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 U starosty jako o hodech. V síni cihlová dlážka vzorně do 
červena natřena hlinkou, stůl v běloučké a čisté jizbě kryje ubrus, 
na stole víno, sklenky, ve vzduchu ještě jemná vůně husí pečeně. 
  Pan starosta měl právě po obědě a čekal na stárky - - - 
  „Co to? Přeci mozekanti už dávno só tade, po jídle taky je - - a 
stárci nikde. Takhle teho do požehnání málo pochodijó!“ hovořil 
Filipek, červeným flanelem zalepuje dírku do škatulky, 
zapečetěné nejméně deseti pečetěmi kolem dokola - - To byla 
„šulařka“ pro stárky - - krabice na sbírání peněz. 
  „Co hledáš?“ otázala se Filipková, vidouc, že se muž ohlíží.  
  „Hale nůžke. Nevíš, kde só? Maló chvílu sem s něma stříhal ten 
jutiform Maři na bolest!“ „Hale do stolas je dal!“ 
  Starosta pojednou nastražil uši.Návsím zahrála hudba.  
  Z domu prvního stárka – Janka švásty – hned za muzikanty 
vyrazili stárci s opentlenými láhvemi vína a pochodem zamířili 
k starostovi. Kordulky červené a modré v krásném souladu hrají 
na slunci, z ohromných kytek na kloboučcích těžkých bohatými 
ozdobami chvějí se a vysoko do vzduchu v překrásných křivkách 
vlají převislé bílé kosárky - - - 
  Lidé vystupují na prahy, děti ženou se za hudbou. –  
  „Pochválen buď Pán Jéžiš Kristus!“ Pozdravili stárci, když i 
s hudbou vecpali se do vylíčené starostovy síňky.  
  „Až na věky věkův – amen.“ 
  „Pane starosto a paní starostová!“ předstoupil první stárek 
z řady. „Věřím pana strýčka a paní tetičku, aby nám za zlý 
neměli, že jsme do jejichho domu vstoupili, vstoupiti učinili. 
S těmito poctivými mládenci, s těmito poctivými muzikanty. 
Chasa obyčej svůj má, že nechce nic nového začínati a starého 
zapovrhovati. My chceme pana strýčka a paní tetičku navštíviti a 
na hody pozvati, aby nám darovali dva neb tři groše - - není to 
pro nás, je to pro naši chasu. Pochválen buď Pán Jéžiš Kristus. 
Vivat, muzikanti!“ 
  Dobře to říkal Janek, a ještě nedokončil křesťanské své 
proslovení, už Prelátůj Josef pozdvihl ruku do síně 
k muzikantům, aby hromem spustili tuš - - - 
  A spustili tuš. – Ze zákamí divoký kocour jak vítr prolítl síní a 
na dvoře strhl se takový ryk slepic a Pozora psa, že i klarinetista 
obrátil svou píšťalu ke dveřím, jako by nechápal, co se tam děje. 
Hned nato zahráli muzikanti rozpustilou polku a první stárek, 
když byl vínem připil jak panu přednostovi, tak jeho „paní“ –  
rozkroutil přednostku mezi lavicemi, kachlovými kamny a stolem 
tak, že po tanečku na lavici klesla jak bezduchá - - To aby prý se 
nikdy do ní nedostaly blechy - - 
„No dobře!“ – usmál se starosta, mrknuv po své ženě - -  
 

 
 
 
 
   
 
„A včil si zavdéte taky z mýho,“ podával Filipek stárkům sklenky 
naplněné tvrdým ryzákem s vápenitých Žlutých hor - - - 
  A tuť vám odevzdávám tú šulařku,“ pravil Filipek s stárkovi, 
podávaje mu zapečetěnou škatulku. – Sáhl do kapsy a vhodil tam 
svůj počinek – rýnský. – „Šak je dobře zapečetěná - - haji dirka 
dobře zamultiplicírovaná, habe z ní nemohl vyklóznót hani jeden 
krécar - - -“ 
  „No šak –“ usmál se poťouchle stárek. 
„A mosím vám ešče říct, habeste jako stárci drželi pořádek - - 
Hať se nestane nějaké koncert v hospodě.“ Šak dáme pozor.“ 
  „No, Pozor má hladké vocas - - - Na to nic - - - Vébor se 
husnesl, že nédřív mosíte položit pětku jako kócí – že se 
neporvete. Debe se neco nevážnýho stalo, takový nejaký to bití 
nebo rámus, jak to vo hodech bévá – kócí propadne do chudé 
kasy. Rozuměli ste mně? Tak než pudete k máji, vo tú pětku se 
mně postaréte. Dež se nic nestane, po hodech ju dostanete 
zpátky.“ Stárkům zkysly tváře. 
  Každý měl beztoho jen tak tak na počet k muzice a na útratu, 
teď se z toho měli skládat na „kócí“! 
  „A v pondělí, po skládce, haž nastane to kumpetování peněz do 
skupinek - - Tak řekníte chase, že se při tem nedovolí žádný 
protestuvání. Nebo jak se nekdo bude bóřit – vehodí se ven, a 
bode-li hjich víc, zastaví se mozeka. A včil možete teda hjít 
zvát.“ 
  Stárci poděkovali a nějak schlíplí strkali se za muzikanty ze 
dveří. Pětku položit! Kdo jim za to ručí, že se někdo nepopere? 
Kdo je udrží?! - - 
  Ale těmi myšlenkami obírali se, jen coby dveřmi prošli, a sotva 
se ocitli na vzduchu v záři podzimního dne, stárek Krópů Francek 
zavýskl si z plných plic. – Pak pochodem šli do zámku, na faru, 
do školy a k radním a pak dům od domu, jak v řadě stály, všude 
zvát.  
  Až do požehnání. A po požehnání jásala dědina hudbou zas - - -  
  Bylo k páté hodině, když se stárci s hudbou z dědiny ztratili. 
  Odešli k první stárce, kam se už zatím dostavily ostatní tři. 
  Pojednou na dolním konci dědiny rozlehly se nové zvuky 
marše. 
  „Chlapci, hunem!“ rozkřikl se kterýsi z kluků okolo máje 
pobíhajících a celý houf děcek rozehnal se po potoce dolů.  
Šli.... Muzika vyměřeným krokem napřed, stárci, každý se svou 
stárkou, v řadě za sebou, jak mládenci, když s družičkami dají se 
na cestu k oltáři. 
 
                           Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi I 
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Škola 
 

V současné době se dokončuje plánovaná přestavba tělocvičny na 
třídu mateřské školy. Nová třída s kapacitou 20 dětí bude svými 
parametry splňovat současné hygienické předpisy. Při stavebních 
pracích byly zjištěny další závažné problémy, které je nutné 
okamžitě řešit. Především bylo zjištěno prasklé vodovodní 
potrubí pod chodbou, kterým byla připojena umyvadla ve třídách 
v 1. patře. V minulých letech v rámci jednotlivých stavebně 
technických zásahů bylo vodovodní potrubí postupně vyměněno 
a nyní zjištěná vadná část byla posledním starým potrubím ve 
škole. Pod chodbou byla rovněž odhalena proděravělá trubka 
topení, která sloužila od dob zavedení ústředního vytápění školy. 
Z původního přesunu školky se rázem stala poměrně rozsáhlá 
rekonstrukce topení a vody. Na letošní rok plánovaná výměna 
střešní krytiny se bude pravděpodobně muset z finančních 
důvodů odložit na příští rok.  
 
 

Odpadkové koše 
 

Po obci jsou nově rozmístěny betonové odpadkové koše. Celkem 
bylo pořízeno 8 kusů těchto košů za 40.608,- Kč .  Očekáváme, 
že budou využívány a ubude drobných odpadků po obci. 
 

                                                        

Slovo starosty 
Vážení spoluobčané,  
 
v historii obcí a měst můžeme najít mnoho významných událostí, které si jejich občané začali různými způsoby připomínat a oslavovat je, až 
se staly nedílnou součástí každoročního koloběhu života v obci. Staly se z nich tradice. Tradice, které přetrvávají a dodržují se dlouhé desítky 
let. Nejvýznamnější a nejdéle udržovanou tradicí v naší obci jsou bezesporu hody. Z této původně ryze náboženské oslavy vysvěcení kostela 
se časem stala nejvýznamější společenská událost, která je pro mnoho diváckých občanů oblíbenou příležitostí k setkání s rodinou, přáteli, 
známými i sousedy. Nádherné kroje, výjimečná atmosféra protančených letních nocí, tradiční vynášení stárků i prosluněná nedělní odpoledne 
s našimi nejmenšími v krojích, to jsou hody v Divákách, na které se všichni celé léto těšíme.   
 
Přeji Vám krásný kulturní zážitek a příjemnou zábavu na letošních diváckých hodech.  
 
                                                                                                                                                                                                           Libor Veverka                                

 

Zprávy OÚ 
 
 
 
 
 
                                                                                     
                                                                                                                                                                                                   
 
 

                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kultura  -  škola  -  sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stará hasička 
 
Již  jen  drobné dodělávky a kolaudace nás dělí od ukončení 
v loňském roce započaté rekonstrukce budovy „staré hasičky“. 
Přímé investiční náklady na rekonstrukci 734.000,- Kč byly 
spolufinancovány Jihomoravským krajem ze dvou dotací, a to 
v roce 2010 částkou 160.000,- Kč a v roce letošním 150.000,- Kč. 
Předpokladem je, že k dispozici bude od října. 
  
 

Poškozování obecního majetku 
 

Neustále dochází k poškozování obecního majetku. Autobusové 
čekárny jsou posprejované a počmárané fixou a mají rozbitá další 
okna. Nově se někdo postaral o zrcadla u obchodu a ani zrcadlo u 
bytovek nebylo ušetřeno pokusu o rozbití.  Lavičky u pošty a 
dětské hřiště - to jsou další, pravidelně poškozovaná místa. Každý 
rok vynakládáme zbytečné finanční prostředky na opravy, místo 
smysluplného využití na jiné potřebné účely. Obec tyto aktivity  
vandalů nebude trpět. Veškeré projevy vandalismu na obecním 
majetku, stejně jako výše uvedené bude řešit policie a odhalení 
viníci budou  v rámci zákona co nejpřísněji potrestáni. Pro vandaly 
není v obci místo.  

 

Základní škola v Nikolčicích 
 
  Ve středu 30. června byl uzavřen  školní rok 2010 - 2011. 
Celoroční práce žáků byla zhodnocena  na vysvědčení, které žáci 
obdrželi právě tento den. U nás na škole jsme v tomto školním 
roce vyučovali v 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., a 9. 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 kvalitu ve výuce, soutěžích a dalších aktivitách. 
  V naukových soutěžích dosáhli nejvýraznějších úspěchů tito 
žáci:  Barbora Losová, která po druhém místě  v okresním kole 
matematické olympiády skončila  v krajském kole na 18. místě. 
V okresním kole této olympiády  v kategorii 7. tříd skončil na 5. 
místě  Jakub Stejskal a v kategorii 6. tříd potom Václav Strouhal 
na 4. místě. Pythagoriáda – okresní kolo: 7. třída - 10. Jakub 
Stejskal, 6. třída – 11. Václav Strouhal. Klokan /matematická 
soutěž/ - 8. Markéta Strouhalová. Zeměpisná olympiáda – okresní 
kolo: 6. třída – 4. Karolína Šoberová, 9. třída – 11. Dominik 
Papež. Sportovním soutěžím dominovaly XXXVII. Zelenické 
hry, které se konaly ve dnech 27. – 28. května v Dolných  
                                                                                 
 
Z naší mateřské školy  

Zelenicích na okrese Hlohovec – Slovenská republika.        
Z vítězství se radovali naši žáci, kteří získali 82 bodů a o 28 bodů 
předstihli domácí školu. Své kategorie vyhráli jak chlapci tak i 
děvčata. Z prvních míst se radovali: Pavlína Hönigová /60m a 
300m/, Markéta Petrášová /60m přek./, Eliška Sokolářová 
/koule/, Dana Procházková /dálka/, Nikolas Maška / dálka/, 
chlapci – házená i kopaná, dívky – štafeta. Druhá místa : M. 
Petrášová /60 m/, B. Losová /koule/, P. Šlancar /60m/, P. Bartl 
/60m přek./, házená dívky, štafeta chlapci. Třetí místa: K. 
Vaňková  /výška/, D. Procházková /300 m/, J. Svobodová / 
dálka/, N. Maška /60 m/, M. Švaňhal /dálka i výška/. P. Šlancar 
/koule/. Pavlína Hönigová se stala nejlepší sportovkyní Her, 
Marek Švaňhal nejlepším střelcem v kopané a Barbora Losová 
v házené.  
  Na Vranovickém poháru jsme také uspěli. Chlapci vyhráli turnaj 
v kopané a dívky  zvítězily v přehazované. Na okresních 
přeborech v atletice byli naši žáci také úspěšní: Pavlína Hönigová 
se stala okresní přebornicí v běhu na 300 m, druhé a třetí místo 
získala v běhu na 60 m resp. dálce, Dana Procházková skončila 4. 
na 300 m a 8. na 60 m, Ondřej Klobása byl 6. v dálce a 7. na 300 
m, Patrik Bartl byl 8. na 60 m i 300 m,  Nikolas Maška  skončil  
čtvrtý na 300 m, pátý v dálce a šestý na 60 m, Patrik Šlancar byl  
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Rozpis fotbalových utkání ročníku 2011-2012 
2.kolo 14.8.2011    16.30 hod.  Diváky – Šakvice 
3.kolo 21.8.2011    16.30          Starovice – Diváky 
4.kolo 28.8.2011    16.30        Diváky – Boleradice 
5.kolo 4.9.2011                         v o l n o 
6.kolo 11.9.2011    16.00         Diváky – Kurdějov 
7.kolo 18.9.2011    16.00         Němčičky/Pavlovice C – Diváky 
8.kolo 25.9.2011    16.00         Nikolčice B – Diváky 
9.kolo 2.10.2011    15.30         Diváky – Horní Bojanovice 
10.kolo 9.10.2011    15.00         Velké Němčice B – Diváky 
11.kolo 16.10.2011  15.00         Diváky – Uherčice 
1.kolo 23.10.2011  14.30         Velké Hostěrádky – Diváky 
 
Termíny jsou podle internetových stránek OV ČSTV. Začátky  
utkání se budou měnit dle žádostí mužstev o změnu.  Čtěte plakáty  
na nástěnce místního pohostinství.        
 

TJ Diváky  
 

 
TJ Diváky oslavila 30. výročí založení 
 
 
  V letošním roce si všichni příznivci kopané připomněli 
významné výročí. Bylo to na začátku roku 1981, kdy se hrstka 
nadšenců rozhodla založit v naší malé obci fotbalový klub a 
navázat tak na tradice, které sahají až do roku 1933.  
  A tak letos je to už  30 let novodobého fotbalu v Divákách. 
K tomuto kulatému výročí jsme připravili několik významných 
akcí. Mezi první patřil společenský ples konaný 22.1.2011. Všem 
občanům byla nabídnuta možnost zakoupit si upomínkové 
předměty, které TJ nechala podle objednávek vyhotovit. Mezi 
občany je několik desítek triček, bund a dresíků do auta se 
znakem obce a iniciály sportovní organizace. 
  Vyvrcholením oslav byla akce připravená na hlavní prázdniny. 
Na místním hřišti se konala „Letní noc“. Začátek byl v sobotu 
23.7.2011 v 15.00 hod., kdy na sportovní kolbiště nastoupila naše 
reprezentace proti oddílu FC Kurdějov. Neméně zajímavé bylo i 
druhé utkání, ve kterém hráli bývalí hráči TJ, kteří reprezentovali 
naši obec i před několika desítky let. Bylo o čem diskutovat, na 
co vzpomínat a to zvláště, když v klubovně byla provedena 
výstavka, kterou jeden z přítomných nazval síní slávy. 
Připomenuta byla historie podle vzpomínek našich nejstarších 
občanů až po dnešek, který je doprovázen fotodokumentací a 
kronikou TJ Diváky. Výstavka je nainstalována v kabinách až do 
konce srpna a vzhlédnout ji mohou zájemci vždy v průběhu 
domácích utkání nového fotbalového ročníku 2011-2012. Co by 
to bylo za letní noc, kdyby nebyla hudba. Po devatenácté hodině 
hrála k tanci i poslechu hudební skupina RH Faktor z Hustopečí a 
terasa před kabinami zažila taneční zatěžkávací zkoušku. Počasí 
přálo, i když kolem půlnoci padlo pár kapek v podobě mrholení. 
Akce končila před třetí hodinou ranní a nyní je o čem hovořit. 
 

 
Změny v kádru: 
Maťa Jan (Křepice)-ukončeno hostování v naší TJ. 
Bartoněk Michal, Stejskal Libor, Majer Martin, Konečný Pavel  
(Šitbořice)- hostování prodlouženo do 30.6.2013. 
 Sokolář Pavel - přestup z Bořetic do Divák. 
Střelec Jan ml. hostování dorost Boleradice do                            
.30.6.2012 – jedná se. 
 
Hráči TJ Diváky na sezónu 2011 – 2012 
Bartoněk Michal, Čuta Radek (zraněn), Fidler Josef, Fidler 
Roman, Konečný Pavel, Krejčí Jakub, Majer Martin, Podlucký 
Tomáš, Rosíval Květoslav, Sáček Jindřich, Sokolář Pavel, 
Sokolář Vladimír, Stejskal Libor, Valíček Jakub,  Mánek Jan, 
Stehlík Radek(dosud nehrající), Střelec Jan ml.. 
 
                                                              Jaroslav Hekl, předseda TJ 
 
 

 

potom pátý na 60 m a osmý v kouli.Naši nejmladší žáci  /1. až 3. 
třída/   si   zdatně   vedli   v plaveckých  soutěžích  škol  okresu  v 
Hustopečích. Družstvo školy ve složení: Viktor Vašíček, Lukáš 
Witepperd, Veronika Kolegarová a Terezie Chalupná vybojovalo 
cenné třetí místo. Na Nikolčické lyře se z prvenství radovala 
děvčata Eliška Čapková a Kateřina Blinkalová, druhá a třetí místa 
–Anna Slavíková, Lucie Rabovská, Markéta Mikáčová. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat p. V. Kosinovi za zhotovení a 
instalaci bezpečnostní drátěné sítě ve druhém poschodí školy, p. 
J. Ficovi za opravu žíněnek a míčů a p. B. Rozsívalovi za nátěry 
kovové bezpečnostní sítě. 
  V termínu 22.8. – 27.8. uspořádáme tradiční dětský tábor, 
tentokrát na LDT Jitřenka na Baldě u Poličky. O děti se budou 
starat učitelé a další zaměstnanci školy.                                                                                                                                                                                                       
  V závěru děkuji všem žákům 9. třídy, kteří ukončili základní 
školní docházku, za aktivní přístup k vyučování a přeji jim hodně 
úspěchů v dalším období jejich vzdělávání.  
  Nový školní rok začne ve čtvrtek 1. září a to slavnostním 
zahájením v Nikolčicích v 8.00 hod. a v Divákách v 8.45 hod.                                                                                     
        
                                               PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy        
          
                                                                                         
 
Z naší mateřské školy  
 
  Ve školním roce 2010/2011 bylo zapsáno do naší MŠ 20 dětí, 
z toho 10 chlapců a 10 děvčat. Snažili jsme se připravovat pestré 
a tvořivé činnosti vycházející ze Školního vzdělávacího 
programu „Školku máme rádi, budeme všichni kamarádi“.  
  O některých akcích jsme vás již informovali v průběhu školního 
roku. V březnu byly zapsány do školky nové děti, které budou 
pro následující školní rok. V dubnu jsme se těšili na velkou 
vycházku do přírody, na  které děti plnily různé úkoly a také 
hledaly v lese Velikonočního zajíčka, který měl pro ně košík 
sladkostí. 
  V měsíci květnu jsme připravili kulturní program ke Dni matek, 
přijeli nám ukázat svou práci hasiči, pracovníci Záchranné 
stanice Rajhrad nám předvedli dravé ptáky – výstava a letové 
ukázky. Jeli jsme na návštěvu do MŠ Nikolčice a děti z Nikolčic 
přijely v červnu do Divák, kde nás pan Jaroslav Němeček  
provedl po památníku Bratří Mrštíků.  
  V červnu se už jen loučíme. Oslavili jsme Mezinárodní den dětí, 
jeli s 1. a 2.tř. ZŠ na školní výlet do Lednice, přijelo za námi 
maňáskové divadlo s „Indiánskou pohádkou“.  Na závěr školního 
roku jsme  se rozloučili krátkým programem s dětmi, které 
odchází do 1. třídy. Na tuto oslavu byl pozván, jako každý rok 
pan starosta L.Veverka a pani R. Prokešová, kteří předali dětem 
na památku knihy. 
  Tento školní rok skončil a v novém školním roce 2011/2012 
nashledanou. 
                                                                                                                                                                                                                                                           

……………………………………………………Rosívalová Anna 
 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Archeologický výzkum v Divákách v trati „Padělky nad humny“ v  roce 2011 
   
Výzkum se uskutečnil v délce 3 týdnů. V týdenních intervalech se vystřídalo 48 studentů pod vedením Mgr. Mořkovského. Odborný dohled 
vykonával ředitel Ústavu archeologického památkové péče v Brně prof. Svoboda. Celé 3 týdny se výzkumu zúčastnily dvě studentky 
z Austrálie. Studentům se pomocí sond podařilo vymezit jižní okraj pohřebiště a prodloužit výzkum směrem západním. Bylo prozkoumáno 
12 hrobů, z toho 11 ze střední doby hradištní (Velká Morava) a jeden z mladší doby bronzové. V té době se na okrajích pohřebišť pohřbívali 
jedinci z nejchudší vrstvy, dále nedospělí nebo fyzicky či duševně postižení. Dva jedinci byli pohřbeni zcela bez milodarů, v ostatních byly 
nejběžnější nálezy skořápky vajec, nožíky a přezka.  Blíže k centrální části stopy po dřevěných rakvích, bronzové náušnice a hrob bojovníka 
s kopím. Kopí je od doby římské u starých Germánů a po nich i Slovanů vnímáno jako atribut moci nejen pro místní komunitu, ale i některá 
další starší sídliště. Další velkomoravský hrob porušil starší hrobovou jámu z doby bronzové, s pohřbenou ženou s několika vlasovými 
ozdobami ze stočených bronzových drátků. Kosterní pozůstatky jsou během výzkumu zdokumentovány, vyzvednuty a převezeny na ústav 
antropologie Masarykovy univerzity, kde jsou podrobeny dalším analýzám. Nálezy jsou poté  předány do Regionálního muzea v Mikulově. 
 
 
víte, že .... 
 
Stručný pohled na dobu Velké Moravy ve světle nejnovějších výzkumů  
  Vládnoucím rodem byli Mojmírovci. Podle nejnovějších výzkumů se většina odborníků přiklání k názoru, že pocházeli z Iránu. Jako 
Moravané se cítila pouze vládnoucí vrstva, knížecí družina a jejich příbuzní. Staří Slované nebyli mírumilovní, právě naopak, byli 
vynikajícími bojovníky. Jinak by neměli šanci udržet prostor uprostřed Evropy. Host  byl vnímám jako osoba nedotknutelná, byla mu 
věnována veškerá péče. Porušení pravidel vůči hostu bylo co nejpřísněji trestáno. Majetek se získával směnou či prodejem domácích 
přebytků a výbojem s knížetem a následným dělením kořisti. V roce 905 opustili Madaři vykázaný prostor a dobyli Velkou Moravu. Pod 
těmito nájezdníky nešlo žít a tak většina obyvatel uprchla na sever na Olomoucko. Pouze malá část obyvatel živořila na rozvrácených 
Velkomoravských centrech. Po dvou generacích se lidé vracejí a obnovují jak svá sídliště, tak  i pohřebiště. Pro české Přemyslovce se 
Morava stává „srdeční záležitostí“. Nejdříve poráží Maďary, potom zvou Mojmírovce na domluvu do Čech. Na moravsko-českém pomezí na 
Hrutovských polích lstí zajímají 300 moravských velmožů, uvězní je a ovládnou Moravu. A od těch dob je Morava českou kolonií. 
  Život na vesnici byl neobyčejně těžký, průměrný věk byl 35 let, takže padesátiletý jedinec byl výjimkou. Šedesát procent dětské populace 
vymírá do šesti let. Těm zbývajícím je věnována maximální péče, od osmi let jsou přijímáni do vesnického společenství. Vesnice v tehdejší 
době čítala do deseti obytných objektů polozemnic  o rozměrech 4x4m plus hospodářské a výrobní objekty. Vesnice byla samozásobitelná, 
co si vypěstovala, z toho žila. Při tehdejší úrovni hospodaření byli schopni obdělat pozemky maximální do 1,5km kolem vesnice. Vesnice 
byla příliš vzdálená od centra (Mikulčic), proto pravděpodobně jedinou povinností zdejšího stařešiny vůči knížeti byla branná povinnost, kdy 
na výzvu se musel co nejrychleji dostavit do Mikulčic. Obyvatelé byli pokřesťanštěni, církev zakazovala dávání milodarů zemřelým. Že se 
tak dělo, dokazuje nedokonalost raného státního útvaru při kontrole zákonů a nařízení. Na vesnici žil stařešina rodu se svojí rodinou, sloužící 
a lidé nesvobodní (otroci). 
                                                                                                                                                                                                     Jaroslav Němeček 

Dětský den v Divákách 
 
Pro nepřízeň počasí se dětský den u nás v Divákách konal až 
17.června. Tím pádem i připravený program se musel změnit a 
částečně improvizovat.  Co teď?  Jsme zase u  soutěží a plnění 
úkolů. Ale jedno překvapení bylo. Zprvu byl v dětských očích 
výraz údivu, ale pak se tento výraz změnil  v nadšení,  když 
zjistily, že auto s nápisem POLICIE   přijelo kvůli nim až na 
hřiště. Děti měly možnost si prohlédnout auto, které je jinak 
vybavené než auto „civilní“ a prohlédnout si z blízka policejní 
uniformu. K závěru tohoto odpoledne si děti s rodiči opékaly 
„vuřty“. Krátký záznam o průběhu dětského dne ve fotografiích 
je možno si prohlédnout na stránkách: www.divaky.cz. 
                                                         IK 
 

 
VI. DIVÁCKÁ 13 

 
 Ve dnech 17. – 18.9.2011 se uskuteční v obci Diváky další díl 
mezinárodního seriálu závodů automobilů do vrchu LIQUI 
MOLY Berg cup 2011.  

 
 

Pozvánka 
 
U příležitosti 5. výročí úmrtí pana Jiřího Bezděka pořádá kulturní 
komise v sobotu 3. září  2. ročník sportovní akce „Běh Jiřího 
Bezděka“. Bližší informace budou upřesněny plakáty a 
rozhlasem. 
 

Neckyáda 
  Krásné sobotní odpoledne 16. 7. 2011 prožili jistě všichni, kdo 
se této první DIVÁCKÉ NECKYÁDY zúčastnili. Za krásného 
počasí se u  záchytné nádrže sešlo dost obdivovatelů. Ti mohli 
přihlížet k hrdinským výkonům závodníků, kteří se nám 
přihlížejícím pokoušeli co nejlépe předvést. Soutěže o nejhezčí 
plavidlo se zúčastnila pouze 3 plavidla, nicméně výkony jejich 
kormidelníků a kapitánů byly o to více zajímavé. A přihlížející se 
bavili. Na plakátech avizovaný námořník se letos nedostavil, 
protože dřel dno svých necek s  výletníkz na brněnské louži.   
Velký obdiv i poděkování patří všem účastníkům s plavidly.         
Věříme, že příští rok se přidají další odvážní. K dobré náladě 
přispělo výborné občerstvení. Všem, kteří se této akce zúčastnili 
ať již aktivně nebo pasivně, děkujeme.  Dík patří také panu 
Nasadilovi, který program zpestřil rádiem řízeným modelem lodi.  

                                                                                
                                                                                     IK 
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Diváčtí stárci a stárky Vás srdečně zvou 13. a 14. srpna 2011  na tradiční hody. 
V krojích letos uvidíte 5 párů : Jakuba Němečka s Marií Ludínovou,  Zdeňka Veverku s Veronikou Majerovou, 
                                                  Jana Střelce s Veronikou Hanákovou, Martina Žemličku s Hanou Divišovou,  
                                                  Libora Veverku s Janou Glocovou 
                                                  a sklepníky  Erika Čutu a Václava Tošnara 
Stavění máje proběhne v pátek  12. srpna v podvečer, pozvání bude oznámeno rozhlasem.    
Po oba dny bude hrát dechová hudba Pálavanka . 
V sobotu i v neděli bude sraz u první starky v 15:30 hod. Krojovaný průvod v sobotu půjde obcí na „Dolní konec“  
a ke hřišti, v neděli přes „Záhumna“  a  „Horní řádek“  . Hodování bude dále pokračovat na návsi pod májí, při  
nepřízni počasí v sále. 
Vstupné po oba dny bude  odpoledne 30,-Kč a večer 70,-Kč.    Těší se na vás stárci a starky. 
 

 
 
  
 

Rychlovýstup aneb Mont Blanc podruhé 
 
   Po loňském nezdaru jsme se letos 1. července opět rozjeli do Alp s touhou zdolat nejvyšší bod Evropy. Po nočním přejezdu autem z ČR do 
Francie a s vidinou dobrého počasí, jsme po předchozí zkušenosti nechtěli čekat na případné zhoršení  situace, a tak jsme si hned po příjezdu 
do Les Houches sbalili batohy a vyrazili na kopec. Hned první den jsme si vytyčili nelehký cíl, a sice bivak Refuge des Rognes ve výšce 
2768 m n. m. – nejvyšší dosáhnutá kóta při 
posledním nezdaru. Z výchozího bodu jsme si střihli 
asi 1750 výškových metrů a bylo to na nás po 
náročné 13-ti hodinové noční jízdě téměř bez 
spánku znát. Po lehké, ne zrovna ideální večeři, 
jsme okamžitě usnuli. Druhý den jsme měli v plánu 
chatu Gouter, která leží v nadmořské výšce 3817 m 
a u ní začíná ledovec. Když jsme po nějaké době 
došli k chatě Tete Rouse (3167 m n. m.), čekalo nás 
nemilé překvapení v podobě člena horské služby, 
který nám sdělil, že u Gouteru se nesmí stanovat, 
což my jsme chtěli, a hrozí za to nemalá pokuta. Při 
menší pauze jsme se dali do řeči se skupinkou 
Čechů, kde nás jeden z nich, který už na Mont 
Blancu byl  popáté – chodí se tam aklimatizovat pro 
náročnější a vyšší hory, ubezpečil, že se není čeho 
obávat, že není problém nahoře stanovat.  Vydali 
jsme se vstříc obávanému kuloáru – sice krátký, ale 
nebezpečný žlab (nebezpečný proto, že shora padají 
často kameny, které uvolňují lezci nad vámi). Po jeho                      Stanová základna u chaty Gouter ve výšce 3817 m.n.m. 
přetraverzování nás čekalo strmé stoupání  a na něm    
překonávání větších kamenů. Za chatou Gouter na ledovci, kde už několik stanů vesele stálo, jsme si našli vykopané místo na náš stan a 
rozbili jsme tábor. Nemuseli jsme si hloubit svůj okop a to nám ušetřilo mnoho sil. Opět následovala nemastná neslaná večeře a spánek. O 
půl druhé ráno nám budík ohlásil čas pro vrcholový výstup. Do jednoho batohu jsme naložili zásoby vody, nějaké energetické tyčinky, 
nasadili jsme mačky, návleky, sedáky, navázali se na lano a mohlo se jít. Za světla čelovek jsme následovali dav lidí, který byl roztažený po 
cestě a všechna ta světýlka se kroutila jako had. Kolem šesté hodiny ranní jsme se dostali k poslednímu záchytnému bodu – bivak Vallot, 

4362 m n. m. Nedostatek spánku a řídký vzduch s  
kombinací poměrně vysoké nadmořské výšky s námi 
docela cvičily. Oba spolulezci si již od  3500 m n. m. 
stěžovali na menší či větší bolesti hlavy a nevolnost. 
Oboje se mě naštěstí vyhnulo. Po krátkém spánku se to 
zlepšilo, ale při zdolávání dalších výškových metrů 
problémy s aklimatizací gradovaly. Nicméně po 
odpočinku na chatě Vallot jsme se vydali na posledních 
500 m převýšení. Třetí den, 4. července 2011 o půl 
deváté ráno jsme dosáhli našeho cíle – Mont Blanc. 
Dlouho jsme se nezdržovali a spustili se zpět ke stanu. 
Chtěli jsme sestoupat až k chatě Tete Rouse, ale počasí 
nám v tom zabránilo. Obloha, která byla doposud po 
celé tři dny modrá, téměř bez mráčku, se zatáhla a 
začalo sněžit. Raději jsme ještě zůstali                                                                 
na noc  ve stanu. Ráno už zase svítilo sluníčko,  sbalili 
jsme stan i všechny věci a odpoledne už jsme byli zpět u 
auta v Les Houches. Tam jsme se najedli, naskočili do 
vozu a s dobrým pocitem odjížděli domů. 
 
                                                              Tomáš Procházka 
 

Mont Blanc 4807 m n. m.   Zleva: Tomáš Procházka, Petr Matyáš, Oleksiy Melnyk 
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Z kronik  
 

Protokol sepsaný při sezení obecního výboru dne 11. srpna 1895 za účelem volby obecního představenstva 
svolaného. 
  Přítomni všichni členové obecního výboru. Po zahájení schůze, dříve ještě než přikročeno k volbě obecního představenstva navrhuje p. 
Kubeš, aby především byly budoucímu starostovi vytknuty povinnosti, které bude vykonávati zejména pokud se týče vybírání daní.  
  Pan Karel Psota však podává návrh jiný a to v tom smyslu, aby budoucí představený obce se snažil o to, aby vybíral daň znovu jak se dělo 
dříve a v tom případě by bral z obecní pokladny ročně 35 zl. 
  Nebude li však daň vybírati bude mít roční službu jako radní tj. 15 zl. 
 

 
 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2011 

 

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.5.2011 do 31.8.2011 
 

  
   
Narození:                                    Sňatky:                                        Úmrtí :                                                                                                               
Vilém Leonhard                                                   Markéta Prokešová – Květoslav Rosíval               Josefa Novotná 
Karolína Mikešová                                              Petra Filipcová – Václav Střelec                            Františka Tesařová 
Tomáš Ryšavý  
                                                      

Blahopřejeme jubilantům : 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 
              
 

 
               
Termín uzávěrky dalšího čísla : 9.12.2011 
 
Občasník obce Diváky  Habrůvka, vydává Obec Diváky, 691 71 Diváky 110, IČO 00283100. 
Zaregistrováno MK ČR E 14521. Neprošlo jazykovou úpravou.  
Email: divaky@divaky.cz                                  NEPRODEJNÉ 

Květen: 
60 let  Kedrová Marie   
60 let  Matýšek Alois   
63 let  Němeček Jaroslav   
63 let  Pokorný Jan                                                                                                                                                                                      
65 let  Štrubl Jiří 
65 let  Hanák Petr 
72 let  Tesařová Františka (+) 
75 let  Chalupný František 
76 let  Tesař Jan           
81 let  Čuta Jaromír    
92 let  Ptáček Vladimír 

Červen: 
62 let  Kiliánová Božena 
65 let  Hájková Marie 
67 let  Sokolářová Marie 
68 let  Suchánková Jana 
76 let  Hopjanová Pavlína 
77 let  Ludín Lubomír 
79 let  Čutová Ludmila 
81 let  Klimešová Marie 
90 let  Novotný Jan 

Červenec: 
61 let  Soukop Jan      
63 let  Stelmaščuk Rostislav 
63 let  Sáček Blažej 
64 let  Bělka Jaroslav                                                                                
65 let  Skřivánek Ladislav 
67 let  Střelec Jiří 
71 let  Bezděk František 
77 let  Valíčková Marie 
82 let  Gloc Miloš 
 

Srpen:  
60 let  Sáčková Marie 
61 let  Stejskal Josef 
62 let  Bílý František 
63 let  Peza Milan 
64 let  Ryšavý Vladimír 
65 let  Štrublová Marie 
70 let  Macušová Jana  
78 let  Graclová Helena 
78 let  Neugebaurová Ludmila 
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