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 LESNÍ MŠE 
 
  Na den Anděla Strážce. 

 

Tak koncem srpna, jindy počátkem září – podle toho, jak urovnán 
bývá církevní rok – mívá Habrůvka na den Anděla Strážce svou 
zvláštní, jenom jí vlastní nedělní mši svatou. Ne v kamenném, 
lidmi vystavěném chrámu, ale před oltářem, který z celého světa 
zbudoval si Bůh sám, v borovém háji a pod bání do daleka, do 
nesmírna vyzdvižené klenby nebeského prostranství. 
  „Kaple“ říká lid hraběcí hrobce, skryté v nejkrásnější koutek 
doliny. Návrším zdvižena nad panský rybník bělá se ta kaplička ve 
stínu vysoko načechraných borovic, a jak daleko rozhled sahá, tak 
daleko svítí, odevšad tě vítá a všude provází a ještě na cestu ti 
sbohem dává bílý její svit. 
  Borovým tím hájem končí už zámecký park a počíná dubový 
selský les. 
  Ovocný sad běží svahem dolů, zem propadá se po stranách a 
z roklí do polí škrábe se houšť ostružin. 
  Blaze tu sedícímu na jaře v modru pomněnek, když mlékem třešní 
kypí stráň a z doubravy žaluje slavík. Žežulku, pěnkavy, kosy, 
kdejakého ptáka je odtud slyšet – a v létě, kdy před kapličkou růže 
zahoří a tichnou v lese ptáci, zas vzduchem švíří hmyz, sladce 
šoumá bor a tam na poli v znoji robí lid. 
  Ticho, snivé, velké, čistě svaté ticho neruší tu v zimě ani hles. 
  Pevné dubové dveře vedou v stánek šlechtických kostí, 
práchnivějících v kovových, víc pokladnám než rakvím podobných 
truhlách, zaklíněných v zem. A nad hrobkou, v pozadí litinovou 
mříží hrazeného výstupku do výšky borovic hrbí se kaplička bílá, 
plná zbožného ticha a míru. Uschlé věnečky pomněnek a 
ztrouchnivělých růží ve směsi čerstvých chryzantém a živých 
dosud aster mezi obrazy a svícny, před lesknoucím se oltářem ostře 
září slzička rudá věčně dohořívajícího, věčně planoucího a nikdy 
nedohasínajícího světla. Klekátka tam v tichu a polotemné samotě 
vyzývají k motlitbě. Zanícené její vroucnosti neruší tu nic; 
mřížovím černě natřené brány slabounce jen jako vzpomínání 
zaléhá sem usínavý světla šum - - - 
  Za blábolení zvonků a křiků hudby habrůvské ke kapličce po 
stezkách, jako by bloudilo a cesty najít nemohlo, hadovitě souká se 
z křovin a zase do křovin zalézá zpívající procesí. Dlouhý řetěz 
habrůvských děvčátek vede nová učitelka sestra Kornelia, sněžnou 
svou rochetkou ze sboru mužů proniká kněz. Kancionály tisknou 
ženy, babkami končí průvod. Postávají vzadu a oddychují, 
opírajíce se rukou o strom. Těžký je ten kopeček pro stářím 
zchromlé oudy; duše mladší sešlých, za živa už klesajících těl 
rychleji pospíchá do kopce, než stačí zchvácený krok.  Konečně 
byl průvod u cíle. V kapličce u klekátek modlila se už „milost 

hraběcí“. Do trávy posedali muži s babkami – kolem černě 
podestlané kazatelny, po návrší dolů a návrším vzhůru v „svatý 
tábor“ rozložil se lid. Přísné ticho chrámu božího rušil už jsen 
švirgot ptactva a lehký náraz o sebe se troucích řetízků u kolébající 
se kaditelnice. 
  Žádný pohyb , žádný ruch ani zvuk nekazil velikého ticha 
svátečního shovění. Jen tam v dálce, veliké dálce, po hřbetě 
Stráňovských hor  tratí zvolna vpřed se šinul tmavý obrys člověka. 
Snad poutníka, snad očkář sbíral za doby mše svaté v noci 
polapenou zvěř. Ke Křovanům rychlým krokem hnala se dvě 
děvčata. To Rybářovy dcerky s doporučujícím listem pana faráře 
spěchaly do Brna poprosit pány u Cyrilometodějské záložny, aby 
na krátký aspoň čas zdrželi rychlost směnečného řízení. Od 
„pohřbu“ tatínka oči dosud ani neosušily. 
  A zatímco obě ty dcerky širokými svými sukněmi přenášely se 
přes kopeček mezi Křovany a Habrůvkou – na lehkou, narychlo ze 
dřeva utesanou kazatelnu vystoupil kněz a jal se kázat 
shromážděným kolem něho křesťanům. O andělu strážném „kázali 
panáček“ a o tom, kterak člověka chrání nejen před úhonou těla, 
ale i duši mladou střeží před duševní popravou. Mluvil k dětem na 
výstupku hrobky, mluvil k pannám pod kazatelnou i k mládencům 
roztoulaným pod korunami borů, vysoko pozvedl hlas svůj a 
rukama lomil nad těmi dušemi dívčími, které nečítají ještě ani 
plných let a už v ráj panenství počítat se nemohou. - - Mařa 
Petrášová tam za rohem hrobky o samotě stojící tak sebou trhla a 
za roh se utáhla ještě víc, že jí vidět nebylo už ani špičky hanbou 
zarudlého nosíčku. Na tváři i životě zjevně patrný byl už její hřích. 
Přespala se s Jožkou, nešťastná, a nyní marně slzou a modlitbou 
smířiti se snažila dědinky hlavu stříbrnou. Ne o ni, o příklad tu šlo i 
výstražné znamení, a proto bez milosrdenství vydána zde veřejné 
pohaně všem. - -   
  „A varuju, varuju vás, chlapci a muži, varuju zvláště před 
svůdnicemi, ano – svůdnicemi, které tělu svému se oddávají a na 
blažené království nebes zapomínají. - - Ó ty svůdnice, ty bídné!“ 
zvolal velebníček v les. – „Ty nebezpečné, vychytralé svůdnice           
ďábla, které nevinného dosud svádějí mladíka i počestného muže i 
otce dítek a manžely žen a od stupně k stupni jako zvěř člověka 
stále ženou a štvou, až na šibenici jej přivedou! - - - „  
  Kněz ohlásil ještě obvyklé záležitosti církevní, dětem a rodičům 
oznámil, že nastává zas škola – požehnav lid i lesy, sestoupil 
z kazatelny, aby sloužil „lesní mši svatou“. - - -  
 
                                   Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi II (kráceno)                                                                                                         

                                                                                           ně 
 



tak zájem opadl a podle informací od firmy MP Click se téměř 
nikdo nepřipojuje. Po mnohaletých  jednáních s mnoha firmami 
do obce přivedla internet nakonec jen jediná a to právě MP Click. 
Pokud máte opravdu zájem o bezdrátový internet, tak se připojte , 
protože další provider ( poskytovatel) v dohledné době a dle 
mých poznatků z jednání s dalšími firmami ani v nedohledné  
době v Divákách žádný jiný „bezdrát“ nezprovozní.  
  Telefon pro objednání a bližší informace: 739054060 

 
 
Rok 2009 – plánované opravy 
komunikací  
 
Na rok 2009 se snažíme získat dotace na další velkou etapu oprav 
komunikací a částečně i kanalizace v části obce „Za humny“ a 
„Podvorovsko“. Budeme-li v žádostech úspěšní, opraví se 
převážná část komunikací v těchto místních částech obce. Jednou 
a velice důležitou podmínkou započetí opravy je, aby všechny 
nemovitosti měly provedené přípojky vody a plynu, protože 
hlavní řády jsou na mnoha místech uloženy právě v komunikaci. 
Toto platí všeobecně pro celou obec. Není možné rekonstruovat 
komunikace, když víme, že si je zase rozkopeme. 
 
 

IDS – integrovaný dopravní systém 
 
Od poloviny prosince se obec Diváky „dobrovolně“ začlení do 
krajského dopravního systému, tzv. IDS. S novým systémem 
přibude spojů, ale hlavní změnou bude ztráta přímého spojení do 
Brna. Přestupem v Těšanech na autobusy od Hodonína nebo na 
vlak popřípadě MHD v Sokolnicích, se v cestování veřejnou 
dopravou vrátíme o 70 let zpátky. Ekonomické hledisko bylo 
v tomto případě pro Jihomoravský kraj prvořadé a žádné 
připomínky, žádosti ani prosby na zachování alespoň části 
přímých spojů  nebyly vyslyšeny. Otázkou zůstává, jestli se zvýší 
počet cestujících v hromadné dopravě, jak tvrdí zpracovatel IDS, 
firma KORDIS nebo ne. Jízdní řády je ještě možné 
připomínkovat, jsou k dispozici na obecním úřadě, nebo na 
stránce: www.kordis.cz. 
 
 

 

Slovo starosty 
Vážení spoluobčané,  
 
léto se pomalu chýlí ke svému závěru a s ním i čas odpočinku a dovolených pro nás dospělé i prázdnin pro děti. V naší obci ale prázdniny jen 
tak obyčejně nekončí. Oslava léta je v Divákách každoročně spojena s tradičními hody, které nám připomínají krásu lidového kroje. A 
v letošním roce se bude na co dívat. Sedm párů mladých lidí se poctivě  připravuje celé léto, aby se  hody vydařily. Ale nejen stárci a starky  
mají plné ruce. Kroje už jsou nažehlené, domy a předzahrádky uklizené, cukroví a koláče napečené a čekají se hodoví hosté. 
  A pak už se jen slaví, zpívá a tančí při dobrém jídle a pití. 
  Tak ať načerpáte hodně sil a plni optimismu  a radosti vkročíte do poslední třetiny roku.  
                                                                                                                                                                                                                Libor Veverka                                                 
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Kultura  -  škola  -  sport 
 

 

Opěrná zeď u kostela 
 
Do konce letošního roku bude provedena oprava opěrné zdi u kostela. 
Na opravu se podařilo získat dotaci z JMK ve výši 500 tisíc korun. 
Jaká bude skutečná celková cena se uvidí až podle výběrového řízení. 
Zeď je v sousedství památkově chráněného objektu, a tak musí být 
oprava konzultována s památkáři. V této souvislosti je potřeba 
zmínit, že zeď ani pozemek, na kterém stojí nebyla ještě před 
měsícem majetkem obce a tudíž na opravu nebylo možné dříve žádné 
dotace získat, ani opravu provést z obecních peněz. 
 
 
Oprava WC – ZŠ a MŠ Diváky 
 
Před dokončením je oprava WC ve škole. Stavba byla započata tzv. 
za 5 minut dvanáct. Rozpadené vodovodní potrubí (na některých 
místech voda tekla do zdi), zkorodované trubky od topení i dezolátní 
stav kanalizace (ta byla „ztrávená“ a téměř ucpaná). Z původních 
záchodů zůstaly jen obvodové zdi. Všechny sítě jsou nové a doufám, 
že vydrží déle než ty stávající. Celkové náklady překročí částku 500 
tisíc, přesná čísla budou zveřejněna v příštím čísle Habrůvky. 
Koncem září bude škola pořádat Dýňovou obec a při této příležitosti 
bude možné si opravené záchodky prohlédnout. 
 
 
 
 

Oprava prostranství před školou – 
dětské hřiště 
 
Na tuto akci jsme získali 80 tisíc korun z grantu MND a.s. (Moravské 
naftové doly), zbytek doplatíme z rozpočtu. Opravíme vstupní cestu a 
částečně i prostor s prolézačkami.  
 
  

Bezdrátový internet 
 
Ještě v loňském roce byl mezi občany mimořádný zájem o 
bezdrátový internet. I letos na jaře byl „hlad“ po bezdrátovém 
internetu. Jakmile ale firma MP Click v obci internet  zprovoznila,  
 
 
 

Základní škola v Nikolčicích 
 
V pátek 27. června byl uzavřen  školní rok 2007-2008. Celoroční 
práce žáků byla zhodnocena vysvědčením. U nás na škole jsme 
v tomto  školním  roce  vyučovali  v   1. a 6. ročníku podle vlastního  

vzdělávacího programu pod názvem Sportem za kvalitou výuky.  
Poslední měsíce školního roku přinesly škole řadu úspěchů 
v naukových i sportovních soutěžích. Žáci naší školy potvrdili 
vysokou kvalitu ve výuce, soutěžích a dalších aktivitách. 
V naukových soutěžích dosáhli nejvýraznějších úspěchů tito žáci: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Mateřská  škola 
 

Školní rok 2007-08 jsme zakončili v červnu výletem dětí MŠ a 
ZŠ na zámek Buchlovice, kde si děti prohlédly park, zámek, 
výstavu pohádkových bytostí a ZOO koutek. 
  Poslední den ve školním roce jsme se také rozloučili s 
předškoláky. Byl to den radovánek a nechyběl ani dort.       
  Prázdniny ubíhají jako voda a za chvíli začne nový školní rok 
2008-09. Bude zahájen 1.září s dětmi,které byly v dubnu zapsány 
do MŠ. 
  Předpokládaný počet dětí je 19. 
  Přeji všem hezký zbytek prázdnin a v novém školním roce 
nashledanou. 
                                                                                                                           .....Anna Rosívalová  
 

 

Kultura  2008 
 

Co již bylo. 
 

Od počátku roku se v naší obci uskutečnilo mnoho kulturních 
akcí pořádaných pro všechny věkové kategorie. V lednu to byl 
myslivecký společenský ples. V únoru po mnoha letech poprvé 
uskutečnila kulturní komise „Masopustní rej“ a po něm tradiční 
dětský karneval. V březnu byla v kulturním sále akce 
„Velikonoční tradice“. V dubnu pod hlavičkou rybářů jsme 
spálili čarodějnice a v květnu oslavili pod patronací základní a 
mateřské školy v Divákách „Den matek“. Zvěřinové hody 
pořádané v květnu našimi myslivci byly velmi příjemným 
zpestřením všedních dnů a masivní účast občanů násobila úspěch 
této akce. Koncem května pak proběhly závody aut, v červnu 
den dětí pořádané kulturní komisí na hřišti TJ a na konci měsíce 
června závody pro děti „Myslivost 2008“ uskutečněné na 
myslivně a okolí. Pohárovým turnajem v kopané a závody aut 
do vrchu jsme začali prázdninové měsíce. Začátkem srpna turnaj 
v nohejbalu Náhlík Cap 2008 a „srandamač“  Záhumna – 
dědina popřípadě svobodní - ženatí. Je o čem hovořit a hlavně si 
najít chvíli na vlastní zapojení se do dění v obci.  
 

Co nás ještě čeká?  
 

Ve dnech 16.-17.8. jsme všichni zváni na tradiční hody. 
V polovině září uskutečníme akci s názvem „Sportovní stezka 
Jiřího Bezděka“, kde vycházkovým způsobem zpestřeným 
nordic walkingem (severskou chůzí) – chůze s holemi 
připomínající běh na lyžích, projdeme místní krajinou a u skalky 
uskutečníme branný běh zakončený táborovým ohněm. Koncem 
září uskuteční škola dýňovou obec a v říjnu se setkáme s 
našimi důchodci. Toto setkání bude spojeno s akcí „Diváky a 
fotografie + listy podzimu“, na kterou jsou zváni všichni 
občané. Budou zde vystavovány fotografie z obce, od nejstarších 
k dnešku, včetně mnoha fotografií naší vesnice z leteckého 
pohledu. Děti ZŠ a MŠ sesbírají listy stromů a společně se svými 
kresbami výstavku obohatí. Koncem října bude-li pěkné počasí 
najdeme na obloze draky a v listopadu před první adventní 
nedělí uskutečníme v sále akci „Vánoce 2008“. Sál bude 
vyzdoben vánoční tématikou včetně různých betlémů, ozdob, 
nazdobeného stromku atd. O týden později rožneme stromek na 
návsi s přesvědčením, že se nás sejde ještě více než v loňském 
roce. V prosinci myslivci připraví „Poslední leč“ zakončené 
zábavou v sále. O vánočních svátcích budeme hrát turnaj ve 
stolním tenisu a možným společným Silvestrem zakončíme 
letošní rok. 
  Pokuste se doma vypnout televizi a dojít se společně se všemi 
občany obce pobavit i jinak. Zve Vás srdečně kulturní komise 
obecního úřadu Diváky. 

             hj  
 

              

            ! ! !  Výzva  ! ! ! 
V říjnu  uspořádá kulturní komise při OÚ Diváky v sále výstavku 
Diváky ve fotografii. Obracíme se tímto na Vás, občany naší 
obce o zapůjčení starších i novodobých fotografií . Jedná se o 
fotografie budov, ulic, zahrad a záběry z různých příležitostných 
akcí. Fotografie budou řádně evidovány a po ukončení výstavky 
vráceny majitelům. Předat je můžete p. Jaroslavu Heklovi , nebo 
na obecním úřadě do konce září 2008. Děkujeme.   
                                                                                                     hj 

Sport - 
 Záhumna : Dědina 
 

V sobotu 9.8. jsme odehráli další fotbalové utkání místních občanů 
záhumna : dědina. V 16.15 hod nastoupili žáci a jako každý rok 
měli převahu „dědiňáci“. Z tohoto důvodu se  rozdělili do dvou 
skupin. Jednu vedl Erik Čuta a druhou Jan Střelec. Kluky doplnila i 
děvčata Tereza Kobská a Nikol Graclová, která dvěma góly 
přispěla k vítězství dědiny 7:4. Asi v 17.15 hod. začali hrát dospělí. 
Čekalo se na větší počet hráčů. Nakonec se hrálo bez náhradníků. 
Utkání, které tradičně řídil p. Antonín Macuš, skončilo vítězstvím 
záhumen v poměru  6:5. Dobré je vyzvednout výkon mladšího Jana 
Střelce, který dal „dědiňákům“ dvě branky a Jana Maneka, který 
skóroval jednou do branky záhumen. 
                                                                                                     hj 

Zahájení školního roku 2008/2009  
 
Školní rok 2008/2009 bude zahájen v pondělí 1. září, v Divákách 
v 8:30 hod. a v Nikolčicích 7:40 hod. 
 
 

Dominik Papež a Richard Všianský skončili druzí ve svých 
kategoriích v okresním kole zeměpisné olympiády, v krajském 
kole se potom umístili na 8. resp. 12. místě. V té samé soutěži 
v okresním kole 9. tříd skončil na 6. místě Vojtěch Novotný. 
V okresním kole matematické olympiády 6. tříd získal 3. místo 
Dominik Papež a Barbora Losová skončila na místě pátém.V té 
samé soutěži 7. tříd skončil na 5. místě Richard Všianský. 
V kategorii 9. tříd potom získal 6. místo Vojtěch Novotný. 
V Pythagoriádě 6. tříd získala Barbora Losová 3. místo 
v okresním kole a Dominik Papež potom  5. místo. V kategorii 7. 
tříd byl Patrik Horák na osmém a Richard Všianský na 10. místě. 
Sportovním soutěžím dominovaly 36. Zelenické  hry, které se 
konaly ve dnech 30. až 31. června v Zelenicích na okr. Hlohovec 
ve Slovenské republice. Žáci naší školy v této soutěži skončili na 
2. místě. Z vítězství se radovali žáci domácí školy. Z našich žáků 
zvítězili: Erik Příkazský – 60 m př./ byl současně vyhlášen 
nejlepším sportovcem Her/, Jana Karmasinová – 300m, štafeta 
chlapců na 4x60 m ve složení: Josef Novotný, Vojtěch Novotný, 
Roman Šibíček a Erik Příkazský. Druhá místa získali: Vojtěch 
Novotný – 800m, Jiří Janoušek – vrh koulí, Erik Příkazský – 
výška, Lenka Štýblová – vrh koulí, družstva chlapců v kopané i 
házené. Třetí místa: Josef Novotný – 60 m a 60 m přek., Dominik 
Ženatý – 800 m, Tomáš Rabovský – výška, Roman Šibíček – 
dálka, Markéta Petrášová – 60 m přek., Denisa Svobodová – 
výška, Jana Karmasinová – dálka, družstvo děvčat v házené. 
Zdatně si vedli naši žáci na sprinterských závodech v Šitbořicích. 
První místa získali: Josef Novotný, Jana Karmasinová a Kamila 
Šípová, na stupních vítězů dále stáli: Václav Chromý, Roman 
Šibíček, Pavlína Honigová, Nikola Hájková a Markéta Petrášová. 
V tomto školním roce si výborně vedli naši žáci v míčových 
hrách. Největšího úspěchu dosáhli mladší chlapci v košíkové. 
Dokázali zvítězit v okrskovém i okresním kole a postoupili do 
krajského kola, kde skončili na vynikajícím druhém místě. O 
tento úspěch se zasloužili: Daniel Petlák, Dominik Ženatý, Jan 
Polach, Pavel Novotný, Erik Čuta, Václav Tošnar, Václav 
Chromý, Jan Novotný, Adam Polach. Mladší a starší chlapci po 
vítězství v okrskovém kole v malé kopané potom v okresním 
finále obsadili shodně čtvrtá místa.      
  Ve dnech 6. až 15. června proběhl tradiční ozdravný pobytový 
zájezd žáků, rodičů, učitelů a přátel školy do Chorvatska. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu J. Ficovi za bezplatnou 
opravu sportovního náčiní, panu V. Kosinovi za dodávku 
kovového materiálu a panu Zdeňku Rabovskému za opravu 
poškozených dveří.                                                                                 
  V závěru děkuji všem žákům 9. třídy,  za aktivní přístup 
k vyučování a přeji jim úspěšný vstup do dalšího období jejich 
vzdělávání. Všem žákům, učitelům, provozním zaměstnancům a 
příznivcům naší školy přeji hezký zbytek prázdnin a příjemné 
zážitky z dovolených.  
 
                                                PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy                                                                  
.                                                                              



 

 

 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                 
 

  
 
 
 
 
 
 
                                                                         
                                                                         
 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
Co udělat, když... 

POTŘEBUJETE NAHLÁSIT MIMOŘÁDNOU UDÁLOST    ? 
VOLEJTE PŘÍSLUŠNOU LINKU TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ: 
 
150 – Hasičský záchranný sbor ČR                                           
155 – Zdravotnická záchranná služba Jm kraje                                                       
156 – Městská policie                                                                                              
158 – Policie ČR                                                                                                      
112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání                      
 
 
Který hasicí přístroj na co použít ? 
 
VODNÍ HP : papír, dřevo a další pevné hořlavé látky ( Nikdy elektřina, jedlé tuky a oleje) 
PRÁŠKOVÝ HP : je univerzální –lze hasit elektřinu a el. spotřebiče, pevné látky, kapaliny, plyny) 
PĚNOVÝ HP : benzín, nafta, olej ( Nikdy elektřina a el. spotřebiče) 
SNĚHOVÝ HP (CO2) : elektřina a elektrické spotřebiče, jemná mechanika ( Nikdy hořlavý prach a 
sypké materiály) 
HALOTRONOVÝ HP : auto, elektro 
 
DOPORUČUJEME: do domácnosti  - PRÁŠKOVÝ HP                                                  
                                  do auta – PRÁŠKOVÝ HP, nebo HALOTRONOVÝ HP                                 

Text je  z letáků HZS Jm kraje. 
(www.firebrno.cz)                                 

 

 

Pozvánka na hody 
 

 
Diváčtí stárci a starky Vás srdečně zvou na tradiční hody, které se 
konají  16. a 17. srpna 2008.  
V krojích letos půjde 7 párů: 

1. Vilém Krátký a Oldřiška Majerová 
2. Jakub Valíček a Šárka Hilková 
3. Libor Veverka a Jana Glocová 
4. Jakub Krejčí a Veronika Krátká 
5. Jakub Němeček a Marie Ludínová 
6. Zdeněk Veverka a Veronika Majerová 
7. Jan Manek a Veronika Hanáková 
sklepník – Radko Šíp 

 
  Hody začnou stavěním máje  v pátek 15.srpna v podvečer. 
Sraz u první stárky je v sobotu i v neděli  v 15:15 hodin. 
  V sobotu půjde průvod obcí na „Dolní konec“ a v neděli přes 
„Záhumna“ a   „Horní řádek“.Hodování   dále  bude pokračovat   
na  návsi  pod   májou, při nepříznivém počasí v sále. 
  Občerstvení je zajištěno, k tanci bude hrát DH Hornobojani.  
Vstupné po oba dny   je  odpoledne 30,- Kč a večer 60,- Kč. 
 
Přijďte nás podpořit a vychutnat si  atmosféru hodů.  
 
Těšíme se na Vás.  
Diváčtí stárci a starky 
 
 

.......... 
        Óda na mou domovinu – Obec Diváky 

 

Líbí se mi, že jsme taková malá vesnička, uprostřed lesů jako 
dlanička. Většinou se máme rádi a jsme si všichni kamarádi. Na 
rybníku bruslíme, na houbičky chodíme. Mám ráda naši 
vesničku, protože tu mám i babičku. 
 

Magdaléna Hanáková, IV. třída 
 

Na Divákách se mně líbí to, že jsou tu super děcka a že je to malá 
obec. Lidé si tu nezávidí, někdy se sice pohádají, ale vždycky se 
usmíří. V Divákách jsou prima prolézačky a bezva hřiště. Někdy 
si zajdeme s holkami a kluky na rybník. Kamarádíme se všichni 
dohromady. Já bych Diváky popsala, jako klidnou, malou a 
hezkou vesničku. 

Martina Petrášová, IV. třída 
 
 
 
 

  
OPERÁTOROVI NAHLASTE: CO SE STALO?                                                         
....................................................KDE SE TO STALO?  
....................................................KDO VOLÁ?  
Nezavěšujte, vyčkejte na případné dotazy  operátora. Po 
ukončení hovoru očekávejte možný zpětný telefonát pro  
ověření  

TJ  Diváky 
                                                                        

V červnu jsme ukončili loňskou sezónu, kde jsme skončili na 
druhém místě. Jak nám to střílelo? 
Zde je tabulka střelců za sezónu 2007-2008 
 
1.místo  Podlucký Tomáš                14 branek 
2.-5.místo Stehlík Radek    5 branek 
  Čuta Radek    5 branek 
  Krejčí Jakub    5 branek 
  Stejskal Vladimír    5 branek 
6.místo  Sokolář Vladimír    4 branky 
7.-8.místo Hekl Bronislav    3 branky 
  Valíček Jakub    3 branky 
9.-12.místo Fidler Roman    1 branka 
  Mrhal Miroslav    1 branka 
  Maťa Jan                    1 branka 
  Majer Martin    1 branka 
 
  V letošním roce nám odejdou hráči z Kurdějova Matýšek 
David, Hekl Bronislav a Partyka Pavel. V Kurdějově se 
zakládá oddíl, který je do nové sezóny 2008-09 přihlášen. 
Našimi hráči se stali bratři Josef a Roman Fidlerovi , na roční 
hostování přišel Maťa Jan z Křepic , Majer Martin a  Musil 
Antonín ze Šitbořic. Pokud máte zájem o kopanou věřte, že 
nová sezóna již začala 9. srpna a bude pokračovat až do 2. 
listopadu podle přiložené tabulky: 
 
Den hodina  kdo s kým 
 
9.8.08 13.00  Diváky – Velké Němčice  
17.8.08 16.30  Diváky – Kobylí  
24.8.08 16.30  Diváky – Horní Bojanovice  
31.8.08 16.30  Němčičky – Diváky 
7.9.08 16.30  Diváky – Starovičky 
14.9.08  ------- volno 
21.9.08 13.45  Nikolčice „B“ – Diváky 
28.9.08 16.00  Diváky – Velké Hostěrádky 
5.10.08 15.30  Vrbice – Diváky  
12.10.08 15.30  Diváky – Kurdějov 
18.10.08 15.00 sobota Bořetice „B“ – Diváky  
26.10.08 14.00  Diváky – FC Hustopeče 
2.11.08 13.30  Klobouky - Diváky  
  



víte, že ....                                              
Včelařství Viléma Mrštíka 
 
Přes celou délku zahrady domu č. 57 byl zbudován velkovčelín, opět dle návrhu D.S. Jurkoviče. V r. 1900 v něm Vilém usadil šedesát 
včelstev, která rozšířil na devadesát. Tak vznikl pátý největší velkovčelín na Moravě. Včelstva byla usazena v pěti různých typech úlů. Jako 
pomocníci jsou jmenovaní: Jan Bernat a Marie a Josefa Valouškovy.  
  Díky finančnímu efektu z této činnosti se nemusel Vilém vázat na další zdroj příjmů a mohl se cele věnovat literatuře. 
   Vilémova manželka Božena uvádí z jednoho vytáčení 274 kg medu (1 kg – 1,60 korun rakouské měny, základní celoroční plat A. Mrštíka 
650 korun). Návštěvami u včelařů rozšiřoval svoje znalosti, používal jejich osvědčených pomůcek, např. „smyk“ vynález učitele Coufalíka 
z Boleradic, nebo vynález otce Pacase z Hejčína na zvedání plných medníků.  
  Poradit se chodíval do Klobouk a Nikolčic za katolickým farářem Adamcem, místopředsedou Moravského zemského včelařského spolku. 
Ten byl neúnavným badatelem, vymyslel úl, který byl po něm nazván „Adamcův amerikán“. Vyznačoval se oddělitelnými medníky 
se samočinnou brankou mezi plodištěm a medníky, kde využil vlastnosti včel, která je nutila po západu slunce shromáždit se v plodišti. 
Branka byla sestrojena tak, že včely nemohly zpět do medníku a včelař mohl ráno odebírat rámečky bez včel. Rozměry rámečků se 
používají  v dnešní době v českých univerzálech (39 x 24 cm). Nevýhodou bylo jednouché česno, které nemohlo zabránit vzájemnému 
vykrádání zásob. Tomu Vilém zabránil vynálezem tzv. „Francouzské předsíňky“, která umožňovala v případě nebezpečí zúžit vstupní otvor 
natolik, že včely stačily uhájit svůj úl před vetřelkyněmi. 
   Vilém byl úlem nadšen, přes odpor rodiny a známých se okamžitě pustil do přeměny svého včelína. Prvních 10 amerikánů si nechal 
udělat v Přibicích, zbytek dělal stolařský mistr Vodák a J. Gloc. Amerikány se osvědčily, dokazovaly to návštěvy z ústředí spolku, včelařů 
z celé Moravy, celých poboček. Vilém si pořídil chov královen, pomáhal mu přitom kloboucký kovář Holý. Ten vymyslel zlepšovák na 
výrobu tenkých plátů vosku používaných k výrobě mezistěn. Do roztaveného vosku ponořil tabuli skla, po ztuhnutí sloupl plát a vylisoval 
základy buněk v ručním lisu. Tím vyřešil letitý problém, který vznikal při výrobě plátů litím do formy. 
   Vilém zcela propadl chovu včel. Med dodával přátelům do Prahy, známým spisovatelům do Polska (B.Grabowsky, St. Bernarsky, Th. 
Matusinski, Malina Koneczna) a dalším stálým odběratelům. Kvůli včelám odmítl místo dramaturga divadla  Brně, vzdal se i 
spoluredaktorství v Moravskoslezské revui.  
  Zamýšlel napsat romány „ Z říše královen“ a „Román přírody“. Léta pohodového včelařství vystřídala léta hubená, kdy počasí nepřálo 
snůšce. Tato skutečnost a neustálé spory s částí české kulturní společnosti velice jitřily Vilémou citlivou duši. Dnešní literární věda dává 
jednoznačně za pravdu Mrštíkům, Vilém svými názory na umění byl generaci před svými současníky, proto nebyl chápán. 
   Zákeřná duševní choroba Viléma pomalu vháněla do slepé uličky, odkud nebylo návratu. Pravděpodobně posledním impulsem 
k provedení hrůzného činu bylo vypuknutí morové nákazy ve včelíně. 
.......“Den na to Aloisova žena šla na včelín, třikrát zaťukala na jeden úl, a sehnuvši se, zavolala do česna:“ „Včeličky, umřel vám 
hospodář“. 
                 Jaroslav Němeček 
 
 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2008 

 
Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.4.2008 do 31.8.2008 

 
   
 
Narození:                            Sňatky:                                          Úmrtí :                                                                                                               
                                                                   28.6. Eva Štrublová – Bohuslav Hubička 
                                                                   16.8. Jana Vrbová – David Soukop 
                                                           

 

Blahopřejeme jubilantům : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

 

                                       

 Duben:  
60 let  Kadlec Václav 
61 let  Petráš František  
65 let  Bezděková Marta  
66 let  Chalupná Jana  
68 let  Kilinger Jan  
78 let  Komárková Božena      
83 let  Němečková Květoslava 
 

 Květen: 
60 let Němeček Jaroslav 
62 let  Štrubl Jiří  
69 let Tesařová Františka 
72 let Chalupný František  
73 let Tesař Jan  
78 let  Čuta Jaromír    
89 let  Ptáček Vladimír 
 

Červen: 
62 let    Hájková Marie 
64 let    Sokolářová Marie 
65 let    Suchánková Jana 
73 let    Hopjanová Pavlína 
74 let    Ludín Lubomír 
76 let    Čutová Ludmila 
78 let    Klimešová Marie 
87 let    Novotný Jan 
 

Červenec: 
60 let    Sáček Blažej  
60 let    Stelmaščuk Rostislav 
61 let    Bělka Jaroslav        
62 let    Skřivánek Ladislav 
64 let    Střelec Jiří 
68 let    Bezděk František 
74 let    Valíčková Marie 
79 let    Gloc Miloš 
83 let    Klimusová Emilie 
 

Srpen: 
61 let    Ryšavý Vladimír 
62 let    Štrublová Marie 
67 let    Macušová Jana  
75 let    Graclová Helena 
75 let    Neugebaurová Ludmila 
84 let    Vodák Ladislav 
 



Z kronik  
Fojtové a obecní  
úřadování před rokem 1848 
 
V každé obci ustanoven byl fojt, později rychtář zvaný, jež úřad ten za roční plat vykonával. Fojtovi odevzdáno bylo „právo“, t.j. jistý 
znak, obyčejně hůl koží potažená a hřebíčky pobitá, kterou fojt udeřil na stůl, když hromadu neb poradu v obci zahájil. Také různí 
provinilci byli tímto „právem“ trestáni. Fojtové ponechávali si 1/3 všech pokud, jež poddaní platili. Proto byli fojtové neb rychtáři 
největším zlem v obcích, jelikož občany mnohdy bez příčiny vodívali k soudu na vlastní prospěch. Až do roku 1848 byl rychtář velkým 
pánem v obci. Teprve po roku 1848 voleni byli starostové. Rychtáře volila vrchnost a dala mu i pozemky k užívání. Rychtář – dříve fojt – 
měl svá práva napsána na pergamenu, ztvrzena pečetí vrchnostenskou. Soudy, veškerá řízení v obci, chytání rekrutův atp. patřily rychtářům 
vrchností ustanoveným. Také tělesný trest určoval rychtář. On byl za všechno v obci zodpovědným, a celá obec musela jej poslouchati. 
Skládal vrchnosti přísahu, že všechny závazky bude plnit svědomitě. Od vrchnosti dán mu byl  ku  výpomoci “purkmistr“, kterému bylo 
svěřeno vedení panské práce. Jemu odevzdána byla cedule „robotýrka“.  Purkmistra ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 

                                 zvláštní úřední šat: kabát z modravého sukna se širokým límcem a s dvěma řady velkými knoflíky. Život byl upnut  a 
kabát sáhal až na kotníky. Rychtářů nebylo již potřeba, neboť zákonem ze dne 7. září 1848 byla robota zcela zrušena a sice byly robota a 
platy robotní všech podruhů a na poddanských gruntech usedlých domkařů zrušeny bez náhrady. Povinnosti majitelů pozemkových 
k vrchnostem byly vykoupeny peněžitým obnosem. 
 
                                                                                                                                                                                                    Z obecní kroniky 
 
 
 
Termín uzávěrky dalšího čísla : 25.11.2008 
 
Občasník obce Diváky  Habrůvka, vydává Obec Diváky, 691 71 Diváky 110, IČO 00283100. 
Zaregistrováno MK ČR E 14521. Redakce : Marie Němečková – odpovědný redaktor. Neprošlo jazykovou úpravou. Redakce si vyhrazuje 
právo podle potřeby krátit příspěvky. 
Email: divaky@divaky.cz                                  NEPRODEJNÉ 

... volil pan vrchní; on byl od 
panské práce osvobozen a měl 
ku pomoci obecní výbor. Ve 
velkých obcích volili 12, 
v menších méně pomocníků 
(výborů). Volba děla se 
v „obecní hromadě“ za 
přítomnost rychtáře a všichni 
zvolení musili přísahat, že 
předpisy svědomitě budou konat. 
Jednou za rok byla také 
„hromada počtová“, ve které se 
skládaly obecní účty. A když 
některý ze dvanácti volených 
nezachoval se dle předpisu, aneb 
když některý zemřel, tedy se 
volbou při hromadě zase doplnil. 
Pokud nebylo obecních 
strážníků, tedy musel býti jeden 
ze dvanácti zvolených (výborů), 
kterého rychtář k tomu zvolil, 
strážníkem. Sloužil-li některý 
syn souseda u rychtáře, nebyl 
vojínem, za to mu ručil rychtář, 
který to s pány spravil (před r. 
1848). Ano i když sestra 
některého mladíka sloužila u 
rychtáře, nebyl její bratr odveden 
na vojnu. Posledním rychtářem 
v Divákách byl rolník J. 
Němeček č. 89, a posledním 
„purkmistrem“(r. 1848) byl 
František Komárek č. 32. 
Oba měli .... 


