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ROJ 

   

  Po tři dny už vysedává stařeček Tvrďoch před svým včelínem. 

Čeká na roj. Cikánky – tam ty v červeném úlu, třetím od pravého 

rohu nahoře – ty to jsou, co stařečka cikání už druhý rok. Loni se 

vyrojily z kmotřenek. Usadil je tenkrát v krásném, novém, 

červeně natřeném, začátky pěkně vystrojeném úlu i medu jim dal, 

melisou úl jim navoněl,  navečer je i pokrmil, a podívejme se – 

na druhý den – 

  „Stařečku, stařečku, včely se rojijó!“ přiběhlo vnouče a rukama 

rozhodilo tak, jako by naznačit chtělo, že se děje něco strašného. 

  Stařeček rázem měl svých dobrých padesát s krku, podřepoval, 

podřepoval, ale běžel jako hoch, a když doběhl - -  „Podívejme 

se!“ včerejší roj vytáhl zas. „E ve mrške! Copak se vám tam 

nelíbí, Tož hjináč na vás! Podíváme se na to, bode li se vám líbit 

nebo ne!“ 

  Sebral včely z nízké jabloně, přidal ještě i plodu plást a hrk 

s nima – jedním trhnutím větve vsypal je zas, odkud před 

čtvrthodinou vyletěly. – „Včil se huž snad usadíte!“ oddechl si 

stařeček a utřel s čela pot. - -  

  „No, neposeděly. Na druhý den vytáhly zas – ani plod jich 

nezdržel. 

  E ve sakulentský cigánke – pořád bodete cigánit?!“ dohřáli se 

už stařeček a bez milosti uřízli halouzku i s rojem a vsypali je do 

úlu znovu. Na druhý den pršelo, na třetí zas – roj se usadil. Ale 

cikánky už zůstaly cikánkami, jinak jim už neříkal a každému, 

kdo přišel k němu včely si prohlížet, prstem ukazoval na ně a 

vypravoval, co měly s ním „za šmédy“. 

  A na jaře, když je přehlížel, tak nad nimi sprásknul ruce. Medu 

nic, včeliček – spočítat je mohl a plodu ani buničku. No nic. 

Jednoho červíčka kdyby byl našel! Zadrbali se stařeček za 

uchem, ale nebrblali už na včelky. „Tak, tak – maminka vám 

umřela. – No nevadí. Dež umřela, jaká pomoc, dáme teda hjinó – 

pěknó, mladó.“ 

  Vzal z plemenáčku králku, mladou a krásnou, svižnou jak hádě 

a přidal do klícky něco mladušek. Až mu srdce nad ní usedalo – 

jak byla krásná, kaštanově zahnědlá, do černa tmavá, a s několika 

plásty medu dal cikánkám novou matičku. Za tři dny se  zdálo, že 

se už spřátelily. 

  Pustil králku – ale pro pána – co to? Na druhý den klícka 

prázdná a králka nebožka ležela ve sklípku. „Jak to tak – co – co 

– jak temu – to nemůže bét. Přeci – Deť to nedělám poprvní - - “ 

kroutil stařeček hlavou, kroutil, a než jí pořestal kroutit, ofoukly 

jej aprilové větry a položily stařečka na čtrnáct dní na lůžko.Vstal 

teprv, když začaly už třešně kvést. 

  První, kam zamířil, byla cesta k cikánkám. Že je rozhází, 

rozmete - - „Co s nima? Po čem nic, preč s tém!“ 

  Otevřel úl a „podívéme se!“ – Plodu dost, červa dost. Viděl 

stařeček, že královnu měly, a dobrou, ale zrovna tak cikánskou, 

jak byly samy. Šidila! Málem by byli stařeček přišli o jednu  

 

rodinu. Tak stařečka napálit! S radostí přidal jim ještě medu a už 

se o ně nestaral. „Mladý mají, ať se starají samy!“ 

  A hle! Cikánky od jara sebraly se tak, že se i rojit chtějí. Česno 

stále oblehnuté spoustou cikánských černušek, po úlu se táhnou 

mrakem, pod letákem visí jich jak za dvě beranice a na okénku 

včela po včelce šlape – místa nemají – jen rojit a rojit.  Dvakrát 

už vytáhly, ale vždycky se zas vrátily – stařečka jen poplašily, na 

schovávanou si s ním hrály. Cikánky! Stařeček ani se tak dvakrát 

nedivili – „to huž je taková krýv – cigánská – poťóchlá“. - -  Ale 

dnes, dnes – včera trochu sprchlo – dnes jistě, jistě vytáhnou. Už 

od devíti hodin pozoroval mezi nimi podivný ruch. 

  Bylo tak k polednímu, když černý žvanec, zavěšený pod 

česnem, úprkem zmizel v úlu a ostatní rozlezlé táhly se za ním. 

  „Aha, šly si pro forotu na cestu!“ 

  Než se stařeček přichystal, táhlo vojsko ven. Jaké to byly 

spousty „much“! Ve velikém mračnu kroužil roj nad hlavou a 

točil se výš a stále výš vzdušným svým košem. Kdo se tak 

podíval proti nebi, viděl samé černé hvězdičky – taková to byla 

chumtanice vířících tělíček. Stařeček postáli a s potěšením hleděli 

na krásný zmatek tisíců a tisíců včel. Jen se mihaly, jak se točily 

a křižovaly, hučely a kroužily v plném lesku sluníčka. 

  Ale ta výška točícího se roje už zdála se být stařečkovi 

nedobrým znamením. „Že mně zas něco vevedó? A huž! Mrche 

mrchovitý! Haž do vršku si mosijó sednót! Dole nemáte místa? 

To bode pěkná práca! Mosím jich zchladit.“  - Vzal dřevěnou 

stříkačku a pokropil je jemně ze strany, jako by rosil déšť. Ale 

nebyly by cikánky cikánkami. Jen je ještě podráždil. Opravdu si 

zamanuly a že jinde shromáždit se nemíní než na samém vršíčku 

hrušky.  Stařeček mrzutě zamlaskal jazykem. To nebylo 

příjemné, to nebylo pěkné. To mu už nemohly ani nic horšího 

udělat. No – sám to nespraví! Postříknul je ještě a zavolal 

mladého hospodáře.  Ve velkém, černém, jak srdce visícím 

hroznu ohýbaly tenkou větev v oblouku k zemi. 

  Zul zeť boty, vylezl na hruš, pokropil věchtem včely a 

zahradnickými nůžkami přestřihnul větev. Silnou měl ruku, a tak 

tak, že je udržel. Roj, vážící dobrých sedm liber, snesl bez 

pohromy dolů. 

  „Podé mně hjich, podé! Pánbičku nebeské – to je jich!“ 

  S úsměvem převzali stařeček z rukou hospodáře krásný roj, 

přenesli k připravenému úlu a – hrk – už byly tam. Jak brabenci 

lezly zbylé za ostatními, když jádro bylo uvnitř. Mrakem 

obletovaly dcerky cikánek stařečka, ale aniž mu ublížily, i ty 

našly svou cestu za ostatními a česnem stáhnuly se dovnitř. 

  Znaly svého hospodáře. Ve chvíli včeličky už lítaly na pastvu. 

  Stařeček jim říkal „komediantky“ – protože tolik komedie mu 

nenadělaly ani jedny ze všech dvaceti. 

  Večer si stařeček přidali o skleničku habrůvského víc. To když 

dostali roj, vždycky měli svátek. -  O „rodinu“ bylo víc - - -  

                                 

   Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi II                                                                 



Obecní sál 
 

   V červnu se obec stala vlastníkem budovy čp. 45, jejíž součástí je 

sál a hospoda. Paní Hrouzková se rozhodla objekt prodat, a tak 

jsme využili příležitosti.  Za 3,5 milionu korun jsme objekt koupili. 

Zajistili jsme tak snad již na pořád prostory pro naše obecní 

potřeby. Část, ve které je hospoda, je již pronajatá. V budově příští 

rok začne postupná rekonstrukce. Ta bude trvat v etapách několik 

let. Na nákup má obec úvěr od České spořitelny a splácet jej bude 

pět let. 

 .  
 

Oprava komunikace „Záhumna“  
 

   Ve čtvrtek 4. srpna se propadla do starého nepoužívaného sklepa 

komunikace v části „Záhumna“. Naštěstí plynovod je zde mimo 

komunikaci a vodovodní řad nebyl taktéž poškozen. Propadem 

vznikla díra asi 4 m2 o hloubce až 3 metry. Díra je zavezena a další 

dokončovací práce budou realizovány až po sesednutí navážky. 

Příčinou propadu byla pravděpodobně prosakující  voda a následná 

eroze stropu sklepa. 

         

  

Hlášení rozhlasu - aktuality 

 

 Na stránkách www.divaky.cz se můžete přihlásit k odběru novinek 

a zpráv přes emailovou poštu. 

 

Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané,  
 

opět se k Vám dostává letní nebo chcete-li hodový obecní zpravodaj. Již 13 let, třikrát ročně se jeho prostřednictvím dozvídáte důležité 

informace z obce, obecního úřadu a také z činnosti spolků i školy. Celý zpravodaj je navíc obohacen o příspěvky a zajímavosti z naší historie 

od nepravidelných přispěvatelů. Příspěvky jsou uveřejněny tak, jak je jednotliví přispěvatelé dodají. Ti odpovídají za obsahovou stránku i za 

časovou aktuálnost příspěvku. Všem přejeme pěkný zbytek léta a těšíme se na další spolupráci. 

 

 

                                                                                                                                                                                                           Libor Veverka   
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Kultura  -  škola  -  sport 
 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava cesty ke hřišti 

 

  V pondělí 15. srpna proběhlo výběrové řízení na dodavatele 

stavby. Výběrovou komisí byla vybrána firma Swietelsky 

stavební s.r.o. Práce započnou podle původního předpokladu 

v září a hotovo bude do tří měsíců. Na stavbu jsme získali na 

uznatelné náklady dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve 

výši 490 tisíc korun. Tato dotace je určena jen na část 

komunikace po kabiny TJ. Využijeme toho, že bude v obci při 

této opravě příslušná technika a z našich prostředků zaplatíme 

pokládku živičného povrchu na zbývající část komunikace. 

 

 
Škola - opravy 

 

 V těchto dnech se dokončuje oprava havarijního stavu elektro 

instalace ve třídách a na chodbě v prvním patře budovy školy. 

Dotace z Jihomoravského kraje ve výši 100 tisíc korun pokryje 

50 % nákladů. Vyměněny byly i odpady z litiny ve třídách. 

Místo latexového nátěru jsou kolem všech umyvadel nově 

obklady. Místnosti, které byly dotčeny opravami, jsou 

vymalované a na podlahu je položeno PVC. Žáci budou mít 

v učebnách nové lavice a židle a  děti MŠ nové WC v prvním 

patře.  

 

 

 Základní škola  
 

  Milí žáci, vážení rodiče,  

  Školní  rok 2015/ 2016 se blíží mílovými kroky ke svému 

závěru.  Pro  všechny  znamenal spoustu tvůrčí a usilovné práce, 

společných úkolů a  naplňování školního  vzdělávacího  

programu, obsahujícího nabídku  volitelných předmětů, úpravu 

učebního plánu. kulturní, sportovní akce, projektové dny , 

návštěvy divadelních představení, zeměpisné, vlastivědné 

projekty, sportovní turnaje, plavání, lyžování, bruslení. 

Nechyběly ani vědomostní olympiády ,soutěže a společné 

aktivity s partnerskými školami v okolí. Sbírali jsme papír, 

                                                                                                                                                                                                   

……………………………………………. 

 

 

byliny, pomerančovou kůru. Zapojili jsme se i do charitativní 

činnosti sběrem víček  v projektu „Slunce pro  Filipa a jiné.  

Rodičům a jejich dětem jsme po celý školní rok nabízeli velký 

výběr zájmových volnočasových aktivit, nabídku nepovinných 

předmětů  i mimoškolních aktivit.   

Během 2. pol   v ZŠ Nikolčice  byla provedena poslední  výměna 

osvětlení, do tříd byl  zakoupen  výškově nastavitelný nábytek ,v  

plánu je i  výměna nových vchodových dveří v ZŠ Nikolčice, 

celkové dokončení oprav  elektroinstalace ,postupné vymalování  

prostor školy apod.  V ZŠ Diváky  během prázdnin  dojde k 

plánované výměně osvětlení, zakoupení  výško- nastavitelného 

nábytku do obou tříd , malování tříd a bude ve třídách položena  

nová podlahová krytina . Kolektiv pracovníků školy byl po celý  

                                                                                                                                                                               

……………………………………… 

 

 

http://www.divaky.cz/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

všechny tři školy do dalších let  domluvily s tím, že  v budoucnu 

budeme přátelské vztahy nadále  rozvíjet a prohlubovat 

Škola předkládá letošní REKORDY NIKOLČICKÝCH HER

  

60 m      Strouhalová Daniela            Nikolčice  7:76 s              

štafeta ( 4 x 119m )             Nikolčice  1:08,71min 

800 m    Slavík Ondřej             Nikolčice   2:22,33 min       

štafeta  ( 4 x 119m )             Nikolčice  59,35 min        

 

Umístění škol  19.ročníku  NIKOLČICKÝCH HER  2 016 

1. Nikolčice – 111 b. 

2. Zelenice –  44 b. 

3. Šúrovce –   21 b.    
 

  V současné době se žáci  školy připravují na   ročníkové práce,  

které budou prezentovat 15.6.  a 16.6. 2016 v zasedací síni 

Obecního úřadu Nikolčice. Za  období posledního čtvrtletí na 

škole probíhaly besedy, výukové programy , koncerty, 

fotografování žáků, Nikolčická lyra, oslava Dne matek . Čeká nás 

ještě  pozvání rodičů žáků 5. roč. ze ZŠ Křepice , informativní 

schůzka rodičů 1. roč., zájezd žáků do Terezína, Lidic, návštěva 

Dravců v Šitbořicích .Žáci se  zúčastní plánovaných školních  

výletů .Ve škole se rozloučíme  s 22 žáky deváté třídy .Deset  

žáků  5. ročníku  škola bude pasovat   na druhý stupeń..  

  V  závěru  šk. roku se rozloučíme  s předškoláky a školní rok 

slavnostně ukončíme  dne 30.6.2016 Všichni se již velmi těšíme 

na léto a žáci na  hlavní prázdniny . Ty utečou jako voda a nový 

školní rok zahájíme dne 1.9.2016.  

  Na závěr mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům školy za  

úsilí vynaložené při činnostech a aktivitách školy během celého 

šk. roku 2015 / 2016. 

  Děkuji za přátelskou spolupráci a vstřícnost  vedení obce,  

zastupitelům v Nikolčicích.     Za podporu  děkuji také  obcím 

Diváky a Křepice, všem sponzorům a hlavně rodičovské 

veřejnosti .Vážíme si nesmírně toho, že mnoho z vás rodičů nám 

vyjadřuje svoji podporu .  

Vážení rodiče, užijte si krásných letních dnů společně se svými 

dětmi plnými doušky. 

 Ještě jednou vám přejeme hodně sluníčka a pohody. Do nového 

školního roku 2016/2017  se těší kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ 

Nikolčice.  

                              Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka ZŠ a MŠ 

 
 

 

 

školní rok stabilizován. Učitelé  se spolu se žáky školy  aktivně 

podílel na ověřování školního vzdělávacího programu , na 

spolupráci s rodičovskou veřejností , na dalším zlepšování 

estetického prostředí školy  i  na organizování školních a 

mimoškolních aktivit. S rodiči jsme se setkávali na  

konzultačních hodinách, podíleli se  na  mimoškolních aktivitách, 

sběrových aktivitách, přispěli škole svými příspěvky na Plesování 

s devítkou, na Nikolčické hry a jiné. Za tuto pomoc jim jménem 

pracovníků ZŠ a MŠ Nikolčice moc děkuji.   

  Škola pravidelně aktualizovala školní webové stránky, včetně 

fotogalerie , informovala veřejnost o svém dění i  na obecních 

webových stránkách, na vývěskách v obcích, popřípadě místním 

rozhlasem. V průběhu roku jsme jako každoročně  vydávali 

samostatné školní noviny, přispívali jsme do obecních novin jak 

v obci Nikolčice, tak v obci Křepice a Diváky.  

    Celý školní rok  se nadále úspěšně  rozvíjela spolupráce se 

školami v blízkém okolí. Žáci z Velkých Němčic, Šitbořic ,  

Křepic, Dolních  Věstonic, Hustopečí, Boleradic , Velkých 

Pavlovic  se pravidelně potkávali s našimi žáky na projektových  

dnech , sportovních soutěžích i na kulturních akcích. Dne 19. 3. – 

24. 3. 2016 – žáci 2.st. prožili sportovní pobyt na LVK v Českých 

Petrovicích ve spolupráci se ZŠ Hustopeče. Dne 24. 4. – 29. 4. 

2016 odjelo 33 žáků na sportovně zaměřenou školu v přírodě do 

Jeseníků do Ludvíkova, která se velmi zdařila. 

  Ve 4. čtvrtletí žáci úspěšně reprezentovali naší školu  ve 

Velkých Pavlovicích v okresním kole Matematické olympiády. Z 

naší školy se jej účastnila a získala pěkné umístění šestice 

zástupců od 6. po 8. třídu. A to Anička Slavíková , Vojtěch 

Hlaváček  , Kateřina Jandová , Barbora Němečková , Ondřej 

Slavík , Jan Macík . V úterý 24.5.2016 se někteří žáci, kteří 

splnili kritéria školního kola, účastnili okresního kola 

matematické soutěže Pythagoriáda v  ZŠ Slovácká, Břeclav. Za 

6.roč. L.Rabovská a A.Slavíková, za 7.roč. B.Němečková a za 

8.roč. J.Macík a O.Slavík.  

  Naši žáci velmi pěkně reprezentovali a získali krásné umístění v 

soutěži žáků v recitaci " Boleradický džbánek " dne 25.5.2016 v 

ZŠ Boleradice. V  1. Kategorii získala 3. místo: Eliška Jandová 

(3. třída)  Ve 3. Kategorii  získala 3. místo: Anna Marie Slavíkoá 

(6. třída)  a  2. místo: Terezie Chalupná (8. třída). 

  V měsíci březnu a dubnu se školní družina v Nikolčicích v 

rámci ekologické výchovy zapojila a přihlásila do celosvětové 

akce „Ukliďme si svět“. Jednalo  se o mezinárodní kampaň a v 

České republice probíhající  pod záštitou Českého svazu 

ochránců přírody a organizace Společnost pro zvířata. Děti se 

podílely na úpravě a zvelebení dětského  hřiště, cestě k rybníku a 

také obecního  potoka. Bylo potěšením sledovat, s  jakým 

nadšením a vytrvalostí se do této akce zapojily. V této akci jsme 

se umístili na krásném 2. místě v Jihomoravském kraji. 

Žákům se dařilo i výborně ve sportu . Skvěle  si vedli na 

májovém silničním běhu v Dolních Věstonicích. Ve svých 

kategoriích zvítězili: V. Prokeš, D. Strouhalová, P. Rozkydal a 

M. Chalupná. Druhá místa získali: Chalupný J. a A. Jeřábek, 

šestá skončila K. Vedrová . V  Břeclavi v okresních přeborech  

žactva v atletice žák Vojta Prokeš obsadil 1.místo ve skoku 

dalekém a v běhu na 800m,  dále  získal  krásné 2.místo ve skoku 

vysokém. Žák Ondra  Slavík - 1.místo v běhu na 1 500 m  a  

Matyáš Chalupný -3.místo ve skoku vysokém . 4.místo v běhu na 

60m přes překážky získala žákyně Kateřina Vedrová,  

    Díky finanční podpoře zřizovatele, okolních obcí ,sponzorů, 

přátel školy , jsme  v měsíci květnu po třech letech opět pořádali  

sportovní zápolení v 19.  ročníku Nikolčických her.  Toto 

zápolení se uskutečnilo tradičně  se základními školami Dolné 

Zelenice a Šúrovce. Vítězství bylo naše, díky skvělým naším  

sportovcům . O dalším možném pokračování spolupráce  jsme se 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní komise 
 
  Vážení a milí spoluobčané, 

těší nás Vaše pozitivní ohlasy na již uskutečněné akce a jsme 

velice rádi, že se nás vždy sejde tolik. 

A co pro Vás ještě letos připravujeme? Těšte se, bude toho 

spousta!  

  Na konci prázdnin se společně s dětmi projdeme cestou 

Z pohádky do pohádky a asi o měsíc později se budeme 

společně bát na Strašidelném světélkování.  

Měsíc říjen tradičně patří našim babičkám a dědečkům, všem 

seniorům. Ani letos tomu nebude jinak a v obecním sále pro ně 

připravíme příjemnou atmosféru podzimního Setkání seniorů. 

Každému diváckému občanovi od 60-ti let bude doručena 

pozvánka.  

  V sobotu před první adventní nedělí se každoročně scházíme u 

Rozsvícení vánočního stromu. Minulý rok byl součástí 

rozsvěcování i malý předvánoční jarmark a zpívání vánočních 

písní.  
  V tomto duchu bychom chtěli pokračovat i letos a vytvořit tak 

pro Vás krásnou předvánoční atmosféru. Proto se obracíme na 

všechny, kteří se chtějí podělit o své dovednosti a své výrobky 

představit veřejnosti na tomto jarmarku, aby nás kontaktovali.    

A svátečně budeme pokračovat i dále s Ježíškovou dílnou pro 

děti i dospělé.  

  Těšíme se na další příjemně strávené dny s Vámi. 

      

    Vaše Kulturní komise 

                (Hana Nasadilová) 

 

 

Dětský den 
 

  V neděli 29. května  v naší obci zaplápolal olympijský oheň. 

Dětské olympijské hry ovládly hřiště a naši nejmenší se utkali 

v nejrůznějších disciplínách. Za zmínku stojí například moderní 

šerm, při kterém na sportovce čekalo překvapení v podobě 

mouky, vody nebo cukrovinek, které na ně vypadly při 

propíchnutí balónků. Další bitvy sváděli naši olympionici při 

překonávání opičí dráhy či skocích v pytli, střelbě nebo 

vědomostním kvízu. Závěr olympijských her patřil  medailovému 

ceremoniálu. Po něm přišlo na řadu občerstvení, a poté se již 

sportovci rozutekli do svých „rodných zemí“. 

 

                                                                         Markéta Rosívalová 
 

 

 

 

 
Neckyáda 
 

  Poslední červencový víkend se na místní vodní nádrži konala 

Neckyáda. K vidění bylo několik krásných vlastnoručně 

vyrobených plavidel s odvážnou posádkou. Majitelé plavidel byli 

občerstveni a odměněni praktickou vodní pistolí, a tak vzápětí 

vzduchem létaly proudy vody při velkolepé vodní bitvě. Bylo 

opravdu horko a studená sprška nikomu ze zúčastněných 

nevadila. Připraven byl i doprovodný program – všichni mohli 

změřit své síly v závodě člunů a děti si vyzdobily své plavidlo 

krásnými vlaječkami.  Fotky nejen z Neckyády najdete na 

stránkách obce Diváky. 

Hana Nasadilová 

 

 
 
 

 
 

Babské hody 
  

 
 
  V sobotu 11.června se již podruhé divácké „baby“ oblékly do 

krojů. Tomu samozřejmě předcházelo páteční stavění „májky“, 

kterého se naše milé zhostily se ctí, oděné v zástěrách a šátcích. 

Poté se za zvuků cimbálky tančilo a zpívalo do pozdních 

večerních hodin. V sobotu, po převzetí hodového práva z rukou 

starosty obce ženy nevynechaly jediný dům ve vsi, aby všechny 

pozvaly na hodovou zábavu. Po průvodu obcí zamířily starky pod 

májku, kde se společně s návštěvníky oddávaly pravému 

hodovému veselí.  Zpívalo se a tančilo, a to až do půlnoci, kdy při 

tónech podmanivé hudby Diváky navštívila směsice celebrit, 

zmíním například záchranářky z Pobřežní hlídky, pana Pávka a 

jeho věrného závozníka Otíka, pozvání přijal i John Travolta 

nebo dámy z JZD Hoštice u Volyně. Při této události nemohla 

chybět ani posádka slavné lodi Titanic a dokonce přijel zatančit   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Pozvánka na hody 
 

 

 

Diváčtí stárci a starky Vás srdečně zvou na tradiční hody, 

které se konají  20. a 21. srpna 2016. 
 

 

                               V krojích se představí 8. párů :  Jan Manek – Martina Petrášová 

                                                                           Adam Urbánek – Anežka Losová 

                                                                           Petr Štelcl – Eliška Sokolářová 

                                                                           Adam Zeman – Kateřina Sokolářová 

                                                                           Jiří Kaňa – Tamara Wetterová 

                                                                           Rostislav Zhejbal – Veronika Hönigová 

                                                                           Michal Gratcl – Tereza Kobská 

                                                                           Jan Havlena – Barbora Havlenová 

 

 

                                Stavění máje proběhne v pátek 19. srpna vpodvečer, pozvání bude  oznámeno  rozhlasem.  

                                 

 

                                V sobotu odpoledne bude hrát DH Svatobořáci, v sobotu večer a v neděli DH Vracovjáci. 

                                                                         Sraz u první stárky oba dva dny v 15:00 hod.  

                Krojovaný průvod v sobotu půjde obcí na „Dolní konec“ a v neděli přes „Záhumna“ na „Horní řádek“. 

 

                                   Hodování bude dále pokračovat na návsi pod májou, při nepřízni počasí v obecním sále. 

                                  Občerstvení zajištěno. Vstupné po oba dny bude na odpoledne 20,-Kč a večer 100,-Kč 

 

                                                               Přijďte nás podpořit a vychutnat si atmosféru hodů. 

                                                                                    Těší se na Vás stárci a stárky 

 

 

 

 

 

 

Patrick Swayze s partnerkou jejich slavný Hříšný tanec. Iva 

Janžurová všem dokázala, že jíst špenát se ne vždy vyplatí a 

slavné filmové Sestřičky zatančily v negližé. Tato velmi 

různorodá skupina korunovala závěr svého vystoupení společným 

tancem v řeckém stylu.  

  A hodové veselí pokračovalo a nezkazila ho ani osvěžující letní 

přeháňka.  Těším se, že za rok se zase všichni sejdeme pod 

„májkou“ a tuto novou tradici budeme nadále utužovat. 

 

Markéta Rosívalová 
 

 

Závody automobilů do vrchu 
„Divácká 13“ 

 

 Závody Maverick Rescue Euro Cup (MREC) se budou konat 17. 

a 18. září 2016. Začátek po oba dva dny v 8 00 hod.  

 

TJ Diváky  

Rozpis podzim 2016/2017 

 

 

NE 21.8. 

 

16:30 

 

Diváky – Velké Pavlovice „C“ 

 

NE 28.8. 

 

16:30 
 

Kurdějov - Diváky  

 

NE 4.9. 

 

16:00 

 

Diváky - Šitbořice „B“  

 

NE 11.9. 

 

 
 

Volno 

 

NE 18.9. 

 

15:30 

 

Diváky – Hustopeče „B“ 

 

NE 25.9. 

 

15:30 
 

Starovice  - Diváky  

 

NE 2.10. 

 

15:00 
 

Diváky – Horní Bojanovice  

 

NE 9.10. 

 

12:45 

 

Nosislav - Diváky 

 

NE 16.10 

 

15:00 
 

Diváky - Velké Němčice „B“  

 

NE 23.10 

 

14:30 
 

Diváky - Křepice „B“ 

 

NE 30.10 

 

14:30 
 

Brumovice - Diváky 

 

                                                                           Jaroslav Hekl 

 

 



 

 

 

Z kronik  
 

Protokoll čis 53 

sepsaný vsezení obecního výboru ze dne 8 srpna 1897 za přítomnosti 14 členů obecního výborů 

I. Předně čten protokoll zposledního sezení ze dne 18 července t.r. 

II. Pojednání v záležitosti skrze ubytování vojska, obecní výbor rozhoduje takto: 

co se týče zaopatření dřeva a sena a steliva má se dle nařízení ze dne 29 července t.r. zaříditi. Dále  co se týče firšponů nebo povozů pro 

vojsko, výbor obecní rozhoduje ten  který pojede co s firšponem  obdrží 1 zláty za hodinu cesty jízdy. A to však s obecní pokladny. 

III. Co se týče pojednání předloženého dopisu ze dne 4 srpna 1897 a pána Dr. Františka Drbala vzáležitosti pána  Otakara Smolů pachtíře 

obecního hostince. Obecní výbor rozhoduje by se zpráva psala dle nájemného protokollu. 

IV. Pojednání o záležitostech obecních týkajících se zaplacení lékařských útrat za Antonína Oprchala, výbor obecní rozhodl, že se proti 

zaplacení písební zpráva podá. Co se týče člena obecního výboru pána Tomáše Bylýho který již sám řekl by nigdy ke schuzi volán nebyl, že 

on ke schuzi nigdy nepujde. 

 

        (Doslovný, gramaticky neupravovaný přepis  z originálu Protokolu o jednání obecního výboru, z knihy založené v roce 1892) 

 
 

 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2016 

 

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.4.2016 do 31.8.2016 
 
 

   

Narození:                                    Sňatky:                                        Úmrtí :                                                                                                                
Josef Valíček                                                         Michaela Paděrová – Jiří Böhm                        

Maxim Gréger 

Gabriela Svobodová   

  

   

Blahopřejeme jubilantům : 
 

 

 

 

 

 

 
 

              

 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín uzávěrky dalšího čísla : 5.12.2016 
Na vydání tohoto čísla Zpravodaje spolupracovali: Marie Němečková, Radka Prokešová, Mgr. Jitka Gebauerová, Jan Dvořák, Libor Veverka, Hana Nasadilová, Jaroslav Hekl, 

Markéta Rosívalová 

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 

Stanislav Hekl 

Josef Valíček 

Jaroslav Bělka 

František Bínek 

Jana Kaňová 

 

     

 

 

Květen: 
60 let    Čuta Augustin 

60 let    Bezděková Růžena 

60 let    Tarodiová Jůlia 

63 let    Fialová Věra 

65 let    Kedrová Marie 

68 let    Němeček Jaroslav   

68 let    Pokorný Jan      

70 let    Štrubl Jiří 

70 let    Hanák Petr        

86 let    Čuta Jaromír 

 

 

 

Červenec: 
60 let    Tarodi Ladislav 

60 let    Kovács Gabriel 

61 let    Stelmaščuková Irena 

62 let    Hekl Jaroslav 

63 let    Hošková Vlasta    

66 let    Soukop Jan      

68 let    Stelmaščuk Rostislav 

70 let    Skřivánek Ladislav 

72 let    Vykydalová Jarmila 

76 let    Bezděk František 

82 let   Valíčková Marie 

Červen: 
60 let    Vodák Jaromír     

61 let    Psota Vladimír 

67 let    Kiliánová Božena  

70 let    Hájková Marie 

72 let    Sokolářová Marie 

73 let    Suchánková Jana 

81 let    Hopjanová Pavlína 

82 let    Ludín Lubomír 

 

Srpen: 
60 let    Grün Josef 

62 let    Němečková Marie 

62 let    Böhmová Jana 

63 let    Honzírková Marie 

63 let    Fiala Pavel 

63 let    Němeček Vladimír 

64 let    Kedra  Miroslav 

64 let    Hanáková Eva 

65 let    Sáčková Marie 

66 let    Stejskal Josef 

67 let    Bílý František 

69 let    Ryšavý Vladimír 

70 let    Štrublová Marie 

75 let    Macušová Jana  

83 let    Graclová Helena 

83 let    Neugebaurová Ludmila 

Duben: 
60 let     Poláček Dalibor 

63 let     Koukalová Marie 

64 let     Nasadil Josef 

65 let     Böhm Vlastimil 

66 let     Matýšková Oldřiška 

67 let     Střelcová Jindřiška 

69 let     Petráš František 

73 let     Bezděková Marta 

76 let     Kilinger Jan 

86 let     Komárková Božena 

91 let     Němečková Květoslava 
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