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VÝPOVĚĎ 
 
 Na den čtyřiceti mučedníků. 
 Dědina nechala Matýsa s jeho „pokóškó“ a zakousla se hned do 
jiné zprávy – o listonoši a zahradníku ze zámku.  
  Habrůvka s devíti sty obyvatel, zámkem, klášterem, farou a 
školou neměla dosud erární pošty jízdné ani pěší – zato soukromé 
posly rázem dva. Pětadvacet let už chodí oba do Dubňan, dvě 
hodiny tam, dvě hodiny zpět, v mrazu, dešti, blátě, úpalu, v máji i 
v zimě – den jak den. Jak chůzí zkřivené nohy jejich dovedly 
nesčíslné tyto pochody vykonat, zůstane tajemstvím jenom jejich 
noh. 
  Ráčka s obcí posílal velkostatek habrůvský. Gargoš 
s kvasnicemi a pro poštu chodil za velkostatek silůvský. Gargoš 
v zámku zastavoval se s poštou polední – Ráček do jedenácti 
hodin byl v Habrůvce s poštou ranní.  
  Dvacet pět let trvalo, než si hamižný Gargoš vzpomněl, že za 
donášku panské pošty dostává jen čtyři mandele otýpek a že se 
dře na zámku skoro zadarmo. Složil jednou putnu na zem a 
prohlásil, aby mu přidali ročně ještě „haspoň dva mandele otýpek 
z lesa, hjináč že s tém flekne“.  
  „Prosímich, hraběcí milosti,“ hledal Gargoš očima cosi po zemi 
a stoje u své putny držel v ruce oba její panty – „te štere mandele 
votýpek, co dostávám – prosímich, to mně nestačí a prosímich, 
hraběcí milosti, debe mně haspoň půl kope ešče přidali.“ 
  „Nepřidám. Co máte, toho je dost.“ 
  Gargoš pustil panty a ohnal se pravicí vzad. 
  „Hraběcí milosti – néni teho dost a já – dež teda tak, tož já počtu 
vode dneška nosit nebodo.“ 
  A Gargoš, pokloniv se hraběcím zádům, zavěsil zas putnu na 
jedno rameno a šel. 
  Ještě téhož dne nařízeno bylo Ráčkovi, aby v Dubňanech den 
jak den čekal i na poštu polední, protože hrabě bez vídeňské 
pošty být nemůže.  
  „Co be ne?“ rozvažoval moudře u rodinných kamen Ráček. 
„Beztak to belo zbetečný s tém Gargošem. To, co dosávad 
dostávali kmucháček Gargoš, to včil připadne mně a já – mám 
nosit vo tech pár psaní a novin víc nebo míň? To huž nepřitíží.“ 
  A tak v Dubňanech denně vyčkával i poštu polední. 
  A minul měsíc, minuly i dva a tři – a Ráčkovi na dlaň vyplatili 
zas jen po pětce jako vždy – o otýpách nikdo se ani nezmínil. 
  Zmínil se Ráček sám: dostane-li ty čtyři mandele otýpek, které 
dostával dřív Gargoš.  
  „A zač dostáváte měsíčně pět zlatých?“ obrátila se po něm paní 
hraběnka a podívala se mu zostra do očí.   
  Ráčka jako by hřeblem po zádech pohladil. Tak tu stál se 
zkřivenýma nohama jako řeči zbavený, a teprv když po dědině 
psaní roznášel, rozpletl se s nohama i jeho jazyk.  
  „A to je panstvo?! Fííí! No včil – jako včil, hale haž bode venku  

 
 
 
„A to je panstvo ?! Fíí! No včil – jako včil, hale haž bode venku 
práca, tak hjim to za tů pětku nemožu dělat – čekat tam decke haž 
do dvanásti hodin - - To dá rozum!“ – roznášel od čísla k číslu 
zároveň s psaními. – „Copak je to k živobetí? Vod vůbce 
pětadvacet a vod panstva šedesát rénskéch - - copak na téch 
pětavosumdesát rénskéch možu bét živ? - - - A zdraví kdo mě 
přidá? V létě v névětším horku mám já chodit za pravýho 
poledně - - je to rozum? Hať to zkusí někdo! Hani rok to nevedrží 
a já se tak šmatlám huž pětadvacet let! To je číslo! A za tu pětku! 
Člověk neví, co si má vo takovým panstvu pomeslit – ešli nemá – 
nebo hutiskuje chudobnýho člověka - - - škaredý je to haji to. No 
ja! Co za panstvo, dež nemá peníze?!“ - - -  
  Ale všechny tyto Ráčkovy starosti byly ještě téhož dne do 
pozadí zatlačeny novou událostí, která od první nebyla daleko.  
  „Zahradník dostal výpověď“ – proneslo se hned za poledne u 
školy. 
  „To snad ne?“ 
  „Bóže dobrotivé, co si ten chudák počne? Staré huž jak Bůh 
otec – šest dětí a sedmý na cestě - - - I to si z vás lidi dělajó 
blázne; to nemóže bét – třicet let na jednem místě, a potem jé 
vestrčit jak starý pometlo – to přeci nemóže bét - - - bodete vidět, 
že na tem nic néni - - - nic.“ 
  No – nebylo tomu tak, aspoň ne tak, jak lidé povídali. Ale 
plecháč sám od sebe nikdy nezvoní – někdo jím hrknout musí, a 
kdyby to bylo jen na zkoušku. Tentokrát jím hrknul hrabě sám a 
snad sám se pak leknul hřmotu, který způsobil.  
  Jako ekonom, poučem úpadkem rozmařilých svých vrstevníků – 
prohlásil všechno, co vyžadovalo nákladné správy a neneslo 
příjmů, za zbytečné břemeno svého malého velkostatku. A tím se 
ani netajil, že břemenem tím je mu i park i zahrada a skleník i se 
zahradníkem. Hned prvním rokem z jara po svém příchodu do 
Habrůvky dal vykácet zadní část divoce vzrostlého, ale tím 
rozkošnějšího parku. Padaly nejkrásnější platany, lehly sta a 
staleté lípy – a tytam byly pojednou všechny ty „Ruhestätte“ 
rozličných „tante“ – „Seufzerallee“ snivých guvernantek – 
„Traumplätze“ a „Erinnerungssitze“ komtes ze začátku 
devatenáctého století, padly krásné kouty v houštinách křoví 
s pohledem na tichou, žabincem do zelena povlečenou hladinu 
rybníku, s návrší odneseny a do ohně vmeteny byly všecky 
zpuchřelé gloriety a altánky, odkud tak rozkošné bylo dívání na 
krvácející západy. Na místě všeho toho zelenaly se teď rozkleslé 
krčály zemáků, zdvíhala se jetelina, zelo prázdné rejdiště pro 
hřibata – na nejkrásnějším místě, kde jindy tměly se háje smrčků 
a truchlivých thují, postavit dal hrabě boudu s váhou na řepové 
vozy, boudu králičí a umístil tam vysoké stohy slámy. Měl rád 
řepu, pole a les.  
                                  
                                   Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi II     
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Připravované akce 2012 
 
  Uvádíme některé připravované akce na letošní rok: oprava 
zastávky na „dolním konci“,  zastřešení vchodu do VÚB 
(ordinace lékaře a kadeřnictví), oprava veřejného osvětlení a 
rozhlasu, úpravy na hřbitově, oprava staré pošty a schodů ke 
kostelu, střecha školy, oprava topení na OÚ, úprava dětského 
hřiště a další. 
Snahou je co nejvíce z uvedených (většinou) oprav v letošním 
roce dokončit.  
  Z dlouhodobějších a větších akcí je třeba uvést dokončení oprav 
komunikací. Projekčně je připravena a nyní probíhá stavební 
řízení na akci zpevnění svahu na horním řádku. Začíná se 
rozbíhat  projekční  příprava na výstavbu víceúčelového sálu. 
Výhledově se plánuje nákup úklidové techniky. 
 
 

Poplatky 
 
  Téměř v každém zpravodaji je sdělení, že místní poplatky jsou 
v podstatě daní, stejně jako např. daň z nemovitostí, která se platí 
finančnímu úřadu a pokud se včas a ve správné výši neuhradí, 
následuje penále, vymáhání, exekuce. S místními poplatky je to 
stejné, takže pokud se někdo domnívá, že se nic  neděje, když 
nezaplatí poplatek za odpad nebo psa,  je na velkém omylu. Obec 
je povinna poplatky zpětně vymáhat!  To jen pro ty, kteří  
„zapomněli“. Pro ty, kteří jsou ve špatné finanční situaci, 
umožníme provést platbu na základě dohodnutého splátkového 
kalendáře. Termín řádného uhrazení byl do 31. března 
 

 
Podomní prodejci 
 
  I přes mnohá varování se stále nechají někteří občané nalákat 
pozitivně naladěnými, mile vypadajícími a jako kniha mluvícími 
podomními prodejci. Ať už nabízí levnější telefonování, plyn za 
babku nebo elektřinu téměř zadarmo, nikdy smlouvu hned 
nepodepisujte. Je nutné si uvědomit, že smlouva a to jakákoliv se 
musí řádně a raději několikrát přečíst, ověřit informace v ní 
uvedené a teprve poté se rozhodnout, zda podepíšete či  nikoliv. 
Předejdete tím následným komplikacím z narychlo podepsané 
smlouvy. Ne vždy je ve smlouvě uvedeno to, co prodejce říká při 
prezentaci nabídky u dveří. Ne vždy je možné smlouvu jednoduše 
(bez sankcí) vypovědět či zrušit. Dávejte si také velký pozor na 
podomní prodejce zboží. Věřte, že výhodně koupeným 
fotoaparátem od „československy hovořícího Itala“ mnoho 
fotografií nepořídíte. 
 
 
Sběr starého  papíru 
Základní škola provede ve středu 18.dubna sběr starého papíru. 
Vytříděný a svázaný papír můžete nachystat před domy, děti ho 
odeberou 
.   

Slovo starosty 
Vážení spoluobčané,  
 
 
i když to tak podle šatníku zatím nevypadá, je jaro. A k jaru patří neodmyslitelně velikonoční svátky i s pondělním „mrskutem“. Přeji Vám, 
abyste si těchto pár svátečních dní i celé jarní období co nejlépe užili.  
 
                                                                                                                                                                                                           Libor Veverka                                                                 

 

Zprávy OÚ 
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Rozpočet na rok 2012 
 
  Zastupitelstvo obce dne 26.3.2012 schválilo rozpočet obce. 
Příjmy: 4.600.000,- Kč, financování (zůstatek z roku 2011) 
1.221.000,- Kč a výdaje  5.821.000,- Kč. Rozpočet byl tedy jako 
každý rok schválen vyrovnaný. 
 
 

Odpady - sběrný dvůr 
 
  Sběrný dvůr zůstane i nadále otevřen každou druhou sobotu 
(první sobota po svozu komunálního odpadu). Čas se mění. Dvůr 
bude otevřen do odvolání v čase od 16-18 hodin. Pro informaci 
uvádím, že obec Diváky v loňském roce zakoupila pozemek 
v areálu ZD, kam bude postupně k dočasnému uskladnění 
přesunut stavební a další materiál ze současného dvora za VÚB.. 
Tím se uvolní více prostoru pro potřeby separace odpadu. 
V letošním roce má být znovu otevřen dotační program na 
výstavbu sběrných dvorů, takže se opět pokusíme uspět se žádostí 
o dotaci. 
 
 
Územní plán 
 
  Probíhá tvorba nového územního plánu. Předpokládaný termín 
veřejného projednávání je červenec letošního roku. Územně 
plánovací dokumentace se může dotýkat zájmů každého občana 
obce. Je tedy vhodné se s ní v předstihu seznámit. Návrh je 
k nahlédnutí na obecním úřadě. 
 

Stále aktuální ! 
 
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.  
 

 Hasicí přístroje 
 
  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 loňského května k dispozici. 
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Kultura  -  škola  -  sport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

           Základní škola v Nikolčicích 
 

                     Je za námi již několik týdnů druhého pololetí školní 
...............rok..2011-2012. To první bylo uzavřeno v úterý 31. 
ledna.  V tomto pololetí prospělo celkem 134 žáků, z toho 
s vyznamenáním 83 žáků. Neprospěli čtyři žáci.                          
  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.  Pěkného  
úspěchu dosáhl M. Papež, který skončil na 5. mistě v okresním 
kole Pythagoriády, V. Strouhal  a J. Stejskal byli desátí. 
V okresním kole dějepisné olympiády byl osmý F. Čapka. 
V okresním kole zeměpisné olympiády skončila v kategorii 6. 
tříd T. Papežová na šestém místě a v kategorii 7. tříd byla K. 
Šoberová osmá. V rámci mezinárodní  soutěže ve skoku vysokém 
v Hustopečích pod názvem Hustopečské skákání se uskutečnil 
přebor okresu a v něm na třetím místě skončil v mladších žácích 
Vojtěch Kolegar. Ostatní naši závodníci se umístili kolem 
desátého místa. Na okresním přeboru ve šplhu  získal druhé místo 
P. Filípek, na pátém místě skončila J. Čutová, V. Vašíček a K. 
Blinkalová byli šestí  Naši chlapci skončili druzí v okrskovém 
finále v košíkové a okresní finále , které se uskutečnilo ve 
Valticích, potom vyhráli. V krajském kole , které se uskutečnilo 
v Kyjově, se umístili na pátém místě. V okrskovém finále ve 
florbalu byli mladší žáci čtvrtí a starší šestí.  V druhé polovině 
prosince se uskutečnil v hale výchovný koncert. Uskutečnila se 
také divadelní a filmová představení. Lyžařský kurz pro druhý 
stupeň se letos nekonal pro malý zájem žáků. V únoru se 
uskutečnil kurz pro žáky 1. stupně v Němčičkách. V současné 
době probíhá plavecký kurz žáků 2. a 3. třídy v Hustopečích.                            
  Co připravujeme. Na přelomu března a dubna se uskuteční 
v tělocvičně maškarní bál. 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. Naši 
žáci se zúčastní dalšího mezinárodního měření sil v atletice, 
házené a kopané, které se tentokrát bude konat koncem května 
v Šúrovcích na okrese Trnava. 
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. Letní dětský tábor v srpnu ani ozdravný pobyt v Chorvatsku 
letos pořádat nebudeme.                              
  Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2012 - 2013 proběhl  ve 
dnech 30. a 31. ledna 2012  Zapsáno bylo celkem 13 žáků 
                                                                                             

  PaedDr. Jaromír Čuta                        
                                                                                             
 

Obecní knihovna 
 
  Na úvod několik čísel ze statistiky knihovny z roku 2011. 
V minulém roce se zaregistrovalo 40 čtenářů, z toho 10 dětí do 
15-ti let, kteří si vypůjčili 836 knih. K 31.12. 2011 měla knihovna 
4993 svazků knih nejrůznějších žánrů. Navíc bylo zapůjčeno 192 
knih z výměnného fondu z Břeclavi. Je tedy z čeho vybírat, stačí 
jen se zaregistrovat a můžete číst. 
  V lednu letošního roku navštívily knihovnu děti z mateřské 
školky a také žáci 1. a 2. třídy základní školy a v březnu žáci 
školní družiny. Děti ze školky a školy pravidelně malují obrázky 
na nástěnku v knihovně a žáci školní družiny vytvořili postavičky 
z večerníčků, které knihovnu trvale zdobí. 
 I letos mohou děti získat Kinder vajíčko, tentokrát za vajíčko 
papírové či jiné, malované nebo jinak nazdobené, které přinesou 
do knihovny od Velikonoc do konce dubna.  
 

Eva Veverková 

 

Myslivecké sdružení Diváky 
 
  Kalendářní rok 2012 začal velice teplým a suchým lednem. 
Sucho je prakticky od loňského léta, což se nepříznivě projevilo 
na přírůstcích mladých zajíců a bažantí zvěře. Skutečná zima 
začala až 27. ledna, kdy teploty  výrazně poklesly pod bod mrazu. 
  V pátek 27. ledna jsme v sále OÚ  pořádali v pořadí již   „10. 
myslivecký ples.“Tentokrát jsme změnili muzikanty a to o dvě 
generace mladší, než bylo dříve zvykem. Tato změna výrazně 
zvýšila účast mladší generace. Po půlnoci se ples proměnil na 
diskotéku. Na naše poměry bylo v sále i hospodě doslova nabito. 
  V měsíci dubnu chceme pozvat děti z MŠ na návštěvu na 
mysliveckou chatu. 
  Na ukončení školního roku v neděli 24. června 2012 budeme 
pořádat pro děti prvního stupně ZŠ a mateřskou školku soutěž    
„ Příroda a myslivost v naší vesnici“ 
  Před koncem lovecké sezony dne 15. prosince 2012 jako 
každoročně budeme mít poslední leč po velkém honě v sále OÚ 
Diváky. Plánujeme i ples, ale to bude až v příštím roce 14. ledna. 
 

S pozdravem „myslivosti zdar“ 
Bořivoj Rozsíval 

 
        

TJ Diváky  
 
  Zima je nenávratně pryč a už nám začala jarní část soutěže, 
ročník 2011-2012. V kádru našich fotbalistů je 16 aktivních 
hráčů. Na hostování do Šitbořic odešel Tomáš Podlucký 
(pokolikáté, snad už potřetí?), pravidelně hrát budou Libor 
Veverka ml. a Mirek Mrhal. A i když přejeme Kometě, aby hrála 
(a vyhrála) finále Extraligy, čekáme, že bude hrát  Jakub Krejčí. 
Po podzimní části soutěže jsme skončili na šestém místě ve 
IV.třídě skupina C, získali jsme 14 bodů, skóre aktivní 18:14 
branek.Na mimořádné Valné Hromadě Českomoravského 
fotbalového svazu (ČMFS) 16.září 2011 bylo rozhodnuto o 
nástupnické organizaci. Nově se jmenuje Fotbalová Asociace 
České Republiky (FAČR). Dne 28. února 2012 zaniklo členství 
všem členům Tělovýchovných Jednot, Sokolů, Rapidů, 
Družstevníků, Tatranů, Slovanů a všech dalších klubů, které byly 
organizovány v celé republice v ČMFS. Do tohoto dne se 
zároveň museli všichni hráči, trenéři, funkcionáři a rozhodčí i 
ostatní členové přihlásit za členy nové organizace. S každou 
přihláškou se musí zaplatit 50 Kč – člen, podmínka členství ve 
FAČRu na letošní rok. Pro příští rok to má být již 200 Kč na 
člena. Jakým způsobem se budou přerozdělovat dotace a budou-li 
nějaké, je zatím nejasné. 
  8. června začíná slavnostním zahájením EURO 2012 – 
Mistrovství Evropy ve fotbale, které letos pořádají společně 
Polsko a Ukrajina. Naše reprezentace hraje v polském městě 
Wroclaw. Soupeři jsou 8.6 Rusové, 12.6. Řekové a 16.6. domácí 
Poláci. Pro zájemce upozorňuji, že České dráhy vypravují vlaky 
na každý zápas ve skupině. Vlak vyjíždí z Brna vždy v 9.00 hod 
(příjezd do Wroclavi v 15.00 hod, odjezd 2.30 hod po skončení 
zápasu). Veškeré informace najdou zájemci na webové stránce 
WWW.vlakemnaeuro.cz. Svým vlakem budou cestovat i naši 
reprezentanti. 
 

Rozpis  
NE    1.4.        15 : 30      Diváky  -  Starovice 
SO    7.4.        15 : 30      Boleradice  - Diváky 
NE    22.4.      16 : 30      Kurdějov - Diváky  
NE    29.4.      16 : 30      Diváky  -  Němčičky-V.P. 
NE    6.5.        16 : 30      Diváky   -  Nikolčice „B“ 
NE    13.5.      16 : 30      Horní Bojanovice  -  Diváky 
NE    20.5.      16 : 30      Diváky  -  V.Němčice „B“ 
NE    27.5.      14 : 15      Uherčice „B“  -  Diváky 
NE    3.6.        16 : 30      Šakvice  -   Divák 
NE    10.6.      16 : 30      Diváky – V. Hostěrádky  
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                 
 

  
 
 
 
 
    
 
                                                                         
                                                                         
 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       Den dětí          
 
                                           Jak již bylo zmíněno v prosincové                                                             
.........................................Habrůvce, připravuje     kulturní komise 
komise .........................ke Dni dětí zájezd do ZOO 
..........................................Lešná. Přihlásit se můžete na 
..........................................obecním úřadě nejpozději do 18. 
..........................................května, a to závazně. V případě, že se 
po ..................................přihlášení nebudete moci zájezdu 
..........................................zúčastnit, musíte za sebe najít náhradu 
.........................................-  je to z důvodu počtu míst v autobuse. 
.........................................Děti musí mít doprovod rodičů nebo 
jiné dospělé osoby. Doprava je zdarma, hradí se pouze vstupné. 
Bližší informace (čas odjezdu, možnost kočárků, sedaček apod.) 
budou včas sděleny. Žádná další akce ke Dni dětí se pro letošní 
rok nepřipravuje. 

     RP 
           

 
Velikonoce 
 
  Na sobotu 31. března připravila kulturní komise obecního úřadu 
akci s názvem Velkonoční zdobení perníčků a dekorací. Pro děti 
bylo napečeno přes dvě stě kusů perníčků, které si mohly 
nazdobit za pomoci ochotných „zdobiček“ paní Střelcové a 
Slovákové. Paní Flesarová si připravila velikonoční dekorace 
ubrouskovou technikou – a u stolu bylo pořád plno.  Tvořivost 
dětí, ale i dospělých se ukázala při výrobě velikonoční dekorace 
z vrbového proutí za  asistence Radky Nádeníčkové. Účast 
nebyla velká, přesto Ti, kteří se přišli podívat, něco si vyrobit 
nebo jen tak posedět u čaje, kávy a mazance, byli spokojeni a 
akci nám pochválili. Samozřejmě, že se najdou kritici,  je přece 
jednoduché, říct nic-moc, ale co tak nabídnout, že také něco 
udělají, nebo  pomohou třeba i nějakým nápadem? Tak třeba 
příště…. 

RP 
 

 

Neckiáda 
 
Pomalu můžete začít vymýšlet, tvořit a chystat plavidla na 
druhou neckiádu, kterou po loňské vydařené premiéře 
zopakujeme. 
 

      RP 
 

 

Vítání občánků 
 
  V neděli 1. dubna jsme přivítali mezi občany obce naše 
nejmladší. O kulturní program se tradičně postaraly děti mateřské 
a základní školy. Jen pro zajímavost, tradice Vítání občánků byla 
po několikaleté pauze obnovena v roce 2002. A troufám si říci, že 
rodiči i ostatními příbuznými je vnímána kladně. 
 
                           RP 
 

 

Dětský karneval 
 
  Dne 19. února se pořádal v místním sále ,,Dětský karneval“. 
Zúčastnily se ho různé masky. Na tanečním parketě byli 
princezny, víly, šašci, piráti, zvířátka,vodník, indián a dokonce i 
černoch. Zábavu pro děti připravili ŤUŤU a ŇUŇU ( paní Petra 
Klímová s kolegyní z divadla Koráb, brněnského divadla pro 
děti). Pro děti si přichystaly řadu soutěží, jako např. krmení 
draka, sbírání míčku, jízdu autem, let letadlem, zpívání a 
seznámení s obrem. Hry byly velice zábavné a děti šikovné, za 
odměnu děti dostávaly cukroví a nafukovací balonky ve tvaru 
zvířátek. Děkujeme za příjemné zpestření dětského karnevalu. 

                                   
NH 

 
 

 

 

Masopustní veselí 
 

  Tak jako už každý rok je v Divákách tradicí masopustní průvod, 
tak i letos se konal dne 25. února. Sraz všech masek byl před 
Obecním úřadem, kde úvodní proslov jako tradičně měl starosta 
obce Divák. Po úvodním proslovu jsme se vydali průvodem 
vesnicí. Lidé nám dávali peněžní i věcné dary. Po dokončení 
masopustního průvodu se konala ochutnávka v místním sále. 
Všechny nás překvapila velice malá účast. Je vidět, že televize, 
počítač a gaučing jsou přednější, než se jít pobavit mezi lidi. 

                                                                                                                                     NH 
 

 

Úklid sálu 
  Kulturní komise provedla větší úklid sálu (umytí osvětlení, 
vysátí pavučin a jiného znečištění, umytí oken atd.). Mohu říci, 
že sál po úklidu pěkně prokoukl. Tímto chci všem zúčastněným 
poděkovat.   

                                                                                                                                     
Luděk Hájek 

 
 

 

TURNAJ  
 

  3. března se v místním sále konal  obecní turnaj  
ve stolním tenise. Dopoledne proběhl turnaj  
žákovský, odpoledne pak patřilo mužům a  
ženám. Účastníků sice nebylo mnoho, ale                        
chci  věřit tomu, že kdo přišel, nebyl zklamán  a odcházel potěšen 
a posílen aktivním odpočinkem. V některých zápasech byly 
viděny i velmi dobré sportovní výkony, v jiných zase 
obdivuhodná a vytrvalá snaha správně se trefit…. 
Teď řeč čísel: 
Turnaj žáků – 8 účastníků   
 medailové pořadí:  1. Michal Gratcl 
                                2. David Hájek 
                                3. Petr Sokolář 
 

Turnaj žen – 8 účastnic !!! (velmi potěšitelné) 
 medailové pořadí: 1. Marie Ludinová 
                               2. Ivana Gratclová 
                               3. Naděžda Honzírková 
 

Turnaj mužů – 10 účastníků   
 medailové pořadí:  1. Libor Veverka 
                                2. Miloš Gloc 
                                3. Petr Chalupný 
 
  Chtěl bych také touto cestou poděkovat obci Diváky za 
poskytnutí zázemí, a také Aleši Guldanovi a Petru Sokolářovi za 
zajištění věcných cen od svých zaměstnavatelů. 
Fotografie najdete na obecních stránkách www.divaky.cz.                   
   

  Pavel Gratcl 
 
 
 

Proč se Velikonoce slaví při prvním 
jarním úplňku? 
 

  Slavení Velikonoc se odvozuje z židovské tradice. Ta byla 
spojena se dvěma svátky, které souvisejí s obnovou přírody. 
Prvním z nich byl svátek pastevecký – na jaře se rodí nová 
zvířata. Druhým byl svátek zemědělský, který je spojen 
s nekvašenými chleby a pálením prvního snopu úrody. Pro 
pastevce i zemědělce byl první jarní úplněk začátkem nového 
roku, a tedy i nového života. 
Židé pak před cca 3500 lety dali svátku jara nový význam 
svátkem Paschy: oslavou vyvedení židovského národa 
z egyptského otroctví. 
Současný význam pak Velikonoce dostaly Kristovou smrtí a 
zmrtvýchvstáním přede dvěma tisíci lety: láska a život jsou 
silnější než smrt. Hrob není konečnou stanicí života. Pouta, která 
brání našemu životu, se rozvazují. Skrze vzkříšení objevujeme 
nový život. 
                                                   Irena Kaňová 
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Archeologický výzkum v Divákách v roce 2011 
 

Od 11. do 29. července 2011 proběhla již dvanáctá etapa antropologicko-archeologického 
výzkumu v katastru obce Diváky, v místní trati Padělky nad humny. Výzkum probíhá od roku 
2000 na základě spolupráce mezi Ústavem antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
Univerzity a Ústavem archeologické památkové péče v Brně a za podpory Obecního úřadu v 
Divákách. Lokalita byla objevena koncem devadesátých let minulého století panem Jaroslavem 
Němečkem. V letech 2000-2010 bylo při výzkumech na lokalitě odkryto více než 160 
slovanských hrobů ze střední a mladší doby hradištní, tedy z 9. a 11. století. Stopy lidské činnosti 
na návrší v Divákách jsou ovšem daleko starší. Sahají až do období kolem 4500 let př. n. l., z 
něhož pocházejí nejstarší nálezy na lokalitě. Jedná se o několik objektů kultury s moravskou 
malovanou keramikou s fragmenty keramiky a zvířecími kostmi. Z mladších pravěkých kultur lze 
zmínit depot tří nádobek kultury zvoncovitých pohárů, dva kostrové hroby věteřovské kultury, či 
tři žárové hroby z mladší doby bronzové. Při výzkumu byly objeveny také dva vojenské okopy 
německé armády z období druhé světové války. 
  V roce 2011 se výzkum soustředil na západní okraj pohřebiště. Bylo prozkoumáno 12 hrobů z 9. 
století. Dva z nich byly výklenkové. V několika hrobech byly nalezeny zbytky dřevěných 
konstrukcí a rakví. Zajímavý je nález z hrobu 206, kde byl mrtvý obložen několika kameny. 
Z hrobové výbavy byly nejčastěji nalézány nože. Ve třech hrobech byly nalezeny také 
jednoduché šperky (náušnice, korálky, gombík). Na přítomnost bojovnické vrstvy obyvatelstva 
ukazují jezdecké ostruhy nalezené v hrobu 211 a železné kopí z hrobu 214. Kosterní pozůstatky i 
artefakty byly zdokumentovány, vyzvednuty a převezeny na Ústav antropologie Masarykovy 

univerzity, kde budou podrobeny dalším analýzám a poté předány do regionálního muzea v Mikulově. Jelikož pohřebiště pokračuje dále 
západním směrem, je na červenec 2012 naplánována další etapa tohoto výzkumu. 
 

Mgr.Tomáš Mořkovský, Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita 
 
 

POZVÁNKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plán kulturních a sportovních akcí  v obci Diváky na rok 2012 
        Měsíc Den Název akce Organizátor 
Duben     30.4. Pálení čarodějnic   rybáři  

13.5.  Den matek   ZŠ,MŠ + OÚ 
19.5. Májová zábava kulturní komise 

Květen 

   
2.6. Zájezd  do ZOO Lešná         kulturní komise 

22. -23..6 Agrotec Rally Agrotec autoklub 
 Červen 

24.6. Myslivost MS 
xx Neckiáda kulturní komise Červenec 
xx Letní noc Tělovýchovná jednota 

Srpen 18. – 19. 8. Hody                            stárci 
15.-16. 9. Automobilové závody do 

vrchu 
LMBC, o.s. Září 

 
 

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

Diváčtí rybáři srdečně zvou na  
„Pálení čarodějnic“, 
které se koná 30. dubna 2012  
od 17 hodin na rybníku. 
 
 
 
 
 

Památník písemnictví na Moravě 
pořádá výstavu 

Alois a Vilém Mrštíkové 
Vystavované jsou mimo jiné autorské rukopisy – často 
psané z jedné strany rukou Aloisovou, z druhé Vilémovou, 
korespondence, ale i dobové dokumenty a fotografie, 
vyprávějící dramatický příběh dvou literátů úzce spjatých s 
moravským venkovem, především s vesnicí Diváky.  
Památník se nachází v prostorách benediktinského kláštera 
v Rajhradě. Výstava je k vidění od 29.3.2012 - 26.8.2012   
 
 
 

 

HODY 2012 
    

Termín hodů je : 18. a 19. srpna. 
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Vzpomínka na Viléma Mrštíka 
 
  Dne 2.března uplynulo 100 let od úmrtí literárního a výtvarného kritika, překladatele a spisovatele Viléma Mrštíka. Do literatury vstupuje 
v období, kdy se česká společnost nachází v krizi politické, veřejné i kulturní. Bouřlivák, který nezná nebezpečí a nesnáší odpor, působí 
svými kritikami na tehdejší českou kulturní společnosti jako dynamitové patrony. Problém jeho individuality byl generační – stylem myšlení 
byl o generaci před svými současníky, proto nebyl chápán. Přes zářivý nástup, díky neutěšenému sociálnímu postavení (neměl žádné 
praktické zaměstnání) a poznání, že je natolik spoután svojí vlastní tvorbou, v níž vidí své poslání, rezignuje a z Prahy odchází do Divák. 
Z existenčních důvodů překládá díla ruských, polských a francouzských realistů a stává se propagátorem realismu. Psané slovo bylo 
v tehdejší době hlavním komunikačním prostředkem, Vilém byl jediným českým prozaikem, který měl svůj styl. Jeho výchozím stanoviskem 
byla nahá pravda, viděná bez zábran, ovšem umělecky cítěná a vyjádřená. Tyto názory uplatňoval ve své vlastní tvorbě, kde svůj výbušný 
temperament spojoval s dříčskou pracovitostí a myslitelskou bystrostí. Vynalézal prvky a prostředky, které znamenaly revoluci ve výrazu i 
v prostředcích zobrazení. Promítal do díla své nejlepší myšlenky a představy estetické. Každé jeho dílo má svou skrytou pointu, výraznou 
myšlenku, hlubší životní smysl. Impresionistické prvky jsou součástí širšího kontextu, jemuž se motivačně podřizují. Psal jako nikdo před 
ním, svým stylem šokoval zdejší čtenářskou i odbornou veřejnost – „skvělé barevné vidění skutečnosti, nesčetné odstíny barev, tvarů, obrysů 
a různé kombinace vizuálních jevů s jevy jiného smyslového řádu. Jsou to orgie smyslové obraznosti. Vilém útočí na všechny čtenářovy 
smysly najednou. Virtuosní kousky! Je mistrem v používání metafor přenášejících smyslové zážitky jednoho druhu do okruhu zcela jiného, 
například sluchové do okruhu vizuálního, čichové do sféry zvukové…“. Své nejlepší myšlenky vložil do neprávem opomíjených, dnešnímu 
čtenáři téměř neznalých souborů krátkých povídek – črt, vydaných pod názvy „Obrázky“, „Kniha cest“, a „Zlatá nit“. Tato dílka jsou 
vnímána jako verše prózou. Vyznačují se většinou skrytou pointou, mají svoji hloubku, cit, dovedou člověka pohladit. 
Před sto lety se uzavírá životní pouť geniálního tvůrce, malíře slova, jednoho z mála, který se za svého života dočkal světské slávy. 
  V Památníku národního písemnictví v Rajhradě je otevřena výstava o tvorbě Viléma Mrštíka, v Českém rozhlasu Brno a dalších stanicích 
budou o něm uvedeny medailony.  
                                                                                                                           Jaroslav Němeček 
 

 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2012 

 

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.1.2012 do 31.3.2012 
 
 

   
Narození:                                    Sňatky:                                        Úmrtí :                                                                                                               
                                                                                                                                             Marie Klimešová 
          František Chalupný 
          Lubomír Hájek  

 

Blahopřejeme jubilantům : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

 

                                       
 
 
 
Termín uzávěrky dalšího čísla : 25.7.2012 
 
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:  
63 let    Mrhal Rostislav  
73 let    Macuš Anton   
75 let    Guldan Zdeněk               
80 let    Valíček Josef 
81 let    Gratclová Anděla 
82 let    Kutálková Otilie 
82 let    Čurdová Blahoslava 
87 let    Ryšavá Marie 
 
     

Únor: 
61 let    Kosina Ivan 
64 let    Skřivánková Ludmila 
66 let    Tesařová Květoslava 
66 let    Zdražilová Zora  
67 let    Kaňová Jana  
69 let    Kilingerová Zdeňka 
72 let    Hájková Ludmila 
77 let    Tesař Miloš 
 

Březen: 
60 let     Nasadilová Věra 
61 let     Kleinová Eliška 
63 let     Střelcová Helena 
65 let     Horák Jan 
67 let     Guldanová Evženie 
69 let     Tesař Karel 
69 let     Čuta Rostislav 
74 let     Hájek Antonín 
76 let     Suchánek Stanislav 
79 let     Neugebaur Jaroslav 
83 let     Bínek František 
89 let     Strouhalová Marie 

V prosincové Habrůvce jsme  nedopatřením  
neuvedli mezi jubilanty paní Josefu 
Urbanovou, která se v prosinci dožila 75 let. 
Omlouváme se a dodatečně blahopřejeme. 
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