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PRVNÍ DEN ROKU!
Ze zdravého spánku probouzí se dědina, celá jaksi zrůžovělá –
prazvláštního turmalínového zbarvení, celá jakási čerstvá a křepká,
nadějná, bujná jak ten mladý rok, zalitý růžemi rána.
Chaloupky zakouřily – okny vyhlédají košilaté, umouněné děti.
Školák odříkává holícímu se tatínkovi do „ruletky“ složené
blahopřání.
„Štěstí, zdraví, mnohá léta - - - “. drkotá klučisko – ale jak to zní!
Div do pláče se nedá, a ukončiv, opatrně „lóbá“ taťkovu tvrdou ,
hnědou pravici, ve které ostrá břitva se zachvívá marně ovládaným
pohnutím.
„No, buď jen hodné!“ hladí táta nemytého klučinu a hledá v kapse
pěťák. - - „Ej, dé mně pokoj s takovéma hlópostima!“ odbývá zas jiný
svého Francka, ale to odmítavé trhnutí rukou, ví to Bůh nebeský,
víc znamená, než kdyby kluka do náručí chyt a bouřně přitiskl na
svá rozhalená prsa. Honem mu strká cosi do malé dlaně, jen aby se
ho zbavil - - - Ale – Bože, jak se mu dme srdce srdnatou pýchou,
co „řečí“ je obsaženo v jediném jeho, třebas němém pohledu! - - Nový rok!
Na slavné mši děvčata jak duchové se svíčkami v rukou
překrásným věncem svých úborů ovinula kvítím bohatě vystrojený
oltářík a za lahodných zvuků pastorálky kladla výroční svou hřivnu
na modlitby za čistotu panenských svých duší. Jaká to byla z kůru
hra! Až do tance jim bylo - - - a jak se která vždy zatočila a v
úklonu křížem se znamenala před oltářem Páně – těžko bylo si
představit obrázku čistší lahody a bezúhonnějšího půvabu, než jak
se jevil tu v plachém úklonu moravského děvčete před trůnem
Nejvyššího. - - Lidé přejí si šťastného nového roku: „Habe nám všem belo zas
dobře a hjiném líp –“
Pastýř s usmolenou knížkou přechází od domu k domu a vybírá
svou celoroční službu. I hutař chodí a do koše skládá koláče, vejce,
šrůtky černého masa, do kapsy spoští hotové – dvacítky od
sedláků, desítky od chalupníků, jak kde od nepaměti bývalo už ve
zvyku.
A hned po Novém roce s novoročním přáním přichází i kominík,
černý jak čert směje se bílými zuby do dveří a umouněnou rukou
podává svůj veršovaný „vinš“: Na obrázku smavá rodinka pod
vánočním stromkem, po levé svatý Florián z puténky zalévá cosi
jako ohýnek, po pravé bílý anděl žehná rodině a nade všemi černý
kominík, krasavec v plné zbroji i s kartáčem na zádech předkládá
pánu domu verščované svoje blahopřání:
Nový rok zas přišel,
a s ním známý starý,
on Vás neopustí,

zůstane Vám věrný.
On Vám hned slibuje,
Že vždy bude dbáti,
aby v kamnech Vašich
oheň mohl pláti. - - Atd. atd. --Vám oddaný
František Kulička
mistr kominický
v Borové u Brna
Nešťastný básník!
Šťastný pan Kulička!
Čte táta, čte máma, obrázek obdivují děti - - - a kominíkův vzkaz
dlouho, snad po celý boží rok zůstane viset někde v ústraní, kam
občas zaběhne hospodář a v rychlosti okuláry svými pátrá, na
kolikátého že letos připadne ten neb onen slavný den. - - Děvčata s bílým uzlem na zádech nastupují novou službu.
Malovanou truhlu odstěhovaly už včera do nového domu, kterému
ode dneška budou říkat „náš“.
Rozvahu svého majetku zkřivenými ciframi maluje sedlák - - Smutná úvaha!
„Pane Bože, toli že teho je?“ vyvalil Filipek oči na počmáraný
arch papíru a zadrbal se za uchem.A to byl nejzámožnější ze
zámožných. Jiní ani snad už nečítají.
Nuž, co dělat?! –
Vzrostlé dluhy života starého přenesou se na čisté stránky roku
nového a kára života může se rozjet svou drahou dál - - - Už
leckterá tak z cesty sjela pod panget. –
Odpoledne dědina na Nový rok už zvykla. Otřel se nějak přes
poledne – nikdo už ani nevzpomněl, že Nový rok je. Hospodyně
besedují, muži se trousí na sklénku piva, chasa v hospodě o stůl
líská ušpiněnými kartami.
Mařka, Rozára, Anča, Sefka – přemýšlejí o svém novém domově,
a když večer na lůžko se kladou, končí s povzdechem: „Jak se hale
v tý nový službě bodo mět! ---“
Tak kdekdo už má svůj vůz připravený.
Nuže – s Pánem Bohem, jeďme!
Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi I

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
končí rok 2020, který se jistě zapíše do novodobé historie. Nové virové onemocnění nazvané COVID-19, se během pár prvních měsíců v roce,
tedy velice rychle, rozšířilo po celém světě. Některá omezení, která byla vládou přijata se mohla jevit jako scéna ze špatného filmu. Samozřejmé
věci najednou přestaly být samozřejmé. Zavřené obchody, služby, hranice, omezený volný pohyb osob. To jsou jen některá opatření, která nás
zavřela doma. A kdy se situace zlepší a život se začne vracet do normálních kolejí zatím není jasné. Některá omezení s přestávkami a s různými
obměnami platí stále. Naštěstí se opatření nepodepsala na stavebních projektech v obci. Oproti tomu se společenský život zastavil, přestal téměř
existovat. Kromě tradičních hodů a akce pro děti s názvem Rozloučení s prázdninami muselo být všechno ostatní naplánované zrušeno. Snad i
nadcházející vánoční čas přispěje k uklidnění situace a k lepší náladě. Nezbývá než vydržet a doufat.
A co si přát do roku 2021? Zdraví, spokojenost a konec Covidu.
Libor Veverka

Zprávy OÚ
Oprava sálu

Co v roce 2021

25. října byla dokončena akce : Diváky – objekt KD – stavební
úpravy. Mimo tuto stavbu jsme pořídili do sálu nové stoly a židle.
Ještě nám zůstává dovybavení kuchyňky. Vzhledem k tomu, že se
v současné době nemohou žádné akce pořádat, tak si musíme na
zahájení provozu v novém počkat. Kdy to bude není zatím možné
ani odhadnout.

V těchto dnech byla odeslána na Ministerstvo pro místní rozvoj
žádost o dotaci na opravu komunikace přes Záhumna. Vlastní
realizace je na této dotaci přímo závislá. Pokud bychom ji
nezískali, oprava bude odložena. V této souvislosti opět
upozorňuji na nutnost doplnit do nemovitostí chybějící sítě, které
se nacházejí ve vozovce (voda, plyn). Pokud se oprava uskuteční,
nebude již umožněno do komunikace zasahovat.

Vodní nádrž – „Panský rybník“

Poplatky

I přes nepřízeň počasí v podzimních měsících byla v termínu
dokončena akce VN Diváky, p.č. 50. Firma Paleso s.r.o.
z Ostrožské Nové Vsi, která práce prováděla má s těmito
stavbami zkušenosti a výsledek to potvrzuje. Po některých
úpravách okolí, které chceme ještě provést v příštím roce vznikne
zajímavá klidová a odpočinková zóna.

Odpad: 400,- Kč na osobu ( a nemovitost )
Psi:
100,- Kč za jednoho
Hroby: podle rozměru

Krátce ...

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

V listopadu se opět objevila v komunikaci v části obce
„Záhumna“ díra o velikosti cca 1x1,5 m. Jedná se již o druhou,
ale menší takovou havárii během několika posledních let.
Kontejner u hřbitova je určen pouze
382 a jen na odpad ze hřbitova.
Stále přetrvává problém s nezodpovědnými majiteli a venčiteli
psů. Novinkou a těžko pochopitelným skutkem je venčení na
dětském a fotbalovém hřišti.

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.

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. Poplatky se na pokladně Obecního úřadu budou
vybírat od 1.března 2021

Kultura - škola - sport
TJ Diváky, z.s.
Jak jsme již psali v předešlém článku, tak pandemie COVIDU se
podepsala na jarní části fotbalové soutěže. V té nebyl odehrán ani
jeden fotbalový zápas. Podzim byl na tom lépe jen do 1.10.2020,
kdy jsme odehráli poslední zápas podzimu a soutěž byla ředčasně
zrušena. Odehráli jsme 7 zápasů. Z nich 5 skončilo prohrou, 1
remíze a 1 vítězství. Dali jsme 11 gólů a dostali 22. Se 4 body, se
kterými půjdeme za příznivých podmínek do jarní části soutěže
nám patří 10. místo. Nejlepší střelec Divák Valíček Jakub dal 3
branky. Po dvou střelili Veverka Libor ml., Gratcl Michal, Kaňa
Jiří a Podlucký Tomáš. V prázdninových měsících jsme
svépomocí zrekonstruovali podlahu v kabině hosti. V roce 2021

jsme plánovali společenský ples. S ohledem na situaci ve světě i u
nás se ples neuskuteční. Budeme se ucházet o pořadatelství v roce
2022. V sázce jsou i jiné akce, které jsme plánovali na rok 2021. V
březnu si např. připomeneme 40. výročí založení TJ. Žádné velké
oslavy se však provádět nebudou. Po rekonstrukci budovy obecní
hospody a společenského sálu jsme u vstupu do hospody dostali
od OÚ vývěsní skříňku. Je zabudována do nové fasády a vám
přinese informace z činnosti naší organizace. Na konci roku znějí
nejen zvonky štěstí, ale i slova všech možných zástupců
organizací, týkajících se přání. V letošním roce nastala situace, na
kterou nejsme zvyklí. Přesto všechno nejlepší a ať se ve zdraví
setkáme i v dalších letech.
Hekl Jaroslav předseda TJ

Základní škola v Nikolčicích
Vážení čtenáři, milí žáci, vážení rodiče,
ráda bych vás informovala o chodu naší školy v uplynulém čase
školního roku 2020/ 2021. Od počátku září bylo zřejmé, že také
tento školní rok bude poznamenán celorepublikovou situací kolem
epidemie viru Covid – 19. Základní a Mateřská škola Nikolčice se
snaží výuku realizovat v co největší možné míře a hledá způsoby,
kterými žákům výuku zprostředkovat, pokud nemohou sedět přímo
v lavicích. Od počátku září byla ve škole zavedena opatření, aby
došlo k co nejmenšímu riziku nákazu mezi žáky a zaměstnanci
školy. Samozřejmostí jsou roušky ve společných prostorech.
V současné době jsou roušky povinné také ve třídách. Byl
vytvořen obědový rozpis, třídy se při výdeji obědů nesmí míchat.
Žáci zůstávají ve třídách, na chodbu mohou pouze ve výjimečných
případech. Od počátku září byla výuka směřována do venkovních
prostor a velmi často bylo větráno ve všech učebnách. Nedílnou
součástí zaměstnanců školy je dezinfekce.
Škola se snaží směřovat ke kvalitnímu vzdělávání žáků i v této
těžké době. K tomu by měla pomoci mimo jiné aplikace Teams,
kterou začala škola využívat jako platformu pro realizaci online
výuky. První i druhý stupeň měl v době uzavření škol vlastní
rozvrh online hodin a v jisté míře je tento rozvrh realizován
doposud, protože třídy na II. stupni jsou střídavě stále na distanční
výuce. Učitelé využili dotaci z MŠMT a byla pořízena nová ICT
technika. Žákům tak mohly být zapůjčeny notebooky pro realizaci
online výuky. Při výuce prezenční i distanční ve škole vypomáhal
s výukou pan učitel Mgr. Jan Homola, kterému patří naše
poděkování. Žáci si zaslouží pochvalu za vzorné zapojování do
distanční a online výuky. Rovněž jim patří poděkování za zapojení
do projektu 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii.
V době prezenční výuky se uskutečnily některé akce, které byly
povolené. V rámci jednotlivých tříd si žáci zaběhli „Běh
nikolčickými stráněmi“, uskutečnila se akce „Podmořský svět“ a
v rámci projektu „Pěšky do školy“ se žáci snažili chodit do školy
pěšky. Některé další akce měla škol naplánované, avšak situace
ohledně Covid – 19 je překazila. Velmi důležitou změnou ve škole
jsou nové internetové stránky. Školní web byl obnoven a dostal
zcela nový vzhled. Stránky jsou nyní moderní, krásně přehledné a
aktuální. Je zde možná také virtuální prohlídka školy a školek.
V naší škole byla započata rekonstrukce tělocvičny a prostor
okolo, která by měla být hotová v březnu příštího roku. V rámci
volitelného předmětu Technické práce škola zakoupila 3D tiskárnu
a žáci se budou moci podílet na výrobě ochranných štítů, které
budou poskytnuty pracovníkům rizikových pracovišť. Podobně
škola poskytovala na jaře roušky do Nemocnice Hustopeče.
Novinkou v naší škole bude také nabídka hodin s rodilým mluvčím
v anglickém jazyce. Tato možnost bude ve škole nabízena
jedenkrát měsíčně. Tento projekt začne již v lednu akcí „Týden
s rodilým mluvčím.“
V současné době jsou od 30. listopadu znovu otevřeny školy.
Prezenčně se vzdělává celý první stupeň a 9. třída. Zbývající třídy
2. stupně se střídají po týdnu. Roušky jsou povinné všude, obědy
mají žáci po třídách samostatně, to stejné pravidlo platí pro
družinu. Každá třída má svoji družinu. Hudební výchova je
zařazena ve výuce, avšak zpěv je zakázán. Tělesná výchova je také
zařazena, avšak nesmí se cvičit. Naše škola realizuje vycházky do
okolí školy.
I v této nejisté době bych ráda poděkovala rodičům a žákům za
kladný přístup k distančnímu vzdělávání. Rovněž děkuji všem
pedagogům a zaměstnancům školy za jejich nasazení v této
nelehké době. Předpokládaný nástup žáků do školy je 4. ledna. O
případných změnách a aktuální situaci budeme včas informovat.
Ráda bych Vám touto cestou popřála krásné prožití svátků
vánočních v kruhu Vašich nejbližších. Přeji Vám pokojné prožití
posledních dnů roku 2020 a úspěšné vkročení do nového roku
2021. Ať je nový rok pro Vás úspěšný.
Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich úsilí,
se kterým pracují u nás ve škole, a rovněž jim přeji úspěšný rok
2021. Jménem zaměstnanců školy děkuji obci Nikolčice za
podporu při rekonstrukci tělocvičny a kulturní komisi za
spolupráci se školou při různých aktivitách.

V neposlední řadě děkuji rodičům i široké veřejnosti za
projevenou přízeň a podporu naší škole. Věřím v další dobrou
spolupráci i v následujícím roce. Vaše podpora a pomoc je pro
naši školu důležitá a díky ní můžeme směřovat ke společnému
cíli – vzdělaným a dobře vychovaným dětem a žákům.
Šťastný nový rok 2021.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka ZŠ a MŠ Nikolčice

Co bylo jinak
Každoroční rozloučení s předškoláky bylo letos v jiné podobě.
Zástupce obce do školky pozván nebyl, proto jsme předškoláčky
pozvali do zasedací místnosti obecního úřadu. Paní učitelka
Rosívalová se postarala, že se děti doma naučily krátký program,
kterým nás přesvědčily, že jsou na školu dobře připraveni.
Dostaly pozornost od obce, bylo i malé občerstvení, ale hlavně
byl přípitek se starostou obce, a o to jsme je přece nemohli
ochudit. :-)
Také vítání občánků bylo jiné. Mezi občany obce jsme přivítali
Valerii Rosívalovou. O kulturní program se postarali členové
rodiny.

Myslivecký spolek Diváky
Myslivecká sezóna trvá od 1. dubna do 31. března. V tomto
období se loví dle stanovené doby odlovu jednotlivých druhů.
Současně se celoročně loví zvěř škodná zákonem povolená.
Letošní sezona je však ovlivněna situací s Covidem-19. Náš
spolek měl naplánovány čtyři hony na drobnou zvěř – bažant
kohout a zajíc. Dva hony jsme již zrušili. Uskutečnil se pouze
jeden a to za přísných hygienických opatření. Uloveno bylo
celkem 27 bažantů kohoutů a 6 kachen. Ještě nás čeká Štěpánský
hon 26.prosince, který má u nás dlouholetou tradici, protože se
koná již desítky let. Uvidíme však, jak to dopadne letos. Také
jsme zrušili tradiční velký prosincový hon s následnou „Poslední
lečí“. Velkým problémem se v našem regionu stává střet zvěře
s dopravním prostředkem s následným úhynem. Každým rokem
se jedná o desítky kusů především srnčí, zaječí a bažantí zvěře.
Tato situace se nelepší. Všichni doufáme, že příští lovecká
sezona bude lepší.
PaedDr. Jaromír Čuta, myslivecký hospodář

Včelaři Diváky
Členové Základní organizace Českého svazu včelařů Diváky
mají k dnešnímu dni zazimováno celkem 267 včelstev, což je o
dvoje včelstva méně než v roce 2019.
V letošním roce jsme chtěli uspořádat pro děti i dospělé v obci
Diváky ukázku včelařského vybavení a včel v pozorovacím úle,
a to ve spolupráci s obecním úřadem. Bohužel se tato akce
neuskutečnila vzhledem k nákaze „covid“.
Nadprůměrně deštivé počasí se u většiny včelařů negativně
odrazilo na výnosu medu. Celkový výnos medu záleží kromě
počasí i na dalších faktorech. Jedním z nich je skladba
pěstovaných plodin v okolí. Naše organizace si začátkem roku
2020 zažádala o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje na
výsadbu stromů. Dotace byla schválena ve výši 30.000,- Kč, a to
na výsadbu 20 ks stromů. Ve spolupráci se starosty z Divák,
Šitbořic a Nikolčic jsme vytipovali vhodné obecní pozemky na
výsadbu těchto stromů. Z původního záměru zapojit do výsadby
děti a rodiče bohužel kvůli covidovým opatřením sešlo, a tak
byly na obecním pozemku za fotbalovým hřištěm vysázeny po
dvou kusech třešně, hrušně, jabloně a švestky. Snad se jim bude
ve všech obcích dařit a za pár let budou moci všichni sklidit
plody naší práce.
Snad bude příští rok pro nás všechny i pro včely příznivější.
ZO ČSV Diváky František Tomek

Z kronik
Rok 1968
1. 6 rodinných domů bylo vybaveno ústředním topením
2. za 5900,- Kčs byla na návsi vybudovaná autobusová čekárna, započala úprava parku nákladem 26,- tisíc Kčs
3. kino – sehraných představení 104, návštěvníků bylo 5765
4. 10. srpna byla bouřka, blesk uhodil do hospodářského stavení Aloise Stehlíka – shořela střecha domu
5. 9 sňatků, 8 úmrtí
6. brigády: celkem 2100 hodin, z toho mládež 500 hodin
7. JZD – stav skotu: 378 ks, z toho 139 krav, stav prasat: 316 ks, z toho 27 prasnic
8. začala výstavba bytovek
9. škola dvoutřídní s 5 postupnými ročníky, celkem 41 žáků, 25 chlapců a 16 dívek
10. zemědělské učiliště – 129 učňů, z toho 39 kolářů a 90 kovářů
(Data z Kroniky obce Diváky, díl IV.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rok 2020
Údaje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.9.2020 do 31.12.2020
(Pokud nejsou

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

Narození:
Karolína Švestková

Sňatky:

Úmrtí :

Michaela Rozkydalová – Jakub Němeček

Petr Brezovský
Zdeněk Guldan
Ludmila Neugebaurová
Marie Rosívalová

Blahopřejeme jubilantům :

Prosinec:
62 let
63 let
63 let
65 let
68 let
72 let
72 let
75 let
93 let

Září:
62 let
65 let
65 let
65 let
70 let
71 let
72 let
72 let
77 let
81 let

Kaplanová Lenka
Vokál Jiří
Sedláček Josef
Soukopová Jitka
Hájková Františka
Střelec Václav
Čutová Jana
Bělková Drahomíra
Hrdlička Miroslav
Sokolářová Bronislava

Říjen:
60 let
62 let
63 let
66 let
67 let
67 let
68 let
70 let
74 let
85 let

Matulová Jarmila
Čutová Alena
Stehlík Karel
Nádeníčková Marie
Kotasová Emilie
Čečilová Jana
Nádeníček Jaroslav
Němečková Alena
Psota Josef
Sedláčková Marie

Vokálová Marie
Sedláčková Vilemína
Glocová Jana
Fialová Alena
Ryšavá Marie
Petrášová Blanka
Glocová Dagmar
Hrdličková Marie
Baťková Štěpánka

Listopad:
61 let
61 let
63 let
67 let
84 let

Heklová Bronislava
Bínek Libor
Tošnar Václav
Vídenská Jindřiška
Zhejbalová Marie

Termín uzávěrky dalšího čísla : 7.3.2021
Na vydání tohoto čísla Zpravodaje spolupracovali: Marie Němečková, Radka Prokešová, Mgr. Jitka Gebauerová, Jaroslav Hekl, PaedDr. Jaromír Čuta, František Tomek
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