky a 

dědečky. Věřím, že básně tance a písně dětí zpříjemnily 

setkání seniorů, které se konalo 14.10.2018 

Mateřskou školku v tuto chvíli navštěvuje 20 dětí z toho 9 

děvčat a 11 chlapců. 3 děti jsou předškolního věku. 

 

                                                                     Ing. Petra Vávrová 
 
 

Tříkrálová sbírka 
 

  Snad můžu říct, že se Tříkrálová sbírka v naší obci již stala 

tradicí. Nejinak tomu bude i v roce 2019. Sbírka se uskuteční 

v neděli 6.1. v odpoledních hodinách. Společně s dětmi se 

těšíme na setkání s Vámi. 

                                                         Sokolářová Hana 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava fotografií „Proměna obce 
za 100 let“ 
 
  Rok 2018 je rokem oslav a výročí pro naší republiku a naše 

obec se do slavení zapojila hned několika akcemi – obnovou 

památného stromu, opravou památníku padlých hrdinů a 

uspořádali jsme výstavu fotografií s názvem „Proměna obce za 

100 let“. Výstava probíhala první listopadový víkend a vysoká 

návštěvnost opět ukázala, jak je toto téma pro nás všechny 

zajímavé. Vystavované fotografie, doplněné o poznámky 

pamětníků, zachycovaly místa, osoby i události v různých 

časových obdobích. Mnozí zavzpomínali, jiní se udivovali nad 

změnami, kterými naše obec za století prošla. Výstava byla 

následně prodloužena o dva dny, kdy ji navštívili žáci základní 

školy  Nikolčice a Diváky. 

 

                                                                           Hana Nasadilová 
 

 

Rozsvěcování vánočního stromu s 
jarmarkem  
 

  Sobotní odpoledne, před první adventní nedělí, je již tradičně 

spjato s rozsvěcováním vánočního stromu na návsi a 

v posledních 4 letech i s předvánočním jarmarkem, na kterém 

vystavují místní občané. Pro mnohé z nás je to moment, kdy 

v sobě probouzíme vánočního ducha a to díky báječné 

atmosféře, která zde panuje. Kdo by také odolal setkání 

s přáteli, zvuku koled a svátečních písní, vůni skořice a 

hřebíčku, světel svíček a třpytivé bílé nadílce.  

Vánoční strom, jak už je zvykem, rozsvěcují děti a za svoji 

snahu jsou náležitě odměněny z rukou úsměvem oplývajícího 

anděla. 

                                                            Hana Nasadilová 
 

 

Vánoční tvoření 
 

Na neděli 16. prosince byla v sále připravena vánoční dílnička, 

které ovšem předcházelo vystoupení našich nejmenších. 

V pěkně připraveném programu nám děti předvedly tanečky, 

písničky i básničky. Na závěr kulturního programu zazněly 

vánoční koledy v podání sourozenců Rozkydalových. Všem se 

vystoupení moc povedlo a za jejich velké snažení dostaly 

odměnu. Poté již následovala vánoční dílnička. Nejen děti, ale i 

dospělí si mohli vyrobit vánoční ozdůbky a dekorace. 

Přichystané bylo drobné občerstvení.  Vánoční písničky nám 

připomněly, že vánoce jsou opravdu za dveřmi.   

 

                                                                         Radka Prokešová 
 

 

Myslivecký spolek Diváky  

 

 Lovecká sezóna začala 1.4.2018 a potrvá až do 31.3.2019. V 

tomto období se loví zvěř drobná (bažant kohout, zajíc), zvěř 

spárkatá (černá, srnčí, mufloní, daňčí). Každý z uvedených 

druhů zvěře má svůj pevný řád odlovu. Zvěř škodná se loví dle 

zákona v průběhu celé lovecké sezóny. Pro letošní sezónu jsme 

naplánovali celkem čtyři hony na drobnou zvěř. Uskutečnily se 

zatím pouze dva v termínech 10. 11 a 15.12. Velký hon, tzv. 

"Poslední leč", se uskutečnil 15. prosince v sále Obecního 

úřadu. Tato tradiční akce diváckých myslivců se vydařila. 

Letošní sezónu poznamenalo extrémní sucho v letních 

měsících. Členové spolku proto pravidelně zajišťovali přísun 

vody do těch částí revíru, kde se nenacházely přírodní zdroje 

vody. 

  V posledních letech se projevuje úbytek drobné zvěře ve všech 

oblastech republiky. To vede jednotlivé spolky k odchovu 

vlastní drobné zvěře, především bažantů. I náš myslivecký 

spolek se začíná ubírat podobnou cestou.  

 

 

 

 

V letošním roce jsme odchovali a vypustili do revíru několik 

desítek bažantů. O ně se starali svědomitě všichni členové 

spolku dle rozpisu služeb. Chtěl bych tímto vyzvednout 

především práci člena spolku pana Pavla Dostála, který se o 

malé bažanty staral od stadia kuřat. Letošní mysliveckou sezónu 

na drobnou zvěř ukončíme tradičním Štěpánským honem 26.12. 

2018. 

                                                      

                                              Jaromír Čuta, myslivecký hospodář 

 

 

Obecní knihovna 
 

    V roce 2018 se zaregistrovalo 38 čtenářů, z toho 18 do 15 let. 

Vypůjčili si přes 600 knih a časopisů. Zakoupeno bylo 58 

nových knih nejrůznějších žánrů pro děti i dospělé a 150 knih 

bylo zapůjčeno z výměnného fondu z Břeclavi. Knihovní fond 

čítá celkem 5621 knih, je přístupný v on-line katalogu na 

webových stránkách knihovny i obce. V březnu knihovnu 

navštívily děti ze ZŠ, MŠ a školní družiny se svými učitelkami. 

Výtvarné práce dětí zdobí po celý rok nástěnku v knihovně. 

Také letos v knihovně proběhly dvě úspěšné tvůrčí dílny. Na 

jaře nás paní Kateřina Flesarová naučila pracovat se 

samotvrdnoucí keramickou hmotou. Při vánoční dílně jsme 

vytvořili krásné zvonečky z látky. Děkuji všem, kteří darovali 

do knihovny knihy i časopisy, které obohatily fond knihovny.  

 Přeji Vám radostné Vánoce a štěstí, zdraví a pokoj v novém 

roce. 

            

                                                                              Eva Veverková 
 

 

 

 

 TJ Diváky 
  

  TJ Diváky a její sportovní i pracovní aktivity v roce 2018. 

 

  Diváčtí fotbalisté již téměř 38 roků nepřetržitě reprezentují 

Diváky na kolbišti obcí a měst v okrese Břeclav. Za ty léta 

přišly neúspěchy, ale i světlé chvíle. Díky obětavé práci 

funkcionářů a přístupu hráčů se kopaná v naší obci stále drží. 

Nesmíme zapomenout ani na naše členy a přivržence, kteří nás 

při naší práci podporují. Novou sezónu 2018-19 jsme nezahájili 

moc valně. Po pěti zápasech jsme figurovali téměř na chvostu 

tabulky. Od té doby však nepocítili naši hráči hořkost porážky a 

se ziskem 16 bodů se probojovali na 6 místo. Je to slušný 

začátek pro jarní část soutěže. Do hry se zapojilo na podzim 

celkem 18 hráčů. Posilou se stal p. Ivičič Petr, který nám 

v posledním zápase pomohl zdolat Velké Hosterádky. 

V uplynulém roce 2018 jsme stačili provést velkou rekonstrukci 

v kabinách na hřišti. Stará kovová a prosklená konstrukce na 

terase byla odstraněna a nahrazena zdí s řádnými okny a dveřmi. 

Po opravě fasády se vstupní prostor výrazně změnil k lepšímu. 

V opravách chtějí sportovci pokračovat i v roce 2019. V plánu 

je výměna podlahy v kabině hostí a vstupní hale. Další 

významnou událostí roku bylo vybudování dětského hřiště 

v prostorách u potoka. Tuto akci organizoval OÚ Diváky. 

Parcelu 738/2 o rozměru 2500 m² dala obci darem naše 

Tělovýchovná jednota. Stala se tím jedním z hlavních sponzorů. 

V těchto dnech je na hřišti klid, ale členové  TJ jedou na plné 

obrátky. 5.1.2019 se připravuje Valná hromada spojená 

s volbami nového výboru. V pátek dne 18.1.2019 připravujeme 

společenský ples, na který zveme všechny občany obce.               

  Nastal méně či více, oblíbený měsíc. Měsíc, který přináší 

starosti, ale i radosti a je vstupní branou do Nového roku. 

Přejeme Vám najít za ní klid, mír a spokojený život, provázený 

láskou a zdravím.      

              

                                                             Hekl Jaroslav předseda TJ 

 

 



Rechtor všechen se vzepjal a naslouchal blížícímu se zvuku radostně.  

  Ne šerem, ale tmou už proti němu valí se skřípající vůz. Hrčí kolem, kopyta koní rozhazují sypký sníh. Na voze trčí zahalená hmota vozky. Nevidí, 

neslyší – jako neživá trčí na svém místě. Rechtor marně volá. Hlas jeho překováná skřápot hvízdajících kol, řehot zvonků a bouře ryk.  

  A už i to skřípění a cinkot slábne – v rozdivočilé vichřici slábne milý hlas.  

    A byl zas sám - - uprostřed širé, jednotvárné pustoty. Neviděl kopců, neviděl polí, mizející stromy, prázdno všude a strašno na vše strany – svět 

jako by šílel – řítil se v nekonečné, prázdné nic. Tělo se potácelo ze strany na stranu, zapadalo v příkopy, lezlo zdola na horu a zas shora dolů. – Pes 

kňučel a jaksi ulekaně vzhlížel vzhůru. Nové hrozné závěje.  

  Zas v příkopě! Ruce marně zarývají se do měkkého sněhu. Jak to jen skončí! 

  Rechtor oddechuje, v mysli zatoulal se vzpomínkou na blažené chvíle: světlo na stole – ticho – vlídno - teplý krb - - - 

  Nemožno dál – Nohy chvěly se slabotou, čelo potůčky smáčel pot. Smysly obestřely sladké mrákoty.  

  Tak si odpočinout, oddechnout v závětří, na chvilku usednout a zahřát se teplem zvířecím a navzájem zas teplem svého těla zahřát psa! Myšlenka ta 

stále obracela se v mozku touhou neodvratnou, a sotva odstrčena, vracela se zas - - - 

  Překonávaje vysoko navršené kupy sněhu, oddychoval pocestný, odchyloval se z cesty – hledal, povstával, stále častěji a častěji se obracel zády 

proti větru – a znovu vykračoval v zasněžené šero - - - Aby tak - - Kdo pomůže? Kdo - - A doma - - Což, jak vy to - - - Musí to být! Jak se chce spát - 

- Tam Helenka s pannou - - - 

  Pes zakničel. Rechtor rozevřel oči – zděsil se.  

  „Co dělám!” 

  “Bože můj, vždyť - - stojím! Stojím a – dřímu!“ 

  Únavou usínal. Sebral naposled všechny své síly.  

  Hledí dopředu a – nevidí ničeho.  - - Ničeho, jen ten proti němu ženoucí se sníh. Snažil se rozeznat známé stromky podél silnice. Byly všecky stejné 

a zdály se být mnohem, mnohem nižší.  A už se vší úporností zbývajících sil převaloval se přes vysokou záměť - - - Před ním bílo, vedle vlevo, 

vzadu, vpravo bílo – všude bílo - - -  

  Ach – tu něco trčí! - - Je to také bílé, ale jinak bílé - - - Závěj? - - -  

  Zcela nablízku zahoukl ponocný.  

  Ne – závěj - - žádná závěj! Chaloupka to byla! 

  První chaloupka Habrůvky! Už i psi zaštěkali nablízku. 

  A ponocný troubil jednu – s půlnoci –  

  Zaplať Bůh! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi I          
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Narození:                                    Sňatky:                                        Úmrtí :                                                                                                                
Sofie Akajíková                                 Veronika Majerová – Ondřej Malinka             Evženie Guldanová 

Štěpánka Brezovská   
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Říjen: 
60 let    Čutová Alena 

61 let    Stehlík Karel 

62 let    Rosíval Květoslav 

64 let    Nádeníčková Marie 

65 let    Kotasová Emilie 

65 let    Čečilová Jana 

66 let    Nádeníček Jaroslav 

68 let    Němečková Alena 

72 let    Psota Josef 

74 let    Ryšavý Josef 

83 let    Sedláčková Marie 

89 let    Stehlík Karel 

 

 

 

Prosinec: 
60 let    Vokálová Marie 

61 let    Sedláčková Vilemína 

61 let    Glocová Jana 

63 let    Fialová Alena 

66 let    Ryšavá Marie 

70 let    Petrášová Blanka 

70 let    Glocová Dagmar 

73 let    Hrdličková Marie 

91 let    Baťková Štěpánka 

 
Listopad: 
61 let   Tošnar Václav 

65 let   Vídenská Jindřiška 

75 let   Rozsívalová Ludmila 

82 let   Zhejbalová Marie 

 

Září: 
60 let    Kaplanová Lenka 

63 let    Vokál Jiří 

63 let    Sedláček Josef 

63 let    Soukopová Jitka 

68 let    Hájková Františka 

69 let    Střelec Václav 

70 let    Čutová Jana 

70 let    Bělková Drahomíra 

75 let    Hrdlička Miroslav 

79 let    Sokolářová Bronislava 

85 let    Rosívalová Marie 

88 let    Gracl Oldřich     
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