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Dyž sem šel na hody,
šel sem si pod pérečkem.
Má milá se dívala
ej, na mě okénečkem.

Hody!
Jaký

to čarovný zvuk pro veselé dítě Moravy! V
městě vzdálený synek, v přespolní službě sloužící
dcerka - kdyby po celý rok ni jedním vzdechem
nevzpomněli milé své dědiny, na hody jistě
doběhnou nebo ve vzpomínkách zatoulají se do své
rodní vsi. Není veselejších, není bezstarostnějších
svátků nad ty svátky, není dnů sytějších a
rozmařilejších, není chvil lehkomyslnějších a
hýřivějších, nežli jsou hody. člověk , který po celý
rok se nikdy řádně nenajedl a žaludek po celý rok
šidil zemákem a kořalkou - na hody mu dopřeje, co
hrdlo ráčí.
Dětem až k hodům rodiče pořizují šaty, synek až k
hodům si chystá nové čizmy, děvče, kdyby po celý
rok na sebe kouska hadru nekoupilo, k hodům jistě si
zaspoří na nový šátek, hedbávný fěrtoch, nové
rukávce, sukni a bůhvíco ještě, čeho snad ani
nepotřebuje. Byla-li komu zlatka po celý rok
bohatstvím - na hody jsou všecky milióny světa
plevou, v kapse pálí kdejaký groš.
Už čtrnáct dní před hody i nevědomý tušit může, že
nadejdou dny zvláštní ceny, dny neobyčejně
slavnostní. Po polích sklízejí bezmála už jen mužští
a stařeny. Ženské kutí doma a tak mají napilno, že
s nimi není žádného pořízení. Co pořád dělají - to

vědí jen svatí - vždyť ani pro Pána Boha času
nemají! Seškrabují od rána do večera ušpiněné a
rozpukané zdi zvenčí, umazují, rovnají, hladí, uschlé
do bělounka líčí čerstvě koupeným vápnem, že
bílým jasem pak svítí jak padlý sníh. A sotva je
zalíčen vrch, už zas hospodyně podrovnávku dole
maluje barvou modrou nebo zelenavě bledou ,a to
rukou tak jistou a hbitou, že v čáře není sebemenší
úchylky.
Parádnice ani na tom nemají dost. Těm teprv
nastává práce nejdůležitější. S talířem plným
roztodivných barev jak s paletou malíř chodí od
okna k oknu a zas ke dveřím a klečmo i stoje
pouhým dřívkem malují nejspletenější ornamenty a
ptáčky, jablíčka a kvítí, jakých neměl snad nikdy ani
boží ráj. Pravda - to všecko dělají naše hospodyně
dva - i třikráte do roka, na jaře i před každými
svátky, ale před hody přece jen je to práce
nejznamenitější, nejdůkladnější, nejdůležitější, a
kdyby i zemáky na poli zmrznout měli, habrůvská
hospodyně ví svoje a jiný zas svoje, "Deť be hjináč
haňbó nemuhla hani před dům, vepadalo be to
hunich jak hu cigánů!" Domek mít na hody
čisťounký jak panenku, bílý jak klícku - to už je tak
pýcha hospodyně, vyplnění habrůvského zákona.
Pak teprv líčí se kutloch uvnitř, umývají okna, na
hliněné podlaze seškrabují hrby, čerstvým slínem
umazují se vyšlapané dolíky, žlutou hlinkou zarovná
se půda kole zdí a teprv v sobotu před samými hody
hospodyně podlahu i síň a schody před domem a
"před našima" mezi zahrádkami vysype jemným a
žluťounkým pískem v ozdobných křivkách, až je
půda jako malovaná.
Alois a Vilém Mrštníkové, Rok na vsi, I

Slovo starosty
Léto, prázdniny, dovolená… a letní číslo

nové

Habrůvky je tady.
Letošní teplé a suché letní počasí někoho potěší,
jiného ne. Nikdy to nebude „akorát“. Přírodu na
rozdíl od spousty věcí okolo nás neovlivníme,
musíme se jí přizpůsobit a naučit se jí chápat.

Podle vědců ale slunce za několik miliónů let
vyhasne, tak si ho ještě užijme.
Vážení čtenáři Habrůvky, přeji Vám zbytek léta,
který bude prosycen sluncem a dobrou náladou.

Libor Veverka

Zprávy OÚ
Zámek
Situace

okolo zámku je natolik zamotaná a
nejasná, že se k tomuto tématu rozepíšu
poněkud více a shrnu dosavadní průběh jednání.
V roce 1998 (k 1.červenci) bylo zrušeno učiliště
v Divákách
sloučením
s
učilištěm
v Hustopečích. Zastupitelstvo obce na tuto
zprávu reagovalo a na nejbližším zasedání
rozhodlo požádat dle tehdy platných zákonů o
převod nepotřebného státního majetku na obec
pro zřízení domova důchodců. Okresní úřad
v reakci na tuto žádost vyzval obec, aby
zpracovala a předložila tzv. registr investic
Ministerstva financí. Obec při zpracování
registru vycházela ze dvou studií na využití
objektů od prof. Ing. arch. Miroslava Martínka,
CSc. Celkové náklady cca 45 mil. Kč při
kapacitě cca 120 míst.K převodu majetku
chybělo vyjádření Školského úřadu v Břeclavi o
nepotřebnosti. V této době se do celé záležitosti
začal opět vkládat Okresní úřad v Břeclavi.
V roce 1999 (25.října) došlo k uzavření smlouvy
mezi Obcí Diváky a MŠMT o bezúplatném
převodu majetku bývalého SOUE. Tuto
smlouvu mělo potvrdit ještě Ministerstvo
financí. Úředníci Ministerstva financí tak

neučinili (smlouva obsahovala formální
nedostatky). Následovala další korespondence
na ministerstva, vládu i parlament. Během
tohoto období došlo i k výměně přednosty
okresního úřadu v Břeclavi.
Ing. Ondruškovou nahradil Dymo Piškula.
Nový přednosta rozdával sliby pomoci
s řešením vzniklé situace jako mávátka do
průvodu, ale neudělal nic. (S odkládáním
převodu se zvyšovala i cena rekonstrukce –
v roce 2001 – 67,5 mil Kč). A tak se majetek
státu stal majetkem kraje. Korespondence obce,
Mikroregionu Hustopečsko i osobní jednání –
vše se přesunulo na úroveň kraje. Jednání
s hejtmanem Ing. Juránkem, kterého se účastnil
bývalý starosta pan Gracl a předseda
Mikroregionu Hustopečsko Ing. Teplý byla
velmi korektní a věcná. Hejtman vyjádřil
podporu projektu předloženého obcí Diváky.
Kraj ovšem musel opakovat celý proces před
převodem, tj. nabídnout objekty pro využití
v rámci
krajem zřizovaných organizací
(školství, zdravotnictví a dalším). Komise
majetková Krajského úřadu již v květnu
konstatovala, že o majetek kraj nemá zájem, ale
doporučila vzhledem k velikosti učinit nabídku
krajským organizacím ještě jednou. 20. června
na dalším zasedání tato komise učinila závěr, že
z důvodu nezájmu krajských organizací
navrhuje bezúplatný převod na Obec Diváky.

Rada Jihomoravského kraje tento materiál
projednávala 3.7.2003. Do dnešního dne, tento
příspěvek dopisuji 11.8.2003, tedy víc jak měsíc
po projednání, nedostala obec z kraje oficiální
odpověď na svoji žádost. Nyní probíhají
intenzivní jednání s jednotlivými krajskými
zastupiteli i politickými stranami, které mají
v krajském zastupitelstvu zastoupení, s cílem
přesvědčit tyto volené zástupce kraje (příští rok
jsou volby do krajského zastupitelstva) o
správnosti záměru Obce Diváky. Podporu Obci
Diváky vyjádřil opět celý Mikroregion
Hustopečsko, Mikroregion Kloboucko i
Mikroregion Čistá Jihlava (okolí Pohořelic).
Dohromady 36 obcí, ve kterých žije téměř
50 000 obyvatel. Další aktuální informace
můžete průběžně získat na Obecním úřadě
v Divákách.

Opravy na hřbitově
Na

hřbitově pokračují opravy a úpravy po
etapách od jara. K nové zdi neseděly mokré a
poničené sloupy u vstupu a také litinová brána
potřebovala opravu. Sloupy jsou celé opraveny
sanační omítkou, která by měla zaručit, že
zemní vlhkost nebude po omítce vzlínat. Na
bráně byly doplněny odlomené části. Poslední
asi 3 m dlouhá rozpadající se zeď mezi bránou a
márnicí byla zatím posledním počinem.

Odpady
Od 1. července došlo ke
změně firmy
odvážející z obce odpad. Firmu Musil Klobouky
nahradila firma HANTÁLY, a.s. se sídlem ve
Velkých Pavlovicích. Tímto krokem jsme se

dostali na nutný standard v nakládání s odpady
nejen komunálními, ale i nebezpečnými.
Za VÚB je vybudován nový přístřešek určený
na přechodné skladování nebezpečných odpadů,
samozřejmě ve speciálních kontejnerech, které
dodá svozová firma.
Mezi tyto odpady patří:
1. plastové láhve
2. Aku-baterie
3. ledničky
4. televizory
5. zářivky
6. pneumatiky (do velikosti Avie)
7. barvy – laky

Dále bude vyčleněn prostor na papír. Ten
přidáme škole, pokud bude organizovat sběr. U
obchodu Jednoty zůstane kontejner na plastové i
skleněné láhve. Na sběrném dvoře je také jeden
kontejner na sklo větších rozměrů (např. sklo
z oken). V září uzavřeme ještě jednu novou
smlouvu týkající se odpadů a to s firmou EKOKOM, a.s., která (teď použiji pro vysvětlení
veliké zjednodušení) platí obci za třídění
odpadů. V praxi to znamená, že čím více
odpadů vytřídíme, tím více peněz dostaneme od
EKO-KOMU a také zaplatíme méně za ukládku
odpadů na skládku v Martinicích. Ještě letos se
začne praktikovat i pytlový sběr plastových
lahví. Každá domácnost dostane dle počtu osob
plastové pytle, které se budou ve stanovených
termínech svážet od domů na sběrný dvůr, kde
je převezme svozová firma k recyklaci. Možnost
přinést platové láhve na sběrný dvůr
samozřejmě zůstane zachována. Do plastových
lahví patří jen tzv. PET LÁHVE – od limonád,
minerálek a to bílé, modré a zelené. Láhve od
octa ani např. kelímky od jogurtů sem nepatří –
toto je komunální odpad určený na skládku.
Něco jiného jsou ovšem obaly (krabice) od
mléka, kefírů, džusů apod. Tyto obaly jsou
žádaným recyklátem a dostanete na ně také
pytle. Do konce roku je období, které můžeme
nazvat přechodným. Během této doby bude
určitá benevolence neboli česky řečeno přivření
oka nad obsahem popelnic. Pokud od nového
roku svozová firma zjistí v popelnici odpad,
který má být vytříděn, tak tuto popelnici
nevyveze. Na zažití změn v nakládání s odpady

máme ještě pět měsíců. Věřím, že Diváky budou
v dohledné době dávány za vzor třídění i pro
obce, které tento systém praktikují už delší
dobu. Další informace k této problematice vám
rád poskytnu na Obecním úřadě.

Obecní rozhlas - SMS
Po zveřejnění informace v minulém zpravodaji,

Dar nemocnici
V měsíci

červnu požádala ředitelka Městské
nemocnice Hustopeče obce a města regionu o
účelový dar na zakoupení laparoskopu, který se
používá
pro
operace
v dutině
břišní.
Zastupitelstvo rozhodlo poskytnout dar ve výši
20 Kč na jednoho obyvatele obce, t.j 9180 Kč.

že se pro letošní rok s velkou investicí do
rozhlasu nepočítá, že budeme provádět jen
nutnou údržbu, nastala situace, že přestala
fungovat nejprve část rozhlasu v záhumnech a
hned nato i na dolním konci. Nyní je téměř
„vše“ v pořádku, ještě trochu pokulhává
hlasitost mluveného slova. Vzhledem ke stáří
ústředny se zatím nepodařilo tento problém
odstranit.
Zasílání SMS zpráv se již stalo samozřejmostí
pro 62 majitelů mobilních telefonů.
starosta obce

Kultura - škola - sport

Výstava
„Diváky ve fotografii“
Na výstavě „Místní lidová tvorba“ v minulém
roce vznikl nápad uspořádat výstavu další a to
na téma:“Diváky ve fotografii“. Nápad je to jistě
dobrý, ALE …! To veliké „ALE…“ znamená,
že tato výstava vyžaduje pomoc a ochotu všech
občanů, kteří nějaké starší či novější fotografie
vlastní, aby je našli, prohlédli, a pak také nabídli
k vystavení. Je tato výstava o nás samotných a
naší historii reálná? To se asi zeptejme každý
sám sebe. Ještě pár slov k samotnému
„nápadu“…

Protože fotografie mohou být různé i velmi
odlišné, bylo navrženo výstavu tématicky
rozdělit, a to na fotografie:
1. domy, ulice, místa
2. osoby a osobnosti
3. události (hody, svatby, apod.).
O zapůjčených fotografiích by byla vedena
přesná evidence jako u výstavy minulé, aby
všechny mohly být vráceny svým majitelům.
Kontaktní osoby:
Jaroslav Němeček, tel.: 519 421 909
Pavel Gratcl,
tel.: 519 421 959
Květa Rozsívalová, tel.: 519 421 966
V minulém čísle „Habrůvky“ již byla tato
výzva zveřejněna, ale odezva byla téměř
nulová. Z toho důvodu tuto výzvu ještě
jednou opakujeme…
pg

Obecní znak a prapor

místa: Jaroslav Mrkvica, Veronika Novotná a
Petr Vintrlík. Celkově jako družstvo se umístili
na skvělém druhém místě v rámci okresu.

Zastupitelstvo obce se pokouší vytvořit návrh
obecního znaku a praporu. Tímto vyzývá
občany obce, kteří by k výše uvedenému tématu
měli něco přínosného, aby se obrátili, na Obecní
úřad nebo na p. Pavla Gratcla (tel. 519 421 959).
Nebojte se a nestyďte se ozvat a pomozte tak
vytvořit něco pro sebe, pro nás i pro příští
generace!

Vavříny získávali naši žáci také ve sportovních
soutěžích. V plaveckých soutěžích 1.stupně
základních škol získal Dominik Ženatý výborné
druhé místo, spolu s Pavlem Vahalou a
Michalem Sedlem skončili druzí v soutěži
družstev. V atletickém čtyřboji si nejlépe vedli:
Petr Brychta a Klára Otřísalová, kteří získali
druhá místa, na 3.místě se umístila Jana
Vídenská. Mladší chlapci zvítězili v okrskovém
kole malé kopanép.g.
a v okresním finále obsadili
3.místo. Vyvrcholením sportovního snažení pak
byly soutěže na Slovensku. Naši žáci dokázali
zvítězit
ve 4.ročníku Šúrovských her
s obrovským náskokem. V této mezinárodní
soutěži vesnických škol v atletice, házené a
kopané získali naši žáci všechny nejcennější
trofeje ve všech uvedených sportech. Filip
Neugebauer byl vyhlášen nejlepším sportovcem
her, když dokázal zvítězit v běhu na 800 m a ve
výšce. Další první místa v atletických soutěžích
získali: Klára Otřísalová v běhu na 60 m a 60 m
překážek, Helena Remová na 300 m, Denisa
Vintrlíková a Jiří Neuberg ve vrhu koulí,
Vojtěch Konečný ve skoku dalekém. Na
stupních vítězů dále stáli: Kamil Vintrlík, Šárka
Strouhalová, Helena Šibíčková, Zdeněk Bradáč,
Petr Brychta, Jiří Petrla, Tomáš Stehlík, Jana
Smekalová, Josef Fidler.
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Základní škola
v Nikolčicích
Školní rok 2002/2003 dospěl ke svému závěru.
Byl slavnostně ukončen 27. června, kdy žáci
obdrželi vysvědčení, které je zhodnocením
jejich celoroční práce. Jarní měsíce přinesly
vyvrcholení
v naukových
i
sportovních
soutěžích v rámci školy, okrsku, okresu i kraje.
A jako každým rokem naši žáci potvrdili
vysokou kvalitu.
Nejvýraznější úspěch zaznamenala Klára
Blinkalová, která ve své kategorii dokázala
zvítězit v regionálním kole recitační soutěže.
V této samé soutěži obsadila 2.místo Žaneta
Strouhalová a 3. místo Lukáš Strouhal.
V okresním kolo Pythagoriády obsadil Lukáš
Vintrlík 4.místo, na šestých místech potom
skončili: Petr Sáček a Miloš Gloc a 7.místo
získala Šárka Strouhalová. V matematické
olympiádě v okresním kole získala 5.místo
Ivana Novotná. V okresním kole zeměpisné
olympiády obsadili ve svých katergoriích šestá

Naše škola pořádala v jarních měsících řadu
místních, okrskových i okresních soutěží.
V červnu odjeli mnozí naši žáci a učitelé spolu
s rodiči na ozdravný pobytový zájezd do Itálie.
Koncem měsíce proběhnou ještě další soutěže, o
kterých Vás budeme informovat v dalších
číslech časopisu. Tradičně pořádáme v srpnu
prázdninový tábor pro děti ve Svojanově u
Poličky.
Je dokončena úprava fasády budovy školy. Od
února se měnila všechna okna ve staré části,
pokračovalo se se štukováním fasády a jejím
nátěrem. Dále byly vyměněny všechny rýny a
parapety. V červenci jsme provedli malování ve
školních budovách v Divákách i v Nikolčicích.
Závěrem chci poděkovat všem našim žákům za
jejich snahu a píli. Všem úspěšným děkuji a
blahopřeji za dosažené výsledky. Zejména

vyzvedávám ty žáky 9.třídy, kteří nás po celou
dobu vzorně reprezentovali: Petr Brychta, Filip
Neugebauer, Jiří Petrla, Petr Nečas, Kamil a
Petr Vintrlíkovi, Jan Papež, Vojtěch Konečný,
Denisa Vintrlíková.
Děkuji také všem učitelům a dalším
zaměstnancům školy za dobře odvedenou práci.
Velmi příznivě hodnotím přístup Obecních
úřadů v Nikolčicích, Křepicích a Divákách
k naší škole a touto cestu jim děkuji.
Přeji všem našim dětem, učitelům, provozním
zaměstnancům a všem dobrým lidem příjemné
prožití zbytku prázdnin a dovolených.
ředitel školy: PaedDr. Jaromír Čuta

TJ Diváky – oddíl kopané
V dnešním

Občasníku obce Diváky vám
přinášíme informace o uplynulé fotbalové
sezóně, rozpis nové a několik informací o
žácích.
Naši malou obec reprezentují v okresní soutěži
III.B třídy místní hráči: Čuta Radek, Gratzl
Pavel, Kilián Antonín, Mrhal Miroslav, Petráš
Zdeněk, Sáček Jindřich, Sokolář Petr a

Konečné pořadí
1. Dr. Nikolčice
2. Sok. Strachotín
3. Sok. Starovice
4. Sokol Přibice
5. Sok. Pouzdřany
6. Sok. Ivaň
7. Sok. Krumvíř
8. TJ Diváky
9. Sok. Starovičky
10. Dyn. Velký Dvůr
11. Sok. Němčičky
12. Sok. Brumovice
13. Sok. Šitbořice
14. S. V. Němčice B
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Žemlička Miroslav, občas Stehlík Radek,
Guldan Aleš a Gracl Pavel. Z přespolních:
Sokolář Vladimír (V. Němčice), Toncr Luděk
(Hustopeče), Hekl Bronislav, Kamenský
Roman, Matýšek David, Partyka Pavel a
Šebesta Jiří (Kurdějov).
Při hodnocení uplynulé sezóny musíme
konstatovat, že se nám nepodařilo udržet skvělé
páté místě z podzimu a na jaře jsme klesli na
místo osmé. Špatné výsledky pokračovaly i na
pohárových turnajích doma, v Horních
Bojanovicích a Boleradicích. Vždy jsme
skončili na posledním čtvrtém místě.
V současné době můžeme našim fotbalistům
popřát mnoho dobrých fotbalových výsledků
v nastávající sezóně, která začala 10.8.2003 na
hřišti v Němčičkách. Máme zájem na tom, aby
naši občané reprezentovali obec pod hlavičkou
TJ Diváky. Z toho důvodu se obracíme na
rodiče a jejich syny, kteří chtějí hrát kopanou,
aby provedli zaregistrování v místní organizaci.
I když nemáme oddíl žáků ani dorostu,
zajistíme vám přeřazení do fotbalových klubů
okolních obcí dle vašeho přání. Po dosažení
věku 17-ti let může již hrát za mužstvo Divák.
Hlásit se můžete u p. Karla Stehlíka, p. Petra
Sokoláře popř. u kteréhokoliv člena výboru.

Fotbalová sezóna 2003/2004 podzim
výsledek

body

1.kolo neděle 10.8.2003
16:30
Sok. Němčičky - TJ Diváky
2.kolo neděle 17.8.2003
TJ Diváky - Sok. Ivaň

16:30

3.kolo neděle 24.8.2003
16:30
Sok. Přibice "A" - TJ Diváky
4.kolo neděle 31.8.2003
16:30
Sok. Starovičky - TJ Diváky
5.kolo neděle 7.9.2003
TJ Diváky - Sok. Krumvíř

16:30

6.kolo neděle 14.9.2003
16:30
Sok. Pouzdřany - TJ Diváky
7.kolo neděle 21.9.2003
TJ Diváky - Sok. Starovice

16:00

8.kolo neděle 28.9.2003
Sok. Nosislav - TJ Diváky

16:00

9.kolo neděle 5.10.2003
15:30
TJ Diváky - Sok. Brumovice
10.kolo neděle 12.10.2003 15:30
Sok. Křepice "A" - TJ Diváky
11.kolo neděle 19.10.2003 15:00
TJ Diváky - Zetor Pasohlávky
12.kolo neděle 26.10.2003 14:00
Dynamo Velký Dvůr - TJ Diváky
13.kolo neděle 2.11.2003 13:30
TJ Diváky - Sok. Strachotín "A"

Za TJ Hekl Jaroslav

Myslivecké sdružení
Diváky

Myslivecké

sdružení
Diváky vykonává „právo
myslivosti“ na pronajaté
honitbě od Honebního společenstva Diváky.
Výměra honitby činí 535 hektarů. Pronajatá
honitba sousedí s těmito dalšími honitbami:

Šitbořice, Nikolčice, Boleradice, Boleradice –
Martinice,
Lesní
závod
Židlochovice.
V současné době má MS Diváky 17 aktivních
členů. Předsedou MS je Bořivoj Rozsíval,
hospodářem Jaromír Čuta ml., místopředsedou
Jaroslav Neugebauer, pokladníkem Rostislav
Komárek, jednatelem Jaroslav Rozsíval.
V majetku MS je chata – hájenka na Vrchním
řádku, dále pak umělá liščí nora na vrchu
Komínky a veškerá krmná a skladovací zařízení
v revíru, jakož i lovecké posedy a kazatelny.
Obsahem naší péče o zvěř je její ochrana, její
chov a péče o její zdravotní stav. Cílem potom
je, aby zvěř byla zdravá, silná ve zvěřině i
trofeji, a která si zachovává všechny přirozené
vlastnosti zvířat žijících v přírodě. Význam péče
o zvěř se neustále zvyšuje a klade na nás
myslivce stále větší požadavky, neboť v
důsledku vědeckotechnického rozvoje se
vhodné životní prostředí zmenšuje a zhoršuje.
Také vztahy mezi myslivostí na jedné straně a
veřejností,
zemědělstvím
a
lesním
hospodářstvím na straně druhé jsou stále
složitější. Zákon o myslivosti ukládá každému
uživateli honitby chránit zvěř před nepříznivými
vlivy (zejména před strádáním a to řádným
přikrmováním), před dravou zvěří (dříve zvanou
škodnou) a škodlivými zvířaty i před
nepříznivými zásahy člověka.
Naše honitba, která je svým charakterem řazena
mezi honitby smíšené (zemědělské pozemky,
lesní plochy), se jeví jako ideální pro chov
drobné zvěře (zajíc, bažant) a velké zvěře (srnčí
zvěř). A právě na chov této uvedené zvěře se
nejvíce zaměřujeme. V rámci chovu zvěře
vycházíme ze znalosti biologických zvláštností
a potřeb jednotlivých druhů zvěře. Jedná se o
záměrnou činnost, jejímž cílem je stálé
zlepšování kvality zvěře úpravou jejího
početního stavu a poměru pohlaví a zlepšování
životních podmínek. Snažíme se, aby chov
zvěře byl rozumně usměrňován tak, aby
nenarušoval zájmy zemědělství a lesního
hospodářství.
V rámci kulturně-propagační činnosti se
snažíme propagovat a ukazovat myslivost
prostřednictvím akcí: Červen –
měsíc

myslivosti, Poslední leč, Myslivecký ples,
Myslivecké dny dětí apod. Snažíme se také co
nejlépe dodržovat myslivecké tradice, zvyky,
mluvu a odívání, které mají v naší zemi velmi
bohatou historii.
Velmi pozitivně hodnotíme kladný vztah
veřejnosti v obci k naší myslivecké organizaci.
Současně obráceně děkujeme všem našim

spoluobčanům, kteří se chovají k přírodě šetrně,
kteří ctí životní prostředí všech druhů zvěře a
kteří se ztotožňují se všemi zákonitostmi naší
krásné přírody.
Myslivosti zdar!
Za MS Diváky PaeDr. Jaromír Čuta

Z kronik

Nebyl generálem, ale
poroučel celé zelené armádě

Divácké panství bylo v držení řádu jezuitského
od let 1587 až do 1773. V té době kvetlo
rybnikářství. Při osadě byly udržovány tři lovné
rybníky: Starý, Nový a „u cihelny.“ Až k bývalé
cihelně sahal les, který byl teprve později
vykácen. Z původního lesa zbyl do naších časů
jen mohutný dub, jehož stáří se odhaduje na 600
let. Říká se tam „u dubu.“ Za dubem v lese
stávaly až do r. 1879 dvě chaloupky, byly to
chaty bývalých rybářů. Jednu z těchto chaloupek
obýval ještě v roce 1875 František Muselík, otec
proslulého hromotluka Kováče z „Roku na vsi.“
Bývalý lovný rybník u cihelny se rozkládal
v nížině pod dubem. Z výnosného rybníka
zbyla do 80tých let jen větší bahnitá kaluž,
obydlená armádou žab. Za letních nocí tu žáby
prováděly děsný koncert bez nástrojů a not, ale
také bez únavy! Obyvatele chaloupek ten noční
rámus znepokojoval, ale nebylo pomoci. Až
František Muselík na to vyzrál, umínil si tu
nezvedenou rotu po vojensku organizovat.
Dovedl to. Když se vracel domů v noci, někdy
z práce a někdy také mimo ní, zahoukl do
rybníka: „Ticho! Ve jménu pana hraběte
Friberta vám poroučím! Pořádek!“ A skutečně
vše kolem ztichlo, ani vlnka se ve vodě

nepohnula. „Dež hrát, tož hrát, ale tak: kvakkvak-kvaak-kvaaak-kvaaaak-kvaaák-kvaákkvák kvakvakvák.“ A zas jedinečné překvapení.
Hned za kapelmajstrem se ozval nefalšovaný
kvak-kvaak, asi tísícník té bandy a za ním celá
kapela v pekelné tónině. A náš samozvaný
regenschori Muselík kvákal se sborem ve
vzrušení až do omrzení. Pak najednou zahoukl a
při tom si dupl: „Dost ticho bando!“ A
pokračoval: „Ve jménu hraběte Friberta vám
poroučím: víc ani muk!“ A bylo ticho opravdu,
ale po chvilce nastal pekelný rámus zase. To ale
náš zástupce zašlého rybářského cechu, nyní
žabí kapelník již tvrdě spal. Druhý den se
cvičení skokanů a žab opakovalo. František
Muselík měl z toho jedinečnou pověst člověka
vládnoucího tajemnou mocí a tato veselá
historka se udržela v paměti lidu až do třetího
pokolení. Dnešní náš mladý svět o tom ví málo
a nebo o tom vůbec nic neví.

Informovalo více lidí, nejpřesněji však jen Josef Šubrt,
stolař.
Podal Pervil.
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