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Po stopách bídy
Na den sv. Judity.
Příroda změnila se přes noc.
Zmizela temná barva střech, zapadla truchlá zeleň ozimin a čerň
zoraných polí – lesy, dvory, návsí zalehl bílý třpyt zimy.
„Sníh, sníh!“ křičí děti a v košilkách hrnou se z postele k oknům.
- - Vítej, vítej, bílý anděli vánoc, ještě týden, čtrnáct dní a na prsou
tvých narodí se Kristus Pán!
Slepice na dvoře udiveně ščíří, hlasy venku hovořících jako by
zhluchly. A všude ticho, ticho, radostné ticho bílého dne. Světlo
rudého slunce nádherně pluje v odrazu zasněžených plání, oko
sladce se přivírá a zas rozvírá a pije, mlsá zrovna panenskou
čistotu běloučkého rána. Nohy s rozkoší se boří v labutím tom
úbělu a děti už na dvoře ve sněhu smáčejí ruce a kousají v jasu
jakoby cukrem naplněných úst! - Všecky ty statky, chaloupky
jak vedle sebe leží,
cukrové mají střechy,
z cukru je kostel s věží.
Před hospodou Rybářův Metud vyvedl na procházku rousnaté
své štěně, které ještě ani neví, na které jméno má poslouchat. Štěně
s podivením hledí na bílou zem a nejistě klade nemotorné tlapky ve
sníh, který se mu pod tlapkami boří. Nelíbí se mu divná ta změna:
kňučí a už zas hledá dveře, aby se nějak dostalo k teplu za kamna. -Se starostou přechází návsím uniformovaný berní inspektor.
Kontroluje domovní daně. Nechtěl věřit, že by dle podaných
výkazů mohla bydlit několikačlenná rodina v jedné světnici bez
kuchyně a komůrky. Místy v jedné světnici udány byly i rodiny
dvě; všude se mu zdála činže příliš nízká, neuvěřitelná.
Přijel se tedy přesvědčit, a když vyveden starostou na Rasovisko
skutečně shledal, že v malé tmavé jizbě, měřící ledva pět metrů
délky a čtyři z šířky, spává celá rodina sestávající z osmi lidí:
muže, ženy, stařečka a pěti dětí, zachrastěly mu papíry v ruce a
sotvakdo viděl, jak pod nimi do sebe se zapjaly běloučké a měkké
jeho prsty. –
Chodil od rána do večera a už se mu nikam nechtělo. Měl té bídy
„až potud“. Ale starosta škodolibě si upřel, že pana inspektora
zavést musí ještě do Studýnkovy chaloupky. Přišli tam v samý
večer.

U Studýnků světili právě černou hodinku. Jen Studýnková ještě u
sporého světla lampičky, postavené na truhle, narychlo došívala
kacabajku. Studýnka seděl u stolu a brnkal prsty na starou,
zchraptělou citeru. U kamen seděl stařeček Chalupa s Borkem a
starým Peškem na besedě. Za kamny se převalovaly a s učedníkem
dováděly tři Studýnkovy děti.
Stařeček Chalupa právě zeširoka vyklládal, jak Napoleon roku
1805 hnal ruské a rakouské vojsko u Telnice do rybníka na led.
„Já teho nésu pamětník, ale můj otec, dé mu Pánbu nebe, ten to
viděl. Bel tam tenkrát na fořponě. (s přípřeží). Železný gule jak
hlava veliký lítale na všecky strany jak laštůvke. Šak jedna
hudeřila hakorát do telnický věže a dosavad je tam a na začanským
mléně só tři nebo štere. A rebník plné bel kanónů a vojska, haž se
led prolomil a všecko se to topilo –„ vykládal stařeček, překusuje
v přestávkách bezzubými čelistmi špičku dýmky. Chuchvalci
dýmu zahaloval i sebe, i Studýnkovou, skrčenou nad teplou
vlněnou kacabajkou. I Pešek báňal ze své začouzené, močkou
prosáklé sádrovky a Borek se právě chystal také nacpat svou
odravku, když do stařečkova výkladu o tom, jak se to „v rebníku
všechno i s koňma mačkalo a mlelo“, zaklepal kdosi na dveře. –
Ještě ani nepozvali dále, a dveře už se otevřely.
„Dobrý večer!“ promluvila úřední čepice.
„Dé Pánbu dobré večír!“ odpověděl za všecky stařeček Chalupa a
obrátil se celým tělem k příchozím.
Starosta s inspektorem zůstali ve dveřích.
Však ani dál nemohli, nebylo místa. Borek seděl až u samých
dveří na truhle vedle Studýnkové.
„Je tady majitel chalupy?“ pravil inspektor násilně rozevíraje oči.
„Tady su!“ selhal čísi hlas do slábnoucího zvuku citery – a za
tabulí modrchala se krátká mistrova postava. Vypoulenýma očima
hledal hosty.
„Vy tady máte v chalupě podruha?“ slyšel ze dveří.
„Mám.“
„Kde?“
„Prosím tady, na druhé straně.“
Popotahuje kalhoty octl se Studýnka u samého inspektora.
„Ó a-ano! Prosím!“ vedral se Studýnka mezi příchozími do síňky,
a překročiv ji dvěma šmatlavými kroky, otevřel naproti dveře.
Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi I

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po roce vydáváme další číslo obecního zpravodaje, ve kterém shrneme celý uplynulý rok 2021, který byl opět postižen opatřeními, jež měla
zabránit šíření nemoci Covid-19. Názor na to, jak byla účinná, nebo jak v boji s touto nemocí pomohla či nepomohla, si může udělat každý sám.
Jedno je ale naprosto jisté. Z vesnice a ne jenom z naší zmizelo to, co dělá vesnici vesnicí. Zmizel společenský i spolkový život, došlo
k rozdělení komunity. A jak to vypadá, na lepší časy se neblýská. Ať Vám vánoční čas přinese klid a pohodu, ať pomůže zapomenout na
každodenní starosti. Do nového roku Vám přeji hodně zdraví a trpělivosti.
.
Libor Veverka

Zprávy OÚ
Rok 2021

Co v roce 2022

V roce 2021 jsme hospodařili s rozpočtem, který byl schválen v
únoru. Příjmy 7,323 mil. Kč, výdaje 8.784 mil. Kč a financování
(zůstatek z roku 2020) 1,461 mil. Kč. Plánovaná akce, na kterou
jsme počítali s převážnou většinou volných prostředků – oprava
komunikace v části Záhumna nevyšla – nebyla přiznána dotace.
Na příští rok jsme počítali s opětovným zařazením akce do plánu
a podáním nové žádosti o dotaci – jedná se o cca 10 milionů
korun z dotace. Bez těchto peněz nejsme schopni tuto stavbu
realizovat. Bohužel se nám proti vydání stavebního povolení
odvolala jedna z účastnic řízení, a tak je pravděpodobné, že do
vyřešení situace marně uplyne termín pro podání nové žádosti.
Naskýtá se tak opět možnost pro ty majitele, kteří nemají doposud
vyřešeny přípojky do svých nemovitostí.
V únoru jsme prodali starý traktor výběrovým řízením za
66.500,- Kč a koupili jsme za 600 tisíc korun rodinný dům č.p
131 vedle sběrného dvora, který plánujeme rozšířit. V květnu
obec poskytla dotaci Tělovýchovné jednotě a Mysliveckému
spolku ve výši 50 tisíc korun a Českému svazu včelařů ve výši 5
tisíc korun. V červenci jsme poskytli dar ve výši 70 tisíc korun
obcím postiženým tornádem. Posledním letošním darem bylo 75
tisíc korun Římskokatolické farnosti Diváky na opravu zvonů.
V prosinci byla podepsána smlouva s firmou Zásilkovna na
umístění Z-boxu.
V letošním roce bylo v plánu také slavnostní otevření
zrekonstruovaného sálu. Covidové restrikce nám toto bohužel
neumožnily, a tak v tomto objektu proběhlo jen letošní setkání
382
seniorů.

V příštím roce bychom chtěli realizovat některé připravené akce,
především rozšíření veřejného osvětlení u hřbitova a za zámkem a
novou přípojku elektrické energie k nádrži (Panskému rybníku).
Nový majitel lihovaru nekomunikuje, a tak nyní řešíme náhradní
variantu trasy přípojky. Dále nemáme dokončenou úpravu u
nádrže, připravit je potřeba prostor pro rozšíření sběrného dvora.
Z dalších akcí, které připravujeme, je to například chodník od
zastávky u hlavní silnice směrem do dědiny i další úpravy na
hřbitově. Samozřejmě nás čeká běžná údržba a opravy obecního
majetku. Hlavní akcí, na kterou by měly být použity finanční
prostředky, je komunikace přes Záhumna. Od této akce se budou
odvíjet další.

Poplatky
Odpad: 400,- Kč na osobu ( a nemovitost )
Psi:
100,- 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. Poplatky se na pokladně Obecního úřadu budou
vybírat od 1.března 2021

Odpady
V říjnu byly vydány nové obecně závazné vyhlášky, týkající se
odpadového hospodářství, které reagují na novelu zákona o
odpadech. Nový zákon nám nyní umožňuje jednoduchým
způsobem navyšovat cenu, kterou platíme za využívání systému
odpadového hospodářství v obci. Zastupitelé rozhodli, že cena
zůstane i pro následující rok stejná a to i přesto, že se zvýšila cena
za svoz směsného i využitelného odpadu. Od 1.1.2022 je cena za
svoz komunálního odpadu (popelnice) 254,- Kč a za svoz
využitelných odpadů 157,-Kč, což je 411,- Kč na osobu, tedy více
než kolik platíte. Další náklady jsou za uložení odpadu na skládce
– 2111,- Kč za tunu směsného odpadu. Ztrátu z části pokrýváme
prodejem železa, papíru a PET. Každé správně vytříděné kilo
odpadu, které prodáme nebo alespoň neskončí za peníze na
skládce pomáhá udržet cenu, kterou platíte na velmi nízké úrovni.
Rozdíl doplácíme z obecního rozpočtu. Děkujeme všem, kterým
není lhostejno, kolik platíme za odpad.

Ničíš, ničím, ničíme
Ano, je to smutné, nicméně stále aktuální téma. Dětské
hřiště u školy - stále se opakující rozebírání gumové dlažby.
Dětské hřiště u fotbalového hřiště – počmárané, poškrabané
(popsané) prvky, opálená lavička a stolek. Lavka u pošty a
v parku – poškrábaná, polámané latě. Čekárny doškrábané,
popsané, posprejované, rozbité okno, zničené osvětlení.
Fasáda na staré poště – prokopnutá izolace. Nejnověji
posprejované elektroskříně v parku. Chatka u rybníka je
kompletně zničená a už někoho trápí i opravené hráze. O
svém by mohli povídat i fotbalisti, kterým nájezdníci krášlí
kabiny a okolí také pravidelně. Tyto škody nás, nás
všechny, stojí zbytečně každoročně nemalé finanční
prostředky.
Můžeme s tím něco společně udělat?

KULTURA - ŠKOLA - sPORT
TJ Diváky, z.s.
Po roce píšeme zprávy z činnosti naší organizace. Vstup do roku
2021 byl poznamenaný vyhlašováním nouzových stavů, což mělo
vliv i na naši činnost. Neuskutečnila se výroční schůze, byl zrušen
společenský ples, nehrála se ani jarní část soutěže. Mlčky jsme
přešli i datum 6. března, den 40. výročí založení organizace. K
životu se probíráme až 16.6.2021, kdy na výboru projednáváme
otázku úpravy sportovního areálu a uskutečnění akce „Letní noc“.
Ta proběhla 4.7.2021 a byla zahájena fotbalovým utkáním
Záhumna : Dědina. Hrálo rekordních 31 hráčů. Rozhodčí
Žemlička Miroslav ukončil nerozhodně hrané utkání 1:1.
Rozhodovaly penalty. Konečný výsledek 9:13 zněl ve prospěch
dědiny. Nová fotbalová sezóna 2021 – 2022 začala 28.8.a byla
úspěšně dohrána 30.10.2021. S aktivním skóre 20:8 jsme skončili
na 4.místě. Střelcem podzimu se stal Libor Veverka ml., který dal
soupeřům 7 branek. Druhý Valíček Jakub 4 branky. O 3. místo se
podělili se 2 góly Kaňa Jiří a Gratcl Michal. Svůj první gól
vstřelil Prokeš Vojtěch. Za zmínku stojí mladý hráč Wetter Otto.
Jeho aktivní a nadšený výkon, spojený s rychlostí, motá hlavy ne
jednomu soupeři. Jak jsme již naznačili v posledním oběžníku,
plánovali jsme uskutečnit v termínu 22.1.2022 ples. Ten jsme
vzhledem k současné epidemické situaci zrušili.
Vážení čtenáři, spoluobčané. Sportovci z Divák přejí všem s
koncem roku 2021 veselé vánoce a do nastupujícího roku 2022
hodně zdraví, vzájemné porozumění a mnoho osobních úspěchů.
Hekl Jaroslav předseda TJ

Myslivecký spolek Diváky
Myslivecký spolek má v současnosti 17 členů včetně čestných
členů: Bela Tomáš, Bínek Libor, Březovič Leoš, Čuta Jaromír ml.,
Dostál Pavel, Kaňa Karel, Komárek Rostislav, Kosina Ivan, Ludín
Bořivoj, Ludín Lubomír ml., Rozsíval Jaroslav, Skřivánek
Ladislav, Studýnka Jiří, Tošnar Václav, Veverka Libor, Čuta
Jaromír st. a Ludín Lubomír st. Předseda Libor Veverka,
místopředseda Jiří Studýnka, hospodář Jaromír Čuta ml.,
pokladník Bořivoj Ludín a jednatel Tomáš Bela.
Myslivecký hospodářský rok a lovecká sezóna začíná 1. 4. a
končí 31. 3. následujícího roku. V sezóně 2020 -2021 bylo
uloveno: 9 ks srnčí zvěře, 3 ks daňčí zvěře, 1 ks mufloní zvěře, 14
ks černé zvěře, 29 bažantů – kohoutů, 11 ks lišek. V současné
probíhající sezóně je uloveno: srnčí zvěř 8 ks, daňčí zvěř 5 ks,
černá zvěř 12 ks, bažant 35 ks a liška 13 ks. Na odstřelu spárkaté
zvěře a škodné zvěře se nejvíce podílejí členové Studýnka , Dostál
a Bella. Některé tradiční myslivecké akce se nemohly uskutečnit
z důvodu šíření COVIDU-19. Začátkem roku Myslivecký ples a
nyní v prosinci Poslední leč.
Na závěr mi dovolte, abych jménem členů MS Diváky popřál
všem občanům naší obce hodně zdraví, osobní pohody a
spokojenosti v roce 2022.
PaedDr. Jaromír Čuta, hospodář MS

Kulturní komise
Blíží se konec roku a s ním tradiční bilancování. Letošní,

Základní
škola
v ovlivnil
Nikolčicích
především kulturní,
dění opět
koronavirus a s ním spojené
omezení kulturních akcí. Díky tomu jsme několik akcí museli
zrušit, mezi nimi například dětský karneval, masopust nebo již
tradiční den krásy pro ženy.
I z toho důvodu jsme našim dětem připravili netradiční formu
zábavy. Na silnice jsme nakreslili nejrůznější úkoly, které, dle
ohlasů, děti s radostí plnily. Další hrou byla tajenka, jejíž
jednotlivé dílky byly ukryté v okolí, a děti je hledaly podle mapy.
Po vyluštění na ně čekala sladká odměna. Snad se dětem tyto akce
líbily, když už nebylo možné se sejít. S příchodem léta přišlo i

rozvolnění opatření a my se mohli s dětmi konečně setkat na hřišti
při akci k uvítání prázdnin. Děti nadšeně plnily úkoly a užívaly si
příchod léta a hlavně konec školního roku. O prázdninách si na své
přišli muži, když si mohli užít svůj "chlapský den", tedy tradiční
turnaj v nohejbalu. Nechyběly odměny pro vítěze a občerstvení. V
září jsme si připravili novinku v podobě akce zvané "Dýňování".
Zde jsme vyřezávali dýňová strašidýlka a součástí akce byla
ochutnávka Vašich dýňových specialit. Akce se povedla, snad
bude příště větší účast.
V říjnu jsme mohli konečně přivítat babičky a dědečky v nově
zrekonstruovaném sálu při oslavě Dne seniorů. Dle hojné účasti
bylo vidět, že i jim společné setkání velmi chybělo. Jedlo se, pilo a
zpívalo, zkrátka bylo veselo.
A nakonec, v předvečer první adventní neděle, jsme se sešli na
návsi při tradičním rozsvícení obecního stromu. Součástí byl
minijarmark, kde jsme mohli obdivovat šikovnost našich
spoluobčanů a zakoupit jejich výrobky. Letos nás návštěvou a
zpěvem vánočních písní potěšil mužský sbor z Klobouk, který
zpříjemnil čekání na setmění. A potom jsme již mohli s dětmi
rozsvítit strom. Nechyběl anděl, který přinesl dětem dárečky, a
celkovou atmosféru podtrhlo i to, že všude bylo bílo, děti se
koulovaly a nadšeně stavěly sněhuláky. A že jich tam po akci
zůstalo!
Co říci závěrem? V první řadě bych chtěla všem poděkovat za
Vaši podporu při kulturních akcích. Budeme doufat, že nám plány
na příští rok již nic nepokazí a že se i nadále budeme v hojném
počtu scházet při nejrůznějších, ať již tradičních, nebo nových
akcích.
Vážení přátelé, přejeme Vám všem hlavně poklidně prožité
svátky, spoustu radosti a rodinné pohody, a v novém roce hlavně
zdraví, lásku a štěstí.
Za kulturní komisi Markéta Rosívalová

Obecní knihovna
Našim čtenářům připomínám otevírací dobu knihovny: úterý
16:00 – 18:00 hodin
Roční registrační poplatek je stále 50,- Kč pro dospělé a 25,- Kč
pro děti a studenty. Máme evidováno 30 čtenářů. Stále půjčujeme
knihy i z výpůjčního fondu knihovny v Břeclavi, což je pro malé
knihovny výhodné. Pro naše čtenáře jsme nakoupili 40 nových
knih. Z nabídky si může vybrat každý, myslíme na všechny
věkové skupiny. V rámci projektu „Česko čte dětem“ navštívily v
říjnu knihovnu děti z Mateřské školy. Prohlížely si knihy, povídaly
si o nich, nakreslily si obrázek a zazpívaly písničku.
V knihovně se všem líbilo.
Přeji Vám krásné vánoční svátky, mnoho štěstí a zdraví v roce
2022.
Anna Rosívalová, knihovnice

Včelaři Diváky
Základní organizace Českého svazu včelařů Diváky má v
současné době zazimováno celkem 303 ks včelstev. V letošním
roce je počet zazimovaných včelstev na okrese Břeclav celkem
8717 ks. Letošní rok byl z pohledu včelařů naší ZO průměrný ve
výnosu medu a pohyboval se kolem 25 kg na jedno včelstvo. Naše
organizace zažádala o poskytnutí dotace z JmK na výsadbu
stromů. Dotace byla schválena ve výši 30.000,- Kč na výsadbu 20
ks stromů. Dále jsme požádali o dotaci JmK na odstředivku vosku
pro své členy. Dne 27.11.2021 bylo v obcích Diváky, Šitbořice a
Nikolčice vysázeno 20 ks ovocných stromků. Konkrétně
v Divákách za fotbalovým hřištěm, bylo vysázeno 8 ks ovocných
stromků, třešně, švestky, jabloně a hrušně. V dané lokalitě je
v současné době již 16 ks ovocných stromků.
Za ZO ČSV Diváky Vám přeji v roce 2022 hodně zdraví.
František Tomek, předseda ZO ČSV

Základní škola Nikolčice
Vážení čtenáři, milí žáci, vážení rodiče,
ráda bych vás informovala o chodu naší školy v 1. čtvrtletí
školního roku 2021/ 2022. Od počátku září bylo zřejmé, že školní
rok bude opět doprovázen celorepublikovou situací kolem
epidemie viru Covid – 19. Mohu říct, že jsme čtvrtletí zvládli
v klidné pracovní atmosféře a to díky všem pracovníkům školy a
také díky spolupráci s rodiči. Ve škole jsme opět dodržovali
opatření, která vedla k co nejmenšímu riziku nákazy mezi žáky a
zaměstnanci školy. Žáci a zaměstnanci se pravidelně testovali.
Základní
škola
Nikolčicích
Škola ve většině
případů v
vykazovala
negativitu. V 1. čtvrtletí
převládala prezenční výuka, pouze jedna třída přecházela na
distanční vzdělávání. Proto jsme rádi, že v uplynulém čtvrtletí se
mohly uskutečnit různé akce a exkurze pro žáky, že jsme mohli
bez jakéhokoliv narušení chodit do školy, že můžeme sportovat,
zpívat a vzdělávat se tak jako dříve. Tímto směřujeme výuku i do
venkovních prostor a snažíme se stále minimalizovat kontakty.
Zkoušíme žákům nabízet hybridní výuku a to pro žáky, kteří jsou
v dlouhodobé rekonvalescenci nebo v karanténě nebo čekají na
výsledek PCR testu. Tato výuka je ve zkušebním provozu, je o ni
zájem, a proto prosím rodiče o trpělivost a spolupráci v její
realizaci.
V září proběhla v rámci podpory polytechnické výchovy naučná
aktivita pro žáky 1. st., s názvem „Polybus“. Žákům byly
předvedeny ukázky práce s různými nástroji, zejména pro práci
s dřevem, s cílem pracovně žáky do projektu zapojit. V rámci
venkovní výuky se žáci tradičně zúčastnili „Dne stromů“ a vydali
se do židlochovického zámeckého parku. Ve spolupráci s Map
Hustopečsko se uskutečnil pro žáky 7. - 9. tříd projekt „Řemeslo
má zlaté dno“. V rámci tohoto projektu žáci navštívili SOU
Hustopeče. Zde žákům byly představeny studijní obory, které
budou otevřeny v příštím šk. roce. Ve firmě nábytkářství Blanař
v Brumovicích viděli žáci praktické ukázky výroby nábytku.
Závěrem měsíce září škola uspořádala tradiční projektový den
s tématem „Evropský den jazyků“. V projektu bezpečná škola byl
vyhlášen pro žáky a zaměstnance cvičný požární poplach. V rámci
výchovy ke zdraví si žáci jednotlivých tříd zaběhali tradiční „Běh
nikolčickými stráněmi“ a zúčastnili se cvičení v přírodě. Přehled
sportovních výsledků naleznete na webu školy. Velmi pěkná
spolupráce probíhala s MUDr. P. Šáchou. Naši žáci se zúčastnili
dvou přednášek s p. Šáchou v nikolčické knihovně a jejím archivu.
Děkuji tímto panu MUDr. P. Šáchovi za uskutečnění besed pro
žáky, které jsou jim přínosem.
Děkuji také p. starostovi z Nikolčic, který v den voleb provázel
žáky 8. a 9. ročníku volební místností a obecním úřadem. Už po
několikátý rok je u nás tradicí, že se nám ozvou naši bývalí žáci,
s nabídkou představení svých nových škol, které v současné době
studují. Letos nám svoji novou školu skvěle představil bývalý žák
F. Guldan, za což mu děkujeme. Blíží se také vyplňování přihlášek
na střední školy. Většina žáků 9. roč. má školy již vybráno. Jeden
žák bude dělat talentovou zkoušku. Veškeré další podrobnosti
naleznou rodiče a žáci na webu. S MAP Hustopečsko jsme dále
spolupracovali na projektu „Společně bezpečně“, kde jsme také
přivítali žáky 5. roč. ze ZŠ Křepice. S MAP Hustopečsko byl
realizován i projekt pro žáky 1. st. „Z bílých Karpat na Pálavu“.
Akce se uskutečnila ve spolupráci Ekocentra Trkmanka Velké
Pavlovice.
Škola pokračuje ve výuce anglického jazyka s rodilým mluvčím ve
3. – 9. ročníku. Výuka probíhá vždy 1x za 14 dnů. V rámci
podpory čtenářské gramotnosti třídy realizují projekt Celé Česko
čte dětem. V rámci podpory matematické gramotnosti se vybraní
žáci druhého stupně zúčastnili školního kola matematické
olympiády Pythagoriáda a následně tři z nich postoupili do kola
okresního. Okresní kolo probíhá formou online 7. 12. a 8. 12.
2021. Úspěšně naši školu reprezentovaly dvě žákyně 9.ročníku,
které se v soutěži Jižní Morava čte umístily na 2. místě.
Nacvičovali jsme i na Rozsvěcování vánočního stromu a
připravovali jsme se na jarmark. Bohužel situace je jiná, nicméně
hudební vánoční pásmo budete moci shlédnout na našich
stránkách. Další akce jsou naplánovány, ale nyní není možné kvůli
situaci s Covid-19 předvídat, jaké se budou moci v následujícím

kalendářním roce uskutečnit. Při zjišťování zájmu o LVK pro
žáky 1. st. byl zaznamenán velký zájem, s počtem 34 přihlášených.
Kurz je objednán, ale bližší informace sdělíme těsně před
případným konáním akce. V polovině února zahájí žáci 4. a 5. roč.
tradiční výuku plavání v plavecké škole v Hustopečích. Ve škole
proběhla mikulášská nadílka a do konce kalendářního roku jsou
v plánu vánoční besídky ve třídách. Třídy také dostaly za úkol
vyzdobit si své učebny – byla vyhlášená soutěž o nejlépe vánočně
vyzdobenou třídu.
Závěrem bych ráda připomněla, že na den 22. prosince je
vyhlášeno ředitelské volno a pak následují od 23. 12. 2021 vánoční
prázdniny. Návrat žáků do školy je v pondělí dne 3. ledna 2022. 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 2021 a úspěšné vkročení do nového roku
2022. Ať je nový rok pro Vás úspěšný.
Ještě jednou děkuji všem zaměstnancům školy za jejich úsilí, se
kterým pracují u nás ve škole, a rovněž jim přeji úspěšný rok 2022,
ve zdraví a v pohodě.
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 2022
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka ZŠ a MŠ Nikolčice
Den jazyků

Mateřská škola
Vážení a milí čtenáři, blíží se nám konec roku 2021. Od začátku
školního roku jedeme v nastavených pravidlech a za zvýšených
hygienických opatření z důvodů prevence před šířením Covid-19.
Optimisticky jsme se dívali do budoucnosti a doufali, že letošní
školní rok už bude trochu lepší, co se týká rizika onemocnění
nemocí Covid-19. Bohužel jsme se neubránili a MŠ musela být od
12. 11. 2021 do 19. 11. 2021 uzavřena, a to z důvodu výskytu
pozitivity. Museli jsme do karantény a na vyšetření RT-PCR
testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 dle nařízení KHS. Přesto
si však nenecháme pokazit náladu a věříme, že se všichni ve zdraví
a bez obtíží dočkáme Vánoc a letos si svátky užijeme v kruhu
rodinném.
Ani v letošním školním roce nechceme děti připravit o kulturní
dění, a proto jsme vyhodnotili všechna možná rizika. Za dodržení
přísných hygienických opatření jsme zrealizovali pár akcí pro
zpestření výchovy a vzdělávání v naší školce.
Dne 10. 9. 2021 jsme díky spolupráci s MAP Hustopečsko mohli
dětem bezplatně zorganizovat výlet. Obě mateřské školky Diváky i

Nikolčice vyrazily do Ekocentra Trkmanka ve Velkých
Pavlovicích. Děti se dozvěděly různé zajímavosti z oblasti Pálavy,
pozorovaly život na zahradě, zahrály si hry s různou tématikou a
vyslechly slovo odborných lektorů. Zde se také posilnily zdravou a
chutnou svačinkou připravenou organizátory akce.
V měsíci záři se nám ještě povedlo zorganizovat krásnou akci
POLYBUS. Hustopečskem projížděl Polybus z Lužánek, který
dětem přivezl zpestření polytechnické výuky. Dětem tak bylo
přiblíženo řemeslo, recyklace, textil, příroda, mohly si vyzkoušet
různé polytechnické aktivity a výrobek si odnesly domů. Tato akce
byla realizována zvlášť pro školáky a MŠ v Divákách a zvlášť pro
ZŠ a MŠ v Nikolčicích.
A tradičně ve školkách děti zažily aktivity s názvem: Pásovec a
zebra – kdy se děti seznamují s dopravní výchovou, pravidly
silničního provozu, prevencí před úrazy. Počasí nám přálo, a tak si
děti mohly zajezdit na odrážedlech, traktůrcích a šlapacích kolech
na školním dvorku MŠ. Zahrály si na semafory, na chvíli se staly
policisty řídícími provoz a chodci, ať už ukázněnými, či
neukázněnými. A tak mají děti díky této akci, povědomí o tom, jak
se mají chovat na silnici, na chodníku, na přechodu pro chodce, při
jízdě na kole apod.
Dýňohrátky – celý den si děti hrály s těmito plody podzimu,
vyráběly z nich strašidelné, ale i veselé dýňáky, které jste mohli
spatřit před budovou školky.
A protože přechod teplého letního počasí do sychravého podzimu
je obdobím virů a různých respiračních onemocnění, věnujeme se s
dětmi v naší školce zdravému životnímu stylu a zdravému
stravování. Do této koncepce nám krásně zapadala akce: Den pro
zdraví. Nenásilnou formou se díky této akci učí prevenci a
zdravým životním návykům tak, aby se staly přirozenou součástí
jejich běžného života. Díky spolupráci se zákonnými zástupci se
nám ve školce shromáždila spousta zdravých potravin, zejména
ovoce a zelenina, za což velmi děkujeme. Děti poznávaly a
rozdělovaly plody do skupin podle toho, co je ovoce a zelenina, co
je tropická plodina, co roste u nás. Učily se nejen zrakem, ale také
ochutnaly. Zapojily všechny smysly do poznávání a vnímání
zdravého životního stylu.
Pokračujeme i v našem projektu škola na nečisto – kdy se
potkávají předškoláci z MŠ Diváky a MŠ Nikolčice před nástupem
do první třídy. Vzhledem k současné epidemiologické situaci,
v rámci seznamování s ICT, děti z obou školek propojíme on-line.
Děti se naučí pracovat s tablety, s naší jednotnou komunikační
platformou Microsoft Teams a pozdraví kamarády na dálku.
Mateřskou školu dne 6. 12. 2021 navštívil Mikuláš, který rozdal
dětem balíčky s dobrotami a pak už nás do konce roku čeká
poslední akce, na kterou se děti těší asi nejvíc z celého roku. Je to
vánoční nadílka, kdy si ve školce děti rozdají dárečky nových
didaktických pomůcek a hraček. Ta proběhne 16. 12. 2021.
V tomto roce se potkáme naposledy 22. 12. 2021 a po prázdninách
věřím, že se ve zdraví a s úsměvem přivítáme s dětmi 3. 1. 2022.
Dne 6. 4. 2021 proběhne zápis do první třídy v Nikolčicích a 10. 5.
2021 je naplánovaný zápis do MŠ Nikolčice. 7. 4. 2021 proběhne
zápis do první třídy a 11. 5. 2021 zápis do MŠ v Divákách. Pokud
vláda nerozhodne jinak, budou zápisy probíhat za přítomnosti dětí
a zákonných zástupců v odpoledních hodinách. Bližší informace
zveřejníme samozřejmě na našich nových webových stránkách
v blížícím se termínu zápisů.

Než se rozloučím, nemohu opomenout velké poděkování, které
patří zákonným zástupcům za to, že dodržují zvýšená hygienická
opatření a nastavená pravidla v MŠ. Děkujeme jim také za jejich
spolupráci a součinnost v případě trasování. A v neposlední řadě
děkujeme obci za bezproblémovou spolupráci. Věřím, že i
v novém roce 2022 různé problematické situace s vaší pomocí opět
zvládneme.
Závěrem Vám čtenářům obecního zpravodaje chci popřát krásné
a klidné prožití kouzelného adventního času, krásné Vánoce a do
nového roku štěstí, lásku a hlavně zdraví.
Ing. Petra Vávrová,
Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

Školní družina
Na začátku září, kdy jsme se ve zdraví a plné síle mohli vrátit po
velkých prázdninách zpět do školy a školní družiny, jsme se
přivítali s novými kamarády, prvňáčky. Celoroční družinové téma,
zaměřené na hudbu nás bude nadnášet na vlnách - „Vážně i
nevážně ve světě pohádkové hudby„ Čtvero ročních období
nejenom s Vivaldim aneb Z pohádky do pohádky.
Již v měsíci září bylo v družině živo. Díky hudebnímu skladateli
Oskaru Nedbalovi děti poznaly svět „vážné hudby“.
V projektovém dni „Dýňáci“ jsme tvořili dýňová strašidla. V rámci
projektového měsíce „Evropa a my“ jsme si přečetli pohádky
z Řecka, Ruska, Dánska. Ani v říjnu nebyl čas nudit se, s Petrem
Iljičem Čajkovskim jsme se protančili Labutím jezerem až
k Louskáčkovi. Pavoučici děti svým tvořením pomocí dřevěných
špachtliček, bavlnky a provázku, upletli velmi originální pavoučí
sítě. V projektovém dni „Vlaštovkiáda“ si vyrobily papírové
vlaštovky a svoji snahu poté prokázaly v soutěži o nejdelší dolet
vlaštovky. „ Den stromů „ akce při níž si děti vyrobily skřítka
Dubínka z přírodnin (listí, šípků, žaludů, větviček…). V listopadu
mezi nás zavítal Wolfgang Amadeus Mozart se svojí Kouzelnou
flétnou. Akce Draci a dráčci – děti si donesly svoje draky, ti kteří
svého dráčka neměly si jej vyrobily a za krásného slunečného dne
jsme je vypustili do oblak. Byl příznivý vítr, akce se velmi zdařila
a děti si to bezvadně užily. Svatý Martin – svátek, který je
spojován s husou a vínem, proběhl i v naší družině v duchu tvoření
husiček a bílého koně. V projektovém týdnu „Týden pro inkluzi“
si děti vyzkoušely, jak se žije s handicapem, (např. se zavázanýma
očima měli pomocí hmatu poznat předmět, seznámily se
s Braillovým písmem ….). V projektovém dni „Den ke zdraví“ si
přinesly oblíbené ovoce a sami si z něj připravily chutný salát. A
protože už máme měsíc prosinec a s ním nastává čas adventní, i
my v družině se pomaloučku ladíme do adventní a předvánoční
nálady. I v prosinci nás čeká spousta aktivit, začneme pohádkovým
adventem (pohádky, tradice, zvyky, koledy…), tvoření - Mikuláš,
čert, anděl, vánoční přáníčka, dárečky, ozdoby. Celé toto vánoční
těšení zakončíme vánoční besídkou a nadílkou.
Všem Vám přeji klidné a pohodové Vánoce a do nadcházejícího
roku 2022 hlavně hodně zdraví, pohodu a veselou mysl.

Z kronik
Rok 1976
1. oprava společenského sálu – 341190,-Kčs
2. asfaltový povrch komunikace ke stadiónu, za humny a bytovkám – 194000,-Kčs
3. odpracováno 10290 brigádnických hodin
4. 31.8. se připojila ZDŠ Diváky k ZDŠ Nikolčice
5. knihovna 2369 svazků knih, 53 čtenářů
6. svateb – 6, narození – 7, úmrtí - 12
7. učiliště – 153 učňů, 50 zaměstnanců, a 24 učňů z Vietnamské socialistické republiky
(Data z Kroniky obce Diváky, díl IV.)

Jana Vacenovská, vychovatelka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rok 2021
Údaje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.1.2021 do 31.12.2021
(Pokud nejsou

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

Narození:

Sňatky:

Natálie Legerová
Kateřina Fidlerová

Úmrtí :

Barbora Losová – Radek Vít

Blahopřejeme jubilantům :
Leden:

Únor:

63 let Vodáková Lydie
72 let Mrhal Rostislav
96 let Ryšavá Marie

60 let Gratzlová Františka
61 let Komárek Rostislav
63 let Rozsívalová Albína
66 let Čuta Jaromír
67 let Pokorná Marie
68 let Komárek Jaroslav
73 let Skřivánková Ludmila
75 let Tesařová Květoslava
75 let Zdražilová Zora
78 let Kilingerová Zdeňka
81 let Hájková Ludmila
86 let Tesař Miloš

Bořivoj Rozsíval
Oldřiška Matýšková
Jaroslav Neugebaur
Vladimír Střelec
Václav Střelec

Březen:
61 let
62 let
64 let
66 let
66 let
67 let
69 let
70 let
70 let
72 let
78 let
83 let
85 let
88 let

Valíček Josef
Zhejbal Antonín
Trojan Pavel
Gloc Miloš
Bínek Jiří
Sáčková Ludmila
Nasadilová Věra
Kleinová Eliška
Čečil Jan
Střelcová Helena
Čuta Rostislav
Hájek Antonín
Suchánek Stanislav
Neugebaur Jaroslav

Květen:
65 let Čuta Augustin
65 let Bezděková Růžena
65 let Tarodiová Jůlia
68 let Fialová Věra
70 let Kedrová Marie
73 let Němeček Jaroslav
73 let Pokorný Jan
75 let Štrubl Jiří
75 let Hanák Petr
91 let Čuta Jaromír

Září:
63 let
66 let
66 let
66 let
71 let
73 let
73 let
78 let
82 let

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

Duben:
65 let
68 let
69 let
70 let
72 let
74 let
75 let
78 let
81 let

Poláček Dalibor
Koukalová Marie
Nasadil Josef
Böhm Vlastimil
Střelcová Jindřiška
Petráš František
Vondrášková Libuše
Bezděková Marta
Kilinger Jan

Srpen:
Červen:
61 let
62 let
63 let
65 let
66 let
72 let
77 let
78 let
87 let

Grünová Eva
Bínková Marie
Tošnarová Hana
Vodák Jaromír
Psota Vladimír
Kiliánová Božena
Sokolářová Marie
Suchánková Jana
Ludín Lubomír

Říjen:
60 let
61 let
63 let
64 let
67 let
68 let
68 let
69 let
71 let
75 let
86 let

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

Červenec:
60 let
63 let
65 let
65 let
66 let
67 let
68 let
71 let
73 let
75 let
81 let
87 let

Psota Radomír
Rosívalová Anna
Tarodi Ladislav
Kovács Gabriel
Stelmaščuková Irena
Hekl Jaroslav
Hošková Vlasta
Soukop Jan
Stelmaščuk Rostislav
Skřivánek Ladislav
Bezděk František
Valíčková Marie

60 let
61 let
65 let
67 let
67 let
68 let
68 let
68 let
69 let
69 let
70 let
72 let
74 let
75 let
80 let
88 let

Trojanová Renata
Zhejbal Rostislav
Grün Josef
Němečková Marie
Böhmová Jana
Honzírková Marie
Fiala Pavel
Němeček Vladimír
Kedra Miroslav
Hanáková Eva
Sáčková Marie
Bílý František
Ryšavý Vladimír
Štrublová Marie
Macušová Jana
Graclová Helena

Prosinec:
Listopad:
60 let Neugebauer Libor
62 let Heklová Bronislava
62 let Bínek Libor
64 let Tošnar Václav
68 let Vídenská Jindřiška
85 let Zhejbalová Marie

63 let
64 let
64 let
66 let
69 let
73 let
73 let
76 let
94 let

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

Termín uzávěrky dalšího čísla : 15.3.2022
Na vydání tohoto čísla Zpravodaje spolupracovali: Marie Němečková, Libor Veverka, Markéta Rosívalová, Anna Rosívalová, Radka Prokešová, Jana Vacenovská, Mgr. Jitka
Gebauerová, Jaroslav Hekl, PaedDr. Jaromír Čuta, Ing. Petra Vávrová, František Tomek

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
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