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Konec žní  

Trpký chléb 

 Nanebevstoupení Panny Marie. 
Správce panství silůvského s celou desítkou osmahlých, 
v panských i vojenských službách zhrublých drábů stojí 
na poli a od slunce východu do slunce západu lomozí před 
ním lid.  
     V sobotu navečer k výplatě sešel se velký tábor 
nádeníků obojího pohlaví s chlapci a ledva škole 
odrostlými děvčátky. Byli tu i Habrůvští. Ke stolu 
přistoupil Pazderka Cyril. ,,Kolik máš?´´ oslovil Pazderku 
pokladník německým přízvukem. ,,Šest.´´ ,,Tády stojí jen 
pet,´´ ukázal pokladník na výkaz. 
„Tož nekdo  se mélí, já hale ne. Vím,  co dělám. Mám 
tadek svědků padesát -´´ rozehnal se Pazderka hrnkem  po 
všech stojících.  
  ,,Herr Adjunkt!´´ zavolal kasír příručího. Ten potvrdil, 
že Pazderka Cyril má šest dní a Pazderka Jan jen pět. 
  Zlostně vysázel pokladník dva zlaté čtyřicet krejcarů za 
celotýdenní práci. 
  ,,A proč nesmékneš, des seš u výplaty? Dolů s čepicó !´´ 
  ,,Za těch pár grécarů mám ešče smekat? A před kém ? 
Co za to dostanu?´´ 
  ,,Nausšmeisen ?´´ nahnul se Pazderka a přitlačil se na 
výplatní stůl. 
  Suchá, chlupatá ruka pokladníkova pleskla o Pazderkovu 
tvář a už tvrdé ruce drábů nesly Pazderku z vrat. Ropot 
zástupu přešel v nesmělý, tichý šum, když pokladník 
chladně prohlásil, že zavře pokladnu a odejde nebude-li 
ihned ticho.   Hrozící bouře rázem ulehla.  Teprve na 
druhý den projádřila se vůle lidu jiným způsobem. 
Křovanští napsali psaní a v něm složili všechnu bídu 
svého utrpení.      
  Psaní znělo:  
 Ubozí dělníci u Silůvky. 
  Žádáme vás , Pane novináři abiste do novin dal, jak se 
máme u Silůvky v práci. V zimní dobu na jednu vépřež  

 
 
před sedmó hodinó začnem a táhneme až do půl páté do 
noce. Dež je delší deň, haž do šesti. Mužští majó 28 
krécarů, ženský 25. Na rozsívání prášku z jara muži 50 
kr., a nerozsívajó-li celé deň, tož jen 30 kr. Za půl dňa 
nedajó nic, nestojí pré to za psaní. A ešče žádají,  
habesme si ten prášek sami po poli roznášeli. To besme 
nevedělali hani na sůl. Při sázení bramborů majó muži 40 
kr. denně a sami si měche mosí roznášet po širokéch 
nivách. Měche se složí jen na óvratích a me sami si 
mosíme brambore po polu roznášet, hať je pole jak chce 
dlóhý   a široký. Doprostřed polí nedajó jet, že be se pole 
huježďalo . A tak se jich radši mosí trhat šest nebo vosum  
s nošením do kopců, a ti pak tú mzdu habe dali doktorům.  
Ha za nimi stojí dráb a jen nadává a křičí. Dež se některé 
zastaví a chce si voddechnót, huž na něho volá, a kolikrát 
je horko z jara, hani vodáka nedajó, habe lid 
vobčerstvil.A tak pít mosíme z bařin na lókách, a zas nám 
nadávajó, že ztrácíme čas. 
  A tak nám nezbévá – buď krást, nebo chodit po ptaňú 
nebo vraždit. 
  Só včil žňa. Jindá dělalo v ten čas 200 dělníků, a včil 
jich takové velké statek v népilńéší čas huživí sotvá 
padesát. V zimní dobu jen deset. Mašine nás zabijó. A 
ešče chcó, habe jeden dělník dělal za deset. I dež zima 
belo, pan správce ženském s hlav vlňáke strhoval, že pré 
nemůžó dělat, protože pré só jak svázaný. U véplate že 
jeden měl ruce v kapcách a nechcél smeknót čepicu, tak jé 
stiskli, haž mu cůrečkem krýv tekla po bradě a zfackovali 
jé. To za tú krvavó mzdu. Starších chlapů přes padesát let 
hani do práce nechcó. A dež si má lid v népilńéší čas neco 
po zémě vedělat,  zavolajó si Poláke a ti hjim pracujó vo 
polovic laciňéš. Tak se,  prosíme vás, hujmite teho 
hubohýho lidu a napište, jak to s náma je. 
                                                 

S úctó                                                                                           
Pavel Řebačka      

 
                         Ukázka z  knihy bří Mrštíků Rok na vsi  II                                                                        
                                                                                        ně       
 



                                                                                                                 

Slovo starosty 
Léto. Je ? Bylo ?  Podle kalendáře stále je, podle 
přibývajícího  oblečení s dlouhým rukávem to tak ale 
nevypadá. Snad jen děti nevnímají rozmary počasí a  plně 
si užívají  prázdnin a bezstarostné dny plné her. Dospělí 
se na léto dívají jinýma očima. Každodenní starosti  
nedají  hodit  za hlavu jenom proto, že je léto. A že jich je. 

  
Vážení spoluobčané, přeji Vám, abyste zbytek letošního 
léta užili ve zdraví a bez zbytečných stresů.   

                                                                         
  Libor Veverka

 
 

Zprávy OÚ 
Zámek 
 „Ticho po pěšině“, tak se dá charakterizovat současné 
dění kolem zámku. Rada JM Kraje po neúspěšném prodeji 
firmě Svitap, který  m.j. zdůvodnila „nepřiměřenými 
požadavky obce“, rozhodla, že zámek prodá 
prostřednictvím realitních kanceláří. Prodával kraj a 
kupoval Svitap. Obec tedy nemohla do tohoto procesu 
nijak zasahovat, ani si klást „nepřiměřené požadavky“. 
Krajští úředníci ale nikde neříkají, že za dva měsíce 
nebyli schopni pro Svitap připravit ani návrh prodejní 
smlouvy.   
 

Obnova katastrálního operátu 
Od 17.srpna začnou pracovníci KÚ Brno provádět 
mapování obce odborně nazvané „obnova katastrálního 
operátu“. Jedná se o druhou a zároveň poslední část 
měření na našem katastru.  První byla KPÚ (komplexní 
pozemková úprava), která řešila nemovitosti mimo 
zastavěné území obce, druhá navazující část je právě 
obnova katastrálního operátu. Pracovníci KÚ Brno budou 
jednotlivé vlastníky o měření informovat podobně jak 
tomu bylo při pozemkové úpravě. Bližší informace na OÚ 
v Divákách nebo u pracovníků KÚ Brno. 
 

Oprava státní silnice Nikolčice - 
Diváky 
Na dobré cestě je oprava státní silnice z Nikolčic do 
Divák a dále přes Martinice až po Velké Hostěrádky. 
Investorem je Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje. Hotova je projektová dokumentace a investor nyní 
zajišťuje finanční prostředky. Za příznivé situace by se 
mohlo začít s realizací stavby v příštím roce.     Uvidíme. 
 

Silnice „Horní řádek“ 
Ve středu 4. srpna byla ukončena 

oprava cesty na Horním řádku. 
Opravu provedla firma Silnice Hradec Králové. Nákladem 
1,4 mil. Kč (přesná cena není zatím známa, protože 
nejsou přesně vyčísleny vícepráce) se opravilo 370 metrů 
cesty a  150 metrů chodníku, který je upraven tak, aby se 

dal používat pro parkování osobních vozidel. Zároveň se 
provedly dvě opravy překopaných cest, a to u hřiště a u 
domu Hájnikových. Další plánované opravy firma 
nestihla včas připravit pro pokládku povrchu, proto budou 
realizovány postupně v rámci oprav komunikací.  
 

Odpady 
Máme za sebou  půl roku třídění 
domovního odpadu. Drtivá většina 
z Vás pochopila, že třídění, následná recyklace a 
ekologická likvidace odpadů je jedna z mála možností, jak 
se neutopit v moři z „igelitových“ sáčků a PET lahví. 
Jistě, občas někdo „zapomene“ co třídíme, ale nevyvezená 
popelnice bude dostatečným upozorněním. Využívají se 
kontejnery na PET láhve, sklo, ale i kontejner na auto-
baterie, železo i ostatní odpad.  Kontejnery na sklo se 
v současné době mění, proto se nejprve přesvědčte, 
zda jsou již na svém místě, abyste nešli zbytečně. 
 

Hromadná doprava v Hustopečích 
Nádraží – nemocnice a zpět 

 



Kultura  -  škola  -  sport 
Pozvánka 
 
Výstava 
 „Slavnostní kroj na Hustopečsku“ 
v Městském muzeu a galerii Hustopeče (dům u Synků). 
Hustopečsko bylo na východě a na severu tvořeno 
českými obcemi, které jsou z etnografického hlediska 
označovány jako hanácké Slovácko nebo přechodná 
oblast hanácko-slovácká. Vžilo se i poetické označení 
„Kraj beze stínu“, jehož autorem je Jan Herben. Hanácké 
Slovácko tvoří jednu z pěti významných podoblastí 
moravského Slovácka. Na severu sousedí s Brněnskem a 
Slavkovskem, na jihu s Podlužím a Hodonínskem, na 
severovýchodě s Kyjovskem. Prvním cenným 
ikonografickým vyobrazením hanácko-slováckého kroje 
je barevná litografie W. Horna z roku 1836, která 
zachycuje dvojici z panství Klobouky ve slavnostním 
kroji. Krojový typ, který tato dvojice představuje, přežívá 
dodnes, a to v různých variantách. Výstava „Slavnostní 
kroj na Hustopečsku“ představuje současnou slavnostní 
formu (tedy kroj stárka a stárky) hanácko-slováckého 
kroje. Představí kroje z Boleradic, Bořetic, Brumovic, 
Divák, Horních Bojanovic, Klobouk, Kobylí, Morkůvek, 
Němčiček, Nikolčic, Staroviček, Velkých Pavlovic a 
Vrbice. Ke zhlédnutí bude i kroj, který, inspirován 
hanáckým Slováckem, vznikl i v samotných Hustopečích. 
Návštěvníci jistě ocení, že hanácko-slovácký kroj našel a 
dodnes nachází svůj výraz v mnoha svébytných variacích. 
Výstava potrvá do 28.srpna. Divácké kroje pro výstavu 
zapůjčily, připravovaly a oblékaly paní Františka 
Tesařová, Marie Podlucká, Marie Němečková, 
Květoslava Rosívalová a Marie Sokolářová.  
                                                                                    lv 

Pozvánka 
 

Rybářské závody 
pro děti 

   V sobotu 21.srpna 
uspořádají rybáři na 
„Panském rybníku“ rybářské 

závody pro děti. Pruty s sebou. 
Občerstvení zajištěno. Po skončení závodů bude k tanci a 
poslechu hrát naše kapela „Čeholitr“. 
 
                                                      Zvou rybáři !
   
Pálení čarodějnic 
      V  pátek 30.dubna proběhlo za hudebního doprovodu 
populární kapely „Čeholitr“ u „Panského rybníka“ pálení 
čarodějnic. Počasí ale nemělo pro tuto činnost pochopení 
a déšť neustále hasil topičům pracně udržovaný oheň. I 

přes velký zájem z řad návštěvníků a mnoha 
nezištných nabídek, byla nakonec upálena 
čarodějnice pouze jedna.  Stará, papírová! 
                                                               Leoš Hrdlička 

Dětské hřiště 
Dětské hřiště  před školou bylo 
vybudováno pro malé a mladší děti. Jsme 
rádi, že zařízení slouží a dělá radost 
dětem i jejich rodičům. Je však třeba  
dodržovat jistá opatření v rámci 

zabezpečení  jeho bezproblémového provozu. Od 1. září 
zde začne platit nový provozní řád, do té doby je nutné                    
respektovat následující pravidla: 
 

- dětem je povolen vstup na dětské hřiště jen 
v doprovodu rodičů či jiné dospělé osoby 

- za bezpečnost dětí jsou odpovědni  jejich rodiče 
- za škody na zařízení způsobené dětmi jsou  

odpovědni rodiče dětí 
- platí přísný zákaz vstupu se psem či jiným 

zvířetem 
- vstup a provoz na dětském hřišti je povolen do 

19 hodin  
                                            
                                                                                                             lv                                                    

 

Knihovna 
    Od března letošního roku probíhá 

celostátní anketa MOJE KNIHA. Má zjistit nejoblíbenější 
knihu obyvatel České republiky, ale také zdůraznit 
význam četby pro vzdělávání i každodenní život. 
Nejoblíbenější kniha, může být: 
- kniha, ke které se často vracím 
- kniha, která změnila můj život a podobně. 
     Každý sám musí rozhodnout, která kniha je ta jeho. 
Hlasovat pro ni mohou čtenáři na hlasovacím lístku, který 
odevzdají v knihovně nebo na internetu na WWW. MOJE 
KNIHA.CZ, kde jsou také zveřejněny dílčí výsledky 
ankety z dubna – seznam 200 nejoblíbenějších knih. 
Nejoblíbenější kniha obyvatel České republiky bude 
vyhlášena v Týdnu knihoven 4.-10.října, a tak 
neváhejte, odevzdejte svůj hlas! I ten Váš může ovlivnit 
výsledky ankety. 
                               Eva Veverková, knihovnice 
  

Den matek 
 Dne 9.5.2004 se uskutečnila v sále OÚ oslava  Dne 
matek. 
  V kulturním programu vystoupily děti MŠ s milým 
pásmem básní, písní a tanečků pod vedením paní učitelky 
Rosívalové. Poté následovali žáci 1. a 2. třídy s bohatým a 
rozmanitým programem – básně, písně, scénky, tance, 
který připravily paní učitelky Skřivánková a Dobrovolná.  
  Nechyběla ani hra na klávesové nástroje a flétnu 
v podání  dětí navštěvujících umělecké školy a soukromé 
učitele hudby . Na závěr s obrovským nadšením a elánem 
vystoupila s několika písněmi čerstvě vzniklá dětská   
skupina   ,,Medvíďata“ –  klávesy, flétna, zpěv.  
  Za své vystoupení dostaly děti malé občerstvení a my 
jim i jejich učitelkám  moc děkujeme za příjemný zážitek. 
                                                                                        ně 



Dětský den 
 
  Dětský den se uskutečnil v sobotu odpoledne dne 
12.6.2004 na hřišti. Měl charakter pouti,na které měly děti 
možnost navštívit různé atrakce a získat tak peníze, za něž 
se pak mohly v bufetu občerstvit. 
  A soutěžních atrakcí i ochotných a obětavých 
pomocníků nebylo málo: 
  1.  Hod na koš                      Pepa Valíček 
  2.  Kop na branku                 Petr Sokolář 
  3.  Šipky na terč                   Bohunka Graclová 
  4.  Petanque                          Pavel Dostál 
  5.  Pyramida              Radka Prokešová, Alena Hanáková 
  6.  Kroužky na flašku           Pavel Petlák 
  7.  Ruleta                     Irena Kaňová, Iva Gratclová 
  8.  Petlahve do koše             Pavla Němečková 
  9.  Petlahve na špagátě         Libor Veverka 
10.  Ping pong  fuky               Jirka Němeček  
 
Bufet :                  Lenka a Aleš Guldanovi 
Hudba:                 Rosťa Mrhal 
Mluvené slovo:    Pavel Gratcl 
 
  Tito a další pomocníci z řad rodičů pomohli i  při 
organizaci kolektivních her ( nafukování balonků, 
,,cukrový šplh“, skákání v pytlích, přetahování lanem, 
ping pong fuk – na čas).  
  Dětský den byl ukončen fotbalovým utkáním ,,Sever 
proti jihu“, které soudcoval rozhodčí Jaroslav Hekl. 
   Pouťové odpoledne pro děti se velmi vydařilo. Celé 
akce se zúčastnilo asi padesát dětí  a stejný počet 
dospělých.Organizátorům i obětavým pomocníkům  patří 
velký dík. 
                                                                                                              ně 
 

Vítání občánků 
 
V neděli odpoledne 27.6.2004 jsme přivítali v zasedací 
místnosti obecního úřadu nejmladší občánky obce: 
  Tomáše Gratcla 
  Kristýnu Vráželovou 
  Šimona Veverku 
 Viktora Rause 
  Anastázii Zigáčkovou 
  Přemysla Klimeše 
  Richarda Ingra 
 
  Co může být krásnějšího než narození dítěte? Narození 
dítěte je radostnou  událostí nejen pro rodiče, jejich 
příbuzné a přátele, ale i pro celou  naši obec a pro celou 
společnost vůbec. 
  Během dvou slavnostních obřadů uvítali starosta a 
místostarostka obce naše nejmladší občánky do života 
slovy bratří Mrštíků z jejich díla Rok na vsi ,,…vyrůstej 
do síly, vyrůstej do krásy, vyrůstej k radosti obce“ a  
poblahopřáli rodičům k narození jejich dítěte . 
  Děti MŠ a ZŠ recitovaly básně a předaly maminkám 
jako poděkování za dítě květinové dary  od obce, 
nejmladší občánci pak dostaly v upomínku  pamětní knihu 
dítěte a dárkovou sadu dětských příborů.  
   
Děkujeme tímto paní ředitelce Střelcové a paní učitelce 
Skřivánkové za přípravu  dětí a jejich doprovod na 
slavnostní obřad. 

 
                                                                                         ně                 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
Hodové zamyšlení 
 
 
Dříve bývaly hody vždy velkou 
událostí v obci. Sešla se rodina, 
příbuzní a známí,  zavítali mnohdy 
z daleka i rodáci.  
  A všichni muži  společně postavili 
v pátek vpodvečer máju, zatímco 
ženy probraly druhy upečeného 
cukroví, slavnostní hodové menu, 
ale také co která starka či stárek 
dělá a jiné podrobnosti, čímž 
vlastně nahrazovaly zavádku, která 
se už dávno v Divákách netančí a 
nezpívá , a ze které se dalo leccos 
zajímavého  o mladých dozvědět.  
  I dnes jsou hody pro vesnici 
událostí! Avšak většinou jen pro 
rodiny stárků a starek,které se musí 
postarat o kroj,  pro starostu  obce, 
který má s uspořádáním hodů stále 
více a více starostí (aby hody vůbec 
byly, aby  všechno organizačně  i 
finančně klaplo), pro  členy 
zastupitelstva, kteří podle  tradice  
v první hodový den náležitě hostí 
stárky i celou kapelu při hodovém 
zvaní k máji a pro některé další 

spoluobčany, kteří mají rádi a ctí 
tradici. 
  A tak se rok od roku objevují 
problémy. Když už se mladí 
rozhodnou hody uspořádat, narážejí 
občas na neochotu v obci 
s půjčováním krojů. Jistě, kroje 
jsou dnes velmi vzácnou a ne 
levnou záležitostí, navíc často 
památkou po předcích. A stále víc a 
víc  se opotřebovávají a ničí.  
  Když už si  někdo kroj vypůjčí, 
jeho příprava a žehlení  není 
zadarmo. Je to velmi náročná práce 
a jen pro velmi šikovné ruce. A 
k tomu  připočtěme další náklady 
na občerstvení, oblečení  a jiné.  
  A když už se všechno zvládne a 
připraví, stárci a starky jsou ,, jak 
ze škatulky“ a zvou slavnostním 
krojovaným průvodem své 
spoluobčany  k máji, čeká je nemilé 
překvapení. Připravené stoly a 
lavice pod májí zejí prázdnotou. 
Jen ti rodiče stárků jsou tam (a 
někdy ani ti ne) a pak  pár  malých 
dětí s rodiči či bez rodičů, kteří 
přišli ke kolotočům a houpačkám. 
  A kde jsou ostatní, pro které mladí 
hody dělají? ?  Někteří doma – 

bývají totiž až tropická vedra a 
někteří na fotbale. Liga je liga. 
 
  CO   S  TÍM  ? 
 
  Obecní úřad se pokouší hody 
zachraňovat jak se dá. Finančně 
podporuje krojované stárky a 
starky, přemlouvá rodiče, aby svým 
dětem vůbec dovolili jít v kroji, 
organizuje a financuje  zabezpečení 
a  zdárný průběh hodů (zajištění a 
dovoz i následný odvoz stolů a 
lavic, záchodů, smlouvy s OSA,  
zabezpečení  kolotočů, sklep, aj.) 
Jenže to vše nestačí. 
   Aby  hody byly skutečnou 
lidovou veselicí,  potřebují podporu 
nás všech. 
   Pojďme si hody spolu  prožít, 
pojďme  se spolu pobavit, pojďme 
podpořit  naše mladé stárky a 
starky , kteří  se tak snaží, aby  
hody byly co nejhezčí. A pojďme 
se potěšit diváckým krojem, vždyť 
není nikde krásnějšího. 
 
 

                                     ně                    

 
 



 

Základní škola v Nikolčicích 
 

Školní rok 2003-2004. byl slavnostně ukončen ve středu 
30.června. Žáci obdrželi vysvědčení, které bylo 
zhodnocením celoroční práce. Závěrečné měsíce školního 
roku přinesly vyvrcholení v naukových i sportovních 
soutěžích v rámci školy, okrsku, okresu i regionu. Naši 
žáci opět potvrdili vysokou kvalitu. 

Vyvrcholením celého našeho snažení byl 
jubilejní XV. ročník Nikolčických her – mezinárodní 
soutěže vesnických škol v atletice, házené a kopané. 
Proběhl ve dnech 28.5.-29.52004. Naši žáci suverénně 
zvítězili a vítězství je již celkové desátým v pořadí od 
vzniku soutěží, které započaly v roce 1981. Soutěže měly 
kromě společenské i velkou sportovní úroveň. Bylo 
překonáno šest rekordů her, z nich nejstarší byl datován 
rokem 1986. Zlaté medaile za první místa získali naši 
žáci: Klára Otřísalová v běhu na 60 m a 60 m překážek 
(nový rekord), Ondřej Fiala ve skoku dalekém, Jiří 
Neuberg ve vrhu koulí, Marcel Kelbl  v běhu na 800 m 
(nový rekord), Helena Remová v běhu na 600 m, Martin 
Vintrlík ve skoku vysokém, štafety dívek a chlapců taktéž 
v nových rekordech soutěží. Druhá resp. třetí místa 
získali: Martin Vintrlík ve vrhu koulí podobně jako Klára 
Stejskalová, Jana Vídenská(600 m), Martin Štýbl (800 m), 
Ondřej Švaňhal (skok daleký), Zdeněk Bradáč (60 m), 
Šárka Strouhalová (60 m), Zdeněk Bradáč (60 m 
překážek), Ondřej Fiala (skok vysoký), Ondřej Švaňhal 
(60 m překážek), Radek Strouhal (60 m), Martina 
Relichová (60 m překážek) Jana Matýšková (skok vysoká 
a skok daleký), chlapci potom bez ztráty bodu vyhráli 
turnaj v kopané, házené, dívky skončily v házené na 
třetím místě. Nejlepšími sportovci byli vyhlášeni naši 
žáci: Klára Otřísalová a Martin Vintrlík. Celkově naše 
škola na prvním místě získala 95 bodů. O druhé a třetí 
místo se podělily školy ze Slovenska: 2. místo – Šúrovce 
61 bodů, 3. místo – Zelenice 21 bodů. 

Tato jedinečná, ale na druhé straně také náročná 
akce se musí materiálně zabezpečit. Daří se to pomocí 
finančních prostředků, které nám poskytují nejen obce, 
odkud k nám děti chodí do školy, ale také další sponzoři. 
Někteří pomohou přímo finančními prostředky, jíní zase 
cenami, potravinami apod. Největší poděkování patří 
především: OÚ Nikolčice, OÚ Křepice, OÚ Diváky, 
PRAMOS Šitbořice, ing. Rabovský Miroslav a HS 
Diváky. Poděkování patří i dalším sponzorům, tj.: 
zahrádkáři Nikolčice, p. Fic Josef ml., p. Otřísal Oldřich 
ml., p. Sedlo Zdeněk, p. Peštál Jan, p. Bílek Zdeněk, 
Mgr.Černý Josef, p. Horák Tomáš, p. Kamenský Roman, 
p. Nečas Jaroslav, p. Nečas Mojmír, p. Putnová Eva, p. 
Sedláček Radek, p. Zavadil František, p. Otřísal Zdeněk, 
p. Brychta Jaroslav, p. Černý Pavel, ZEMOS V. Němčice, 
ZVOZ Hustopeče, DRUMAX Šitbořice, MS Diváky. 
Poděkování zasluhují také děti a rodiče, kteří poskytli 
některé druhy potravin. A samozřejmě velké poděkování 
patří i všem rodičům žáků, kteří měli doma po oba dva 
dny ubytovány sportovce ze Slovenska. 

Výtečně si vedli naši žáci také v naukových 
soutěžích. V okresním kole fyzikální olympiády skončila 
na 2. Místě Lucie Rozkydalová, 3. Místo v dějepisné 
olympiádě pak získala Hana Rubešová, která 
reprezentovala okres také v krajské soutěži. Ta samá 
žákyně potom skončila v zeměpisné olympiádě na 
7.místě. A v té samé soutěži Roman Linhart na 8.místě. 
V pythagoriádě skončil na 4.místě Lukáš Vintrlík, 

v matematické olympiádě potom Jana Matýšková na 
5.místě, Jitka Brychtová na 6.místě. Na 6.místě 
v dějepisné olympiádě skončil také Ondřej Ludín. 

Taktéž naši žáci pokračovali v úspěšném tažení i 
v dalších sportovních disciplínách. Dominik Ženatý 
zvítězil v plavecké soutěži a družstvo získalo 4.místo. 
Naši chlapci suverénně zvítězili v okrskovém turnaji škol 
v košíkové a v okresním finále vybojovali 3.místo. Naši 
nejmenší chlapci vyhráli okrskové kolo v malé kopané a 
v okresním kole skončili na 4.místě. 

Naše škola pořádala v jarních měsících řadu 
místních i okrskových akcí a soutěží, které měly vždy 
velmi dobrou úroveň. V pátek 4.června odjeli mnozí naši 
žáci a učitelé spolu s rodiči na ozdravný pobytový zájezd 
do Chorvatska. O tuto významnou akci se jako každý rok 
stará pan učitel Homola. 

V závěru srpna uspořádáme tradiční prázdninový 
tábor dětí a učitelů ve Svojanově u Poličky. 

 
Organizace školního 

roku 2004/2005: Období školního 
vyučování ve školním roce 
2004/2005 začne ve všech 
základních školách  ve středu 1.září 
2004. Vyučování bude v prvním 
pololetí ukončeno v pondělí 
31.ledna 2005, období školního 
vyučování ve druhém pololetí bude 
ukončeno ve čtvrtek 30.června 
2005. Podzimní prázdniny 

připadnou na středu 27. října a patek 29.října 2004. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23.prosince 
2004 a skončí v neděli 2.ledna 2005. Jednodenní pololetní 
prázdniny připadnou na pátek 4.února 2005. Jarní 
prázdniny v délce jednoho týdne budou od 14.března do 
20.března 2005. 

Závěrem chci poděkovat všem našim žákům za 
snahu a píli, úspěšným blahopřeji k dosaženým 
výsledkům. Absolventům 9.ročníků naší školy přeji vše 
nejlepší v dalším životě. 

Děkuji také všem učitelům a dalším 
zaměstnancům školy za dobře odvedenou práci. Velmi 
příznivě hodnotím přístup obcí v Nikolčicích, Křepicích a 
Divákách k naší škole a touto cestou děkuji. 

Přeji všem našim dětem, učitelům,provozním 
zaměstnancům a příznivcům naší školy příjemné prožití 
prázdnin a dovolených. 

 
      
  ředitel školy           

...........................................PaedDr. Čuta Jaromír 
 

Myslivost 
 

Myslivecké sdružení  Diváky vykonává právo myslivosti 
v katastru obce Diváky a v části katastru Klobouk, 
v honitbě o celkové výměře 540 ha. Spolu s mysliveckým 
sdružením vykonává v k.ú. Diváky výkon práva 
myslivosti Lesní závod Židlochovice na výměře 270 ha. 
Oba tyto právní subjekty mají řádně registrovány smlouvy 
na pronájem honebních pozemků s Honebním 
společenstvem Diváky. 
 Diváčtí myslivci každoročně vynakládají většinu 
finančních prostředků, které získají z prodeje zvěřiny, na 
zajištění a nákup krmení pro zimní přikrmování zvěře, 



zřizování a doplňování solisk pro spárkatou zvěř a zajíce. 
Ve spolupráci se sousedními mysliveckými organizacemi 
financujeme léčení spárkaté zvěře proti podkožní a 
nosohltanové střečkovitosti. Tato léčiva jsou namíchaná 
v obilovinách, které dáváme zvěři od podzimu do jara do 
krmelců, které máme rovnoměrně rozmístěné po celé 
pronajaté honitbě. 
         Dne 29. června 2004 jsme uspořádali na chatě MS 
v rámci měsíce června -  „ MĚSÍCE MYSLIVOSTI “ a 
zároveň na ukončení školního roku pro divácké děti od tří 
do patnácti let soutěž orientovanou na znalosti o přírodě a 
myslivosti. Soutěže se celkem zúčastnilo 32 dětí. Nebylo 
poražených, rozdělili jsme 32 medailí a cen. 
 
                             Bořivoj Rozsíval, předseda MS Diváky 

 

TJ Diváky 

Z činnosti fotbalového oddílu 
 
Dnem 27.června 2004 skončila pro naše mužstvo sezóna a 
zároveň i naše účast ve III.B třídě okresní soutěže. 
Uplynulá sezóna 2003-04 se nám vůbec nevydařila. Po 
smolném podzimu, kdy jsme prohráli sedmkrát o jeden 
gól, se nám ani zjara nepodařilo  zvednout sebevědomí a 
dál jsme pokračovali ve špatných výkonech. Bohužel do 
příští sezóny náš výběr oslabí na nejhorším možném 
postu, protože brankář A. Musil se vrací do Šitbořic a 
náhradu nemáme. Přesto bychom chtěli ve IV.C skupině, 
kde jsou daleko větší okolní obce hrát důstojnou roli. 
 Hned další neděli 4.7. 2004 jsme  již tradičně 
pořádali pohárový turnaj za účasti mužstev Boleradic, 
Šitbořic a „B“ mužstva Velkých Němčic. I když naši hráči 
v obou zápasech nedali ani gól, po úspěšném ubránění 
soupeře a proměnění pokutových kopů se i díky 
výbornému výkonu brankáře stali celkovými vítězi. Na 
turnaji jsme také poprvé prodávali občerstvení z buňky, 
kterou jsme převezli od záchytné nádrže a společnými 
silami z této ruiny, kterou vandalové na jejím předchozím 
stanovišti zničili, zase udělali prodejní stánek. Posloužila 
nám výborně a byli bychom rádi, kdyby to tak bylo vždy.  

Starost nám však přidělávají místní kluci, kteří si z ní  
udělali žebřík na střechu kabin, kam jim až nějak 
nápadně padají míče. Apelujeme tímto na rodiče, 
aby svým dětem tento hazard zakázali. Nejenže 
zničí náš majetek, ale sami si mohou ublížit. 
Nejsou to zbytečná slova, protože hned 
první týden o prázdninách tito malí siláci 
rozlámali ocelové přenosné branky, se 
kterými mají tři dospělí co dělat. 
Opravovat tyhle věci a práce na úpravě areálu 
nás stojí dost sil i financí, ale snažíme se vytvořit hráčům 
i divákům příjemné prostředí.   
  V podzimní části soutěže budou kromě našeho mužstva 
hrát své domácí zápasy na hřišti v Divákách i družstva 
dorostu a muži Družstevníka Nikolčice, kteří své hřiště 
renovují. V řadách dorostu hrají i diváčtí žáci. Tato 
mužstva u nás budou hrát vždy, když my pojedeme hrát 
ven. Tímto vás nechceme odrazovat od podpory našeho 
celku při zápasech mimo Diváky, naopak jsme vděční 
všem fanouškům, kteří nám svou přízeň zachovávají i 
když se nám nedaří. 
 Tímto Vás zveme na naše zápasy i na jiné 
sportovní události konané na našem hřišti. 
 
 
Rozpis rozlosování IV.C podzim 2004 
 
15.8. 16,30 Diváky – Kobylí „B“ 
22.8. 10,30 Popice „B“- Diváky 
29.8. 16,30 Diváky – Hustopeče „B“ 
5.9. 16,30 Klobouky – Diváky 
12.9. 16,30 Diváky – V. Hostěrádky 
19.9. 16,30 Diváky – H. Bojanovice 
26.9. 10,00 Křepice „B“ – Diváky 
3.10. 15,30 Diváky – Uherčice 
10.10. 15,30 Šitbořice – Diváky 
17.10. 15,00 Diváky – Šitbořice „B“ 
24.10. 15,00 Brumovice – Diváky 
31.10. 14,00 Diváky – Boleradice 
7.11. 10,30 V. Němčice „B“ – Diváky 
 

 Jaroslav Hekl, předseda TJ 

Víte, že .... 
Vladimír Kubeš (1904 – 1982) – rodák z Divák 
 
Dne 19.února 1904 se diváckému mlynáři Eduardu Kubešovi narodil syn Vladimír. Dle zápisu A. Mrštíka ve školní matrice 
měl Vladimír tři starší sestry a čtyři bratry. V roce 1926 dokončil studia veterinární medicíny v Brně a nastoupil jako asistent 
na botanice u prof. E. Dostála. Společně s Dr. J. Vondráčkem z Prahy vyhráli mezinárodní konkurz a v r. 1929 odjeli 
organizovat veterinární službu do Ekvádoru. Dr. Vondráček se později vrátil do vlasti, V. Kubeš zůstal v Ekvádoru čtyři 
roky, v obdobné funkci ve Venezuele do konce II.světové války a zbytek života prožil v Guatemale. 
   Byl významným činitelem tamní veterinární služby a vědy. Světovou proslulost získal jako profesor nákaz zvířat, těžištěm 
jeho činnosti byly zoonózy, zejména vzteklina, mimo jiné se zabýval virovou encefalitidou koní.  V Guatemale založil 
Veterinární fakultu Univerzity San Carlos. 
   Od r. 1964 přijížděl často do vlasti, navštěvoval své rodné Diváky, veterinární instituce a přednášel. Odborně fundované 
přednášky byly pro posluchače velkou událostí, pro organizátory noční můrou. Profesor Kubeš znal naše poměry, věděl o 
politicky motivovaných programech strany zejména na Kubě a v dalších zemích a s jemnou ironií a nenapodobitelným 
sarkasmem na základě hlubokých vědomostí a zkušeností hospodářských, zemědělských, etnologických a sociologických 
podroboval mnohé ideologie neúprosné kritice. 
Jeho životní pouť se uzavírá dne 1. června 1982 ve městě Guatemala.  
Profesor Kubeš je ozdobou české veterinární medicíny i v přísném mezinárodním měřítku. U nás nebyly jeho zásluhy 
doceněny 
 
Použitá literatura: školní matrika, Veterinární listy, R. Böhm, Výročí latinskoamerického profesora z jihomoravských Divák. 
Za informace děkuji MUDr. Hamáčkovi, MVDr. Grosovi a p. Jiřímu Bezděkovi. 
                                                                                                                                                                                                                       Jaroslav Němeček 



                                                                                                                                                                                                                                          

Z kronik 

Divácké chaloupky. 
 
,,U chaloupek ´´ v lese jest správnější pojmenování.Byly 
to přechodné skrýše nad žlebem Předního Koutu, kde 
obyvatelé naší obce se skrývali v dobách války a 
nepřátelských vpádů. Chaloupky byly vyhloubené a 
upravené jámy v úbočí stráně nad žlebem s vyhlídkou 
k jihovýchodu. Stěny byly vyztuženy tyčemi a pokryté 
lesní metlicí. Před lety bylo to ještě znatelné. Dodnes se tu 
dá zjistiti ještě 10 nezřetelných jám. U našich otců ještě 
kolovala živá pověst z doby 30ti leté války. Lid prý se tu 
skrýval před ,,Šmejdy´´- tedy jistě že před Švédy. 
Vypravovalo se tak : Když Švédové obléhali Brno – 1643 
a 1645 - švédské vojsko , či jeho roty se rozjížděli po kraji 
na loupež a vpadli i do Divák. Byli ukrutní a prováděli 
banditismus, potraviny  i  jiný  movitý  majetek  vymáhali  

násilím a odváželi. Nejvíce se před nimi museli skrývat 
mladí lidé, jinoši a dívky. Na Předním Koutě v lese bylo 
bezpečno, les byl hustý a vzrostlý tak, že se dovnitř ani 
žádný švédský zbrojnoš neodvážil. 
Obyvatelé chaloupek měli také při kraji lesa rozestavěny 
hlídky a pozorovatele. Švédští rejthaři na koních však 
stále objížděli les – tušili, že se tu lidé skrývají – a 
vyvolávali zkaženou češtinou:,,Angčó, Mančó, Kathčó – 
pud ven, Švejda už tu nejný..!“Lidé pokud rozpoznávali 
ten cizí hlas a neměli jiné jistoty z lesa nevyšli. 
Ještě v dobách napoleonských válek-1805-1809-se tu lidé 
skrývali,ale to již lesní chaloupky neměly toho významu 
jako dříve. V moderní válce by byly sebedůkladnější 
chaloupky málo bezpečné, proti dělovým granátům, 
trhavým a zápalným bombám. Dnes z původních 
historických chaloupek v lese zbylo jen 10 nezřetelných 
jám a básnicky zladěná ponurá a matná pověst.  
  
  Pojato z vypravování Alžběty Bernatové,  *1832  +1910 
                                                          Podal Pervil 
                                                                                                   ně                                                                 

 

 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Rok 2004 
 

Údaje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.4.2004 do 31.7.2004 

 
 
                                                                             
 
                
Narození:                                                                                            Úmrtí :                                                                                                               
24.5. Richard Ingr                                                                                                                   20.4. Veronika Bezděková  
 

Blahopřejeme jubilantům : 
 
Duben 
61 let    Bezděková Marta 
62 let    Chalupná Jana  
64 let    Kilinger Jan 
71 let    Sedláček Josef         
74 let    Komárková Božena             
79 let   Němečková Květoslava 
 
 
 
 
 
 

Květen 
65 let          Tesařová Františka 
68 let Chalupný František 
69 let Tesař Jan 
74 let Čuta Jaromír 
76 let Káňová Marie 
85 let Ptáček Vladimír 
 
 
 
 
 
 

Červen 
60 let         Sokolářová Marie 
61 let         Suchánková Jana 
69 let         Hopjanová Pavlína 
70 let         Ludín Lubomír  
72 let         Čutová Ludmila 
72 let         Fiala Alois 
74 let         Klimešová Marie 
83 let         Novotný Jan 
85 let         Kedra Ladislav 
93 let         Bezděk František 
 
 

Červenec 
60 let Střelec Jiří  
64 let Bezděk František 
70 let         Valíčková Marie 
75 let Hanáková Věra 
75 let Gloc Miloš 
79 let Klimusová Emilie 
83 let Bílá Růžena 
 
 
 

 
 
Termín uzávěrky dalšího čísla : 30.11.2004 
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