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ŠŤASTNÝ DEN
Na den sv. Josefa.
Svatý Josef přichází prý na led s pantokem. To snad v horách,
neboť v Habrůvce už dávno neměl co rozbíjet. Přesto však teprv
svatý Josef do údolí v náručí přinesl jaro v celé jeho svěžesti a
nadějné síle. – K ránu sice napadl jemný poprašek zpozdilého
sněhu, ale – kdež v hodině byl! Sluníčko břitkým a ohnivým
úhozem zničilo v mžiku jemné jeho pápeří a jen něco málo
bělavých skvrnek zbylo v namodralém stínu.
V kostele dvěma dlouhými řadami stojí svátečně oděné děti.
Chlapci vpravo jak vojenská šňůra, děvčata vlevo – pestrého kvítí
pás – a vesele a radostně zpívají obě ta pole píseň na počest
svatého Josefa duchovnímu svému pastýři.
Z habrůvských Josefů doma neb v poli nezbyl snad ani jediný.
Všichni byli v kostele – i Josef Mareček, který už přede mší
svatou pil a pít bude i po ní zas až do večera tmavého. Tam zas
Josef Kunz s hlavou šedivou a v ohromný šál zachumlanou
bradou bedlivě brejlí svými okuláry a nakřáplým hlasem ke cti a
chvále svého patrona zpívá tak nadšeně, že ho žena potají musela
ďubnout loktem, aby se vzpamatoval a nenaparoval se lidem pro
smích. – Po lavicích roztroušeni byli i obzvláštní ctitelé
„důstojného pana falářa“ – tabáčník Hofmann, starý Stéskal a
kostelní hospodáři: Filipek s Ryšánkem; radními zastoupen byl
obecní výbor – sestřičky, žebráci, hajní, fořt – nescházela ani
rodina hraběcí.
Velebníčkův svátek!
Frajle Tóny ani pomodlit se řádně nemohla, všechna
rozčepýřená, rozčilená tou chvílí v roce jedinou.
Konečně bylo po mši svaté.
Špalírem od kostela až po faru staví se děti pod holé lípy a
dychtivě se ohlížejí k brance fary, kdy že se přece z temné síně
vyvalí ohromný koš s čerstvě pečenými rohlíky, jež každoročně
k svému svátku pro mladou Habrůvku až v Borové péci dává
velebný pán.
A hle, tu velebníček v nejkrásnější své klerice s bezpočetnými,
hedvábím obšitými, od brady až dolů k zemi se hrnoucími
knoflíčky pohazuje pláštěm na rameni, milý a sladký v tváři –
droboučkým krokem béře se ke svému hnízdu, kde už v brance
s gratulací čeká pan rechtor a deputace školní mládeže.
„Tak – tak – tak - - děkuju – děkuju - - svatý pokoj a mír a lásku
- - Jen Pán Bůh dej, zdraví dej - - ó zdraví! Tak, tak – děkuju
srdečně a přeju vám rovněž - - -„
A velebníček dal se do pláče, stoje nad malým Ferdou, který
v ráně do jeho vzlyku spouští naučené svoje přání. Odsekal to
rázně jako opravdový člen mužského světa. Pak Anyška
Stéskalova hláskem klinkavým jak křiklavý zvoneček přednesla
přednesla duchovnímu pastýři „všech dítek školních přání

nejvroucnější“.
„Tak, tak – jen buďte hodní a poslouchejte a pilně choďte do
kostela a do školy - -“ děkoval velebníček a v malých dlaních
dětí ocitly se bílé dvacetníky.
A vtom už Anča vlekla velký prádelní koš a z koše kolem pod
všecky nosy rozlévala se nevyrovnatelná vůně čerstvě pečených
rohlíků. „Haž sline se chuťó sbíhajó.“ – Ta pochoutka! A čtvrtek
k tomu!
Už druhý koš nese Anča a s třetím zas do kláštera „kotólá“ se
jak špalek tlustá a hranatá Viktorka. To zas pro ty malé v
„děckárně“.
K poděkování přišly i ženy s nemluvňaty na zádech i v náručí. I
těm dostalo se po rohlíčku. „Pozadník“ Julius jedno děcko na
lokti, druhé za sebou a třetí vedle sebe také tu stál jak na mostě
svatý a také bral. I zámožný sedlák Prudek přišel se svým
tříletým Vavřínkem, ne z lakoty snad, ale „tá hůcta!“ Není o ten
rohlík – ale o ten mls „od pana falářa!“
Bezzubými dásničkami žmoulí maličcí, ostré zoubky do bílého
těsta zarývají větší, po drobínku ulamují a dlouho jak kočky
chutnají mlsná děvčata. - - A tu na skleničku snídaně s velebníčkem do fary ubírá se
rechtor sám.
Gratulanti už se hrnou. Za celou rodinu tiskne velebníčkovi
ruku pan hrabě, svou „innigste Gratulation“ (nejsrdečnější
blahopřání) v starém vojenském svém plášti přednesl vetchý
tabáčník a hned po tabáčníkovi vchází panský hospodář a se
zahradníkem fořt. - - Sestřičky se starostou a radními si „to“
odbyli už v sakristii. Tam žehnali a blahořečili i žebráci a chudí
obce, odnášejíce si chudinské své podíly.
Teprv k desáté si velebníček oddechl a pomazlen láskou všech
svých farníků, povznesen vědomím nevšedního dne - - mohl si
konečně po dobré snídani zapálit vyschlý, dobrý doutník, jehož
stem na něho pamatoval kanovník Jozífek rok co rok. Uvelebil se
oslavenec v lenošku zalitou proudy rozkošného slunečního světla
a hověl si v ránu.
Krásně a teploučko bylo jako v máji. Měkoučké ještě paprsky
nebe příjemně velebníčka polehtávaly pod bradou, hladily něžně
zarůžovělou jeho pleť a svítily, svítily tak, že si velebníčka
vylákaly dokonce i ven v celou záplavu, celý jiskřivý požár, pod
nejsilnější pramen svého nekonečného záření, jako by věděly, co
to má starý pán dnes za vzácný den. A osmašedesáté své jmeniny
slavící Jozífek s nejkrásnějším úsměvem starého a šťastného,
protože spravedlivého člověka – pokuřoval a pofukoval, chodě
po chodníčku zahrádky sem i tam a mazle se na slunci, s rozkoší
vnímal vzdálený křik dětí a odkudsi z pole doléhající sem nářek
skřivanů. - - Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi II

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v následujících měsících se opět naplno rozeběhnou stavební a další potřebné práce. Ještě v měsíci dubnu začne druhá etapa opravy budovy
„stará hasička“, následně bude provedena výměna střešní krytiny na škole. Původně se kromě výměny střešní krytiny žádné další stavební
práce na budově školy v roce letošním neplánovaly. Bohužel v mateřské škole, pokud má být zachován provoz v současném rozsahu,
musíme provést rozšíření herny dle současných hygienických norem, a to nejpozději do konce srpna letošního roku. V současné době je
vydáno stavební povolení na tuto stavební činnost a v měsíci květnu začnou vlastní práce. V rámci těchto prací bude provedena přestavba
stávající tělocvičny a následný přesun školky do této nové, prostorově větší a normám vyhovující herny. Předpokládaná cena – cca 250.000,Kč. Jsou sice potřeba ještě dořešit prostory pro školní družinu, ale tato záležitost je závislá na získání dotace.
V dnešních dnech probíhá výběrové řízení na dodavatele akce spolufinancované z Operačního programu životního prostředí. Projekt
„Rozšíření a revitalizace veřejné zeleně v obci Diváky I“ bude prvním projektem tohoto druhu realizovaným v obci Diváky. Přesná cena
není zatím známá, záleží na výběrovém řízení. Rozsah prací – čtyři lokality veřejné zeleně v obci – nad kostelem, u hřbitova, v části
„Záhumna“ a „Pod Rozpihle“. Jak moc se tyto lokality změní bude možné posoudit v příštích letech.

Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné velikonoce a těším se na setkání s Vámi na kulturních, společenských a sportovních akcích,
pořádaných kulturní komisí a spolky.
Libor Veverka

Zprávy OÚ
Sběrný dvůr

Hasicí přístroje

Na základě žádosti občanů byla změněna provozní doba na
sběrném dvoře. V době platnosti letního času bude sběrný dvůr
otevřen od 16.00 do 18.00 hod v sobotu stejně jako doposud 1x
za 14 dní (v týdnu, kdy probíhá svoz komunálního odpadu).

Ke zvýšení požární bezpečnosti v obci, hlavně při malých
požárech v domech, převážně
elektrospotřebičů, možných
požárech aut a dalších byly k přístrojům, které již v obci jsou a
v nouzi se dají použít (obchody, škola, Polesí, obecní úřad)
dokoupeny další sněhové přístroje, které budou umístěny u těchto
občanů: Libor Veverka, Jaroslav Bělka, Bořivoj Ludín, Jan
Soukop, Anton Macuš, Jiří Střelec, Jiří Štrubl a Zdeněk Guldan.
V případě potřeby (doufám, že tato situace nenastane) jsou
přístroje od května k dispozici.

Dub
Divácký dub – dub letní (Qercus robur) je od roku 2003
vyhlášen památným stromem. Tato dominanta obce s obvodem
kmene 710 cm, výškou 20,5m s odhadovaným stářím 450 let
patřila neodmyslitelně k obci Diváky. Bohužel ani dub neodolá
času věčně. Na základě několikaletého monitoringu stavu stromu
bylo odborníky konstatováno, že stav se rapidně zhoršuje a hrozí
bezprostřední rozlomení celého stromu. Byla doporučena úprava
odlehčení koruny, která bude provedena v nejbližších dnech.

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.

Zprávy OÚ
Obecní úřad nabízí opět možnost zasílání hlášení i ostatních
zpráv na e-mail občanů. V případě zájmu stačí na OÚ nahlásit emailovou adresu. Dále nabízíme možnost zasílání SMS
s hlášením. Zájemci se nahlásí taktéž na OÚ Diváky.

Sběr starého papíru
Ve středu 27. dubna od 14.00 do 16.00 hod. provedou žáci
základní školy sběr starého papíru. Papír třiďte na novinový,
časopisy, kartony, důkladně svažte a nachystejte před domy.

Oprava komunikací
TV a digitalizace
V oblasti Brno, do níž spadá i naše obec, dojde podle posledních
informací k 30.6.2011 k vypnutí všech analogových vysílačů.
Pokud TV vysílání nepřijímáte ze satelitu (k dnešnímu dni 22
neplacených českých a slovenských programů) nebo
z pozemního digitálního vysílače, musíte pro další příjem
televizního vysílání zvolit jednu z možných variant a v předstihu
se na vypnutí analogu připravit.

V následujících letech se připravuje pokračování v opravách
komunikací v obci. V některých částech jsou sítě (voda, plyn,
kanalizace) pod vozovkou. Je bezpodmínečně nutné, aby byly
všechny nemovitosti do začátku oprav na tyto sítě napojeny. Také
upozorňuji na dešťovou vodu vytékající na chodníky či vozovku.
V zimních měsících je právě tato voda příčinou ledových ploch
na komunikacích. V případě úrazu na těchto místech bude
veškerá odpovědnost přenesena na majitele příslušné
nemovitosti.

Kultura - škola - sport
Základní škola v Nikolčicích
Je za námi již několik týdnů druhého pololetí šk.r. 2010-2011. To
první bylo uzavřeno v pondělí 31. ledna. V tomto pololetí
prospělo celkem 151 žáků, z toho s vyznamenáním 90 žáků.
Neprospěl jeden žák.
Od prosince do prvních březnových dnů uspořádala naše škola
několik naučných, sportovních i zábavných akcí a dalších se naši
žáci zúčastnili v rámci okrsku Hustopečska i okresu Břeclav.
V plném rozběhu jsou naučné soutěže i olympiády. Vítězové
školních kol se připravují na finálová okresní kola.
Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla Barbora Losová, která skončila
na 2. místě v okresním kole matematické olympiády 9. tříd a
bude reprezentovat okres v krajském kole. V rámci mezinárodní
soutěže ve skoku vysokém v Hustopečích pod názvem
Hustopečské skákání se uskutečnil přebor okresu a v něm na
druhém místě skončila v ml. žákyních Pavlína Hönigová a
v kategorii ml. žáků se umístil na 7. místě Ondřej Klobása. Na
okresním přeboru ve šplhu se umístila na 4. místě Jana Čutová a
Patrik Šlancar s Janou Svobodovou skončili sedmí.Chlapci
zvítězili na Vánočním turnaji v halové kopané ve Vranovicích.
V druhé polovině prosince se uskutečnil v hale vánoční
výchovný koncert a začátkem března uspořádali učitelé se žáky
maškarní ples, který se konal v tělocvičně. Uskutečnila se také
divadelní a filmová představení.Ve školním kole zeměpisné
olympiády zvítězili ve svých kategoriích Markéta Strouhalová,
Karolína Šoberová a Dominik Papež. V okresním kole, které se
konalo v březnu v Břeclavi, se potom K. Šoberová umístila na
4.místě. Naše škola uspořádala školní kolo celostátní vědomostní
soutěže RUBIKON. Vítězem se stal výběr žáků 8. třídy, který
bude školu reprezentovat v regionálním kole.V prvním lednovém
týdnu jsme uspořádali lyžařský výcvikový kurz v Karlově p.
Pradědem a o týden později kurz pro žáky 1. stupně
v Němčičkách. V současné době probíhá plavecký kurz žáků 2. a
3. třídy v Hustopečích....................................................................
xCo připravujeme. Naši žáci se v březnu až květnu zúčastní
dalších olympiád a soutěží v rámci okrsku i okresu. V dubnu se
uskuteční tradiční Nikolčická lyra – soutěž ve zpěvu, uspořádáme
turnaj v kopané pod názvem Nikolčický pohár.
V jarních měsících se uskuteční přebory školy v atletice i
míčových hrách.
Květen až červen jsou tradičními měsíci školních vlastivědných
výletů a naši žáci už v této době mají vybráno kam pojedou a
kdy. Tradičně uspořádáme akci, která patří k našim obvyklým
aktivitám a to letní dětský tábor na Svojanově v závěru měsíce
srpna./ informace p. uč. Nováková L. /.
Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2011 - 2012 proběhl ve
dnech 1. a 2. února. Zapsáno bylo celkem 10 žáků.
PaedDr. Jaromír Čuta

Z naší mateřské školy
Poslední informace o školních událostech jste se mohli dočíst
v prosinci, v době, kdy byly v plném proudu vánoční přípravy.
Slavnostní čas je již za námi a školní rok pokračuje.
V lednu se konal zápis předškoláků do 1. třídy, kde děti
uplatnily svoje znalosti získané v MŠ. Zapsány byly tyto děti :
Bartošová Tereza, Guldan Filip a Střelec Kryštof.
Také nás navštívil kouzelník, na kterého jsme se velice těšili. S
výchovným koncertem pro děti MŠ a ZŠ přijel žesťový orchestr
pana Blinkala, děti poslouchaly známé písničky a seznamovaly se
s hudebními nástroji. Pohádku „Krtek a princezna“ zahrálo
loutkové divadlo z Hodonína.
Ve středu 23.února jsme zahájili v bazénu v Hustopečích

plavecký výcvik, který obsahuje 10 lekcí a bude končit v květnu.
V březnu proběhl zápis do Mateřské školy na školní rok
2011/2012, bylo zapsáno 11 dětí.
Probouzí se příroda, rozkvétají první jarní kytičky a my se
těšíme na dlouhé vycházky do přírody, na výlet do MŠ Nikolčice,
kde se seznámíme s novými kamarády.
Na oslavu Dne matek připravujeme kulturní program a taky
dárečky pro maminky.
Společně s žáky 1. a 2. třídy pojedeme v červnu na školní výlet,
na který se jako každý rok velice těšíme.
Do konce školního roku nás čeká ještě spousta práce a akcí,
které připravujeme. Máme radost, když se dětem něco podaří,
pracují s chutí a chovají se k sobě kamarádsky.
Poděkování patří rodičům, kteří se zapojili do života naší
Mateřské školy. Ať už to bylo vybavení třídy, darování pomůcek
pro práci, nebo finanční obnos na zakoupení nových hraček.
Nyní se těšíme na Velikonoce – svátky jara.
Přeji všem veselé Velikonoce a jaro plné radosti a pohody.
Anna Rosívalová

TJ Diváky
Fotbalové jaro začalo diváckým fotbalistům 10.dubna prvním
zápasem . Ale to neznamená , že od listopadu byli fotbalisti
naprosto nečinní .Hráči si samozřejmě rádi odpočinuli a přeléčili
šrámy utržené při zápasových bitvách o body . Členové výboru
naplánovali na konec roku turnaj ve stolním tenise a hlavní akcí
ledna byl fotbalový ples . Příprava byla důkladná a myslíme si ,
že se obě akce vydařily, i když je vždy co zlepšovat. Také
v lednu byla valná hromada s volbou nového výboru . I když se
některým dlouholetým funkcionářům už chtělo předat své úkoly
mladším , nakonec byl zvolen staronový výbor. Po malé pauze
začala příprava na jarní část soutěže . Prováděly se opravy a
údržba kabin a jak se rozjaří, určitě budou i nějaké brigády na
hřišti . Doufáme , že nám členové , ale i jiní fandové pomohou
v práci . Dále se hodně diskutovalo jak rok 2011 ozvláštnit pro
fanoušky , protože letos slaví naše organizace třicáté výročí od
založení . Rozhodlo se ,že nabídneme zájemcům ke koupi trička a
sportovní bundy s potiskem . Triko bude za 150,- a bunda za
400,-Kč . Objednávky se zaplacením sepisují p.Karel Stehlík a
p.Petr Sokolář . Zároveň bychom potřebovali zjistit, zda by někdo
chtěl i dresík do auta a podle zájmu bychom zkusili taky tyto
suvenýry nechat vyrobit . Trika a bundy plánujeme do konce
soutěže nechat udělat a rozdat lidem . Měly by být tmavomodré
se znakem obce kombinovaným s našimi iniciály a míčem . Také
uvažujeme , že neuspořádáme tradiční pohárák , ale nějaké
netradiční utkání s akcí na hřišti . Mezitím se naše mužstvo
pokusí dostat zpátky na třetí místo, na kterém po podzimu
skončilo . Přijďte nás podpořit .
Rozpis
NE 24.4.
16 00 Diváky - Kurdějov
SO 30.4.
16 30 Pohořelice „B“ - Diváky
NE 8.5.
16 30 Diváky - Zaječí „B“
NE 15.5.
16 30 Diváky - V.Hostěrádky
PÁ 20.5.
17 00 Přibice „B“ - Diváky
NE 22.5.
16 30 Němčičky - Diváky
NE 29.5.
16 30 Diváky - Popice „B“
NE 5.6.
14 15 Uherčice „B“ - Diváky
NE 12.6.
16 30 Diváky - H.Bojanovice
SO 18.6.
16 30
Bořetice „B“ - Diváky
Petr Sokolář

HODY 2011
V letošním roce budou hody : 13. a 14. srpna.

Kde se vzal tu se vzal dětský karneval
V čase karnevalových a masopustních taškařic jsme si s dětmi tak
trošku zařádili na karnevalovém veselí. Program začal
v odpoledních hodinách, slova a hudby se ujal Luděk Hájek.
Parket nezůstal ani na chvíli prázdný. Hned na začátku karnevalu
jsme s dětmi vytvořili tančící kroužek přes celý sál. Tanec střídal
soutěže, které si pro děti připravily učitelky ze základní i
mateřské školy. Maškarním rejem se také protancovala děvčata
z tanečního kroužku z Klobouk, která nám předvedla sestavu
country tanců. O pohádkový karneval plný krásných princezen,
rytířů, pirátů, kovbojů a veselých zvířátek se taktéž zasloužili
rodiče, kteří svým dětem přichystali tak nádherné masky. Po
představování masek a odtajnění následovala tombola
s překvapením, které si děti odnesly domů. Tímto moc děkujeme
všem, kdo se na dětském karnevalu podíleli.
IK

Masopust
Doklady o jeho oslavách pochází už ze 13. století, kdy se na
zámcích a ve větších městech nejen u nás, ale i v dalších
evropských zemích konaly karnevaly. A slovo karneval ve
volném překladu z italštiny znamená carni val, tedy nabytí síly
z masa.. Ať je původ slovního základu jakýkoliv, význam zůstává
stejný.
Šlo o lidovou slavnost, jejímž cílem bylo posilnit se před
nastupujícím obdobím půstu.
A o takovou podobnou slavnost se chtěla pokusit i „KK“
v Divákách. I když se konala o týden dříve než by kdo očekával,
tak účast masek svědčí o tom, že informovanost fungovala.
Kdo měl možnost a chtěl, tak přišel v masce anebo bez masky.
Sraz byl u Obecního úřadu v Divákách, kde všem účastníkům náš
pan starosta přednesl „Povolovací přípis k Masopusto na deň 26.
února 2011 „ v němž mimo jiné bylo nařízeno, že :
…všecke maske a celé průvod musijá projit celó dědinó a vlízt do
každého baráko, abe všecí viděle, zač je teho lokeť.
Poté masopustní průvod prošel dědinou a snažil se dodržovat
povolovací přípis. Díky vám všem, kteří jste byli k nám vstřícní.
Ačkoliv jsme vás všechny zvali na večerní veselici, účast byla
slabá. Snad příště ….?
Kdo chce, může si celou akci připomenout ve fotogalerii na
www.divaky.cz .
IK

Vítání jara - otvírání studánek
Zima odešla a jaro převzalo vládu nad krajem a to býval čas
čištění studánek. Po svátku sv. Jiří se kdysi vydávaly dívky ke
všem studánkám v okolí té či oné vesnice a ve zbožném průvodu
prozpěvovaly nábožné písně. Do každé studánky vložila jedna z
nich na okamžik dřevěný křížek. Potom ke studánce přicházela
jedna dívka za druhou a každá se podílela na vyčištění od
napadaného listí a od bláta. Když se kal ve vodě usadil, tak do ní
jedna z dívek znovu křížek na chvilku ponořila. Trvalo i několik
hodin, než všechny studánky v okolí vesnice dívky vyčistily a za
zpěvu se rozcházely k domovům už skoro za tmy. V časech, kdy
nebylo možné jen otočit vodovodním kohoutkem, ale voda se
nosila ze studní, byla jedna jarní slavnost věnována i jim. V
podvečer se na návsi svolávaly všechny svobodné dívky a s
veselím obcházely všechny studny ve vesnici, ze kterých
vylévaly vodu a čistily je po zimě. Na vyčištěnou studnu byl
položen velký zelený věnec na znamení čistoty. Když byly
všechny studny vyčištěné, tak se v neděli vydal po vsi dům od
domu průvod svátečně oblečených dívek a při zpěvu vybíraly za
vyčištění studní. Další neděli si dívky sjednaly samy muzikanty a
konala se muzika "za studny". Vesnicí procházel další průvod
tentokrát s muzikou a vše zakončila parádní tancovačka.
Dokážete si představit, že by dnes svobodné dívky obcházely za
zpěvu zbožných písní studánky a čistily je ?

Na některých místech se však slavnosti otvírání studánek v
upravené podobě obnovují. Většinou o nejbližší neděli k 22.
dubnu, kdy se oslavuje celosvětový svátek Den Země.
V Divákách jsme si tuto akci zorganizovali o nějaký ten týden
dříve.
Od místní víceúčelové budovy se vydal průvod dětí i dospělých
ke studánce v lese, kde musely děti společným zaříkáváním po
zimě probudit studánkovou vílu, která velkým klíčem odemkla
studánku. Cestou jsme s dětmi sbírali odpadky a plnili úkoly a
vše bylo zakončeno posezením s opékáním buřtů.
IK

Myslivost
Myslivecké sdružení Diváky má k dnešnímu dni 17 členů a 3
hosty.
Průměrný věk je více než 61 let. I přes tento věkový průměr
vykazuje naše společnost bohatou mysliveckou činnost,
především na úseku kynologie.
Naši členové drží 8 psů velkého plemene, z toho lovecky
upotřebitelných 6 psů a 4 psy malých plemen.
Držení lovecky upotřebitelných psů je pro každého uživatele
honitby pevně stanovené podle výměry honitby ze zákona o
myslivosti. Pro naši diváckou honitbu je stanovený jeden pes
velkého plemene minimálně s lesními zkouškami a jeden pes
malého plemene s bezkontaktními zkouškami v norování na
lišku. Z toho plyne, že naši členové mají ve své péči mnohem
více psů než nám předepisuje zákon.
Je to především zásluhou celoživotní lásky p. Neugebaura
Jaroslava k velkým plemenům loveckých psů, kterým se věnuje
od šedesátých let. Podílí se na činnosti „Klubu krátkosrstých
ohařů se sídlem v Brně. Na tomto místě je nutné se zmínit o jeho
práci při chovu a zušlechťování tohoto plemene. Důkazem toho
je jeho chovná stanice, kde se i dnes aktivně věnuje chovu a
výcviku německých krátkosrstých ohařů.
Musím zde zmínit i našeho nejmladšího člena pana Jirku
Studýnku, který se s nevídaným zápalem na dnešní poměry
věnuje kynologii a lovectví.
Vzhledem k jeho mládí je velmi úspěšným výcvikářem,
chovatelem a budoucím rozhodčím u velkých plemen loveckých
psů, především v klubu „Krátkosrstých ohařů v Brně“, kde v
současné době pracuje ve funkci předsedy klubu.
K tomuto náročnému kynologickému koníčku provozovanému v
rámci myslivosti můžeme výše jmenovaným popřát hodně
trpělivost, výdrže a lásky k psím kamarádům, kteří jim tuto péči
vrací v dosahovaných pracovních výsledcích při zkouškách a
každodenní drobné práci při lovu i vycházkách po revíru.
V roce 2010 jsme se věnovali mimo mysliveckou činnost
nutným stavebním úpravám na chatě MS, především přestavbě
kuchyně a jejího zázemí, výměně střechy ze dvora. Do léta
chceme dokončit podlahy a venkovní omítky. Případní zájemci o
zapůjčení chaty se mohou obracet na nového správce chaty pana
Pavla Dostála, tel.: 731 876 906.
S pozdravem „myslivosti zdar“
Bořivoj Rozsíval

Obecní knihovna
ČTENÍ POMÁHÁ je celostátní charitativní akce pro děti, které
zvládnou samostatně číst až po středoškoláky. Děti přečtou
některou z vybraných knih, musí správně zodpovědět otázky
testu o knize a získají kredit 50,- Kč na některý z dobročinných
projektů (např. na asistenčního psa, tábor pro nevidomé apod.).
Podrobné informace o projektu a vybraných knihách lze získat na
www.ctenipomaha.cz. Většinu nominovaných knih lze také
v naší knihovně vypůjčit.
Děti, které rády malují se jistě zúčastní Velikonoční soutěže
v naší knihovně. Pokud do 15. května přinesou do knihovny
obrázek některého ze symbolů jara, (vajíčko, zajíčka apod.)
získají za odměnu Kinder vajičko.

Vítání občánků

víte, že ....
celé akci „Vítání jara – otvírání studánky „U Jelena“ předcházelo
její vyčištění a oprava, kterou provedl předseda kulturní komise
pan Luděk Hájek? Tímto navázal na svého předchůdce pana
Miroslava Brychtu z Křepic, v té době bydlícího v Boleradicích a
pracujícího na Polesí Diváky v roce 1975. Vlastní podobu dnešní
studánky vystavěli a zaklenuli diváčtí občané pan František
Ryšavý a Jan Pírek.
Ivan Kosina

V neděli 3. dubna jsme přivítali naše nejmladší občánky: Natálii
Střelcovou, Adélu Wetterovou a Jakuba Stehlíka mezi občany
naší obce. Za kulturní program děkujeme dětem a učitelkám
z mateřské a základní školy.
RP

Plán kulturních a sportovních akcí v obci Diváky na rok 2011
Měsíc

Den

Název akce

Organizátor

Duben

30.4.

Pálení čarodějnic

rybáři

Květen

8.5.

Den matek

ZŠ,MŠ + OÚ

Červen

28.5.
11.6.

Den dětí
Agrotec Rally

kulturní komise
Agrotec-autoklub

26.6.

Myslivost

MS

16.7.

Neckiáda

kulturní komise

Červenec
Srpen
Září

13. – 14. 8.

Hody
2. ročník běhu Jiřího
Bezděka

kulturní komise

17.-18. 9.

Automobilové závody do
vrchu

ARC Kyjov

Říjen
Listopad

??
26.11.

Stezka odvahy
Rozsvítíme vánoční strom

kulturní komise
kulturní komise

Prosinec

??

Mikulášská besídka

MŠ, ZŠ,kulturní komise

Poslední leč

MS

3.9.

17.12.

Uvedené i další akce budou postupně upřesňované a oznámené plakáty a rozhlasem.

Z kronik
Z historie "Dobrovolné hasičské jednoty Divácké" (výpis z hasičské kroniky)
Podnětem k založení sboru byl velký požár domu Cyrila Strouhala a následný zásah sborů ze Šitbořic, Boleradic a Nikolčic. Iniciátoři,
pánové Cyril Křižák a Antonín Čuta požádali o poučení učitele Hladkého z Boleradic, stanovy dle boleradských vypracoval Vilém Jungman.
Na valné hromadě, konané 20.5.1900 (43 členů činných, 29 přispívajících) byli zvoleni: Metoděj Hnilica - starosta, Sokolář Stanislav náměstek, Křižák Cyril - náčelník, Urban Josef - 1. náčelník, Ryšavý Jan - II. náčelník, Cyril Klimeš - jednatel, Kordiovský Bartoloměj pokladník, Veverka Jan - zapisovatel. Téhož roku byla zakoupena čtyřkolová stříkačka u firmy: R.A. Smékal - Prostějov za 1.600 kor. rak.
měny. Zapůjčené peníze na tuto stříkačku byly spláceny několik let. Nová stříkačka byla v domě č. 12 slavnostně ověnčena a převezena ke
kostelu, kde byla vysvěcena. Kmotru dělala baronka Almerie z Lewetzovů, slavnosti se zúčastnil předseda župní jednoty J. Krška z Rakvic a
zástupci sborů z Boleradic, Šitbořic, Nikolčic, Klobouk a V. Hostěrádek. Ještě téhož roku byla použita u dvou požárů. Být členem sboru byla
velká čest, podmíněná nesmírnou obětavostí a osobní statečností. Přestupky proti stanovám nebo občanskému soužití byly trestány
vyloučením, což potvrzuje i zápis z valné hromady z téhož roku, kdy místo vyloučeného J. Holíka je četařem zvolen C. Klimeš, strojmistrem
A. Kilian a funkci trubače za odstěhovaného M. Fibicha přebírá Jan Střelec. V následujícím roce je zaznamenán požár u F. Valouška. Od
kamen chytila postel, na které byly malé děti. Než se sbor zorganizoval, do hořícího domu odvážně vnikl p. Ludvík Vodák a děti vynesl. V
roce 1902 je zaznamenám zásah v Šitbořicích a přerozdělení funcí. Předsedou sboru je zvolen A. Mrštík, čestným členem baron Karel
Lewetzow. Zástupci se účastní svěcení stříkačky v Šitbořicích. Pokladní zpráva: hotovost 47 kor. 68 hal, dluh 1163 kor. 72hal.
Díky A. Mrštíkovi se činnost sboru zkvalitnila, činní členové nacvičují poplachy a pořádají pochodová cvičení ke zvýšení kondice. Kronika
zaznamenává pochod do Klobouk na národopisnou výstavu v r. 1903. Zásahy těchto pochodových cvičení přebírají různé spolky z okolí. V
době první republiky propadá tomuto fenoménu celé Kloboucko a přilehlé části okolních okresů, včetně českých enkláv Hustopečska. Sbor
vykazuje 34 členů činných a 29 přispívajících. Hned na počátku následujícího roku zasahuje sbor u M. Sáčka. V roce 1905 hoří saze v
komíně u C. Klimeše a J. Urbana, sbor vždy drží hlídku až do rána. Zahoření sazí bylo tehdy nejčastější příčinou požáru. V tomto roce byly
provedeny dva cvičné poplachy a 6 pochodových cvičení a poprvé také žňové hlídky. Z roku 1906 je zachována agenda sboru / celoroční
cinnost, soupis členů, seznam inventáře a seznam akcí. V roce 1907 skládá svoji funkci A. Mrštík, sbor zasahuje u V. Hájka a u velikého
požáru ve dvoře v Martinicích u Julie z Wettsteinů. V roce 1909 je dobudována hasičská sbrojnice nákladem 1.800 rok.rak.měny. Slavnostně
vysvěcena na počest výročí 50 let panování císaře Františka Josefa I. Pozemek věnovala obec s podmínkou vybudování obecního skladiště
na nářadí. Zbrojnice přistavěna k souboru hospodářských budov a jatek, zbudovaných nájemci obecní hospody, bratry Kutálky. Vše stávalo
na návsi v parku. Rok 1910 - na oslavu desátého výročí spolku uspořádán výlet, pořádají 4 pochodová cvičení, 3 poplachy a zasahují při
požáru domů č. 31, 32, 33, také znovu u F. Valouška a v Nikolčicích. V zápise hodnotí A. Mrštík činnost sboru na úrovni. Následující rok
zasahují při požáru diváckého mlýna - shořelo obytné stavení, mlýn přebudovaný na pilu (katr) byl zachráněn. Nájemcem byl revírník Wolf z
Martinic. V roce 1912 byl předsedou zvolen p. Antonín Čuta, sbor pokračuje ve své dosavadní zaběhnuté činnosti. Tohoto roku ochotníci z

řad členů nacvičují divadelní představení. Nácvik a zkoušky probíhají v domě u Čutů. Na podzim následujícího roku zvolen předsedou
Mikuláš Gracl. Sbor pokračuje v činnosti (pochody,cvičení). Výstřely v Sarajevu 28/6 1914 a následné mobilizaci se nevyhne ani Mik.
Gracl. Následujícímu předsedovi C. Klimešovi se ještě v témže roce podaří uskutečnit nasmlouvaný hasičský ples. Oproti původním
představám se vojáci nevrátí ¨"dřív než dozrajó kadlátke", někteří se nevrátí nikdy. Válečné běsnění nepřeje spolkové činnosti, sbor přežívá
jen díky obětavosti několika členů. Během celé I. světové války probíhají pouze doplňovací volby do výboru za odvedené a schůzovní
činnost. Kronika uvádí v r. 1915 pouze 7 činných a 9 přispívajících členů, v roce následujícím 5 a 13. Zásahy u požárů v době války: J.
Hnilica, J. Klimeš, Johana Klimšová, V. Pavelky a J. Novotňáka. V roce 1918 je zaznamenána účast na pohřbu baronky Almerie, manžela
Karla a prvorozeného syna Jindřicha z Lewetzowů. V roce 1919 se pořádala zábava a divadelní představení na zaplacení stožáru na sušení
hadic a dluhu v záložně. Proběhla též sbírka pro postižené povodní. Speciální nářadí: háky na strhávání došků a další speciální nástroje
vytvářel v každé vesnici kovář. Za tuto činnost a celoživotní bezplatnou péči o stroje a nástroje byl vnímán jako dobrodinec. Za to mu byl
vypravován hasičský pohřeb se všemi poctami. Dalším dobrodincem byla Vilémína Sáčková, která do výklenku hasičské zbrojnice pořídila
sošku sv. Floriána a celý život se starala o její údržbu. Sbor zasahoval při požáru u Fr. Komárka č. 141. V roce 1920 odstupuje dosavadní
předseda J. Bogdálek, zvolen Cyril Sáček. Byla uspořádána sbírka na pomoc vdovám po padlých hasičích ve válce, vynesla 190 korun. Byla
rozdělena následovně: Jos. Psota 50, Konstantin Musilík 40, Blažej Valoušek 50, František Němeček/Metodějka 50. V roce 1921 divadelní
představení "Naši furianti". V roce 1922 zasahoval sbor při požáru v Boleradicích, byly nastudovány dvě divadelní hry, první s názvem
"Jinak srdce, jinak rozum" po divadle zábava. Divácký sbor patřil do IV. okrsku společně s Klobouky, Krumvířem, Boleradicemi,
Brumovicemi. Okrskovým náčelníkem byl uč. Václav Bogdálek z Divák. V následujícím roce byla provedena oprava požární zbrojnice
nákladem 2.748,50 Kč a zábava. Zásahy v div. mlýně a Boleradicích. Další rok se sbor zúčastnil oslavy 25 let sboru ve V. Hostěrádkách,
okrskového cvičení v Borkovanech, zasahoval u 4 požárů, nastudoval divadelní kus, ples a založil hasičský dorost. Sbor čítal 36 členů. Rok
1925 byl bohatý na činnost sboru - 2 x divadlo, zábava, ples, dožínky. Tři místní spolky včetně sboru vybudovaly cvičiště a hřiště, sbor
přispěl částkou 150kč. Oslavy 25 let sboru se zůčastnili hosté z Boleradic, Klobouk, Nikolčic, Bojanovic a Bošovic. Sbor měl 22 členů
činných a 15 přispívajících. Zasahovali v Boleradicích u Jos. Kučery.
Je zaznamenán příjem dopisu J. Šnajdra, který se podílel na sepsání "Historie hasičské župně jednoty Hustopečské" vyd. 1928.
Jaroslav Němeček

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rok 2011
Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.1.2011 do 30.4.2011

Narození:

Sňatky:

Úmrtí :

Zuzana Dafčíková – Václav Mikeš

Emilie Klimusová

Blahopřejeme jubilantům :
Leden:
62 let Mrhal Rostislav
72 let Macuš Anton
74 let Guldan Zdeněk
79 let Valíček Josef
80 let Gratclová Anděla
81 let Kutálková Otilie
81 let Čurdová Blahoslava
82 let Veverková Růžena
86 let Ryšavá Marie

Březen:
Únor:
60 let
63 let
65 let
65 let
66 let
68 let
71 let
76 let

Kosina Ivan
Skřivánková Ludmila
Tesařová Květoslava
Zdražilová Zora
Kaňová Jana
Kilingerová Zdeňka
Hájková Ludmila
Tesař Miloš

60 let
62 let
64 let
65 let
66 let
68 let
68 let
73 let
75 let
78 let
82 let
87 let
88 let

Kleinová Eliška
Střelcová Helena
Horák Jan
Hájek Lubomír
Guldanová Evženie
Tesař Karel
Čuta Rostislav
Hájek Antonín
Suchánek Stanislav
Neugebaur Jaroslav
Bínek František
Novotná Josefa
Strouhalová Marie

Termín uzávěrky dalšího čísla : 20.7.2011
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

Duben:
60 let Böhm Vlastimil
61 let Matýšková Oldřiška
62 let Střelcová Jindřiška
64 let Petráš František
68 let Bezděková Marta
69 let Chalupná Jana
71 let Kilinger Jan
81 let Komárková Božena
86 let Němečková Květoslava

