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PŘED HODY

Děvčata

– každá jako by ke své vlastní svatbě se chystala.
Perou, suší, škrobí už celých čtrnáct dní, a stále tomu ještě není
konce. V poslední dny před hody s rozpálenými tvářemi žehlí od
rána do pozdního večera a zas rovnají – vyžehlených rukávců,
sukní a pentlí jsou plny postele, stoly i hřebíky i židle – že už není
ani kam sednout. Jaká to bude chvíle, až se zas jako kytky
v barevný věnec rozestaví okolo máje! Stárky ještě každé noci
chystají velké kytky na kloboučky svých stárků.
Stárci přece dostali muziku. – Až z Vážan. Ale nevědí, jak hraje.
Prelátů Josef tvrdí, že hrají pěkně. I první stárek je chválí, ale
protivná strana se dušuje, že „krkajó jak žabe“, a proto k muzice
prý ani nepůjdou. I máj už chlapci opatřili, koupili smrkový vršek,
zaplatili už i „taneční pas“ a Bože, jen kdyby už to bylo tu! ¨
Ještě něco hryzlo chasu, i děvčata i stárky a všecky ženské i
s mužskými - - - cholera - - - „Ale tentokrát to snáď nebode jak
před rokem – co říkáte, starosto?“ ptal se přes tu chvíli někdo.
To byly tenkrát smutné hody!
Právě když stárci zasadili první rýč do země, aby pro svou štíhlou
„máju“ před hospodou vykopali hluboký důl, doběhl z hejtmanství
zvláštní posel a hned nato po návsi zadrnčel buben, že všechna ta
chystaná nádhera a sláva příštích dnů se zakazuje ze zdravotních
ohledů.
Chasa hlučela, hubovaly matky, plakaly stárky, děvčata místo
spánku v rozčileném bdění na loži se převracela celou noc. –
Tentokrát cholera strašila zas.
U Katza už celý týden se rokovalo, „přinde-li zákaz, či nepřinde“.
„Bodete vidět, že hode zakázaný bodó.“
„A nebodó!“
„A bodó!“
Ale všichni už několikrát shodli se na tom, že „vlůni teho zákazu
hani nebelo třeba, protože kulera bela haž v Turecku, a tentokrát je
vod Habrůvke ešče dál“.
„Ba. A šak be ta mozeka tú kuleru nepřitáhla“.
„A já vám řeknu, kdo teho bel vlastní příčinó, že vlůni hode
nebele.“ natáhl se socialista Dufek Cyril hlavou k sestrčeným
beranicím ostatních. – „Falář to bel. Co falář chce, to se stane a
falář nám nic nepřije. Vočernil nás na hóřadě a tak je to. Žádná
kulera!“ - - Nejvíc řádil mistr kovář. Na hody už ani nečekal a zpil se a
udělal si hody hned ráno v sobotu. Židovna po celý den plna byla
jeho křiku. Vysoko šermuje začerněnýma rukama, hřímal proti

starostovi, proti hejtmanství, proti „falářovi“, proti „kuleře“ - - - „A
hode mosijó bét a mozeka mosí bét a to bech se na to podíval, ešli
kulera hode može zakázat - - -“ a tu, pozdvihnuv svou černou pěst
k bílému stropu, vypustil z úst takové slovo, že sám se nad ním
zarazil a chvíli tak stál, zatímco mu z koutku úst dolů kapala
dlouhá, nějak blbě se táhnoucí slina.
V tom přišla žena a chtěla „maestra“ odvést domů.
„Te seš tá kulera!“ odbyl ji majstr. „Di dům, skové se, hať ti
nikdo nevidí, nebo nám zakážó hode! - - Povídám – di – di – di!“ –
Kovářce na pomoc přišel nejmladší stárek. Náhodou.
„Majstr, máte hjít hudělat svore na máju.“
„Svore?“
Zamyslil se.
Majstr šel. --Šlo k polednímu. Po silnici oddola zahrčel kočár. To do zámku
přijížděli hosté na habrůvské hody.
Před svou zahrádkou stál Jurka Dóbek s Fraňkem a posuzovali
„máju“ –
„Co to je? Nic! Pometlo - - - Me sme mívale máje vyšší ešče
nežli borovská věža, a ešče vyšší. Včil už hani takový strome
nerůstó, jak me sme mívali máje. Co takový ledacos - - - to je pro
děti, a ne pro dorostló chasu. Že jich néni haňba!“ Vtom šla okolo
Plhalova Terka.
„Terka - á – Terka!“ volal Jurka, který psa nepustil mimo, aby
naň nedupl, nepohodil kamínkem. „Přinde Tomáš, přinde?“
„A co je mně po něm?“ hodila Terka sukněmi a uhnula se z cesty.
„Co ti je po něm? A srdce ti piščí – meslim se hani dočkat
nemůžeš!“ - - Terka už byla za rohem.
Za ní rozřehtal se smích.
Jurka hledal novou oběť.
Zoubků Honza táhl kolem s panskými voly, svážeje zemáky.
Jurkovi zahrály oči.
„Te, Honzo, přeci mně jednó řekni, keré z téch volů je samica?“
Honza zrudl.
„A šak tahali s tebó, zepté se hjich,“ odsekl Honza a bičem
vztekle šlehl do volů.
Od hospody na oba vzkřikl stárek, aby šli pomáhat „stavjat“. Na
to vlastně čekali. - - Ukázka z knihy bří Mrštíků Rok na vsi I – zkráceno
ně

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi úvodem krátké ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím.
Rok 2003 byl kromě jiného ve znamení usilovných jednání o bezúplatném převodu zámku na obec Diváky pro účely zřízení domova
důchodců. I přes opakovaná průběžná přislíbení Krajským úřadem v Brně náš záměr vybudovat domov důchodců radní většinou svých hlasů
nepodpořili.
V roce 2004 se sice stále o zámečku jednalo, avšak již způsobem „o nás bez nás“. Rada JM kraje po neúspěšném prodeji rozhodla prodat
zámek prostřednictvím realitních kanceláří.
V témže roce se v naší obci začalo provádět mapování obce, tzv. obnova katastrálního operátu.
Nejvýznamnější akcí byla bezesporu oprava silnice „Horní řádek“ (370 m cesty a 150 m chodníků v celkové ceně 1,774 mil. Kč).
Začali jsme také celkem úspěšně třídit domovní odpad, k čemuž se postupně přidávala celá vesnice
V roce 2005 jsme zaměřili pozornost na dokončení opravy venkovní fasády školy a na běžnou údržbu a opravy v obci (VÚB – rekonstrukce
topení, oprava místního rozhlasu, pasportizace kanalizace v obci, tj. komplexní zdokumentování kanalizační sítě v celkové hodnotě 105 000,Kč, vybudování chodníku u kostela za 150 tisíc Kč, aj).
Největší akcí roku 2006 je vybudování chodníků v obci a komunikace za kostelem v celkovém nákladu cca 3,5 mil. Kč.
V letošním roce rovněž zahájíme přístavbu školní kuchyně a jídelny včetně vnitřního vybavení v celkové hodnotě cca 2 mil. Kč.
Tolik jen ve stručnosti k činnosti OU Diváky.
Rád bych touto cestou poděkoval členům OZ Diváky za spolupráci, jmenovitě Mgr. Marii Němečkové, místostarostce obce, dále pak členům
OZ Ing. Ivanu Kosinovi, Pavlu Gratclovi, Aleši Guldanovi, Jiřímu Vokálovi , Václavu Střelcovi, Petru Sokolářovi a Janě Zhejbalové.
A nyní mi dovolte pár slov k naší Habrůvce, která se myslím ujala v diváckých domácnostech a stala se zdrojem informací i zajímavou četbou.
Je potěšující, že někteří občané či organizace se stali naprosto samozřejmými přispěvateli do diváckého listu.
Jsou to diváčtí fotbalisté, kteří nás svými články pravidelně informovali o svých aktivitách a úspěších. Zvykli jsme si a těšili se na historické
zajímavosti v rubrice Víte, že … pana Jaroslava Němečka. O životě v Divákách v dobách dávno i nedávno minulých jsme se dozvídali
z rubriky Z našich kronik i z úryvků z literární kroniky naší obce Rok na vsi, které citlivě vybírala Marie Němečková. O dění v ZŠ Nikolčice nás
pravidelně informoval ředitel školy PaedDr Jaromír Čuta, kulturní akce pak většinou zpracovával Pavel Gratcl, nelze opomenout ani učitelky
ZŠ a MŠ . O Vánocích a Velikonocích nás potěšil svým slovem otec Jiří Topenčík a tak bych mohl pokračovat dále. Myslivci, rybáři, včelaři,
stárci a mnozí další spoluobčané , pro které není zatěžko se s námi všemi podělit o své názory , nápady, přání…
Všem vám děkuji a pevně věřím, že Habrůvka bude dále žít.
Na závěr snad jen přání krásného zbytku léta a hodně elánu z načerpané energie .
Libor Veverka

Zprávy OÚ
Opravy komunikací

P

ředáním staveniště 20. července vítězi výběrového řízení
firmě VHS Břeclav byla zahájena letošní část rekonstrukce
chodníků a cest v obci. V současné době probíhají práce na
820 metrů dlouhém chodníku podél hlavní silnice. Původní
předpoklad, že se použijí stávající obrubníky se ukázal pro
jejich katastrofální stav nemožný. Výměna obrubníků zvedne
cenu chodníků o 0,5 mil. Kč na 1,7 mil.Kč. Celková investice
bude cca 3,5mil. Kč. Přesná čísla budou známa po realizaci a
započtení více a méně prací. Předpoklad je, že práce budou
ukončeny do konce září.
U školy je vybudováno malé parkoviště pro dvě osobní auta,
které má usnadnit rodičům a hlavně dětem bezpečný přístup do
a ze školy. Mimo tohoto místa je chodník v celé délce určen
jen pro pěší a je na něm zakázáno parkování vozidel a
skládkování jakéhokoliv materiálu. Auta mohou parkovat ve
vjezdech k jednotlivým domům, ale nesmí zasahovat do
vlastního chodníku.

Vysokorychlostní internet

V

červnu letošního roku měla být v obci možnost připojení
k vysokorychlostnímu internetu prostřednictvím telefonní
linky. I přes ujištění z tehdy ještě Českého telecomu se tak
nestalo a termín byl posunut na konec července. V současné
době je již tato služba funkční a lze ji objednat i na bezplatné
lince 800123456.
Snaha o zavedení bezdrátového internetu v obci zatím
vyznívá naprázdno. Provozovatelé této technologie nemají
příliš velký zájem o zřízení služby v obci, hlavní překážkou je
nepřímá viditelnost na přípojné body a tudíž nutnost
vybudování retranslačních stanic. Jednání ale dále probíhají a
situace se může změnit. V současné době je jediná možnost
přes telefonní linku.

Volby do zastupitelstva obce
na další čtyřleté období se konají
20. a 21. 10. 2006.

Oprava zemního sklepa ve škole382

Obecní knihovna

P

Obecní

o letech užívání, kdy sklep sloužil pro uskladnění brambor
a zeleniny pro školní jídelnu, bylo nutné provést stabilizaci
klenby, která se začala nebezpečně propadat. Další úpravy
sklepa a také střechy se budou řešit v rámci přístavby a
modernizace školní kuchyně a jídelny. V letošním roce
provedeme stavební rozšíření jídelny a kuchyně. Předběžné
náklady 230 tisíc Kč. Z dotace JM Kraje máme na toto
rozšíření pro letošní rok 93 tis. Kč.

knihovna Diváky získala od Ministerstva kultury
dotaci na digitalizaci knihovního fondu. O co se jedná?
Jednoduše řečeno seznamy knih a další administrativa
knihovny se převede z papírové podoby do podoby digitální,
počítačové. Tento systém se postupně zavádí i do malých
knihoven a je vzhledem k finanční náročnosti částečně
podporován i Ministerstvem kultury ČR. Cena celkem za
programové vybavení je 25600 Kč, z toho dotace MK ČR
činí 15 000 Kč.

Znak a prapor

Dne

25.května 2006 byl oficiálně udělen Předsedou
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Lubomírem Zaorálkem obci Diváky znak a prapor. Od tohoto
data se bude znak objevovat na obecních tiskovinách,
propagačních materiálech a v dalších s obcí spojených
činnostech. Symbolika použitá na znaku a praporu byla
popsána v minulém čísle Habrůvky. Znak a prapor obec
Diváky v novodobé historii neměla. Na propagačních
materiálech jsme doposud používali kopii staré pečeti,ze které
je i do nového znaku začleněn symbol hroznu.

Nákup stolů

Pro potřeby především hodů byly nakoupeny stoly a lavice.
V loňském roce 19 souprav, letos 21, tj. cca 400 míst na
sezení. Nemusíme je půjčovat z okolních obcí. Celkem stály
soupravy 65 tisíc Kč.

Upozornění
Obecní

úřad upozorňuje občany, že byla vydána Obecně
závazná vyhláška č. 1/2006 o místním poplatku ze psů.
Důležité:
- čl. 2) předmětem poplatku je držení psa staršího 3
měsíce
čl. 4) ohlašovací povinnost: poplatník je povinen
oznámit správci poplatku ústně nebo písemně do
protokolu do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti, dále
je poplatník povinen oznámit každou skutečnost, která
má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na
vznik a zánik osvobození
čl. 5) vznik a zánik poplatkové povinnosti:
poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve
kterém pes dovršil stáří 3 měsíců, ukončením držení
psa zaniká poplatková povinnost
čl. 6) sazba poplatku: za prvního psa 80,- Kč za
druhého a dalšího 80,- Kč
Vyhláška je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu
nebo na internetových stránkách obce Diváky

Kultura - škola - sport
Pozvánka na hody
Diváčtí stárci a starky zvou všechny občany na tradiční hody,
které se konají 19. a 20. srpna 2006.
Stavění máje: pátek 18. srpna asi v 19.00 hod , pozvání bude
oznámeno rozhlasem
Sobota a neděle: sraz na „ dolním konci“ u první starky
(Markéta Prokešová) v 15.15 hodin, hodová zábava večer ve
20.00 hod
…a ještě několik málo slov pro nově přistěhované občany o
hodových zvycích.
Hody se u nás konají 3. víkend v měsíci srpnu. Stárci a
starky, ale i děti, se oblékají do našich diváckých krojů.
V předvečer hodů se staví „mája“. A protože se u nás staví
ručně a je potřeba těch rukou hodně, zvou stárci obecním
rozhlasem muže na pomoc.
V sobotu chodí stárci s kapelou zvát na hody představitele
obce, takzvané „radní“ – dnešní zastupitelstvo obce a radní je
za to jaksepatří pohostí – je to pro ně čest. Nejdříve se jde ke
starostovi obce.
V neděli se zvou, opět s kapelou, ostatní spoluobčané. Do
nazdobených krabiček – „šulařek“ přispívají „hospodáři a
hospodyně“ na kapelu finanční částkou podle svých možností,
za to dostanou napít stárkovského vína z „juchačky“- zvláštní
sklenice na víno.

Před domy radních, stárků a starek se tančí.
Odpoledne se všichni sejdou před domem první starky,
odkud následuje průvod přes obec k máji, kde se tančí, zpívá a
popíjí! Také se vyhlašují „sóla“, to stárci zavádějí mužům
starky k hodovému tanci pod májí .(Odmítnutí tance se starkou
se považuje za velkou urážku).
K tanci při „sóle“ patří
ochutnání stárkovského hodového vína, taneční pár dostane od
stárků sólovou „ mašličku“ a přispěje jim libovolnou finanční
částkou .
Když je vyhlášeno „sólo stárci“, tančí pouze stárci.
Kolem půlnoci bývá „ vynášení stárků“. Hodovníci vytvoří
kruh okolo tančících stárků a starek, kteří se poté slavnostním
pochodem kolem máje loučí s hodovními hosty. A to je
příležitost pro nejsilnější muže k vynášení stárků. Posadí si
vybraného stárka na ramena, chvíli s ním tančí , pochodují či
mnozí spíše balancují kolem máje a odnáší jej k šenku, kde
dostávají za odměnu láhev vína.
Opustit parket se stárkům jen tak hned nepodaří, protože je
hodovníci nechtějí pustit, ale všeho s mírou. Přece jen už toho
mají za celý den dost a musí se převléct do civilu …
Tak přerušit kruh, pustit stárky, poděkovat potleskem a jít se
bavit. Jsou přece hody! A čí jsou hody? Naše!!!
A v neděli to samé…
Tak ať nám vyjde počasí a je nás pod „májou“ co nejvíce!!!!
………………………………………Diváčtí stárci a starky

Dětský den
V neděli 11.června 2006 se konal na fotbalovém hřišti
v Divákách , za finanční podpory Obecního úřadu Diváky
„DĚTSKÝ DEN“.
Všechny místní děti i se svými rodiči či prarodiči byly pozvány
na odpoledne plné her, soutěží, písniček, a pro mne jako
jednoho z pořadatelů bylo velkou odměnou a radostí, že toto
pozvání nezůstalo bez odezvy. Účast byla opravdu hojná a
bezmála dvě stovky účastníků si mohlo vychutnat pěkné
nedělní odpoledne. Bylo příjemné pozorovat s jakým zápalem
některé děti soutěží. Velkou atrakcí byl také nafukovací
skákací hrad, i když my jsme si ho hned na začátku
přejmenovali podle nápadu jednoho z účastníků na nafukovací
„ DIVÁCKÝ ZÁMEK“.
Děti si tam opravdu „zařádily“.
Na závěr považuji za nezbytné ještě jednou poděkovat všem
těm, kteří pomohli, byť třeba jen nepatrně, při pořádání této
akce a připravili tak, doufám, všem příchozím jedno pěkné
nedělní odpoledne.
Pg
Základní škola v Nikolčicích
V pátek 30. června byl uzavřen školní rok 2005-2006. Žáci
obdrželi vysvědčení, kterým byla zhodnocena jejich celoroční
práce. Poslední dva měsíce školního roku přinesly naší škole
řadu úspěchů v naukových i sportovních soutěžích v rámci
okrsku, okresu i kraje. Žáci naší školy opět potvrdili vysokou
kvalitu. V naukových soutěžích dosáhl nejvýraznějšího
úspěchu Tomáš Rabovský, který zvítězil v okresním kole
matematické olympiády a v Pythagoriádě skončil na 7. místě.
V té samé soutěži skončil na 8. místě Jakub Vaněk.
V matematické olympiádě 7. tříd skončili shodně na 8. místě
Vojtěch Novotný a Michaela Rozkydalová. I v letošním roce
byly vrcholem mezinárodní soutěže. Naši žáci se v letošním
roce zúčastnili Šúrovských her – mezinárodní soutěže
vesnických
škol
v atletice,
házené
a
kopané.
Reprezentanti naší školy tuto soutěž, která se konala
v Šúrovcích – okres Trnava ve Slovenské republice, suverénně
vyhráli. Získali za dobu trvání těchto soutěží nejvyšší počet
bodů v historii a v součtu bodů dokonce víc než ostatní školy
dohromady. Vyhráli všechny míčové hry tj. házenou chlapců i
dívek a turnaj v kopané. Zdeněk Polach se stal nejlepším
střelcem jak v házené tak i v kopané. V atletických soutěžích
získali zlaté medaile: Jana Vídenská v běhu na 60 m a 300 m,
Eva Putnová v běhu na 60 m překážek, Lucie Ženatá a Lukáš
Stehlík ve skoku vysokém, Petr Sáček v běhu na 800 m,
Alžběta Papežová a Roman Fidler ve skoku dalekém. Vítězství
si odnesly i obě štafety ve složení: Žaneta Hilková, Eva
Putnová, Lucie Ženatá resp. Roman Fidler, Zdeněk Polach,
Jaroslav Mrkvica, Dominik Všianský. Druhá místa získali:
Roman Fidler a Žaneta Hilková v běhu na 60 m, Zdeněk
Polach ve skoku vysokém, Dominik Všianský ve vrhu koulí.
Bronzové medaile potom získali: Zdeněk Polach a Aneta
Vintrlíková v běhu na 60 m překážek, Renata Tošnarová ve
skoku vysokém, Lucie Ženatá ve skoku dalekém a Žaneta
Hilková ve vrhu koulí. Nejlepšími sportovci byli vyhlášení
taktéž žáci naší školy a to Roman Fidler a Jana Vídenská.
Zdatně si vedli naši žáci také na okresních přeborech v atletice.
Okresní přebornicí se stala
Alžběta Papežová. Ve skoku
dalekém. Stříbrnou medaili získal Dominik Všianský v běhu
na 150 m. Třetí místa obsadili: Jiří Janoušek ve vrhu koulí,
Roman Fidler v běhu na 150 m, Dominik Všianský v běhu na
60 m, Michal Buchta v běhu na 300 m a obě štafety ve
složení: D. Všianský, Z. Polach, J. Mrkvica, R. Fidler resp. J.
Vídenská, A. Papežová, E. Putnová a L. Ženatá. Výborného
úspěchu dosáhli naši starší chlapci, kteří v malé kopané
v okrskovém kole v Hustopečích skončili na 2. místě a stejné
umístění získali potom v okresním finále a reprezentovali
okres Břeclav v krajském finále, kde skončili na 6. místě. V té
samé soutěži mladších chlapců naši žáci v okrsku skončili na

2. místě a v okresním finále potom na 5. místě.
Začátkem června škola uspořádala tradiční ozdravný pobytový
zájezd žáků, rodičů, učitelů a přátel školy do Chorvatska. Akci
sice nepřálo počasí, ale všichni účastníci byli velmi spokojeni.
Od 28. srpna do 2. září uspořádáme letní dětský tábor ve
Svojanově u Poličky.
Závěrem chci poděkovat všem našim žákům za kvalitní
přístup k vyučování po celý školní rok. Těm, kteří nás úspěšně
reprezentovali pak blahopřeji. Děkuji tímto také žákům 9.
třídy, kteří ukončili základní školní docházku a po celou dobu
školu vzorně reprezentovali.
Všem žákům, učitelům, provozním zaměstnancům a
příznivcům naší školy přeji hezké prázdniny a příjemné
zážitky z dovolených.
PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy

Aktuální informace z fotbalu
Místní tělovýchovná jednota zakončila fotbalovou sezónu
11.června utkáním v Šitbořicích. Ke 20 bodům z podzimu jsme
na jaře přidali dalších 21 a z 5. místa jsme se dostali na
konečné 2. místo se skóre 48:35, dva body za postupující
Klobouky. Mimochodem, kdybychom právě Kloboukům
vstřelili ještě jeden gól, tak jsme předběhli i je.I když jsme
zbytečně ztráceli body, jsme s umístěním i hrou vcelku
spokojeni. Sestava proti podzimu už byla stabilní a bylo to znát
na pohodě v mužstvu. Před brankářem Pavlem Gratzlem
šéfoval obraně kapitán Jindřich Sáček, kterému zdatně
pomáhali Miroslav Mrhal, Květoslav Rosíval a David
Matýšek. Útočné manévry spřádali Bronislav Hekl, Radek
Čuta, Vladimír Sokolář, Jiří Šebesta, Tomáš Podlucký, Radek
Stehlík, Pavel Partyka, Jakub Krejčí a pravidelně střídal
Miroslav Žemlička. Valíček Josef na jaře pro studium
víceméně nehrál. Do střelecké listiny se zapsalo za celou
sezónu celkem 12 hráčů. Alespoň jednou si zahrálo i 21
bývalých fotbalistů. Nejlepším střelcem byl Stehlík Radek s 11
góly. Na dalších místech Partyka Pavel 7 a Podlucký Tomáš 6
gólů. Do příští sezóny nás posílí do brány Jakub Stehlík.
Jak již bývá tradicí uskutečnil se první červencovou neděli na
našem hřišti pohárový turnaj mužů. Pozvání přijali mužstva z
Boleradic, Horních Bojanovic a Šitbořic. Počasí se konečně
umoudřilo a tak si všichni fotbaloví fanoušci mohli užít tento
každoroční svátek naší kopané. I když nám konkurovalo
fotbalové mistrovství světa, když spočítáme asi 70 platících
diváků, k tomu 4 mužstva a některé děti se ženami, které mají
u nás vždy vstup zdarma, byla to vcelku slušná návštěva a
důstojná oslava 25. výročí znovu založení fotbalu v Divákách.
Důkladná byla i příprava na turnaj. Hráči s ostatními členy
udělali spoustu práce na více brigádách a se sečením areálu
pomohla i obec. Také jsme si nechali vyrobit pamětní vlaječky
, trička a bundy s logem TJ Diváky. Na samotném turnaji se
nám opět dařilo a po výhrách 1:0 s H. Bojanovicemi a 3:0
s Boleradicemi jsme obhájili loňské prvenství. Pohárový turnaj
v Divákách byl obohacen o pohár pro nejlepšího střelce
turnaje, který věnoval pořadatelům pan Psota Josef st. Domů si
ho odnesl domácí Stehlík Radek. 16.7. jsme opláceli svojí
účastí na poháráku v Horních Bojanovicích. Tam jsme po
výsledku 1:1 s Boleradicemi a vyhraných penaltách postoupili
do finále, kde jsme s Hustopečemi hráli také 1:1. Penalty jsme
ale podruhé už nezvládli a prohráli.
V sobotu odpoledne dne 22. července jsme uspořádali na
hřišti tradiční fotbalový zápas dědina : záhumna. Letos jsme
chtěli, aby si to mezi sebou rozdalo i naše fotbalové mládí.
Bylo však těžké během prázdnin sehnat dost dětí a tak si jen 8
kluků s jedním děvčetem zahráli na malém hřišti. Z tohoto
duelu vyšla vítězně dědina 10:4. Po třech gólech dali Manek
Jan, Tošnar Václav, Rosíval Martin a Střelec Jan, který si kopl
i za dospělé a i tam dal gól. Po žácích se začali scházet i
dospělí. Záhumna měla problémy se sestavou a tak k nim

přeběhlo několik hráčů z dědiny, nakonec měli přesilu. I tak
chtěla dědina pokazit záhumnům sérii, v níž už dvakrát po
sobě vyhráli. Nakonec se to opět podařilo záhumnům a vyhráli
těsně 3:2 a dědiňáci zase museli platit bečku piva pro všechna
vyprahlá hrdla. Žáci obdrželi putovní pohár, který věnoval opět
pan Psota Josef st. Myslím, že i tato akce nás uspokojila.
K místnímu hřišti patří i aktivity nečlenů výboru a TJ, kteří si
chtějí jen přijít zasportovat. Tak se třeba někteří snaží obnovit
hřišťátko u lesa, které místní občané mají za skládku odpadu.
Fotbalový oddíl bohužel nemá síly ani prostředky, aby to dal
do pořádku sám, tak alespoň vítá iniciativu druhých. Také
Pavel Gratcl s Petrem Sokolářem se začali věnovat fotbalové
drobotině. Zatím na páteční tréninky moc dětí nechodí a proto
vyzýváme všechny rodiče, aby tam děti posílali. Nemáme
kapacitu na to, abychom mohli základnu u nás založit a udržet,
ale můžeme tyto zájemce něco málo naučit a najít jim místo
v jiných oddílech a pak je v dospělém věku zase rádi nechat
reprezentovat Diváky.
Turnaj v Boleradicích jsme odehráli v neděli 30.7. V prvním
zápase jsme prohráli na penalty s místním Sokolem a v boji o
třetí místo jsme vyhráli nad Kloboukami 1:0.
Dne 6.8. jsme odehráli turnaj v Šitbořicích a novou sezónu
zahajujeme v neděli 13.8. v 16.30 hod. na hřišti ve Velkých
Hostěrádkách. Zveme všechnu širokou veřejnost.

13.8..

Rozpis nové sezóny 2006-2007
16,30
V. Hostěrádky – Diváky

20.8.

16.30

Diváky – Němčičky

27.8.

16.30

H. Bojanovice – Diváky

3.9.

16.00

Diváky – Boleradice

10.9.

I. DIVÁCKÁ 13 HORS 2006

V

e dnech 30.9.-1.10. se uskuteční v obci Diváky další díl
mezinárodního seriálu závodů automobilů do vrchu KW Berg
Cup 2006.
Trať měří 2000 m, start je na návsi u Obecního úřadu, závody
začínají jak v sobotu, tak i v neděli tréninkovými jízdami od
8,30 hod. Samotné závodní jízdy pak po oba dny od 13,00 hod.
Vstupné je 50 Kč a děti do 10-ti let v doprovodu s rodiči mají
vstup zdarma, občané Divák mají vstup rovněž zdarma.
Obec a její náves bude uzavřena pro průjezd vozidel již od
pátku 12,00 hod do neděle 19,00 hod a bude sloužit jako depo
závodních vozů.
Na tento závod, který se jede poprvé v Divákách pod názvem
I.Divácká 13 Hors 2006, je přihlášeno více jak 100 jezdců z
České a Slovenské republiky. Mezi největší taháky pro diváky
budou patřit určitě formulové vozy v čele s Milošem
Zmeškalem na voze Dallara F3.
Živé vstupy z tohoto závodu chystají reportéři Rádia Petrov a
reportáž pořizují i redaktoři časopisu Motor-Sport.
Seriál KW Berg Cup tvoří 13 dvoudenních závodů po území
celého bývalého Československa. Tohoto velmi atraktivního a
diváky vyhledávaného seriálu ze zúčastňuje více jak 300
jezdců z Česka, Slovenska a Maďarska.
Zveme všechny motoristické příznivce na velmi atraktivní
podívanou a žádáme je, aby místa podél trati zaujímali s
velkým předstihem a pouze v místech tomu určeným.
za pořadatele Stanislav Firtl, ARC Kyjov

VOLNO

CO K HODOVÉMU VÍNU ?

17.9.

16.00

Diváky – Hustopeče „B“

23.9.

16.00

Bořetice „B“ – Diváky (sobota)

Nevíte, co na hody podat k vínu kromě běžných řízků nebo

1.10.

15.30

Diváky – Kobylí „B“¨

husy ? Co takhle zkusit něco suchého ?
Nabízíme recept na TVAROHOVÉ TYČINKY:
200g měkkého tvarohu, 250g ztuženého tuku, 350g hl. mouky,
2-4 lžíce šlehačky, sůl, vejce na potření,
kmín,mák a hrubá sůl na posypání.
Z měkkého tvarohu, tuku, mouky, šlehačky a trochu soli
vypracujeme těsto, na pomoučeném vále je vyválíme a krájíme
na tyčinky. Potřeme rozšlehaným vejcem a sypeme kmínem,
mákem a hrubou solí. V mírné troubě upečeme.
Tak ! A je to ! Čí jsou hody ? NAŠE !!! Dobrou zábavu
a dobrou chuť.

8.10.

VOLNO

15.10.

10.30

V.Němčice „B“ – Diváky

22.10.

15.00

Diváky – Šitbořice „B“

29.10.
5.11.

14.00
13.30

Vrbice – Diváky
Diváky – Brumovice
Sokolář Petr, trenér

víte, že ....

Madona Svatohostýnská

V roce 1905 koupil Vilém Mrštík od podomního obchodníka
starožitnou sošku Madony s děťátkem. Byl nadšen naivní krásou
lidové řezby a ihned nechal budovat v čelní zdi domu výklenek.
Sošku zanesl k Jindřichu Pernikářovi, mistru řezbářskému,
s tím, že chce dodělat svatozář, aby Madona vypadala jako
Svatohostýnská. Mistr, vida Vilémovu netrpělivost, se snažil
zakázku co nejdříve dokončit. Když šel zakázku odevzdat, stavil
se v nálevně na pověstného “samečka“ s tím, že zaplatí, až se
bude vracet od V. Mrštíka. Tam ho hned mezi vraty stroze odbyl
Alois, postižený kloubovým revmatismem. Vilém, že je na
vycházce v Kloboucích, ať si to vyřídí s ním.
Mistr, jako omámený, se znovu vrátil do nálevny.
S přibývajícím časem přibývalo i “samečků“ a když opadla
stísněnost nad lidským nevděkem, mistr spustil na celou
nálevnu: „Mrštíci, to nésó páni, leda žebráci! Dyž jeden de na
šábes, tož druhé musí bét duma, protože majó jenom jeden
mantl.“

A tak tento dobrák vyslovil ve svém spravedlivém hněvu
odvěkou pravdu, že geniální lidé, čímž Vilém bezesporu byl, se
obyčejně potýkají s materiálním nedostatkem.
Ze vzpomínek B.Mrštíkové a Pamětí V.Perníkáře víme, co
předcházelo této události v osobním životě Viléma Mrštíka, i
s jakou slávou byla soška instalována do výklenku. A tak tato
úsměvná příhoda doplňuje tuto stoletou událost.
Vyprávěl pan Jan Baťka, kovář /1921-2000/ tak, jak to slyšel
od své maminky.
Vysvětlivky:
sameček - baňatá cejchovaná odměrka
s rozšířeným hrdlem na tvrdý alkohol
nálevna
- dříve obchod Hynka Ovíska, nynější majitel
mgr.Michal Zrůn,vnuk Elišky Kutálkové
mantl
- kabát
Madonu později zrestauroval syn Jindřicha, řezbář a písmák
Vilém Pernikář.
………………………………………………..Jaroslav Němeček

Z kronik
Socha sv. Jana v Divákách. Z listin
farního archivu, podal Al. Vrána, farář.

Socha sv. Jana byla postavena r. 1736. Je to přesně zjištěno
Krátkou listinou, která je v plechové krabici zazděna v samé
soše. Listina tato uvádí, že zakladatel její byl prokurátor
jezuitské koleje v Divákách. Jméno jeho není známo a také na
listině se nenachází.
Socha byla postavena vedle hluboké cesty v panské zahradě –
„tamguam patronus collegii et pagi“ – tj. jako patron koleje a
vesnice. R. 1832 a 1841 byla socha velkou povodní stržena a
poškozena. Proto již r. 1841 se pomýšlelo na to, aby byla
přenešena na jiné místo.
Farář Josef Valla r. 1875 za příležitosti rozšíření kostela podal
žádost biskupské Konsistoři v Brně, aby dovolila sochu
přemístiti a zároveň svolila, aby z hotovosti 120 zl. potřebný
obnos za přestavění a opravu zaplatil. Biskupská Konsistoř
svolila ze dne 2. 9. 1875 čís. 2653. Přemístění a oprava stála 73
zl. Socha byla ku konci září 1875 od jednoho kamenického
mistra z Brna přenesena a postavena na nynějším místě.
Socha sv. Jana byla od sv. Otce Pia VI. (1775 – 1799)
obdařena velkými odpustky, jak se lze dočísti v zemském
archivu. Sv. Jan Nepomucký je vedle P. Marie patronem Divák.
Byl jako takový postaven, ale hlavně uctíván od roku 1865.
Tohoto roku dne 10. července o 2 1/2 h. odpoledne se strhla

nad obcí hrozná bouře s krupobitím. Kroupy zničily všecku
úrodu na poli, ovocné stromy a vinohrady tak, že lid byl
ožebračen nadobro. Za bouře se lid obracel k svému patronu,
prose o přispění a ochranu. Škoda na polích se odhadovala na
36 000 zl., na panském též tolik.
Na památku tohoto velkého neštěstí a za odvrácení ostatních
usneslo se obecní zastupitelstvo na tom, aby každý rok 10.7.
byla v kostele zpívaná mše svatá a modlitby k sv. Janu. Ve
vesnici byl toho dne svátek. V tomto čase bývá po oktáv sv.
Jana pobožnost večer u sochy a pak v kostele svaté požehnání.
Socha sv. Jana má také majetek. Polnosti Porgartny a cenné
papíry. Výtěžek je na opravu sochy. Kněz dostává z přebytku 16
Kč, varhaník 10 Kč, kostelník 10 Kč, ministranti 2 Kč ročně. Je
litovati jen toho, že také tato socha je zadlužena válečnou
půjčkou. – V dobách probuzenských se konávaly v Praze krásné
svatojanské pobožnosti. Ty udržovaly náš národ . Bylo by si též
přáti u nás, aby sv. Jan držel nad námi svoji ruku, „by náš jazyk
pravdu mluvil a tak dopomáhal pravdě k vítězství“. – Nadaci
při sv. Janu založili jacísi Kramerové – listina o tom je
nečitelná.
Pozn.: Kramer byl u nás učitelem a pocházel z Pálavy.
Vilém Pernikář, Pamětní kniha obce Diváky, 1937
ně

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rok 2006
Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.5.2006 do 31.8.2006

Narození:

Úmrtí :
3.6. Václav Gratcl

Sňatky

: 3.6. Zuzana Rausová, Kamil Poláček

17.6. Marie Kaňová
10.7. Jiří Bezděk

Blahopřejeme jubilantům :
Květen:

Červen:

Červenec:

Srpen :

60 let
67 let
70 let
71 let
76 let
78 let
87 let

60 let
62 let
63 let
71 let
72 let
74 let
76 let
85 let
87 let

60 let
62 let
66 let
72 let
77 let
77 let
81 let

60 let Štrublová Marie
65 let Macušová Jana
73 let Graclová Helena
73 let Neugebaurová Ludmila
82 let Vodák Ladislav

Štrubl Jiří
Tesařová Františka
Chalupný František
Tesař Jan
Čuta Jaromír
Káňová Marie
Ptáček Vladimír

Hájková Marie
Sokolářová Marie
Suchánková Jana
Hopjanová Pavlína
Ludín Lubomír
Čutová Ludmila
Klimešová Marie
Novotný Jan
Kedra Ladislav

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