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V HODINÁCH POLEDNÍCH 
   
  Žár se lije k zemi jak roztavený kov. Stín hledají psi a z boku na 
bok převalují se zvířata v chládku, vrabci popelí v prachu silnice 
rozpařená svoje těla, k potoku kruhem zatáčejí holubi , aby lázní 
osvěžili otvírající se zobáčky. Pusto je v dědině jako po vymření 
a zřídkakdy objeví se lidský tvor. Jen žíznivý staroch vleče se k 
obecní studni s čepáčkem, stařenka s nejmladším na klíně 
zasedne před dům mezi zahrádky, aby se nedusila stále v jizbici. 
Ale i na lavičce horko je až k umdlení a stařenka stěhuje se zas v 
šero síně, ze síně na dvůr a ze dvora v měkký stín ořechu u 
stodoly za humny. 
  A slunce žhne už z polední výše. 
  Z polí a mezí vracejí se těžké nestvůry žen nahrblých a jak 
boudy obtížených ohromnými nůšemi trávy. Prohýbají se pod 
nimi až k zemi – pot cúrečkem rosí před nimi vyšlapanou 
pěšinku. Dvě takové zastavily se na můstku a zpod nůší šeptají si 
o jakémsi tajemství. Ničeho z nich vidět není, jen ty bezmasé, 
žilnaté nohy a ohromné nůše, a tak se zdá, jako by tu samy nůše 
mluvily, a né ženy. 
  „A prosím ti, jak dopadl sód? Vehrála Hanča anebo muž?“ 
  „Ha nikdo. Jak se to vezme. Matóš, dež hjí naklókl, měl položit 
deset rénskéch na dochtora. Neměl. A tož co nehudělal? Vobrátí 
se před sódcím k Hanči a povídá: ‚Stará, půč mně tú desítku!‘ A 
Hanča – důra hlópá – dala se do pláču a půčila mu. Tak si 
zaplatila svý vlastní rány, co vod ňé dostala a zétra dostane zas.“ 
  Ve smíchu zašly za kostel. 
  Z polí vracejí se i dělnice a panské potahy. Ze školy vyskočily 
děti, v praskání bičů, lomozu dětí a hřmotu bouřících vozů zvoní 
poledne. S obnaženým týlem a modlitbou na rtech spěchají 
sedláci k mísám. 
  „Vááápno, vááápno – hej!“ tvrdým hrdlem horského, houpavého 
rázu rozkřiknul se po dědině vápeník a zastavil před hospodou, 
stíraje s čela hojný pot. Baby oblehly vůz a zabílené ruce 
vápeníkovy měří na mírky, zas ubírá, zas měří a handrkuje s 
babami. Ta že má samý prach, vápno že je „kamenatý“ – 
Horbiškovou dokonce zahnal od vozu, že jí neprodá ničeho. „To 
je satanáš baba!“ hodil po ní, ale nakonec se přece smířil a prodal 
i jí. Pak teprv obsloužil těžké své tahouny a klidil se do hospody, 
aby poobědval tvarůžek s pivem. 
  V polední vzduch z oken Frau Ebr zaznívalo klinkání piana, 
hromadnou písní po zemi i ve vzduchu zpíval hmyz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jen na chvilku v odpočinku pohověla sobě dědinka. Ledva lžíce 
položili, už znovu do polí se trousí dělníci. Děvčata ledva škole 
odrostlá i ta, která toužila už po vdavkách, scházela se k můstku; 
motyky blýskají, řehotá dívčí, teplý jejich smích, čekají, až padne 
jedna a dráp poručí. 
  „Francka, Francka, kolik máš dní?“ 
  To byla důležitá v tu dobu otázka pro všechny. Zaschly zemáky, 
řepu požrali škrobáci, opozdila se jetelina, o práci bylo zle, bída a 
nouze hrozila uprostřed léta. Byl každý rád, podařilo-li se mu 
urvat něco na tovarychu, a šťastný ten, kdo vykázáti se mohl 
největším počtem dní, kdy v úpalu slunce mokrý potem směl se 
do úpadu dřít. 
  Padla. 
  S děvčaty jak holubicemi kolem do polí ubíral se dráp. 
  Také volaři dlouhou řadou vyjížděli ze dvora, ke škole trousili 
se už pouze opozdilci. Do polí jeli sedláci, rachotily vozy, 
práskaly biče, poslední vycházel do práce i Rybář se svými 
dělnicemi. Pět jich bylo, mezi nimi i dcery Julka s Petrušou. Kde 
byly časy, kdy dcery jeho jenom dohlížely na řady nádeníků a 
samy ve stínu si hověly a buď pletly nebo vyšívaly pod trnkou?! 
Teď mozoly na měkkých dlaních tvrdly jim v roh. 
  A návsí znovu vnořilo se v úporný klid. 
 
                                          Alois a Vilém Mrštíkové, Rok na vsi II 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alois Mrštík (1861–1925)                             Vilém Mrštík (1863–1912) 

 



Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané,  
 
  ve dvou minulých číslech zpravodaje jsem Vás informoval o plánech, které se doposud nepodařilo zrealizovat. Dnes je ale situace jiná. Na 
rekonstrukci sálu, která je v současné době největší plánovanou investicí jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ve výši 
6.376 mil. Kč. Celkové rozpočtované náklady se budou pohybovat okolo 9.1 mil. korun, a známy budou po výběrovém řízení na dodavatele, 
které proběhne ještě v letošním roce a realizace se uskuteční během roku příštího. Na další, také dlouho připravovanou akci – opravu 
komunikace včetně prostoru autobusových zastávek činí z celkové ceny 2.8 mil. Kč výše dotace z MMR 1.9 mil. Kč a dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje 0.3 mil. korun. Výběrové řízení již proběhlo a práce budou zahájeny v pondělí 16. září, tedy po automobilových 
závodech do vrchu, které se konají 14.-15. září 2019. Po dobu prací se autobusové zastávky přesunou k hlavní silnici a na křižovatku u 
zámku. Třetí akcí, na kterou jsme získali dotaci 0.5 mil. korun z MMR, je další etapa obnovy hřbitova. Bude provedeno spárování zdiva, 
opraveny schody a také část nových cest. Na hřbitově bude nově, vedle konví na vodu, k dispozici i základní nářadí na údržbu hrobů. 
Výběrové řízení již také proběhlo a práce budou realizovány v letošním roce. Obecní hospoda je po částečných opravách opět pronajata a 
provoz bude opět zahájen v pátek 16.8.2019.  Venkovní úpravy parkoviště a fasády jsou součástí prací spojených s rekonstrukcí sálu a budou 
provedeny v příštím roce. Zemní vlhkost a chybějící izolace se již nepříjemně začaly projevovat i ve třídě mateřské školy. Proto se opravuje 
podlaha a výmalba. Na obecním úřadě zbývá dokončit výměnu topení v zasedací místnosti a v knihovně. Výběr dodavatele na rozšíření a 
opravu veřejného osvětlení a rozhlasu byl odložen na podzim letošního roku. Vše máme také připraveno na podání žádosti o dotaci na 
opravu požární nádrže (panského rybníka), čeká se jen na otevření výzvy. Teď ale máme před sebou hodový víkend. Tak ať nám vyjde 
počasí nejen na hody, ale i po zbytek léta.  

 
Libor Veverka 
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Základní škola  
 

  Vážení čtenáři, 
  dovolte mi seznámit Vás se stěžejními aktivitami, které škola 
pořádala v období školního roku.  
   V rámci výchovy ke zdraví, podpoře sportu jsme pořádali 
několik akcí. Žáci se zúčastnili sportovních aktivit  jako bylo 
cvičení v přírodě, bruslení, plavecký výcvik, lyžařský kurz, 
turistika po okolí, turnajů ve vybíjené, v kopané, ve florbalu, ve 
stolním tenise, závodů v atletice, v plavání.  Od ledna 2019 
probíhal projekt „Sportuj ve škole“. Škola opět organizovala 
celotýdenní tradiční školu v přírodě, naučné exkurze, besedy, 
projektové dny, školní výlety. V závěru školního roku budeme 
pořádat v rámci branné výchovy celodenní aktivitu „Branný 
den“. 
   Realizován byl  také výukový program Zdravá výživa 
s Kvídem.  Žáci byli zapojeni do projektu „Mléko do škol“     a 
„Ovoce do škol“. V projektu „Bezpečná škola“ se konal 
minimálně preventivní program „Společně bezpečně II“ , 
výukový program „Hasík“, nácvik požární ochrany aj. Tradičně 
škola podpořila  i zubní prevenci žáků a projektový „Den 
zdraví“. V rámci podpory klidného školního klimatu se žáci 
účastnili pravidelných třídnických hodin, zájmových kroužků, 
společných zajímavých mimoškolních aktivit. Další prioritou  
byla podpora dopravní  výchovy, na kterou klademe velký důraz 
. Pro 1.stupeň  byl uspořádán tradiční dopravní kurz, který 
vyvrcholil celodenní  návštěvou dopravního hřiště 
v Hustopečích. Výchovně vzdělávací program na dopravním 
hřišti v Hustopečích navazovali ve spolupráci s MŠ a ŠD. 
Estetická výchova byla také nedílnou součástí našeho 
vzdělávání. Nově byl zaveden tento volitelný předmět, žáci  
zvelebili svými hezkými pracemi prostory naší školy a také se 
podíleli  na výrobě dárků pro různé příležitosti. Žáci  shlédli 
filmová  představení v kině ve Velkých Němčicích, zúčastnili se 
divadelních představení a jiných aktivit podporujících Ev.  
  Po celý rok se na společných  aktivitách školy opět podílel  
žákovský parlament ( Retroden, Den jazyků, Den Země, 
Barevný týden..)  Pod vedením učitelů si žáci  připravovali 
společné akce pro rodiče jako Vánoční besídku, Jarmark,   
Letošní školní rok utekl jako voda a je opět mojí povinností 

společné akce pro rodiče jako Vánoční besídku, Jarmark, 
zajímavý celodenní program  pro žáky 5. ročníku ZŠ Křepice. 
V projektu C4PE se mohli přihlášení žáci v odpoledních 
hodinách zapojit do výuky německého jazyka. Mladším žákům 
byla nabídnuta  výuka „ Základy technických prací“. V rámci 
podpory  pracovních činností jsme se zapojili do  projektu „72 
hodin“ a „Měsíc zahrad“ .  Ve spolupráci s panem školníkem žáci 
velice pěkně zvelebili venkovní i vnitřní prostředí školy. Škola se 
zapojila také do sběru odpadových surovin, sbírala se i víčka, 
třídil se odpad .  
  V rámci podpory čtenářské gramotnosti v projektu “Celé Česko 
čte dětem „ předčítal žákům pan E. Kapp. Pod záštitou stejného 
projektu proběhla beseda o Africe s p. Karlem  Fridrichem. 
Poslední  čtení si pro nás připravil          p. Havlát z Velkých 
Němčic. Ve škole pracovala redakční rada, která vydala dvě čísla 
pestrého školního časopisu Svatojánek. Naší školu také navštívila 
bývalá žákyně paní Soňa Kowalewská, která si připravila pro 
starší žáky zajímavou besedu o USA . Děkuji p. Soňa 
Kowalewské za pěkný přístup a  čas, který žákům věnovala .V 
dubnu proběhlo školní kolo v cizím jazyce,  školní kolo 
v recitaci, které  bylo završeno účastí žáků v okrskové soutěži 
„Boleradický džbánek „ v Boleradicích.    Ve spolupráci se ZŠ 
Šitbořice se žáci zúčastnili soutěže  v psaní. Úroveň matematické 
gramotnosti si mohli žáci ověřit v mezinárodní účasti 
matematické soutěže Cvrček, Klokánek a v soutěži Pythagoriáda, 
ve které  žáci získali také pěkná  umístění. Žáci úspěšně 
reprezentovali v ZŠ Křepice naši školu  i v tradičních 
„Piškvorkách“  
  Na velmi dobré úrovni škola spolupracovala s místní lidovou 
knihovnou. Vedení školy pravidelně  spolupracovalo se školskou 
radou, prostřednictvím zástupce kulturně školské komise ( za 
školu) také spolupracovalo s kulturně školskou komisí a s  obcí. 
Během celého školního roku byly podporovány  významné dny a  
výročí.  Krásnou akci byla realizace celodenního projektu 100 let 
republiky. Žáci navštívili zajímavou  výstavu  fotografií  
v Divákách.  
  P. Evžen Petřík přednášel starším žákům o odboji během 2. 
světové války. Jeho přednáška byla doplněna ukázkami 
válečných uniforem. Společně se zástupci z obce jsme položili  
                                                                                                          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

věnce k památníku osvobození na místním hřbitově. Starší žáci 
se také zúčastnili soutěžního dne „Do boje za císaře“, který se 
tak jako loni konal na Mohyle míru.  
  Den matek  jsme oslavili pěkným vystoupením dětí ze školky a 
školní družiny. V příštím roce bychom chtěli tuto akci spojit se 
školní akademií, abychom mohli akci zpestřit vystoupením žáků 
základní školy. Škola opět organizovala ve spolupráci 
s okolními partnerskými školami tradiční soutěž ve zpěvu 
„Nikolčickou lyru„ . 
   Během druhého pololetí  jsme se věnovali i nejmenším 
předškolákům. Připravili jsme pro děti  „Školu na nečisto“. Děti 
se  zapojily do výuky tělesné výchovy, navštívily několikrát 
prostředí základní školy v Nikolčicích a v Divákách. Zápis do 1. 
ročníku na školní rok 2019/20 se konal 24. 4. 2019 v ZŠ 
Nikolčice a 25. 4. 2019 v ZŠ Diváky. Do  první třídy bylo 
přijato 7 předškoláků.  V květnu  ve  dnech 23 .5. a 24. 5. 2019  
proběhl XX. ročník Nikolčických her - mezinárodní sportovní 
soutěž vesnických škol v atletice, kopané a házené. Po třech 
letech nás opět  navštívili sportovci a hosté ze  ZŠ Dolné 
Zelenice a ZŠ Šúrovce. V letošním zápolení jsme byli druzí. Po 
dlouhých letech vyhrála ZŠ Šúrovce.. Hry probíhaly v naprosto 
klidné a přátelské sportovní atmosféře a  bez úrazů. I počasí 
nám nakonec přálo. Vedení ZŠ a MŠ Nikolčice předalo 
slavnostně štafetu na rok 2020 ZŠ Dolné Zelenice. Děkuje ještě 
jednou všem uvedeným sponzorům za spolupráci a poskytnutí 
finančních i materiálních darů . 
Děkujeme:  Obci Nikolčice, Obci Křepice, Obci Diváky, Obci 
Velké Němčice, firmě Pramos Šitbořice, Jednotě Mikulov, 
Autodopravě Čech Těšany, Pekařství Křižák, TJ Sokol Diváky, 
p. Pavlu Všianskému, Myslivcům z Nikolčic, Myslivcům z 
Divák, p.Václavu Kosinovi , p.Radku Otřísalovi , p. Lence a p. 
Miroslavu Rabovským, Mgr. Haně Černé, Ing.Vlastimilu 
Klobásovi . 
Děkujeme také všem současným a bývalým pedagogům  školy 
za poskytnutí materiální podpory a za metodické vedení . 
Poděkování patří i dětem mateřské školy Nikolčice za hezká 
vystoupení, dále taneční skupině Move Around z Hustopečí pod 
vedením p. Š. Hanákové a taneční skupině Move Around z 
Velkých Němčic pod vedením p.Ž. Nejezchlebové. 
 Nesmíme zapomenout poděkovat za spolupráci  i rozhodčím p. 
Nekvapilovi, p. Mgr. L. Šlancarovi, p. Kováčíkovi,  p. Hrčkovi 
a také panu Všianskému, který nám zařídil rozhodčího na 
kopanou a poskytl žákům i sportovcům otevření bufetu pod 
vedením p. Z. Navrátila a p. M. Jelínka. 
Velký dík patří všem provozním zaměstnancům ZŠ Nikolčice,  
p. Š. Mikáčové, p. E. Kappovi za pomoc při zajišťování 
stravování a občerstvení v průběhu XX. ročníku Nikolčických 
her. 
  Závěr roku je  nejdůležitější  hlavně pro žáky devátého ročníku 
. Žáci z deváté třídy definitivně končí na Základní škole a začíná 
jim  nová etapa života. Přeji, ať se jim daří v nové etapě ve 
zdraví a v pohodě. Aby si občas vzpomněli na ZŠ, kde dostali 
základní průpravu do dalšího života. Žáci deváté  třídy  se s 
námi rozloučí ročníkovými pracemi dne 18.6 a 19.6. 2019 a 29. 
6. 2019, kdy převezmou poslední vysvědčení povinné školní 
docházky. Se svými spolužáky se rozloučí programem, který 
zrealizují poslední týden v červnu  školního roku 2018/ 2019. 
 
Ve školním roce 2018/19 končí základní školní docházku v naší 
škole celkem 17 žáků. Umístění žáků je následující:   
Gymnázium  Brno,Jarošova                 1 žákyně 
Gymnázium Hustopeče   2  žáci  
SŠ Brno, Charbulova   1  žák 
ISŠA   Brno, Křižíkova    3  žáci 
SOU Hustopeče                   3  žáci 
SOŠ Hustopeče    1  žákyně 
SŠTE Brno, Olomoucká   1  žák 
SŽŠ Brno, Jaselská                         1  žákyně 
SZŠ Brno ,Merhautova   1  žákyně 
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná  
škola  pedagogická Brno                                       1 žákyně 
SPŠ stavební Brno Kudelova                 1  žák 
SZŠ Rajhrad                  1 žákyně 
 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za 
úsilí vynaložené při činnostech a aktivitách školy.  Velmi děkuji  
zřizovateli, vedení obce Nikolčice, dále vedení obce Diváky za  
spolupráci a vstřícnost  po celý školní rok. Rodičům a přátelům 
školy děkuji za podporu  naší  školy a  za spolupráci.  
 Žákům přeji krásné prožití hlavních prázdnin  a hodně sluníčka. 
Rodičům přeji krásné léto a klidné prožití dovolené. Po 
prázdninách se sejdeme v pondělí dne 2. září a společně přivítáme 
nový školní rok 2019/ 2020 .Těšíme se na nové prvňáčky a žáky 
ze ZŠ Křepice.  
 
                                        Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy   
 
 
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve 
všech základních školách, středních školách, základních 
uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.  
 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 
2020. 
 
 Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v 
úterý 30. června 2020.  
  
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 
2019.  
  
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a 
skončí v pátek 3. ledna 2020.  
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.  
  
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 
2020.  
  
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy 
stanoveny takto:  
 
Termín  / Okresy -     17.2.- 23.2.2020  -  Břeclav,  
                 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 
10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 
245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o 
významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do 
pondělí 31. srpna 2020.  
  
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v 
úterý 1. září 2020.  
 
 

 

Mateřská škola  
 
  Oslava Dne matek se velmi vydařila v obou dvou školkách 
Nikolčice i Diváky, a to díky projektu  MAP, pro SO  ORP 
HUSTOPEČE II.  Dne 12. května 2019 se ve 14:00 hodin, 
v kulturním domě Nikolčice konala oslava tohoto významného 
dne. Vystoupilo na ní celkem 22 dětí z nikolčické mateřské školy. 
Program měl jarní tématiku, probouzejících se hmyzích 
kamarádů. Starší děti byly oblečeny do kostýmků, které jsme díky 
projektu mohli zakoupit. Chlapci ztvárnili motýly a dívky 
sluníčka sedmitečná, nejmladší děti byly malé vosičky. Každá 
skupinka zatančila své taneční představení při hudbě, navazovalo 
společné hmyzí radování s pohybem a závěrem děti přednesly 
veršovaná přáníčka svým maminkám a babičkám. I v Divákách se 
mateřská školka zapojila do projektu MAP, pro SO ORP 
Hustopeče II.  17. 5. Děti z mateřské školy Diváky příjemně 
překvapily hosty a zároveň obecenstvo vystoupením 
s pohádkovou tématikou. Vše bylo díky tomuto projektu 
podbarveno dárky a krásnými kostýmy, jež jsme mohli zakoupit  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z poskytnutých financí. Maminky nejvíce rozněžnily přáníčka, a 
to vlastnoručně dotvořené obrázky s fotografií dítěte. Princezny 
a princové tancovali na pódiu, zpívali písně a recitovali básně.  
Málokteré oko zůstalo suché dojetím a pýchou nad svou 
ratolestí.  Přiložené fotografie jistě přiblíží, jak moc se tento den 
vydařil v obou obcích.   
   Školní rok se nám chýlí ke konci, přichází letní počasí a to je 
ten pravý čas na výlety. Mateřská škola v Divákách i 
v Nikolčicích absolvovala společný výlet do ZOO Hodonín. I 
když nám nepřálo počasí, zvířátka jsme viděli, i malá bílá 
lvíčata, která jsou letošním lákadlem hodonínské ZOO. Náš 
výlet byl však  zaměřen na opice, jakožto chlupaté kamarády. 
Děti se o opicích něco víc dozvěděly přímo od ošetřovatelů. 
Mohly si vyzkoušet, jak opičky žijí v tlupě, co je jejich hlavní, 
dalo by se říci, celodenní činností. Závěrem děti nabalily 
opičkám dárkové krabičky plné pamlsků a společně 
s ošetřovatelkou jim je zanesly. Poté jsme společně pozorovali 
šimpanze, jak tyto dárečky rozbalují a dychtivě se pouští do 
dobrot, které jim tam děti zabalily.  Celý tento krásný den, měly 
děti včetně dopravy zdarma, a to díky tomu, že se ZŠ Nikolčice 
zapojila do projektových dnů financovaných z evropských 
fondů. Dětský den děti oslavily mlsáním zmrzliny, párty akcí a 
díky krásnému přejícnému počasí nic nemělo chybičku. A co 
nás ještě čeká? Těšení se na velké letní radovánky a rozloučení 
s předškoláky.  
 

Za MŠ Ing. PetraVávrová 
 

 
 
 
 

 
Školní družina Nikolčice 
 
  V květnu letošního roku se školní družina a učitelé, kteří 
vyučují pracovní činnosti, zapojili do celosvětové kampaně 
„Měsíc školních zahrad“. Tato kampaň chce upoutat pozornost 
ke školním zahradám a k zvelebení a úpravě okolí školy. 
Záměrem je, aby se prostředí za okny školy stalo nedílnou 
součásti pedagogů i jejich žáků.  
Žáci vypleli a zútulnili skalky u vchodu do šaten pod vedením 
paní učitelky Ing. Novákové a pana učitele Mgr. Janka. Pan 
školník nám natřel a rozmístil kolem skalek lavičky, abychom 
mohli v tomto útulném a krásném prostředí relaxovat.  
Školní družina se pustila do bylinkové a ovocné zahrádky. V 
bylinkové zahrádce chceme pěstovat takové bylinky, aby je 
mohly použít naše paní kuchařky k ochucení jídel a nápojů ve 
školní kuchyni. Doufáme, že si v budoucnu pochutnáme i na 
ovoci z naší ovocné zahrádky. V této činnosti budeme nadále 
pokračovat v dalším školním roce.  

Ilona Honzíková 
 

Kulturní komise 
 

 Velikonoční dílna 
 
  Letos jsme se, trochu netradičně, sešli v obecním sále na Velký 
pátek, abychom si užili velikonoční přípravy společně. Připraveno 
bylo tradičně občerstvení a tvoření jak pro děti, tak pro dospělé. 
Děti tvořily velikonoční dekorace a pletly pomlázky, s paní 
Flesarovou zdobily vajíčka. Nechyběla ani výstava tvorby dětí z 
mateřské školky. Návštěvníci si mohli také kromě vlastních 
výrobků zakoupit škrabané kraslice od paní Tomkové. Děkujeme 
všem účastníkům a těšíme se na příští setkání.  
 
 

Den matek 
  
  U příležitosti Dne matek se konalo vystoupení dětí z mateřské a 
základní školy a žáků školní družiny. Paní učitelky s našimi 
nejmenšími nacvičily básničky, tanečky i divadlo. Nechybělo ani 
hudební vystoupení. Všechny maminky a babičky si svůj velký 
den užily a ukápla nejedna slza nad výkony našich ratolestí.  
 
 

Babské hody 
 
  Letošní jubilejní pátý ročník babských hodů byl bohužel z 
rodinných důvodů zrušen. Snad v příštím roce si vše vynahradíme 
a už teď se těšíme! 
 
 

Den dětí 
 
  Neděle 9.6. patřila našim dětem. U příležitosti Mezinárodního 
dne dětí jsme uspořádali sportovní odpoledne na místním hřišti. 
Děti plnily různé disciplíny, komu se nechtělo, mohl se vyřádit na 
skákacím hradu. Nechyběly sladké odměny za soutěže, dárečky, 
ani tradiční opékání špekáčků. Vrcholem odpoledne bylo 
divadelní vystoupení kočovného spolku Kočebr o životě Barona 
Trencka. Děkujeme manželům Hoškovým za zprostředkování 
skákacího hradu a divadelníkům za krásné vystoupení. Věříme, že 
si děti  odpoledne  užily a že se jim program  líbil.  
 
 

Co připravujeme 
 

Rozloučení s prázdninami 
Drakiáda 
Setkání seniorů 
Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem 
Vánoční dílna 
 
Termíny budou upřesněny plakáty. 
 
 

Chlapský den 
Ani tento rok nepřišli diváčtí muži o svůj „chlapský den“. 
V sobotu 10.srpna sehrálo deset týmů boj o prvenství v nohejbale. 
Do boje se zařadilo také družstvo  mladších žáků, které to 
protihráčům vůbec nedalo zadarmo. Ani nevadilo, že  při 
posledních rozhodujících  zápasech  pršelo. Všichni se dobře 
bavili, a o to přece šlo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pozvánka na hody 
 

Diváčtí stárci a starky Vás srdečně zvou na tradiční hody, 
které se konají  17. a 18. srpna 2019. 

 
                                  V krojích se představí 4 páry :  Martina Petrášová – Michal Gratcl 

Kateřina Sokolářová – Jiří Kaňa 
Dagmara Valíčková – Martin Fidler 
Tereza Kobská – Adam Urbánek 

 
                                                                      sklepník: Roman Zerzáň 

 
                                Stavění máje proběhne v pátek 16. srpna vpodvečer, pozvání bude  oznámeno  rozhlasem.  
                                 
                                V sobotu i v neděli bude hrát DH  Hornobojani. Sraz  krojovaných bude v sobotu u první stárky v 15:00 hod. v neděli u 

druhé stárky ve stejnou hodinu. Krojovaný průvod v sobotu půjde obcí na „Dolní konec“, v neděli přes „Záhumna“ a na „Horní řádek“. 

Občerstvení zajištěno. Vstupné po oba dny bude na odpoledne 30,-Kč a večer 100,-Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Označení domovních schránek   
   
  Rádi bychom občanům připomněli, že svoji domovní poštovní 
schránku je vhodné označit jmény obyvatelů, jejichž zásilky mají 
být do ní vhozeny.  Tímto jmenným označením předejdou, aby 
doručovatel České pošty do ní vhodil nevyžádané zásilky 
adresované jiným adresátům, a též výzvy k vyzvednutí uložených 
zásilek těchto adresátů. Také bychom  rádi  informovali, že 
zásilky doručují v České republice i jiné organizace,  které 
například zajišťují doručování denního tisku, či propagačního 
materiálu, letáků. 
 
Ivana Střelcová, vedoucí provozovny České pošty, s.p.,  Diváky 
 

 

Myslivecký spolek 
   
  Lovecká sezóna začíná 1. dubna 2019 a trvá do konce března 
následujícího roku. 
Letos nás všechny zaskočila velice smutná událost. 4. května 
opustil naše řady dlouholetý člen naší společnosti pan Květoslav 
Rosíval. Ve velkém zármutku jsme se s kamarádem rozloučili 8. 
května v Divákách v kostele Nanebevzetí Panny Marie. I přes 
sníženou mobilitu patřil mezi velmi aktivní členy, zvláště při 
řešení drobných oprav na chatě nebo při ošetřování zvěřiny. 
Letošní rok je mnohem příznivější pro drobnou zvěř ve volné 
přírodě, než byl ten loňský. Na polích je k vidění mnohem více 
zajíců než v předcházejících letech. Na poslední dva měsíce 
v roce plánujeme 4 hony na drobnou zvěř. Poslední leč v sále 
obecního úřadu dělat nebudeme kvůli rekonstrukci sálu. 
Doufám, že se nám podaří splnit všechny vytyčené úkoly pro 
letošní rok, především v přípravě krmení na zimní měsíce. 
 
                 Bořivoj Rozsíval  
 

 



 
 
 

 
 Z kronik  
 

  Protokol sepsaný v sezení obecního výboru ze dne 8. 2.1902 
 

1. Předně čten protokol z posledního sezení  ze dne  1. února t.r. 
2. Účty obecní za rok 1901 byli pány revizory prozkoumané a shledané chyby k opravě předložené, co se také v účtech chyby 

vytknuté spravili. Dále pak účty za správné uznané a v pořádku shledané, což se podpisy přítomných členů výboru schvaluje. 
3. Dále pak dyference za předešlých pánu představených z roku 1898 povstalých se mají z výkazu vepočítat, což výbor obecní ku 

vědomosti béře. 
4. Žádosti zástupce velkostatku pánu Methoději Hnilicovi stran vyhodění příkopi u bažantnice u louk pod pohlejtny se vyhovuje. 

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

 

 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Rok 2019  
 

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.5.2019 do 31.8.2019 
                                             (Pokud nejsou některé údaje uvedené, je to z důvodu, že je obecní úřad nemá k dispozici.) 

 
 

   
Narození:                                    Sňatky:                                           Úmrtí :                                                                                                               
Amálie  Patckanová                                            Jana Glocová – Michal Jirgala                                        Květoslav Rosíval                     
                                               Nikol Graclová – Marek Akajík 
                                                  
 

Blahopřejeme jubilantům : 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termín uzávěrky dalšího čísla : 3.12.2019 
Na vydání tohoto čísla Zpravodaje spolupracovali: Marie Němečková, Radka Prokešová, Mgr. Jitka Gebauerová, Libor Veverka, Markéta Rosívalová, Bořivoj Rozsíval, Ing. Petra 
Vávrová, Ilona Honzíková, Ivana Střelcová 

Občasník obce Diváky Habrůvka, vydává Obec Diváky, 691 71 Diváky 110, IČO 00283100. 
Zaregistrováno MK ČR E 14521. Neprošlo jazykovou úpravou.  
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Květoslav Rosíval 
Pavel Prokeš 
Květoslava Němečková 
Jana Zhejbalová 
 

Květen: 
62 let    Rozsíval Bořivoj 
63 let    Čuta Augustin 
63 let    Bezděková Růžena 
63 let    Tarodiová Jůlia 
66 let    Fialová Věra 
68 let    Kedrová Marie 
71 let    Němeček Jaroslav   
71 let    Pokorný Jan      
73 let    Štrubl Jiří 
73 let    Hanák Petr        
89 let    Čuta Jaromír 
 

Červenec: 
61 let    Rosívalová Anna 
63 let    Tarodi Ladislav 
63 let    Kovács Gabriel 
64 let    Stelmaščuková Irena 
65 let    Hekl Jaroslav 
66 let    Hošková Vlasta    
69 let    Soukop Jan      
71 let    Stelmaščuk Rostislav 
73 let    Skřivánek Ladislav 
79 let    Bezděk František 
85 let   Valíčková Marie 

Červen: 
60 let    Bínková Marie 
61 let    Tošnarová Hana 
63 let    Vodák Jaromír     
64 let    Psota Vladimír 
70 let    Kiliánová Božena  
73 let    Hájková Marie 
75 let    Sokolářová Marie 
76 let    Suchánková Jana 
85 let    Ludín Lubomír 
 

Srpen: 
63 let    Grün Josef 
65 let    Němečková Marie 
65 let    Böhmová Jana 
66 let    Honzírková Marie 
66 let    Fiala Pavel 
66 let    Němeček Vladimír 
67 let    Kedra  Miroslav 
67 let    Hanáková Eva 
68 let    Sáčková Marie 
70 let    Bílý František 
72 let    Ryšavý Vladimír 
73 let    Štrublová Marie 
78 let    Macušová Jana  
86 let    Graclová Helena 
86 let    Neugebaurová Ludmila 


