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Velikonoce 
 
 Naši předkové znali Velikonoce pod názvem 
"Veliká noc" a právem, protože se jedná 
skutečně o ojedinělou velkou noc. Už z názvu 
můžeme cítit, že se jedná o největší svátky 
církevního roku. Kořen mají Velikonoce v 
události, která se stala někdy v letech 1300 až 
1200 před Kristem, tedy když to sečteme, tak je 
to více než 3200 let. Tehdy Bůh poslal 
charizmatického Mojžíše, aby vyvedl Izraelský 
národ z otroctví v Egyptě. Díky mimořádnému 
působení Božímu i neobyčejné osobnosti 
Mojžíšově se pouť ke svobodě zdařila a Izraelité 
doputovali do země, které říkali Zaslíbená, 
neboli slíbená od Boha. Ono vyjítí z 
otrokářského Egypta se stalo jedné noci, která se 
pak už navždy nazývá Veliká. 
Tato událost je ale předznamenáním události 
ještě daleko větší. Události, která se nedotýká 
jen několika lidí nebo jednoho národa, ale všech 
lidí na světě. Je to situace, kdy člověk žijící v 
otrokářské říši, a to nejen Egypta, ale zla vůbec, 
je vyveden k životu svobody a radosti, který 
nekončí ani lidskou smrtí.  
  Přátelé, zlo poznamenává naše osudy a 
dovolím si tvrdit, že není člověka, který by na 
ně ve svém životě někdy nenarazil. Ovšem 
nejde se dívat na to, jak zlí jsou ti druzí. Jde o to 

podívat se upřímně a pravdivě na sebe. Možná, 
že pak zjistíme, že jsme to i my, kteří 
přispíváme k šíření toho co plodí utrpení těch 
druhých. Mám za to, že člověk se tohoto 
otroctví zla, které přece nechce, není schopen 
zbavit sám. Totiž jen Bůh nás může očistit a 
taky to udělal, když za nás z lásky dal svého 
jediného Syna, Ježíše Krista. On za každého z 
nás (tedy i za tebe, kdo čteš tyto řádky) zemřel 
na kříži a to se odehrálo právě o židovských 
Velikonocích. Kristus tím jejich význam  
naplnil. Bůh sestoupil do naší smrti tak jako 
Mojžíš do Egypta, aby nás odtud vyvedl. On 
vstal z mrtvých, to je základ křesťanské naděje a 
velké radosti, protože on vzkřísí také všechny, 
kdo v Něho věří a jej následují ve svém životě. 
    A tak vám všem, kteří se poctivě snažíte 
následovat Krista a mnohdy i v potu svého 
osobního těžkého kříže, přeji radost ze 
vzkříšení, která netrvá jen chvilku a nebolí po ní 
hlava ani svědomí, ale která trvá napořád a 
nezruší ji ani smrt. 
 
  
 
P. Jiří Topenčík 



 

Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané,  
v období před Velikonocemi, svátky jara 
se k vám dostává tento zpravodaj. Je 
první v novém volebním období, je první 
v novém roce a je také první v nové 
podobě. Opět bude obsahovat i část 
informativní, ve které Vás budu  

 
seznamovat s děním v obci za uplynulá 
období i s výhledem a plány obecního 
úřadu a zastupitelstva obce na další 
měsíce. Doufám, že zvolená forma bude 
přehledná a poskytne vám maximální 
množství zpráv a informací. 

 
 

 
Veverka Libor 

 
 

Zprávy OÚ 
 
Do konce minulého roku měla být hotová 
projektová dokumentace na rozšíření 
inženýrských sítí od domu paní Bínkové 
směrem ke kapli a na dešťovou kanalizaci u 
domu manželů Bartošových. Přechodem 
kompetencí z okresního úřadu na kraj a na nově 
vytvořený úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových došlo ke zpoždění (projekt se 
malou částí dotýká státních pozemků), 
předpokládám dokončení do poloviny května.  
 
 

Skládka, 
skládkování, odpady 
 
Problém odpadů, a je jedno o jaký druh odpadů 
se jedná není záležitost jednoduchá a vůbec ne 
levná. S odpady mají problém velká města, ale i 
malé vesnice. Také Diváky rozlohou 850 ha a 
počtem 460 obyvatel mají potíže, ale ne 
s velikostí obce, ale s malou částí „občanů“, 
kteří přesto, že mají zaplacený poplatek

V prosinci se konala na obecním úřadě sbírka 
pro obce postižené povodněmi. Vybralo se 
15.910,- Kč. Tato částka byla odeslána na účet 
obce Všestudy. 
 Z dopisu od starosty: „Děkujeme všem 
občanům obce Diváky, kteří se podíleli na 
sbírce uspořádané na pomoc obci Všestudy  a 
obci Dušníky, kterou spravuje obecní úřad 
Všestudy.“ Václav Smolík, starosta obce 
Všestudy. 
 
 
 
 
za odpady, mají popelnici, mají možnost každou 
sudou sobotu v měsíci použít kontejner na 
železo i na ostatní odpad, který se nevejde do 
popelnice, přesto a možná i proto dál tvrdě 
pracují na tom, aby se i mimo svůj dům, či 
zahradu cítili „jako doma.“ Není pro ně zatěžko 
rozvážet a roznášet  své odpady  po okolí. 
Každá práce musí být po zásluze odměněna. 
Vyhláška obce, zákon o odpadech a zákon o 
přestupcích pamatují i na tuto možnost. Za 
zakládání černých skládek je dle těchto předpisů  
stanovena pokuta až do 50.000,- Kč. Obecní 
úřad na jaře  a minimálně ještě jednou v  roce dá 
k dispozici kontejnery pro větší úklid 
domácností i venkovního prostranství. Přejdeme 
také na odlišný sběr komunálního odpadu. 



V obci budou kontejnery na sklo, bude se 
provádět sběr plastových lahví a také 
nebezpečných odpadů (televizory, barvy, 
zářivky,…). 
 Stavební suť a hlínu bylo možné ukládat do 
„hluboké cesty“ ve Staré hoře. Toto úložiště je 
od října minulého roku uzavřeno. Protože 
někteří občané zákaz skládky ignorují, nezbývá 
než postupovat podle vyhlášky a zákona o 
odpadech. V současné době jednáme o dalším 
úložišti.   
 
 
 
 
 

Komplexně pozemkové 
úpravy 
 
V k.ú. Diváky byly ukončeny 27.9.2002 
komplexně pozemkové úpravy (KPÚ), kdy 
okresní pozemkový úřad vydal rozhodnutí o 
ukončení KPÚ. Při provádění těchto KPÚ 
nedošlo k závažným nedostatkům a drobné 
závady podle připomínek majitelů pozemků 
projektanti odstranili. Při zahájení KPÚ si 
majitelé pozemků zvolili komisi zástupců ve 
složení: 
Jaromír Čuta  – předseda komise 
Alois Fiala  – člen komise 
Miloš Tesař – člen komise 
Miroslav Hrdlička  – člen komise 
V současné době provádí firma Geocart Brno 
bezplatné vytyčování pozemků dle požadavků 
majitelů. Pokud by bylo potřeba ještě 
v souvislosti s KPÚ něco vyřídit, obracejte se na 
shora uvedené členy komise. V závažných 
případech, které komise nevyřídí, můžete se 
obrátit také na obecní úřad v Divákách, kde 
Vám budou poskytnuty informace z dostupných 
materiálů KPÚ, uložených na obci. 
 
V souvislosti s vytyčováním pozemků 
upozorňuji na hraniční znaky. Všichni majitelé 
pozemků se mohli k hranicím pozemků vyjádřit 
v průběhu KPÚ. Nyní je nutné nové hranice 
respektovat. 

 

 

Obecní rozhlas, SMS 
 
 
Mnoho zim pamatující rozhlasová ústředna, 
věkem sešlé amplióny, to je stav rozhlasu 
v Divákách. Některá místa jsou ozvučena 
špatně, někde slyšíte hlášení ze tří stran, někde 
jen když jste venku. Pokud jste mimo obec, 
unikají vám důležité zprávy. Co s tím? Řešení je 
jen jedno – kompletní rekonstrukce rozhlasu. A 
jsme u problému, který je společný pro všechny 
obce  - finance. Pro letošní rok se s velkou 
investicí do rozhlasu nepočítá, budeme provádět 
jen nutnou údržbu. 
 
Majitelům mobilních telefonů nabízíme zasílání 
zpráv formou SMS na mobilní telefony 
prostřednictvím sítě internet. Týká se to sítě 
OSKAR a EUROTEL. (T-MOBILE, dříve 
PAEGAS tuto službu zpoplatnil, proto se stala 
nezajímavou). Zájemci o tuto službu se mohou 
přihlásit na Obecním úřadu v Divákách osobně 
nebo telefonicky na tel: 519 421 916. Po 
dosažení počtu 30 zájemců začneme službu 
okamžitě provozovat. Při nižším počtu zájemců 
je provoz nerentabilní. Hlášení rozhlasem bude 
samozřejmě zachováno. 
 
 

Těžba dřeva 
 
První část v trati „Polejtní“ určená k vytěžení je 
hotová, zbývá jen odvoz několika posledních 
metrů dřeva. Tyto práce je nutné provést do 30. 
dubna. Po tomto datu je zákaz těžby v této trati a 
nevytěžené dřevo bude rozděleno spolu s další 
částí na podzim tohoto roku mezi nové žadatele 
za podmínek, které určí zastupitelstvo obce. 
 
 O dohledu nad obecními i soukromými lesy se 
dočtěte více v článku „Odborná správa lesů.“ 

 



Podpora organizacím v obci 
 
Stejně jako v předešlých letech pamatuje 
zastupitelstvo obce na TJ Diváky. Ve 
schváleném rozpočtu na letošní rok byla  opět 
zakotvena peněžní dotace ve výši  20 000,- Kč. 
 
 

Poděkování 
 
V obci se uskutečnilo několik akcí, které 
zaslouží připomenutí. V prosinci to byla 
„Poslední leč“ a Vánoční koncert, dále pak 
Country  bál, Dětský karneval a Josefská 
zábava. Na přípravě a realizaci se podílelo 
mnoho lidí, kterým patří dík. Doufám, že aktivní 
přístup občanů ke kulturnímu, sportovnímu a 
společenskému životu v obci se bude nadále 
rozvíjet. OÚ v Divákách tyto aktivity    podpoří.  
 
 
                                
                   

                        Odborná  

                   správa  lesů 
 
 
Na základě nových politických událostí z konce 
roku 1989, byl vydán v roce 1991 zákon o 
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku č. 229 / 1991 Sb. 
Následně docházelo k navrácení tzv. 
uživatelského práva soukromým vlastníkům lesa 
formou vzájemné dohody , popřípadě výpovědí 
ze strany Lesů České republiky s.p. 
 Tímto došlo  k určitým povinnostem 
soukromých vlastníků lesa , tj. dodržování práv 
a povinností vyplývajících z nového Lesního 
zákona č. 289/1995 Sb. a jeho prováděcích 
vyhlášek. Pro soukromé vlastníky byla 
ustanovena tzv. odborná správa lesů s určením  
odborného hospodáře s příslušnou kvalifikací. 
Každý vlastník měl a stále má možnost si 
odborného hospodáře vybrat a nahlásit orgánu 
státní   správy,   dříve   okresnímu   úřadu,  nyní  

 
 

 

O čem se mluví ?                                        
 
Socha u kostela je pryč. Kde je ? Je ukradená 
jak se povídá, nebo kde vlastně socha Svatého 
Jana Nepomuckého je? 
Není ukradená. Byla odvezena do Regionálního 
muzea v Mikulově k  restaurování.  Protože stav 
sochy nedovolil její návrat na své původní 
místo, to je na sokl u kostela v Divákách, zůstala 
na chráněném místě zámeckého parku 
v Mikulově. Ministerstvo kultury přislíbilo do 
Divák kopii sochy a nyní se vedou jednání 
k naplnění tohoto slibu. 
 
 
 
Starosta obce 
 
 
 
Pověřené obci – referátu životního prostředí. 
Neučiní-li tak , je určen státní správou odborný 
hospodář ( Lesy České republiky s.p., Lesní 
závod Židlochovice ).   
  
Pro soukromé lesy byly vypracovány tzv. lesní 
hospodářské osnovy ( doporučený plán 
hospodaření v soukromých lesích ). Tyto 
osnovy ( LHO ) jsou vypracovány pro vlastníky 
lesů zdarma  firmou Lesprojekt Brno a.s. na 
základě výběrového řízení pro bývalý Okresní 
úřad Břeclav.  
 
Od ledna tohoto roku si je vlastníci mohou 
vyzvednout na Městském úřadě Hustopeče, 
referátu životního prostředí.  
V našem okolí vykonává OSL Lesy České 
republiky s.p., Lesní závod Židlochovice, polesí 
Diváky. S případnými dotazy se můžete obracet  
přímo na pracovníky polesí.      
                                  
                                  
Vedoucí polesí Diváky                                                                                           
Ing.Kosina Ivan 



          

Kultura  -  škola  -  sport 
                              

Kalendář plánovaných 
kulturních a 

společenských akcí roku 
2003 

 
 
Začátkem letošního roku se uskutečnila schůzka 
zástupců místních organizací, školy a obecního 
úřadu, aby se pokusili sestavit jakýsi „kalendář 
kulturních a společenských akcí v naší obci“. 
Tento stručný seznam Vám nyní předkládáme, 
aby i Vy jste si svůj čas mohli lépe zorganizovat 
a hlavně abyste o těchto akcích věděli. Dalším 
důvodem je také to, aby případní další lidé 
s chutí „něco“ pořádat měli přehled o volných či 
obsazených termínech. Na závěr už jen 
poznámka: Co si sami uděláme, to máme, a co si 
neuděláme sami, to nemáme. Mým osobním 
přáním je, abychom se svými činy vzájemně 
obohacovali a dělali si radost a ne abychom se 
ochuzovali a dělali si zlo. 
 
 
Kalendář akcí :  
30.4               Čarodějnice rybáři 
11.5 Den matek škola 
31.5 Den dětí Škola, OÚ, MS,RS 
6.7 Pohárový turnaj TJ 
16. – 17.8 Hody ???? 
13.12 Poslední leč Myslivecké  sdr. 
20.12 Vánoční besídka škola 
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Informace na téma hody 
2003 

 
Hody by se v letošním roce měly uskutečnit ve 
dnech 16. – 17. srpna.  O tom,  jestli skutečně 
budou,   nerozhoduje  starosta  ani zastupitelstvo 

 
 
 

Výstava  

„Diváky ve fotografii“ 
 

 
Na výstavě „Místní lidová tvorba“ v minulém 
roce vznikl nápad uspořádat výstavu další a to 
na téma:“Diváky ve fotografii“. Nápad je to jistě 
dobrý, ALE …! To veliké „ALE…“ znamená, 
že tato výstava vyžaduje pomoc a ochotu všech 
občanů, kteří nějaké starší či novější fotografie 
vlastní, aby je našli, prohlédli, a pak také nabídli 
k vystavení. Je tato výstava o nás samotných a 
naší historii reálná? To se asi zeptejme každý 
sám sebe. Ještě pár slov k samotnému 
„nápadu“… 
Protože fotografie mohou být různé  i velmi 
odlišné, bylo navrženo výstavu tématicky 
rozdělit, a to na fotografie:  
1. domy, ulice, místa 
2. osoby a osobnosti 
3. události (hody, svatby, apod.). 
 
O zapůjčených fotografiích by byla vedena 
přesná evidence jako u výstavy minulé, aby 
všechny  mohly být vráceny svým majitelům. 
 
Kontaktní osoby: 
Jaroslav Němeček,    tel.: 519 421 909 
Pavel Gratcl,             tel.: 519 421 959 
Květa Rozsívalová,   tel.: 519 421 966 
                                                                        pg 
 
 
obce, ale ochota místní tzv. „chasy“ a jejich 
rodičů, popř. místních organizací tuto tradiční 
kulturní událost uspořádat. Obecní úřad může 
nabídnout pouze jistou pomoc. Svou účast 
přislíbila i v Divákách oblíbená dechová hudba 
Lácaranka.    Takže???                       pg 



Základní škola 
 
Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny a 
za měsíc budeme vyhodnocovat 3. čtvrtletí. 
První pololetí bylo uzavřeno k 30. 1. 2003 
vydáním vysvědčení. Od 1. ledna 2003 se 

veškeré školské subjekty v obcích 
Nikolčice a Diváky sloučily 
v jeden celek  - jedná se o 
základní školu, mateřskou školu 
v Nikolčicích s jídelnou, 
mateřskou školu v Divákách 
s jídelnou – pod názvem = 
Základní škola Nikolčice, okres 
Břeclav.  

Od prosince až po současnou 
dobu uspořádala škola mnoho naučných, 
sportovních i zábavných akcí a soutěží. V plném 
rozběhu jsou naučné soutěže a olympiády – 
školní kola. Vítězové školních kol jsou již 
v plné přípravě na okresní finále. V polovině 
prosince jsme uspořádali tradiční soutěž 
„Nikolčickou laťku“ – závod ve skoku 
vysokém. Soutěže se kromě našich žáků 
zúčastnili také zástupci škol z našeho okrsku. 
Z našich žáků si nejlépe vedli: Neugebauer F., 
Konečný V., Brychta P., Vintrlík M., Vavřinová 
L.,Nečas H., Tesař M., Hanáková J., Novotná 
V., Tošnarová R. Naši chlapci začátkem února 
na silně obsazeném halovém turnaji v kopané ve 
Vranovicích obsadili druhé místo. Od 22. 2. – 
do 1. 3. jsme uspořádali lyžařský kurz 
v Ludvíkově u Karlovy Studánky. Kurzu se 
zúčastnilo 30 žáků a akci lze hodnotit jako 
velmi zdařilou. Akci přálo počasí, vynikající 
sněhové podmínky a příjemné prostředí 

 
 

 
 

Co připravujeme? 
 V březnu proběhla okresní kola olympiád 
v jazycích, zeměpise, matematice, fyzice. 
V tomto měsíci proběhne školní kolo v recitaci, 
v dubnu se uskuteční tradiční Nikolčická lyra – 
soutěž ve zpěvu, Nikolčický pohár v kopané – 

turnaj šesti škol okrsku. Tradičně se u nás bude 
konat okresní kolo soutěže Bible a my a 
okrskové kolo v malé kopané. V květnu potom 
začnou školní přebory v atletice, kopané, 
košíkové, na která navážou okrsková a okresní 
kola. V záběru května se naši žáci zúčastní 
Šúrovských her – mezinárodní soutěže 
vesnických škol v atletice, házené a kopané. 
Tato akce se letos uskuteční v Šúrovcích na 
okrese Trnava ve Slovenské republice. 
Začátkem června uspořádáme ozdravný 
pobytový zájezd dětí a rodičů do Itálie. O všech 
akcích, které se budou konat, Vás budeme 
průběžně informovat v dalších číslech 
vesnického zpravodaje.  
 
PaedDr, Čuta Jaromír 
Ředitel  školy 
 
 

Sport 
 

 
 
Diváky a kopaná 
 
Hrajete fotbal? Pokusili jste se někdy kopnout 
do míče a nechat se unést jeho kouzlem? Tak 
tomuto propadla hrstka nadšenců, která v roce 
1981 založila Tělovýchovnou jednotu Diváky a 
s ní oddíl kopané. S tímto oddílem mužů, 
v jehož řadách se vystřídalo na 85 hráčů 
/místních i přespolních/, šíříme slávu naší malé 
obce již 22 let. Vzpomínáme na osmdesátá léta, 
kdy velice dobře pracovaly tři oddíly /žáci, 
dorost a muži/. 
 Po provedených zemních úpravách a 
výstavbě kabin vznikl vcelku pěkný fotbalový 
stánek, který od jara do podzimu slouží široké 
veřejnosti k různým sportovním aktivitám. 
Údržba tohoto areálu stojí velké finanční 



prostředky, které nemáme a díky obětavé práci 
převážně členů výboru a hráčů se organizace 
drží. Tato fakta by si měli uvědomit i ti občané, 
kteří kolem areálu vytváří nepovolené skládky a 
tím ubíjí naše aktivity. 
Každoročně organizujeme od března do 
listopadu, týden co týden, mistrovská fotbalová 
utkání a v letních prázdninových  měsících účast 
mužstva na pohárových turnajích doma i 
v regionu. V letošním roce proběhne pohárový 
turnaj mužů v Divákách  6. července. Mimo 
uvedené jsme se letos zapojili i do kulturního 
dění v obci a uspořádali jsme 22. března 
Josefskou zábavu.  
Na scénu se v průběhu posledních let dostávají i 
senioři, kteří se zapojují do fotbalového dění, a 
to  svojí účastí na turnajích starých pánů i za 
hranicemi našeho okresu. Pod hlavičkou TJ 
Diváky odehráli přátelská utkání i turnaje 
v Boleradicích, Nikolčicích, Hustopečích, 
Poličce, Kurdějově, Divákách aj.  
Mezi úkoly, které před nás postavil OV ČSTV  
je vybudování zábrany kolem hřiště a střídaček 
pro domácí i hostující oddíl. V tomto roce 
chceme sehnat finanční prostředky  na materiál  
ve výši 25 000.- Kč.  Věříme, že nás velkou 
částí podpoří OÚ Diváky a podnikatelé v obci. 
 Těchto pár řádků psaných do dnešního 
zpravodaje neobsahuje množství informací, 
které by jsme chtěli podat. Dostaneme-li však 
příležitost, přijdeme k Vám s dalšími. 
K dnešnímu úvodu přidáme historii kopané 
v obci, vnitrosvazovou činnost, výsledky našich 
fotbalistů v okresní soutěži aj. 
 Na další setkání  se těší                                     
 Hekl Jaroslav,   předseda TJ  
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ROZLOSOVÁNÍ 2002/2003 – JARO 
 
 
 

   Výsledek 

 14. kolo neděle 30.03.2003 15:00 2:0 
Sok. Brumovice - TJ Diváky  

   15.kolo sobota 05.04.2003 15:30 2:1 
Sok.Šitbořice - TJ Diváky  

   16.kolo neděle 13.04.2003 15:30  
TJ Diváky - Sok.Ivaň   

17.kolo  neděle 20.04.2003 16:00  
Sok. Krumvíř - TJ Diváky  

18.kolo neděle 27.04.2003 16:00  
TJ Diváky - Sok.Starovice  

19.kolo neděle 04.05.2003 16:30  
Dr.Nikolčice - TJ Diváky  

20.kolo neděle 11.05.2003 16:30  
TJ Diváky - Dyn.Velký Dvůr  

21.kolo neděle 18.05.2003 16:30  
Sok. Němčičky - TJ Diváky  

22.kolo neděle 25.05.2003 16:30  
      TJ Diváky - Sok.Přibice   

23.kolo neděle 01.06.2003 10:30  
Sok.V.Němčice B - TJ Diváky  

24.kolo neděle 08.06.2003 16:30  
TJ Diváky - Sok. Starovičky  

25.kolo neděle 15.06.2003 16:30  
Sok.Strachotín - TJ Diváky  

26.kolo neděle 22.06.2003 16:30  
TJ Diváky - Sok.Pouzdřany  

 
 
 

Výsledky podzim   
TJ Diváky - Sok.Brumovice 3:2 (2:2) 
TJ Diváky - Sok.Šitbořice 2:0 (0:0) 
Sok.Ivaň - TJ Diváky  3:1 (2:1) 
TJ Diváky - Sok.Krumvíř 1:0 (0:0) 
Sok.Starovice - Tj Diváky 0:0 (0:0) 
TJ Diváky - Dr.Nikolčice 1:2 (1:2) 
Dyn.Velký Dvůr - TJ Diváky 2:0 (1:0) 
TJ Diváky - Sok.Němčičky 4:1 (1:0) 
Sok.Přibice - TJ Diváky  3:1 (1:0) 
TJ Diváky - Sok.V.Němčice B 3:1 (1:1) 
Sok.Starovičky - TJ Diváky 0:0 (0:0) 
TJ Diváky - Sok.Strachotín 3:2 (1:0) 
Sok.Pouzdřany - TJ Diváky 2:3 (2:0) 

 
 
 



Pohled do historie 
 

140. výročí narození 
Viléma Mrštíka 
 
14. května 2003 uplyne 140 let od narození 
spisovatele Viléma Mrštíka (14.5.1863 – 
2.3.1912) , který se spolu se svým bratrem 
Aloisem, významným spisovatelem a 
dlouholetým správcem školy v Divákách 
nesmazatelně  zapsal do historie naší 
vesnice. 
Připomeňme si Vilémovu oslavu mládí a 
lásky v nestárnoucím a stále půvabném 
románu Pohádka máje či  naopak kritický 
obraz společnosti plné rozporů v románu 
Santa Lucia nebo za srdce chytající 
Divákám věnovanou Zlatou nit – soubor 
povídek a fragmentů a mnoho dalších děl. 
Neméně významné jsou jeho překlady 
z ruské a francouzské literatury i novinářská 
činnost. Diváky  se staly za života obou 
bratrů centrem literárního života na Moravě, 
 
 
 
Z kronik 

            U Krmíčka 
V Diváckém lese nad Zadním koutem, hned 
vedle Borovinek je název lesní trati „u 
Krmíčka“. Není to název úřední, jen lidový,  
jest to výstražná upomínka na občana Jana 
Krmíčka, takto Cyrila Rybáře z Roku na 
vsi“. Jan Krmíček, svého času znamenitý 
muž, všestranně činný, podnikavý,  zaujímal 
v obci přední místo. Takřka z ničeho, 
původně vlastnil jen chaloupku jako klícka, 
stal se z něho obchodník, majitel domu a 
čtyřiceti měřic polí. Majetek měl i v obcích 
okolních. Ospalou naši Habrůvku burcoval 
k činnosti, podnikal, zaměstnával a hýbal 
vším co bylo strnulé. Později se jeho 
prospěšná snaha k podnikání zvrhla na 
vášeň.     Podnikal    hazardně     a       špatně 
kalkuloval. Předlužil se a jeho síly ochably, 
nakonec z něho byl nešťastný člověk 
zkrachovaný. Po dřívějších úspěších to byla 
proň velká rána, které nesnesl. Skončil v   
pěkný   den   měsíce   září  1893   na     místě 

mohou se pochlubit  svou jedinečně 
zpracovanou kronikou  Rok na vsi, která 
zazářila i na prknech Národního divadla 
v Praze. … 
A Diváky zůstávají  svým slavným 
spoluobčanům   velmi   dlužny.   Pojďme    
si připomenout jejich odkaz, lásku k jejich a 
zároveň naší vesnici, pokračujme v  její 
kulturní tradici, kterou nám může  leckdo 
závidět.  
Vilém Mrštík se v jednom ze svých dopisů 
vyznává  z lásky ke své vsi slovy: „…Netrvá 
dlouho a taková mne v Praze chytne 
tesknice, že  někdy  ani sbohem nikomu 
nedám a jedu na Moravu k nám. To 
především  je třeba tobě  vědět, jak jsem 
připoután duší i srdcem k Divákům. …“                                                                          

                                                                         ně 
 
 
zvaném u Krmíčka smrtí nečestnou a potupnou. 
Oběsil se. Dne 13. září byl nalezen, ale tělo bylo 
již v rozkladu. Nad Zadním Koutem v lese je 
podnes místo pro starší generaci obávané, mělo 
na mysl současníků hluboký vliv. Ale pro mladé 
pokolení   zbylo  už dnes  jen  legendární  jméno 
 „U Krmíčka“ a nic více.           
                                                       Podal Pervil 
Uveřejněno v knize: „Pověsti z Kraje Mrštíků a 
Herbenova“ 1940 
 
 
Vážení čtenáři, 
 
Dostala se Vám do rukou „Habrůvka“, čili zpravodaj 
obce Diváky, jehož podoba je poněkud odlišná od 
zpravodajů dřívějších, ovšem jistě i tato podoba není 
konečná. Rádi bychom, aby tato nová „Habrůvka“ 
byla skutečným zpravodajem občanů obce Diváky, 
to znamená, aby se na jeho tvorbě podíleli všichni! 
Obecní úřad, organizace, škola i samotní jednotliví 
občané, prostě každý, kdo má  nám ostatním co říci. 
Doufejme, že tato snaha nezanikne, ale naopak, že 
nalezne odezvu v nás všech a bude naplněna.  
                                                                Redakce.                                                                   
         
 


