HABRŮVKA
Občasník obce Diváky
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Nedělní odpoledne
Chasa stojí před židovskou krčmou a kouří své
sváteční,tvrdé a vlhké doutníky.Radí se, kde na hody vzít
hudbu.,,Stránovští hrajó v Ořechovičkách, Lípovští už taky
só zamluveni, Havranští hrajó každé z jinýho konca,
Habrůvští só rozbití – a tak bůhví kde tu muziku nějakó
svedeme!“
Chlapci věší hlavy, přemýšlejí a radí se zas. -,,Eh co,
zavoléte si Chocholáča s bubnem, Bláha hať hrá na
harmoniku a Kocmánek na cimbál – a bode po krámě!“
upřímně radil Pegáčů Josef huhňavým hlasem a zaječím
pyskem. Byl to starý mládenec a na nějaké té ,,škrkačce“ už mu hrubě nezáleželo.
Ale mladší přijali jeho slova jako nemotornou urážku. Co
Habrůvka byla Habrůvkou – takové muziky v ní nikdo
nepamatoval..
,,Ja! A te bodeš vrzat na hřebeň!“ kousl jízlivě stárek. ,,Pro
tebe je každá břinkačka dobrá!“sekl druhý. ,,Že s ňém
mluvíš! – Co von! Bode tancovat haji při fukaru!“ dorazil
Josefa třetí. Chasa se rozřehtala - - - Jaké by to byly hody!
Tři míle půjdou chlapci jednat hudbu na hody. Bez muziky - raději nic.
Ještě jedna starost hnětla chasu - - - Ne k libosti všech
dopadly poslední volby stárků. „Než takový stárky - “
vyslovila se protivná strana – „radši sme mohli zvostat bez
nich.
V zámku pré hjich pan hrabě hani vidět nechce, hani pré
nepustí k sobě, haž přindó vebírat. To só kluci, a ne stárci!
Jakživo takovéch stárků v Habrůvce nebylo.
- - A stárke majó taky takový - - Kača Horbiškova – to je
stárka? A Rozára Bébarova - - to je stárka? Jedna – tváře má
hrachem rozbitý, druhá jak stehlík – kde jakó barvu vidí, tu
na sebe vlepí a - - Jurčákova Mařa - - pro haňbu je taková
stárka! Co řeknó přespolní, haž sem dondó?!“ - - Jaké to slavné bývaly volby stárků! Volil se výkvět chasy,
nejkrásnější chlapci, nejmilejší děvčata.
Po celé léto svářili se chlapci o to, koho budou volit – a
takhle to dopadlo.
- - - Asi v polovici září bývá vždy slavný ten den. Ještě před
odjezdem rekrutů, kteří si zároveň tak odbudou poslední
svou muziku v rodném domově. Tentokrát poradní síní
chasy byl můstek u zámecké zahrady ve stínu javorů a lip.

Každou sobotu a neděli radili se tu, koho volit za stárka
prvního, druhého, třetího a čtvrtého - - A pokaždé úmluva
dopadla jinak - - Není to tak jednoduché, vyvolit stárka, aby
chasa poslouchala jej a on poslouchal chasu - - I peníze
musí mít .
- - - Konečně se dohodli. Týden po Narození Panny Marie
došel dosavadní první stárek k přednostovi, rozbalil
vlastnoručně napsanou kolkem opatřenou žádost a prosil za
povolení muziky s volbou nových stárků.
– „No, a huž ste usjednocení?“ zdvihl brvy starosta Filipek.
Stárek se rozpačitě usmál. – „Nemůžó se sjednat. Jedni chcó
zasi mě a druzí Honzu - - Tož nevím.“
„Možete mět muziku a potem – šak me tam bodem – bode
teda tá volba. Jen hať si vevolíte pořádný stárke – habe
potem chasa nehrála kontra - - Sic hjináč bodete bez nich a
bez hodů – bez muzike po celé rok - - Vyřiď teda vostatním,
hať se sjednotijó - - “
V neděli nato byla muzika - - - Tak k půlnoci radní se
starostou, a kdo z výboru se ještě přimísil – zasedli v zadní
světnici za stůl, jeden ze stárků na stůl postavil dvě hořící
svíčky, písař připravil si archy papíru a péro s inkoustem - - S plnými litry přistoupili stárci ke stolu.
„Páni hóřadi, poslužte si!“ Úřadi si připili a postavili litry
na stůl - - Bylo jich asi šest anebo víc - - - „Tak huž to
može začít?“ utřel si radní hřbetem pravice mokré rty.
„Može,“ řekl první stárek - „My svý povinnosti všeci skládáme a hať se teda zas zvolijó
hjiní namísto nás.“ – Hudba dohrála, ztichl i zpěv chasy – za
tichého šepotání děvčat nastala hodina voleb.
Juž měl předstoupit první chasník – tu si starosta na něco
vzpomněl, pohnul beranicí do týlu a odešel do šenkovny - - Tam chlapci už hučeli jak shromáždění čmeláků - - „Chaso!“ – Hluk ztichnul – zůstal jen mírný šum – „To vám
povídám – hať se děje volba v pořádku. A hlase zbytečně
nerozhazujte, hať to netrvá dlóho! Jen to vám povídám,
habeste si zvolili pořádný stárke - - A včil jeden po druhým
přistópíte tam ke stolu a bodete volit podlivá mína – který za
stárke chcete mět“! - Ukázka z knihy bří Mrštíků Rok na vsi I
ně

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Léto, a s ním i čas dovolených, se pozvolna blíží ke konci a já doufám, že se Vám podařilo načerpat dostatek sil a energie pro celý příští
rok.
K létu v Divákách již neodmyslitelně patří tradiční hody, jejichž přípravy v těchto dnech vrcholí. Hody jsou v naší obci největší společenskokulturní akcí v roce, tak si je užijte ve zdraví a dobré náladě.
Přijďte k máji podpořit svou účastí naše stárky a starky, přijďte se pobavit, zatančit si, poslechnout pravou hodovou dechovku v podání dvou
kapel..
S potěšením mohu konstatovat, že jsou v naší obci stále ještě nadšenci, kteří neváhají obětovat svůj čas i pro ostatní a obohacují tak náš
společenský život. Důkazem je celá řada akcí, ať již kulturních , sportovních či jiného rázu.
Všem těmto neúnavným organizátorům patří velký dík. Přeji Vám všem pěkné prožití babího léta a dětem šťastné vykročení do nového
školního roku.
Libor Veverka

Zprávy OÚ
Vítání občánků

V neděli 19. června 2005 odpoledne jsme za vydatné pomoci
Základní a mateřské školy v Divákách slavnostně přivítali
v zasedací místnosti obecního úřadu nejmladší občánky obce:
Terezu Bartošovou
Filipa Guldana
Filipa a Miroslava Kovářovy

Minulý týden někdo opět poškodil kontejner u hřbitova. Proč to
udělal ? Snad alergie na barvu, kterou je kontejner natřený. Nebo že
by další případ pro Dr. Chocholouška ze známého českého filmu ?
Škoda , že je tento silák zatím anonymní, za svůj výkon zaslouží
odměnu.
Upozorňuji, že kontejner u hřbitova je pouze na odpad hřbitovní.

Oprava dvou částí místních
komunikací

Oprava silnice Nikolčice – Diváky
– Velké Hostěrádky

V

Od

Mapování intravilánu obce

Obnovená Matice Moravská

části obce „Pod Rozpihly“ je připraven na pokládku živice
(lidově asfaltu) asi 30 metrový úsek a další
zpevněná
komunikace je v délce 70 metrů v části obce nad zámkem od RD
Bínkových až k RD manželů Tomkových. Po loňské opravě
Horního řádku tak pokračujeme v opravách všech místních
komunikací včetně chodníků, které opravu vyžadují. V roce
letošním to není z hlediska množstevního nikterak významné, ale
na druhé straně jsme splatili všechny pohledávky, tedy dluhy z let
dřívějších. Zůstává již jen státní půjčka na vodovod. Tuto půjčku
ve výši 3,25 mil. Kč budeme splácet ještě 6 roků po 325 tisících
Kč ročně.

V tomto týdnu ukončili pracovníci KÚ Brno měřičské práce
v obci. Výsledkem mapování bude nová digitalizovaná mapa
katastrálního území Diváky a po zpracování dat by měla být
kompletně hotová v polovině příštího roku. Pro nás to znamená,
že v příštím roce opět vypíšeme dílčí daňová přiznání.

Odpady

Sběrný dvůr bude i nadále otevřen vždy jednou za čtrnáct dnů
v sobotu od 8 do 10 hodin. Odpady, které na sběrný dvůr
přivážíte, musí být roztříděny, ale o tom jsme podrobně
informovali v minulé Habrůvce.
Na větší množství hlíny, popřípadě stavební suti, po dohodě
přistavíme traktor s vlečkou. Cena za tuto službu je symbolická a
představuje pouze náklady. Dle druhu a množství je to 100 Kč za
jednu vlečku. V této ceně není nakládka a vykládka. Po dohodě
také odvezeme i větší množství železa, papíru nebo skla.
Tato služba je zdarma.

konce května tohoto roku proběhla oprava silnice od
křižovatky za vesnicí směr Klobouky. Tato část měřila 3,5 km a
byla dokončena 18.července 2005. Ve stejné době proběhla oprava
silnice z Nikolčic po křižovatku do Divák. Druhá část oprav, která
se nás bezprostředně dotýká, je již také zahájena. Začátek
opravovaného úseku silnice bude pod kostelem v Divákách a konec
u křižovatky na Nikolčice. (Tato křižovatka by měla být „snad“
v příštím roce přeložena asi o 100 metrů směrem k Nikolčicím a
současná křižovatka bude zrušena). Termín ukončení prací na tomto
úseku je 30. září 2005.

Dne

28. července při příležitosti ukončení letošního
archeologického výzkumu v Divákách, navštívila obec PhDr.
Kateřina Dvořáková, presidentka Obnovené matice moravské. Je to
neziskové občanské sdružení na podporu kultury na Moravě
v návaznosti na její tradiční hodnoty včetně památkového dědictví.
Navazuje na tradice Matice Moravské založené v 19. století a její
odkaz. Byla založena roku 2003.
Výběr z dosud pořádaných akcí:
- Benefiční koncert klasické hudby na podporu postižených
…přírodní katastrofou v Asii, 1.4. 2005
-. podpora výzkumu megality – Střelice u Brna
-..účast
v anketě
vyhlášení
„Stromu
roku
2005“
- pomoc při zpřístupnění k nastudování klavírní sonáty …Lidice
…op. 20 od moravského skladatele .Miroslava Barvíka italským
…klavíristou Francescem …Lotterem
- podpora akcí spojených s výzkumem románských maleb
...v Rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě
- spolupráce s Nadací Partnerství a Vaňkovka

Kultura - škola - sport
Základní škola v Nikolčicích

Školní

rok 2004/2005 byl slavnostně ukončen ve čtvrtek
30.června.Všichni žáci obdrželi vysvědčení, kterým byla
zhodnocena jejich celoroční práce. Poslední měsíce školního
roku přinesly vyvrcholení v naukových i sportovních soutěžích
v rámci školy, okrsku, okresu i kraje. Žáci naší školy opět
potvrdili vysokou kvalitu.
I v letošním roce byly vrcholem mezinárodní soutěže. Naši
žáci se zúčastnili jubilejního 35. ročníku Zelenických her –
mezinárodní soutěže vesnických škol v atletice, házené a
kopané. Reprezentanti naší školy tuto významnou soutěž, která
se konala v Zelenicích – okres Hlohovec ve Slovenské
republice, s velkým náskokem vyhráli a potvrdili tak své
dominantní postavení v této soutěži. Zlaté medalie za první
místa získali tito naši žáci: Strouhalová Šárka v běhu na 60 m a
300 m, Lucie Ženatá ve skoku vysokém, Helena Šibíčková
v dálce, Martin Štýbl na 500 m a štafeta dívek ve složení:
Strouhalová Š., Hanáková J., Vídenská J., Šibíčková H. Druhá
respektive třetí místa získali: Jana Vídenská v běhu na 60 m a
300 m, Lucie Ženatá v dálce, Jana Hanáková v hodu
kriketovým míčkem, Miloš Gloc a Anežka Majorová v kouli,
Zdeněk Polach, Lukáš Stehlík a Renata Tošnarová ve výšce,
Dominik Všianský v běhu na 60 m, Roman Fidler v běhu na
500 m a štafeta chlapců ve složení: Štýbl M., Nečas H.,
Všianský D., Tesař M. Chlapci vyhráli taktéž turnaj v házené,
když nejlepším střelcem se stal Z. Polach. Děvčata skončila na
druhém místě v házené, podobně jako chlapci v kopané. Šárka
Strouhalová byla vyhlášena nejlepší sportovkyní her. Celkově
naše
škola
na
prvním
místě
získala
75
bodů...………………………
…………………
Vynikajícího úspěchu dosáhli naši žáci v minikopané v turnaji
základních škol McDonald-cup. Chlapci 4. – 5. třídy bez ztráty
bodu dokázali zvítězit v okrskovém kole a to samé zopakovali
v okresním finále. Stali se tím přeborníky okresu pro školní
rok 2004-2005 a reprezentovali okres v krajském finále, kde
z osmi účastníků získali výborné 4. místo. Hráli ve složení: T.
Rabovský, J. Jelínek, A. Čapka, P. Vahala, D. Petlák, V.
Tošnar, P. Nasadil, M. Sedlo, D. Ženatý, J. Střelec, J. Šťavík.
Naši mladší chlapci pak obsadili v okresním finále v malé
kopané 3. místo. Žáci školy se také zúčastnili okresních
přeborů v atletice. Přeborníkem okresu se stal Tomáš
Rabovský v běhu na 1000 m, druhé místo získal Jakub Jelínek
ve skoku dalekém a třetí místa získali J. Jelínek na 60 m a Jana
Karmasinová v běhu na 600 m. Dobře si vedli také další naši
žáci na atletickém čtyřboji v Hustopečích. Soutěž, skládající se
z běhu na 60 m a 800 m, dálky a hodu kriketovým míčkem,
získaly druhá místa Jana Vídenská a Lucie Ženatá, na třetím
místě pak skončila Renata Tošnarová.
V naučných soutěžích si nejlépe vedl Libor Veverka, který
skončil na 2. místě v okresním kole zeměpisné olympiády a
v krajském kole skončil na 10. – 12. místě. V té samé soutěži
obsadil v okresním kole sedmé místo Roman Linhart. Výborně
si vedl též Vojtěch Novotný, který v okresním kole
matematické olympiády získal 4. místo. Naše škola pořádala
v jarních měsících další soutěže, kterých se účastnili i žáci z
okolních škol. Velmi dobrou úroveň měla např. Nikolčická
lyra – tradiční soutěž ve zpěvu. Další akce jsou ještě před
námi.
V pátek 3. června odjeli mnozí naši žáci a učitelé spolu s rodiči
a přáteli školy na ozdravný pobytový zájezd do Itálie.
V těchto dnech se v prostorách za tělocvičnou pokládá umělý
povrch na sektory ve skoku dalekém a vysokém.
Závěrem chci poděkovat všem našim žákům za odvedenou
práci v průběhu celého roku. Těm nejúspěšnějším blahopřeji.
Tímto chci také vyzvednout žáky 9. třídy, kteří ukončili
základní školní docházku a po celou dobu nás vzorně
reprezentovali: Strouhalová Šárka, Hanáková Jana, Gloc
Miloš, Novotná Veronika, Novotná Ivana, Štýbl Martin,

Otřísalová Eliška, Majorová Anežka, Nasadil Vlastimil,
Strouhal Vlastimil, Nečas Hynek, Knesl Tomáš, Tesař Michal.
Děkuji také učitelům a dalším zaměstnancům školy za
odvedenou práci.
Přeji všem našim dětem, učitelům, provozním zaměstnancům a
příznivcům naší školy krásné prázdniny a příjemné zážitky
z dovolených.
Školní rok 2005/2006 začne ve čtvrtek 1.září slavnostním
zahájením v Nikolčicích v 7.45 a v Divákách v 8.30.
PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy

Hodnocení sezóny trenérem

Když

hodnotím sezónu 2004-2005 z hlediska výsledků,
musím přiznat, že úspěšná nebyla a skoro bych řekl, že patřila
k nejhorším, co jsme kdy odehráli. Po sestupu ze III. třídy jsme
sice věděli, že i ve IV. třídě je spousta dobrých mužstev
z okolních velkých obcí, ale měli jsme představu, že i tak
budeme v tabulce v popředí.
Dařilo se nám jen v několika prvních kolech, a pak jsme se již
jen propadali níž a níž. Po podzimu jsme zůstali s 12 body za
čtyři výhry proti devíti prohrám nad samým dnem tabulky. Na
jaře to zprvu opět nevypadalo moc dobře, ale od 17. kola, když
jsme porazili Klobouky, které v té době byly v čele tabulky,
jsme pochopili, že můžeme uhrát dobrý výsledek s každým. To
se projevilo lepšími výsledky i posunem vzhůru v tabulce.
Za zmínku stojí ještě remízy se Šitbořicemi, které jsme taky
připravili o 1. místo, a se třetími Boleradicemi. Úplná perla
přišla v posledním kole, kdy jsme za stavu 0:2 ve prospěch
Velkých Němčic „B“ předvedli, co je to dokonalý obrat a
nakonec vyhráli 7:2. Přesto se nám nepovedlo vystoupat výše
než na 10. místo se 32 body a skóre 60:71.
Tohle všechno hodně ovlivnila i velká obměna hráčů a na
podzim i mnohé absence některých opor. Svou fotbalovou
kariéru prakticky ukončily letité opory – Antonín Kilián,
Zdeněk Petráš a Petr Sokolář, kteří vypomáhali již jen
sporadicky. Patří jim dík za to, co za ta léta pro úspěch Divák
udělali. Mužstvo se také doplnilo velmi mladými hráči. Do
branky se postavil teprve šestnáctiletý Josef Fidler, který nám
se stejně starým Jakubem Valíčkem na rok vypomohli a
v následující sezóně budou hrát ještě v Nikolčicích za dorost,
dál se do sestavy zapracovával Květoslav Rosíval a Josef
Valíček. Ke stabilním hráčům patří Jindřich Sáček, Vladimír
Sokolář, Miroslav Mrhal, Radek Stehlík, Radek Čuta, Pavel
Gratzl a z Kurdějova Bronislav Hekl, Pavel Partyka, David
Matýšek a Jiří Šebesta. Na podzim ještě hráli Tomáš Podlucký
z Kroměříže a Jiří Dostál z Nikolčic. Naši tabulku střelců
vyhrál s převahou Radek Stehlík se 17 trefami, i když na
podzim hodně absentoval, dál Partyka 9, Podlucký 8, Gratzl 7
atd.
Po skončení sezóny jsme 3.7. uspořádali pohárový turnaj za
účasti mužstev z Boleradic, Šitbořic a Horních Bojanovic. My
jsme obhajovali první místo z loňského roku. Už příprava
hřiště nás stála dost úsilí, ale i přes nepřízeň počasí bylo vše
včas nachystáno a je jen škoda, jak málo diváků se této akce
každoročně účastní. Přitom od dětí a fanynek celý rok vstupné
nevybíráme, jen aby nás přišly podpořit. Po zápasech, kdy
Šitbořice porazili Boleradice 6:1 a my Horní Bojanovice 3:2,
jsme finále vyhráli 2:1 a první místo obhájili. O 14 dní později
jsme se zúčastnili turnaje v Horních Bojanovicích, kde byla
stejná mužstva, jen Šitbořice vystřídaly Starovičky.I zde se
nám dařilo a po výhrách 2:1 s Boleradicemi a H. Bojanovicemi
jsme získali opět 1. místo. Týden poté jsme se zúčastnili
turnaje v Boleradicích, kde jsme skončili druzí Další sobotu
se konal již tradiční zápas „dědina proti záhumnům“, ve
kterém hráči „záhumen“ zvítězili. .Následující víkend byl

věnován již 4. ročníku
turnaje v nohejbale, pořádaném
J. Náhlíkem. .
A pak už začínáme sezónu 2005-2006, takže odpočinek
necháme až na prosinec a i to jen na pár týdnů. Byl bych rád,
kdybyste nás nezatracovali, když nám to moc nepůjde, a
chodili fandit. Hrajeme i za vás.
Petr Sokolář, trenér

Myslivecké sdružení Diváky
„Navážete-li vztah se stromem, navážete jej s celým
lidstvem.“
J. Krišnamurti

Odlovem

srnců začala v květnu lovecká sezóna. Probíhá
taktéž odlov škodné zákonem povolené. V současné době
zajišťujeme krmivo (obiloviny, sena, letniny) pro zimní
přikrmování zvěře. V měsíci srpnu navozíme obilí spolu
s obilným pozadkem do centrálních zásypů dle staré
myslivecké zásady „ poslední snop z pole, první zrno do
zásypů“.
Dne 26. června jsme uspořádali na chatě MS v rámci měsíce
června – MĚSÍCE MYSLIVOSTI – soutěž orientovanou na
znalosti přírody a myslivosti. Současně se také děti
přesvědčily, jak jsou na tom se svou fyzickou zdatností. Na
tradičním okruhu z chaty směrem na Komínky, kolárnu a zpět
byla tato stanoviště: poznávání stromů, zoologie, lovectví,
ochrana přírody, střelba ze vzduchovky a hod na cíl.
Soutěže se zúčastnila většina dětí z Divák v kategoriích
předškolního a mladšího školního věku. Zvítězili ti, kteří
přišli. Všichni obdrželi diplomy a sladkosti. Akce měla
zdařilý průběh i navzdory nepřízni počasí.
Myslivecké sdružení Diváky nabízí občanům pronájem své
chaty k rodinným i jiným oslavám. Bližší informace podají
předseda sdružení p. B. Rozsíval nebo správce chaty p. L.
Skřivánek.
PaedDr. Jaromír Čuta

Výlet

U příležitosti

červnového DNE DĚTÍ se v sobotu 25.
6.2005 uskutečnil výlet pro děti s rodiči na hrad Veveří a
Brněnskou přehradu.Počasí se ráno tvářilo slibně a tak
nezbývalo, než vyrazit na cestu. Výletu se zúčastnilo 36 dětí a
27 dospělých, celkem tedy 63 „Diváckých“.
Cesta proběhla hladce bez nevolností či jiných vážnějších
komplikací a bylo hezké pozorovat děti, jak z okna autobusu
pozorují různé zajímavosti a krásy naší jižní Moravy. Než jsme
se vzpamatovali, stál náš autobus před branou hradu Veveří.
Ten nás ale bohužel zklamal. Průvodkyně nás ani nepřivítala a
bez jednoho slova o hradu Veveří nebo o výstavě plastik nám
pouze otevřela dveře a zase je po prohlídce zavřela. Náladu
nám to ale nepokazilo, jen nás asi trochu mrzelo, že jsme se
mohli dozvědět o hradu Veveří trochu více. Po krátké
procházce ke břehu Brněnské přehrady nám pak ale jistě
náladu
ještě
vylepšila
příjemná
jízda
parníkem
„BRATISLAVA“ s tak trošku „naším kapitánem“ panem
Kovácsem, který nás bezpečně dopravil až do přístavu
v Bystrci. Kapitáne, díky ! V přístavišti byl potom snad
dostatečný čas věnován všemožným radovánkám v podobě
zmrzliny, kolotočů, párků v rohlíku, nebo i zeleného „slizu“ ze
střelnice…. Mohli jsme též pozorovat závěr právě
probíhajícího závodu mistrovství republiky v triatlonu
mládežnických kategorií dívek a chlapců. Prostě kdo chtěl, měl
se na co dívat. Tento výlet se uskutečnil díky peněžní podpoře
obecního úřadu, za což mu jistě patří dík. Na závěr ještě
několik dětských postřehů z výletu, které byly napsány
v autobuse na zpáteční cestě domů, k nám do Divák : Hrad nic
moc, parník dost dobrý ! / Nejvíce se mi líbili živí psi na hradě
Veveří. / Líbilo se mi, jak na přehradě plavali nazí lidé. /
Parník byl super, ale nejlepší byla „NUDAPLÁŠ“!
Na hradě Veveří, hukli na nás ještěři z příšeří, zvládli jsme to
v pohodě, pak jsme pluli po vodě…..
Tak takhle nějak to bylo. Ale mohlo to být třeba i jinak….
Pg

Milí občané Divák,
Konec včelaření v Divákách ?

Při

zimním veterinárním vyšetření byl u všech včelstev
v Divákách zjištěn
původce
moru včelího plodu –
Paenibacillus larvae-larvae.
Z tohoto důvodu bylo nařízeno Krajskou veterinární správou
(KVS) odebrání vzorků (výřezy z plástů), které se provedlo za
přítomnosti veterináře dne 29.4.2005. Odebrané vzorky byly
odeslány znovu na vyšetření do VÚVč Dol, Libčice nad
Vltavou.
Na základě pozitivních nálezů u většiny včelstev v obci
Diváky rozhodla KVS o mimořádných veterinárních
opatřeních a dne 23.6.2005 byla za přítomnosti pracovníka
veterinární správy utracena a spálena veškerá včelstva v počtu
62 ks, dále asi 80 ks prázdných úlů a veškerého spalitelného
včelařského materiálu.
Ponechána byla jen včelstva včelaře Bočka (8 ks), která jsou
umístěna mimo zastavěnou část obce a jsou dle nálezu VÚVč
zdravá. Nyní běží jednoroční karanténní lhůta, ve které nelze
znovu obnovit chov včelstev. Pro většinu včelařů se jedná o
velkou tragédii, neboť jde o jejich celoživotní zálibu. Někteří
včelaři patrně skončí s včelařskou činností, protože náklady na
znovu obnovení chovu včelstev jsou vysoké, slíbené
odškodnění v nedohlednu a výkupní ceny medu nízké. Je
třeba si uvědomit, že se zmenšením počtu včelstev na katastru
se sníží také výnosy z ovocných stromů a dalších plodin na
opylení včelou závislých. K zachování opylení ovocných
stromů a hmyzosnubných rostlin je třeba, aby se v naší obci
obnovila včelstva alespoň v počtu 60 ks.
Antonín Ryšavý, předseda ZO ČSV Diváky

nejprve vás všechny jakožto místní kněz zdravím a přeji vám
do těchto letních měsíců vše dobré, pohodu a radost ze života.
Naše farnost je sice malá, ale stále ještě žije a tak bych vám rád
sdělil, že letos byly u prvního svatého přijímání v květnu
celkem čtyři děti. Měli jsme i svatbu, křest…
V našem kostele jsme uskutečnili v červenci hlasování a
zvolili jsme farní radu. Celkem se skládá z šesti lidí –tedy
farníků a pak také ze mne. Společně se budeme snažit o to, aby
se i naše farnost zapojila do dění celé církve. Farní rada je
vlastně poradní sbor knězův. Často máte dobré nápady, jak by
se co dalo zlepšit v kostele, v jeho okolí… ale možná vám
chybí odvaha přijít za mnou (což je určitě škoda, ale já s tím
nic nenadělám), tak můžete využít právě členů farní rady a
požádat je, aby tlumočila vaše názory nejen mně, ale celé
farnosti… Farní rada také bude pomáhat v rozhodování, co jak
v kostele opravit a vezme si i část těchto úkolů na svá bedra.
Jiní se starají o květinovou výzdobu, o úklid… prostě všichni
se budeme snažit, aby naše farnost žila dál.
Není nás sice mnoho farníků, ale kostel byl, je a zřejmě u nás i
zůstane dominantou obce. Kdybychom se sebe více snažili
zajistit zvelebování kostela, tak to jako farníci nemůžeme
zvládnout. Spousta z vás přichází do kostela třeba jen jednou
za rok – na vánoce nebo tak jako v tyto dny na hody,
posvícení…, někteří přicházíte jako hosté svateb, křtů a někteří
zas jako účastníci pohřbů, prostě všichni se čas od času
v našem kostele setkáváme. Já bych vás chtěl touto cestou
oslovit a požádat, abyste si udělali čas a zamysleli se nad tím,
co pro nás znamená právě toto místo – náš kostel. Místo
setkávání s Bohem, s lidmi, místo , kde spousta z vás byla
pokřtěna, spousta z vás měla svatbu … čím toto místo pro
mě je. A pokud si odpovíte alespoň částečně, že vám toto
místo není lhostejné, tak pojďme dál v úvaze, co pro to mohu
udělat. Ano, chtěl bych vás požádat o finanční příspěvek na

kostel. Stále v něm něco zlepšujeme a máme velké plány, ale
chybí finance. Vyměnili jsme všechna okna, opravili elektriku
v celém kostele, teď nás čeká výmalba, oprava portálů,
venkovní fasáda… a to všechno stojí spoustu peněz.
Nás, kteří pravidelně navštěvujeme bohoslužby, není mnoho a
ze sbírek jsme schopni uhradit topení a elektriku, na moc víc
nemáme. Tak se vracím k té původní myšlence, že kostel je
nás všech a chci vás požádat o příspěvek na kostel. Je jedno
jakou formou, zda darem nebo tím, že se spojíte se mnou nebo

dáte do obálky někomu, o kom víte, že chodí do kostela a má
vaši důvěru… Prosím i vás, kteří podnikáte a máte i větší
možnosti, abyste se i vy zamysleli a udělali dobrý skutek. Již
dopředu vám všem, kteří máte ušlechtilé srdce, děkuji.
V neposlední řadě také děkují vám všem, kteří se za naši
farnost modlíte.

V modlitbě vás provází P. Jiří Topenčík

Víte, že ....
Pohádkový stařeček
Pan Karel Komárek, nar. 1868, bydlel u
své dcery Marie, provdané za Cyrila
Sedláčka v domě č. 67. Jakmile začalo
jarní slunce hřát, vysedával na nárožním
kameni u protějšího domu pana Václava
Rosívala. A tam byla také jeho letní
dílna. Vyráběl vařečky a kvedlačky šprudláky, drobotině na počkání píšťalky
a panenky. Občas z vrbové kůry i
mistrovský nástroj – „féfaru“. Téměř
v každém domě byly rodinné fotografie
v rámečcích vyrobených jeho nožem.
Základ byl ze štípaného lipového dřeva,
květiny, srdéčka a ostatní ozdoby pak
z dřevěných krabic od baronových
doutníků, kterými
ho předzásobil
zámecký zahradník Kvoch.
Když po žních začala hlavní dětská
sezóna – pasení husí, byl stareček

denním účastníkem. Zatímco starší se
věnovali svým oblíbeným činnostem,
mladší se shromažďovali kolem stařečka,
který neustále nožem něco vyráběl a
přitom vyprávěl. Nebyl rozeným
vypravěčem, pouze předával to, co slyšel
ve svém mládí. Bylo to docela jiné
vyprávění, plné poetičnosti a zvláštností
diváckého
nářečí.
V prostřední
Borovince, na poli pana Josefa Plešky,
nedaleko hřebenové úvozové cesty, stálo
několik
obrovských
pískovcových
balvanů – přirozený výhoz pískovcového
podloží. Na nich byly vyryty starodávné
značky, na tom největším byl na temeni
vytesán kříž. Stařeček vyprávěl, že když
byl malý, slýchával, že u těchto balvanů
kázali diváckým naši věrozvěstové Cyril
a Metoděj. Až se ve škole naučíme číst,

!!! Pozvánka na HODY !!!
Diváčtí stárci a starky srdečně všechny zvou na
tradiční hody, které se konají 20. a 21. srpna.
Je připraveno 5 párů:
Markéta Prokešová + Květoslav Rosíval
Darja Hanáková + Radek Stehlík
Klára Stejskalová + Ondřej Ludín
Šárka Hilková + Josef Valíček
Iveta Nasadilová + Petr Dostál
Vilém Krátký – sklepník
V sobotu bude hrát dechová hudba Liduška z Dolních
Bojanovic, v neděli hraje dechová hudba Legrúti
z Velkých Bílovic . Sraz v sobotu i v neděli je na
Dolním konci u první starky kolem 15,30 hod. Průvod
v sobotu půjde na Horní řádek a v neděli přes
Záhumna.Vstupné po oba dva dny: odpoledne 25,- Kč,
večer 60,- Kč. Občerstvení – bufet. Přijďte podpořit
snahu nás mladých o dodržení této dlouholeté a v
podstatě jediné tradice naší obce a pokochat se krásou
našich krojů!!! Zároveň zveme na stavění máje - pátek
19. srpna v podvečer.
A to nejdůležitější: AŤ NÁM VYJDE POČASÍ !!!!!

že to můžeme vyluštit z těch starých
značek. Po staletí byly tyto balvany pro
lidi záhadou, v různých dobách opředené
různými
pověstmi.
V době
cyrilometodějského milenia jim byla
přiřknuta tato pověst, která se díky
starečkovi Karlu Komárkovi dochovala
až do dnešních dnů.
Tento přírodní útvar byl s největší
pravděpodobností pravěkým kultovním
místem. Tato kultiště bývala do pozdního
středověku znamenána křížem, který
sloužil jako pojistka k odehnání zlých
démonických sil a celkové očistě.
Po staletí nikdo tyto balvany neodstranil,
na okraj lesa byly odtaženy až v druhé
fázi budování JZD.
Jaroslav Němeček

Můžete se těšit na :

V sobotu 27.8.2005 pořádá spolek Diváckých rybářů
na Panském rybníku RYBÁŘSKÉ ZÁVODY pro děti.
Začátek v 15.00 hod. Občerstvení zajištěno.

Hostinec

u Pážat pořádá dne 10.9.2005 v místním
sále koncert kapely BOBR JAKO MOTÝL.
Začátek ve 20.00 hod. Občerstvení zajištěno.

Z kronik
Vybraná data
1131 – První písemná zmínka o obci Diváky
1350 – Postaven kostel
1750 – Zrušen hrdelní soud v Kloboukách
1784 – V Divákách zřízen vrchnostenský úřad – přidělena
………obec Vážany
1808 – Založena továrna na jemná sukna
1811 – Založen hřbitov
1831 - Výskyt cholery, opakovaně v r. 1835 a1840
1832 – Vystavěna kaple
1837 – Zemětřesení

1850 – V Hustopečích zřízeno okresní hejtmanství
1919 – Zaměřen Holý vrch ndm.v. 401 m
1919 – Založen Sokol v obci
1919 – Likvidace statku Martinice
1921 - V obci evidováno 779 občanů
1925 – Ve 20.00 hod. zemřel v Brně A. Mrštík
1925 – 28.10. osvobození národa
1926 – První pozemková reforma
1926 – Postaven Pomník padlým v 1. světové válce
1928 – Elektrifikace obce
ně

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rok 2005
Údaje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.5.2005 do 16..8.2005

Narození:

Úmrtí :
3.5. František Mikéska
5.5. Jiřina Vodáková
28.5. Drahomír Moravec ing.

Sňatky :
18.6. Renata Soukopová - Pavel Kalus

Blahopřejeme jubilantům :
květen:
66 let Tesařová Františka
69 let Chalupný František
70 let Tesař Jan
75 let Čuta Jaromír
77 let Káňová Marie
86 let Ptáček Vladimír

červen:
61 let Sokolářová Marie
62 let Suchánková Jana
70 let Hopjanová Pavlína
71 let Ludín Lubomír
73 let Čutová Ludmila
73 let Fiala Alois
75 let Klimešová Marie
84 let Novotný Jan
86 let Kedra Ladislav
94 let Bezděk František

Termín uzávěrky dalšího čísla : 1.12.2005

červenec:

Srpen:

61 let
65 let
71 let
76 let
76 let
80 let

64 let Macušová Jana
72 let Graclová Helena
72 let Neugebaurová
……….Ludmila
81 let Vodák Ladislav

Střelec Jiří
Bezděk František
Valíčková Marie
Hanáková Věra
Gloc Miloš
Klimusová Emilie
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