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ŠKAREDÁ STŘEDA 
   
(...) V poslední den dopoledne vyhrnula se chasa s proudem dětí na 
náves. Jaký to byl bláznivý průvod! Sluníčko mile svítilo. Vpředu 
rozverbovaný kmotr Lengál s křiklavou harmonikou v náručí 
zahájil pitvorné tažení. Hned za ním na řetěze cloumal sebou 
medvěd, napadaje na čtyry a chrochtaje jako vepř. Byl to Zóbkůj 
Martin – chlap jako hora, a hravý jako štěňátko. Měl na sobě 
obrácený kožich, stažený v půli povřísly, a z obličeje, potřísněného 
sazemi, stále mu kapala zpěněná slina. Na hlavě mu seděla naruby 
obrácená beranice se zastrčenou černou peroutkou. – Chňapal po 
ženských jako zběsilý faun. Kdykoliv se zastavil, stavě se na zadní 
tlapy – s vřískotem jak pištící kuřata rozlétla se po návsí i malá 
děvčátka. (...) 
   Chasa všecka měla za klobouky začerněné peroutky s velikými 
pruty krušpánku. Nad hlavy vysoko tyčily se ruce, chlastající 
z opentlených lahví poslední zbytky nedopitých lihovin. V tlupě 
švec Miklík hůlkou škrtal po houslích beze strun. Stárek na 
rezavém handžáru nesl nabodané kusy uzeného masa, za ním do 
koše skládal, kde se co dalo, všechno posbíral nejmladší: vejce, 
tvrdé koláče, vepřové nožky, ořechy, chleba i brambory – co kdo 
dal i nedal – všechno bylo jejich. Tak chodili dům od domu i po 
chalupách návsí, a kamkoliv vkročili, všude křik a zpěv. Ledva 
stárek proslovil své říkání a zavdal hospodáři – už hospodyně 
stržena v kolo, bránila se a křičela s kvikotem houslí, medvěd 
potáhal v kole ječící dcerku, žid chytl děvečku – a potřásaje 
rancem, točil se s ní v malé jizbičce. Ještě jednou všem zavdali, 
poděkovali za slaninu, a smečka už se hrnula zas o dům dál. Běda 
hospodyni, nechala-li něco jedlého na harci. Chasa, slídící po 
ženských, shrábla, nač padla, vlezla i do kurníků, a nezůstalo dveří, 
aby ruka na ně nesáhla a nezkusila, jsou-li otevřeny. Už třetí koš 
vyměnili. Všecko se do něho vešlo: i koblihy, i trdelníky, jitrnice a 
celé šrůtky – vším chasa brala zavděk, ušetřeny nezůstaly ani 
chaloupky. I tam vnikli, i tam se na ně těšili, všechno pozavírali a 
s přichystaným dárkem na stole čekali maškary. To už byl tak 
výroční zvyk a právo – a ne chasa, hospodyně byla vinna – 
neměla-li všecko na klíč pozavíráno a sklizeno.  
   Mládež radostí až skučela a dlouho až do pozdních let zalehnou 
jim v duši pověstné maškary – provázené už jarním sluníčkem, 
potácející se už hřejivým blátem jara. (,...) Průvod prošel celou 
dědinou, bláznivý pozdrav vnášel už do posledních chaloupek.  
 
   Na druhý den ráno dědina, zkrotla, a tichá, jak svatá plížila se 
rozblácenou dědinou do kostela. Nikdo by v těch smírných, 
zbožných ovečkách nebyl ani hledal sídlo ďábelských zvůlí a 
rozmarů. Děvčata, pobledlá protancovanými dny a nocemi –  
 

 
 
 
 
 
chlapci, schlíplí a vybouření zas na několik měsíců, zolovnatělou 
jakousi chůzí poslušně scházeli se na hlas zvonů k společnému  
pokání. – Byl dnes plný kostel lidu a v srdečné lítosti letěla ke 
klenbě chrámu první postní píseň.  
   A nebylo jednoho z nich, jenž by nebyl po mši svaté přiklekl 
k zábradlí před oltářem Páně a nedal si bílou rukou velebníčkovou 
na zvadlé čelo šedým prachem napsat znamení své pokory a hříšné 
bídnosti.  
   „Memento quia pulvis es, et in pulverem reverteris.“ 
   I ti nevinní poznačeni byli popelcem a ve škole ďučka seděla 
vedle ďučky – a nikdo se neodvážil rukou jen dotknout čela, aby 
nesetřel příšerného „smrti“ znamení. 
   Nad Habrůvkou zasednul zas neveselý, smutný, ale milý, 
předtuchou jara už k slavnému jeho vzkříšení tak nevystihle krásný 
velkonoční půst. ---  
 
JARNÍ PROUDY 
   Jižní větry zabouřily krajem.  
   Lehce zarůžovělá mlha ráno vysoko vznesla se k nebi a 
v bělounkých obláčcích zavěsila se na modrou jeho rozlohu. Jen 
místy zůstalo nebe zakaleno jako zadýchané sklo. (...) 
   „Bože to je teplúčko! Jako v máju! A je tepruv únor --“ 
   „No, no! Jen habe nás to nemrzelo! V únoru lítajó moche a 
v březnu zdechajó ovce.“  
   Kdekdo vystupuje před svou jizbičku a lidé jako ty včely 
v sluníčku protáhnouti touží strnulost svých zad. Kdo může, 
zaběhne i dál, po dědině, za dědinu – silnicí až tam k silůvským 
lesům. 
   A sluníčko hřeje, ach jak hřeje! 
   Na stráních vylehlých proti paprskům země rychle ze sebe 
shazuje opotřebovaný – špinavý, zablácený, místy už děravý, jak 
moly prožraný, škaredý svůj zimní šat. Hlína, někde sněhu už 
zbavená, rozvaluje se v černé své nahotě a pára se od ní zdvihá, 
jako by si oddechovala.  (...) 
   A slunce hřeje, nebe pálí – usmívá se kraj - - -  
   A tu pojednou – právě když zlatá tříšť paprsků nebes 
nejohnivějším proudem opřela se o bílou stráň a zapletla se do 
bílého ořeší – v tu chvíli – vysoko nad nebem poprvé cosi zatikalo, 
zapískalo – a k černající zemi sesypaly se z nekonečné nebes 
dálavy první skřivánčí výkřiky. (...) 
   Dlouhá je ta předmluva k rozkošné pohádce jara. 
   Jako ta, kterou vypravovala naše babička, když pro svou 
předmluvu nemohla se dostat od prince k bílé princezně.  
   Ale i ta dlouhá předmluva mívala svůj konec a stařenka se přece 
jednou shledala se svou princeznou. Dočkáme se i my.  
  
                                      Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi I     



Dětský koutek u školy  
  

Dětský koutek u školy slouží již několik let ke spokojenosti dětí. 
V projektu „Revitalizace veřejných prostranství“ bylo počítáno 
s vybudováním ještě dvou menších dětský koutků v obci tak, aby 
při procházkách s dětmi bylo možné se zastavit na několika 
místech. Podmínky stanovené pro zmíněný projekt nám ale 
nedovolily tyto koutky zařadit do projektu. Na financování  
musíme získat prostředky z jiných zdrojů. Realizace se tedy 
odloží, ale dál se s ní počítá. Žádáme také návštěvníky, aby se 
řídili provozním řádem, který je vyvěšen u vstupní brány.                

 
 

Venčení psů 
 
Opět po čase se vracíme k problému, který by vůbec nemusel 
v naší obci být. Psí výkaly na chodnících a dalších veřejných 
prostranstvích jsou tím problémem a mluví za vše. Proč majitelé 
či „venčitelé“ po svém psovi neuklízí? V jedné východočeské 
vesničce jsem vyfotil ceduli zoufalého majitele zahrádky, která 
už ani zahrádkou nebyla. A ono stačí jen málo – chtít.   

                                                                

Slovo starosty 
Vážení spoluobčané,  
 
V prosincovém vydání obecního zpravodaje byly nastíněny některé plány na letošní rok. Některé již dnes vím, že budou muset být korigovány, 
nebo nebudou realizovány vůbec. V těchto dnech byla zamítnuta naše žádost o dotaci na výstavbu sběrného dvora, ale v další výzvě opět 
požádáme. Další projekt „Revitalizace veřejných prostranství“ v současné době probíhá procesem schvalování a výsledek bude znám v průběhu 
několika měsíců. Pokračování v opravách komunikací a kanalizací v roce letošním nebude z finančních důvodů možné, alespoň ne v takovém 
rozsahu, jako v letech minulých. Menší žádosti o dotace a menší projekty budou v tomto roce převažovat. Prioritou tedy budou akce, které již 
byly započaty a z nových projektů potom ty, které budou spolufinancovány z dotací. Obec mimo státní bezúročnou půjčku na vodovod 
(v letošním roce splatíme posledních 325.000,- Kč) nemá žádný jiný úvěr ani dluh. Rozpočet obce, schválený na rok 2010 je vyrovnaný, 
plánované příjmy 4,303 mil.Kč, financování 0,181 mil.Kč a výdaje 4,484 mil. Kč  a je opět vytvořený tak, aby případné nižší než rozpočtované 
příjmy obec nijak neomezily. 
 
Vážení spoluobčané, jaro se pomalu vzpamatovává z dlouhé zimy,  Velikonoční pondělí s pomlázkou je za pár dní.  
Přeji Vám klidné a hlavně Veselé Velikonoce. 
                                                                                                                                                                                                            Libor Veverka                                                                 

 

Zprávy OÚ 
 
 
 
 
 
                                                                                     
                                                                                                                                                                                                   
 
 

                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kultura  -  škola  -  sport 

 
 
 
 

Odpadové hospodářství 
 

V loňském roce bylo firmou Hantály od občanů z popelnic svezeno 
80 tun odpadu, dalších 20 tun byl velkoobjemový odpad 
v kontejnerech. Vytříděno bylo: papír 9,52 tun, sklo 4,1 tun, plasty    
5,2 tun, železo 12,6 tun, elektrozařízení 0,9 tun.  Na sběrném dvoře 
doporučuji odevzdat všechny vyřazené elektrospotřebiče. Děkuji 
těm co třídí a pomáhají tak udržet poplatek za odpady již několik let 
na stejné výši.  
 
 
 Volby 
 

Ve dnech 28. a 29. května se budou konat volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 
 
 

Nedělní klid 
 

Žádáme občany, aby práce na zahradách a zahrádkách, které se 
blíží, případně jiné, ke kterým se používají stroje, ať už se jedná o 
sekačky, křovinořezy, pily a podobně, neprováděli v neděli. Neděle 
je od slova nedělat a tak dopřejme sobě i svým sousedům v tento 
den klid na odpočinek a relaxaci po celotýdenním pracovním 
vytížení. 
 
 

Pálení klestí 
 

Stále platí zákaz plošného vypalování suché trávy. Pokud budete 
pálit klestí, buďte maximálně opatrní .  Menší množství lze přivést i 
na sběrný dvůr. 
 
 
 

ledna prospělo celkem 155 žáků.  Z tohoto počtu prospělo 
s vyznamenáním 85 žáků, což představuje více než 52% 
z celkového počtu žáků školy. Neprospělo celkem sedm žáků.        
   Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2010/2011 proběhl ve 
dnech 2. a 3. února. Zapsáno bylo celkem 15 žáků.      
 
                                                                                                 

Základní škola v Nikolčicích 
 První pololetí školního roku 2009/2010 
Je za námi již několik týdnů druhého pololetí školního roku 
2009/2010. V prvním pololetí, které bylo uzavřeno ve čtvrtek 28.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Na přelomu listopadu a prosince byla dokončena generální 
rekonstrukce sociálního zařízení ve staré části školy 
v Nikolčicích.  
    
Akce školy, naučné a sportovní soutěže 
   Od prosince do prvních březnových dnů uspořádala naše škola 
několik naučných, sportovních i zábavných akcí. Dalších akcí se 
naši žáci zúčastnili v rámci regionu Hustopečsko i okresu 
Břeclav. V plném proudu jsou naučné soutěže i olympiády. 
Vítězové školních kol se připravují na finálová okresní kola. 
Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl Marek Jirgal, který skončil na 5. 
místě v okresním kole dějepisné olympiády. Starší i mladší 
chlapci se probojovali do okresního finále ve floorbalu a skončili 
na 3., resp. 5. místě. Na mezinárodní soutěži ve skoku vysokém, 
která se konala v Hustopečích pod názvem „Hustopečské 
skákání“, se naši žáci taktéž neztratili. Patrik Bartl a Adam Hanák 
se umístili na 4. a 5. místě (v rámci okresního přeboru na 2. a 3. 
místě) v kategorii mladších žáků, další žáci se umístili do 
desátého místa. Chlapci zvítězili na Vánočním turnaji v halové 
kopané ve Vranovicích. V okresním finále basketbalového 
turnaje „Nestlé Basket Cup“ skončili naši mladší žáci na 2. místě. 
Vánoční „Nikolčické laťky“ se zúčastnilo celkem 44 závodníků 
ze čtyř škol. Z našich zástupců zvítězili: Pavlína Hőnigová, 
Ondřej Klobása, Marek Švaňhal, a Daniel Petlák. Na stupních 
vítězů dále stanuli: Adam Hanák a Pavel Novotný. Přeborníky 
školy ve šplhu se stali: Ondřej Klobása, Jana Čutová, Richard 
Bőhm, Jana Svobodová a Dominik Ženatý.                                               
     V lednu se uskutečnil v hale školy výchovný koncert a 
v únoru uspořádali učitelé se žáky v tělocvičně maškarní ples. 
Začátkem února jsme uspořádali výchovné pásmo – „Putování po 
Africe“. V tomto měsíci se také uskutečnily přebory školy ve 
šplhu. Ve školním kole zeměpisné olympiády zvítězili ve svých 
kategoriích Markéta Strouhalová, Anna Novotná a Marek Jirgal. 
Jmenovaní budou školu reprezentovat v okresním kole, které se 
bude konat ve druhé polovině března.   
 
Připravujeme 
Naši žáci se v březnu až květnu zúčastní dalších olympiád a 
soutěží v rámci regionu Hustopečsko i okresu Břeclav. V dubnu 
se uskuteční tradiční „Nikolčická lyra“ – soutěž ve zpěvu - a 
budeme pořádat turnaj v kopané pod názvem „Nikolčický pohár“. 
V jarních měsících se uskuteční přebory školy v atletice i 
míčových hrách. Celá sportovní činnost školy vyvrcholí 28. a 29. 
května, kdy se uskuteční 17. ročník „Nikolčických her“ - 
mezinárodní soutěž vesnických škol v atletice, házené a kopané, 
kterou pořádá naše škola. 
   V květnu a červnu se žáci účastní školních vlastivědných výletů 
- termíny a místa mají vybrané již nyní. O prázdninách naše škola 
připravuje již tradičně letní dětský tábor na Svojanově, který 
proběhne ve dnech 23. – 28. 8. 2010 (pro více informací 
kontaktujte p. uč. L. Novákovou).                                                     
                                                                      PaedDr. Jaromír Čuta                        
                                                                             

 
Z naší mateřské školy  
 
Školní rok pokračuje a my bychom se s Vámi rádi podělili o to, 
co jsme během pár uplynulých měsíců prožili a co nás ještě čeká. 
   V únoru předškoláci navštívili 1. třídu, kde mohli sledovat, co 
se děti ve škole učí. Paní učitelka Jana Čutová je zapojila do 
vyučování, a tak budoucí prvňáčci odcházeli s velkým zážitkem a 
těšili se k zápisu do první třídy. Do 1. ročníku ZŠ bylo zapsáno 6 
dětí. 
   V tomto měsíci také přijelo za dětmi do školky maňáskové 
divadlo z Hodonína s představením „Krtek a skřítek“ a na další 
krásnou pohádku se můžeme těšit v dubnu. 
   Paní Eva Veverková pro děti připravila výstavu knih v obecní 
knihovně, kde si děti mohly knihy prohlédnout a zapůjčit ke čtení 
do mateřské školy. 
   Krásné a poučné dopoledne pro děti připravil pan Ladislav 
Skřivánek, který nás pozval na návštěvu do chaty Mysliveckého 
sdružení. Pan myslivec děti seznámil s tím, která zvířátka žijí 
v lese, jak vypadají a jak se o ně myslivci v zimě starají. Děti  
 
 
 

pozorně  poslouchaly  a   přitom mlsaly   čokoládu  a      popíjely  
myslivecký čaj. 
   V březnu jsme se všichni těšili na dětský karneval. V sále se sešly 
nejen děti v krásných maskách, ale i jejich početný doprovod.  
   Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2010/2011 se konal 
17. 3. 2010 a zapsáno bylo 5 dětí. 
Do konce školního roku nás čeká ještě spousta práce a akcí, jako je 
například příprava programu ke Dni matek, loutkové divadlo 
„Radost“, výlet za dětmi do MŠ Nikolčice, oslava Dne dětí, školní 
výlet, rozloučení s předškoláky atd. 
    Nyní se těšíme na Velikonoce – svátky jara. 
Přeji Všem veselé Velikonoce a jaro plné radosti a pohody. 

                                                                                                     
  Anna Rosívalová 

       

  

Myslivost   
 
 

Hony a poslední leč 
Myslivecké sdružení Diváky v podzimních měsících roku 2009 na 
základě schváleného plánu lovu na drobnou zvěř připravilo tři hony. 
První hon se konal dne 7. listopadu, druhý 21. listopadu a třetí hon s 
poslední lečí v sále obecního úřadu proběhl 12. prosince. Na 
poslední leč byli kromě účastníků honu pozváni také diváčtí občané. 
   Již tradičně bohatou tombolu doplnila zvěřina (bažantí, zaječí, 
divoké kačeny, balíčky mraženého srnčího a dančího masa). Hlavní 
cenou byla srna. Veškerá zvěřina v tombole prošla kontrolou 
veterináře z hlediska zdravotní nezávadnosti. 
   Po vyhlášení krále honu, kterým se stal pan  
Bartoněk z Boleradic, byl vyhlášen i nejúspěšnější 
lovec celé lovecké sezóny. Stal se jím člen našeho 
 sdružení, pan Jiří Studýnka. 
   K jídlu byl připraven dančí guláš. Průběh celé  
poslední leče zpestřili, kromě muzikantů ze Šitbořic,  
také dva myslivečtí trubači z Vysočiny. Vstup na tuto akci je 
 v Divákách pro všechny tradičně zdarma. 
   Je obdivuhodné, co všechno vydrží účastníci honu, když 
vezmeme v úvahu, že hon začíná v osm hodin ráno a poslední leč 
končila až druhý den ve tři hodiny ráno. Nutno podotknout, že 
věkový průměr členů mysliveckého sdružení je 60 let. 
   Čtvrtý a poslední hon proběhl na počátku zimy - již tradičně 26. 
prosince „na Štěpána“. 
Celkem bylo na společných honech uloveno 96 bažantů a 4 zajíci. 
 
Přikrmování zvěře 
Přikrmování zvěře začíná již v měsíci září, kdy probíhá sklizeň na 
polích. Jde především o to, aby se zvěř naučila chodit do zásypů a 
ke krmelcům. Intenzivní přikrmování začíná s nástupem zimy, 
především když napadne souvislá sněhová vrstva. 
   V letošní zimě jsme chodili krmit pravidelně každou neděli. 
Členové sdružení, kteří mají možnost chodit krmit i ve všední dny, 
nosili krmení do zásypů každý den. Většinu zásob krmení jsme 
získali z vlastních zdrojů a od firmy ZEMAX Šitbořice, kde jsme 
nakupovali řepu, obilí a cukrovku. Dále jsme zakoupili 150 kg 
krmné soli a ve spolupráci s Okresním mysliveckým svazem léčiva 
pro srnčí zvěř, která jsme přimíchávali do krmiva.  
   V současnosti již sníh a mráz ustupuje, což ale neznamená, že 
můžeme skončit s přikrmováním. Za letošní zimu jsme vyvezli 
veškerou zásobu jeteliny (asi 50 q), 30 q krmné řepy, pozadek ze 
slunečnice a kukuřice přibližně v množství 70 q, 20 q ječmene z 
vlastní sklizně a 20 q zakoupené pšenice. Na soliska jsme dali 
celkem 200 kg soli. 
 
Domácí zabijačka 
20. února jsme na naší chatě udělali domácí zabijačku. Pro občany 
jsme připravili zabijačkový guláš, bílou a černou polévku, tlačenku, 
jitrnice a jelita. Zájem o naše výrobky byl tak velký, že jsme po 
čtyřech hodinách prodeje zabijačkových výrobků neměli co 
prodávat. Proto se omlouváme všem, kteří přišli v sobotu po 14. 
hodině, že jsme jim mohli nabídnout již jen černou polévku a pár 
jelit. 
 
S pozdravem „myslivosti zdar“ 

Bořivoj Rozsíval 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                 
 

  
 
 
 
 
    
 
                                                                         
                                                                         
 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TJ Diváky  
 

Fotbalisté v zimě moc nehrají, a proto o nás není moc slyšet. My 
však doufáme, že opak je pravdou. Naše organizace pořádala po 
víceleté přestávce opět společenský ples a doufáme, že se líbil. O 
vánoční turnaj ve stolním tenise moc zájem neroste, ale máme už 
pravidelné účastníky a dá se říci, že i vítěze. Opět zvítězili Libor 
Veverka mladší a Marie Ludínová mladší. 
   Také okresní fotbalový svaz využil zimní přestávky a vyhlásil 
anketu o fotbalistu roku 2009. Slavnostní vyhlášení výsledků 
proběhlo opět v divadle v Boleradicích. Již v minulosti byl 
oceněn náš dlouholetý funkcionář pan A. Macuš a letos se 
dostalo tohoto ocenění panu J. Čutovi staršímu. Za jeho zásluhy 
pro náš oddíl bychom mu i my chtěli poděkovat a odměňovat ho 
na hřišti dobrými výkony. Dále nás na tomto setkání ještě 
reprezentoval náš odchovanec, dlouholetý hráč Velkých Pavlovic 
- nyní Celtiku Bořetice – Pavel Sokolář, který byl v jedenáctce 
roku. 
   Zimní pauzu využili fotbalisté především k odpočinku a 
vyléčení šrámů a zranění. Bohužel ty, co se vyléčili, nahradili 
před jarním výkopem zase jiní, kteří si přivodili úrazy i bez 
fotbalu. V současné době jsou tři hráči neschopni nastoupit. 
V nastalé situaci jsme mužstvo doplnili Michalem Bartoňkem ze 
Šitbořic a dorostencem Erikem Čutou, který se bude mezi 
dospělými otrkávat. Převážná část mužstva pod vedením trenéra 
Zdeňka Vlčka tentokrát zapracovala na zimní fyzické přípravě a 
dala si pořádně do těla. Všichni doufáme, že i nadále budou 
diváčtí fotbalisté patřit k těm lepším v soutěži. Mezi žáky se také 
naše řady rozrostly o dva prvňáčky, kteří jezdí dvakrát týdně do 
Nikolčic na trénink.  
 
 
Rozpis  
Diváky - V.Hostěrádky       4.4.2010    15 30    NE 
Nikolčice „B“ – Diváky      10.4.2010  15 30    SO 
Diváky - Kurdějov              18.4.2010  16 00    NE 
Bořetice „B“ – Diváky        24.4.2010  16 00    SO 
Diváky - Klobouky             2.5.2010    16 30    NE 
V. Němčice „B“ - Diváky   9.5.2010    10 30    NE 
Diváky - H.Bojanovice       16.5.2010  16 30    NE 
Němčičky - Diváky            23.5.2010  16 30    NE 
Diváky - Starovičky „B“    30.5.2010  16 30    NE 
Volno                                  6.6.2010 
Hustopeče „B“ – Diváky   13.6.2010  16 30    SO 
                                                                                    

                                    Petr Sokolář 
 
 

Společenský ples a tělovýchovná 
jednota 
 
 Sportovci v Divákách žijí samozřejmě sportem a to, že umí i jiné 
přesvědčili všechny přítomné dne 23.1.2010, kdy k kulturním 
sále pořádali po tříleté odmlce společenský ples. Standardní 
hudební skupina Akord ze Šitbořic rozproudila krev plesajících 
již ve 20.00 hod., kdy byl sál  vcelku, na místní poměry, slušně 
zaplněn. Oficiální zahájení proběhlo před jedenadvacátou 
hodinou, kdy vystoupila ženská skupina Dezorient, Vohava - 
Klobouky. V tanečním a sportovním rytmu, ve fotbalových 
dresech jako mažoretky, předvedly ženy velmi zajímavé 
vystoupení. Sál byl v tu chvíli přeplněný i štamgasty z místního 
pohostinství. 
  Příjemná plesová atmosféra byla doplněna i vystoupením 
místních děvčat. Divišová Hanka a Matýšková Veronika taktéž v 
dresech, ale místního fotbalového klubu, předvedly taneční 
vystoupení, kterému aplaudoval celý sál. Přestávka na večeři byla 
zaplněna tahem losů tomboly a druhým vystoupením Dezorientu. 
Tentokrát se sálem proháněly pirátky z Karibiku, které s vlajkami 
a meči v rukách hráli přímo na parketu divadlo s diváckou 
plesovou kulisou. Zábava končila před čtvrtou hodinou ranní, kdy 
jsme se rozcházeli domů plni dojmů z příjemně stráveného 
večera.  
      
      HJ 

 

  

Masopust a obec  
 

Pod pojmem masopust (nářečně také šibřinky, fašank nebo ostatky) 
si mnozí dnes představí jen masky a jejich průvod obcí. Ve 
skutečnosti je však jako masopust označováno období ode dne 
následujícího po svátku Tří králů (6. ledna) do úterý 
předcházejícího Popeleční středě (ta letos připadla na 17. února). 
Vyvrcholením masopustu je maškarní zábava, která se zpravidla 
konala na „masopustní“ úterý před tímto dnem. Popeleční středou 
(zvanou též Škaredá středa) pak začíná 40 denní postní období před 
Velikonocemi.  
   O masopustním úterý chodíval městy a vesnicemi průvod masek, 
který končil večerní masopustní zábavou. Letos jsme v Divákách 
slavili masopust již potřetí, poprvé jsme si tento zvyk v novodobé 
historii připomněli v roce 2008. V sobotu před Popeleční středou, 
13. února 2010, procházel obcí průvod masek. Novinkou oproti 
předchozím letům byla první zastávka na Obecním úřadě, kde 
účastníci maškarního reje požadovali od starosti povolení k průvodu 
obcí. Starosta, sám v přestrojení, přečetl povolení napsané na 
zvláštní listině opatřené pečetí a znakem obce a zahájil tak 
masopustní průvod. Podmínkou však bylo „přeočkování“ všech 
přítomných proti „prasečí křipce“, které provedla obcí pověřená 
sestřička, aby nenakazili ostatní spoluobčany.  
   Průvod asi 50 masek s nazdobeným vozem taženým koňmi 
v doprovodu přihlížejících spoluobčanů procházel obcí.  
Mnozí z Vás nás přivítali přátelsky, ale našli se i tací, kteří se 
nenechali vyrušit ze svého domácího pohodlí a nádherně nastrojené 
masky ignorovali. Tři a půl hodinový průvod končil v kulturním 
sále, kde na všechny čekalo občerstvení a masopustní tombola 
připravená na večerní zábavu. Proběhlo přemaskování a mohl začít 
masopustní pyžamový rej. 
   Hudba začala hrát kolem půl osmé a spoluobčané v pyžamech 
nastoupili na parket. Taneční variace účastníků byly doplněny 
dvojím vystoupením skupiny Dezorient, kterou tvoří ženy z obce 
Klobouky, části Vohava, a tanečními kroky místních dívek Hanky a 
Veroniky. Večerní zábavu zpestřila tombola a domů jsme se 
rozcházeli kolem druhé hodiny ranní.  
   Tímto bychom chtěli poděkovat pořadatelům, kteří museli být na 
nohou od sobotního oběda až do nedělního rána. Jak se diváčtí 
občané dovedou bavit se můžete přesvědčit na webových stránkách 
obce, kde najdete plno zdařilých fotografií z této akce.  
       
Novinky v roce 2010   
 

 Májová zábava – zábava navazující     
  na masopust, tentokrát pod heslem 
  „všichni budeme oblečeni jako naše  
 babičky a dědové“. 
 Den dětí – kromě tradičních soutěží a občerstvení 

chystáme na hřišti vojenskou reprodukci historické bitvy.  
 Pohádkový les – akce pro děti i dospělé (procházka lesem 

s překvapeními na cestě, zakončená společným 
posezením u ohně). 

 Světélkování v Habrůvce – překvapení určené hlavně 
našim dětem, ale líbit se bude i dospělým.  
Přehled dalších akcí najdete v Plánu kulturních a 
sportovních akcí pro rok 2010, které jsou přílohou 
dnešního zpravodaje.           

                                                                                                                 
                                                                                                                 HJ 

.    

 
 

Masopust  
 

V měsíci únoru se uzavírá čas zimy. A nastává tak již 
předvelikonoční období. Masopust je toho důkazem, v tyto dny se 
již do velikonočních svátků nutno zříct zábavy a hodování. My jsme 
v naší vesnici tento den prožili též maškarádou a večerní veselicí. 
Událo se tak již třetí rok. Maškary a  vůz s koňmi  se sešli před 
Hostincem u Pážat v popoledním čase. Vyrazilo se pro povolení 
maškarního reje ke starostovi obce na úřad. Ten uvítal tlupu, jak 
říkal pochybných bytostí a maškar proslovem, ve kterém zdůraznil, 
že povolí tento průvod obcí, pod podmínkou dodržovat veřejný 
pořádek a pokud se podrobí zúčastnění očkovacímu séru proti 
prasečí chřipce a jiným nekalým nemocem. Zdravotní sestra poté,   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VELIKONOCE 
 
Skupinka mladých lidí cestujících autobusem na prázdninový výlet na Floridu si krátce po startu všimla bídně oblečeného muže ve 
středních letech. Vypadal ustaraně. Seděl v sedadle se skloněnou hlavou, bez zájmu o okolí, ba nepohnul se z něho ani tehdy, když měl 
autobus přestávku a všichni vystoupili, aby se občerstvili v nedalekém bufetu. Osoba zvláštního člověka začala vyvolávat otázky: „Kdo to 
je? Odkud pochází? Kam jede?” Konečně si k němu přisedla jedna dívčina a nabídla mu colu. Muž se napil, poděkoval a po chvíli 
rozpovídal svůj příběh.  
  Čtyři roky byl v newyorském vězení. „Když jsem byl pryč, napsal jsem své ženě, že to bude na delší čas, a pokud by to nedokázala 
přijmout, může na mě jednoduše zapomenout. Nechtěl jsem, aby mi psala. A ona za ten čas skutečně nic nenapsala.” Potom pokračoval: 
„Je to skvělá žena, skutečně dobrá, opravdu osobnost.” „A nyní jedete domů, nevědouc, co vás čeká?” zeptalo se děvče. „Ano, víte, minulý 
týden, kdy už mi přišlo oznámení o propuštění, napsal jsem jí znovu. Psal jsem o tom, že se vracím a že pojedu autobusem. U vchodu do 
Jacksonvillu, kde bydlíme, je veliký dub. Prosil jsem ji o jedno: jestliže mě bude chtít nazpět, ať přiváže žlutou stužku na strom. Bude to 
pro mě znamení, že mohu jít domů. Jestliže by mě nechtěla, ať na to zapomene a já pojedu dál.” . 
  Děvče to rozpovídalo ostatním a zakrátko se okolo muže shromáždili všichni, prohlížejíc si fotografie jeho manželky a dětí. Čím blíže byli 
k Jacksonvillu, tím více v nich rostlo napětí a zvědavost, jak to všechno dopadne. V celém autobuse zavládlo hrobové ticho. Mužova tvář 
byla napjatá očekáváním. V tom všichni mladí lidé vyskočili ze sedadel. Výskot a křik se mísil se slzami prozrazujícími dojetí. Jenom muž 
seděl a upřeně hleděl na dub. Byl celý pokrytý stužkami. Ty ho změnily na jednu velkou uvítací stanici. Za neutichajícího nadšení mladých 
se pomalu zvedl ze sedadla, usmívajíc se šel dopředu, skrze potoky slz se ještě jednou podíval na své přátele a vystoupil. Byl doma.  
  Láska bez podmínek odpovídá jedné z nejhlubších tužeb člověka. Být milovaný pro svoje přednosti či zásluhy v sobě nese vždy 
pochybnosti: „Splnil jsem očekávání toho, po jehož lásce toužím? Miluje mě pro mě samého, anebo jenom proto, že mu nějak vyhovuji?” 
K jistotě skutečné lásky u Boha i u lidí, však často dospíváme až po tom, kdy ji zraníme, ale ona nám i oproti tomu neodepře objetí. A 
právě i o letošních Velikonocích – můžeš zažít toto milosti plné obětí. Dovol Mu to. 
 
Požehnané Velikonoce přeje váš duchovní otec 
 
                                                                             P. Jiří Topenčík 
 
 
 
 
 
 
 

víte, že ....                                              
 
Proč letos nebude obec slavit 800 let od první písemné zmínky  
 
Zakladatelé a donátoři zábrdovického kláštera, Lev z Klobouk s manželkou, se zavázali, že po jejich smrti bude klášter obdarován movitým 
majetkem. V roce 1209 umírá manželka Lva, Richsa a téhož roku klášter získává Šaratice, Čenkovice (Šinkvice) Velké Hostěrádky a 
Borkovany, což potvrzuje listina papeže Inocenta III. Listiny, ve kterých jsou jmenovány i Diváky, potvrzující privilegia kláštera, 
signované Přemyslem I.  a hlásící se k roku 1210 jsou falza z poloviny 13. století. Před rokem 1237 umírá i Lev z Klobouk a jeho druhá 
manželka Žofie a klášter si nechává potvrdit veškerý majetek, který drží, papežem Řehořem IX. Letopočet 1237 v papežské listině je tak 
první písemnou zmínkou o naší vesnici. 
 
Dále jsou Diváky jmenovány: 
1262 – Biskup Bruno povolil prodej Divák herburskému klášteru za 120 hřiven  stříbra(hřivna – 240 grošů – 280 Ag) 
1271 – Prodej potvrzuje král Přemysl Otakar II. 
1286 – Prodej potvrzuje král Václav II. 
1287 – Herburský klášter dává diváckým náhradu za pastviny (svědkové:šínkvický farář Jan a  
            šaratický plebán Heřman) 
1287 – Povolení ke stavbě kostela (staroboleslavský probošt Petr) 
1351 – Po válkách s Rakušany vesnice zpustošena, převora Markéta Fuchsová snižuje diváckým úrok 
 

Jaroslav Němeček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

smaženými koblihami, milostmi, vdolky, řezy či jednohubkami, jiní 
klobáskami, špekem a tekutými přípitky. Den to byl vydařený, 
počasí nám přálo, i když všude bylo ještě plno sněhu. Do sálu 
dorazili účastníci v dobré náladě a plní dojmů. Odpolední 
masopustní rej tak večer na sále vystřídal rej pyžamový. Při hudbě 
se na tanečním parketě sešla převážná většina účastníků 
v postelových úborech, kteří neváhali přijít ustrojení dle názvu 
akce. Večer svým originálním vystoupením zpestřila děvčata 
z kloboucké části Vohavy. Jejich vystoupení jako trpaslíci z filmu 
„Ať žijí duchové“ sklidilo velké nadšení. Rovněž další vystoupení - 
tanečnice samby – účastníky zaujalo. Mnohé potěšila také půlnoční 
tombola. Akce byla vydařená a věříme, že se všem líbila. 
  Přeji Vám krásné prožití Velikonočních svátků a radost z příchodu 
jara.        

            IS 

 V měsíci únoru se uzavírá čas zimy. A nastává tak 
předvelikonoční období a masopust, kdy je nutno se až do 
velikonočních svátků zříci zábavy a hodování. My jsme si v naší 
vesnici již potřetí připomněli tuto tradici maškarádou a večerní 
veselicí. Maškary a vůz s koňmi se po poledni sešly před 
Hostincem „U pážat“ a vyrazilo se pro povolení maškarního reje 
ke starostovi obce na úřad. Ten uvítal tlupu, jak říkal pochybných 
bytostí a maškar, proslovem, ve kterém zdůraznil, že povolí tento 
průvod obcí pod podmínkou dodržovat veřejný pořádek a pokud 
se všichni účastníci podrobí očkovacímu séru proti prasečí 
chřipce a jiným nekalým nemocem. Zdravotní sestra poté všem 
akce chtivým podala na polévkové lžíci sérum. Dále bylo 
nabídnuto občerstvení. Starosta celou obec obešel společně 
s maškarami. Věřte, že byste ho nepoznali. Přívětiví občané naší 
obce vítali maškary pohoštěním ve svých domovech. Někteří  
      



 
 

Z kronik  
 
 

Sbor dobrovol. hasičů v Divácích 1947 
 
Přehledná zpráva sboru od r. 1945. Ve válečném zmatku ztratili se všecky pokladniční papíry a částka 1.450 kč.  Ve skladišti 
se zjistilo též mnoho škody. Stříkačka, hadice a zbrojnice byla velmi poškozena, drobné nářadí jako lopaty, požární háky – 
vše se ztratilo. Skříň s obecním archívem vydrancována. Sbor uváděn v život starými členy jen pozvolna a s velkými 
nesnázemi. V době po osvobození se čím dál tím víc pociťuje jistá stagnace, nezájem, netečnost členstva, auo všeho 
občanstva o hasičský sbor. Všecky schůze a valné hromady jsou členstvem i občanstvem slabě zastupovány, dorost se do 
sboru nepřihlašuje. Není nadšení prospolečnou a důležitou věc, není společné práce ani organizace.Zde jest zapotřebí 
nápravy. Sbor má pramen příjmů jen ze zábav a pořádání divadel, kterých se pořádá několik do roka. Čistého výtěžku 
používá sbor na opravy a nezbytné potřeby. Stříkačka uvedena do pořádku již do r. 1947 a zamýšleno koupiti co nejdřív 60 m 
hadic a přes 20 m látky na stejnokroj. Paní Vilemína Sáčková dala obnoviti sošku na zbrojnici na svůj náklad, za což ji výbor 
sboru vyslovil srdečný dík.  
Podle protokolu ze dne 25. ledna 1948 udává zpr. pokladny sboru v. Strouhal, že dnešního dne je na hotovosti 10.810 kčs. Na 
valné hromadě 25.února 1948 zvolen nový výbor a funkcionáři sboru: p. Klimeš Cyril, předs., ...... 
                                                                                                                                                                  (přepis z obecní knihy 3) 
 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2010 

 
Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.1.2010 do 31.3.2010 

 
 

   
 
Narození:                                    Sňatky:                                        Úmrtí :                                                                                                               
                                                                                                                                                 Marie Němečková 
                                                                                                                                                 Marie Psotová 

 

Blahopřejeme jubilantům : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
Termín uzávěrky dalšího čísla : 12.7.2010 
 
Občasník obce Diváky  Habrůvka, vydává Obec Diváky, 691 71 Diváky 110, IČO 00283100. 
Zaregistrováno MK ČR E 14521. Neprošlo jazykovou úpravou.  
Email: divaky@divaky.cz                                  NEPRODEJNÉ 

Leden:  
61 let    Rostislav Mrhal 
71 let    Macuš Anton 
73 let    Guldan Zdeněk               
78 let    Gratclová Marie             
78 let    Valíček Josef 
79 let    Gratclová Anděla 
80 let    Kutálková Otilie 
80 let    Čurdová Blahoslava 
81 let    Veverková Růžena 
84 let    Psotová Marie 
85 let    Ryšavá Marie 
 
     
 
 

Únor: 
62 let    Skřivánková Ludmila 
64 let    Tesařová Květoslava 
65 let    Kaňová Jana  
67 let    Kilingerová Zdeňka 
70 let    Hájková Ludmila 
75 let    Tesař Miloš 
86 let    Hanák Jaromír 
 

Březen: 
61 let     Helena Střelcová 
63 let     Horák Jan 
64 let     Hájek Lubomír 
65 let     Guldanová Evženie 
67 let     Tesař Karel 
67 let     Čuta Rostislav 
72 let     Hájek Antonín 
74 let     Suchánek Stanislav 
77 let     Neugebaur Jaroslav 
81 let     Bínek František 
86 let     Novotná Josefa 
87 let     Strouhalová Marie 

                                  


