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NA  VOJNU 
   

  Na den sv. Jeronýma.  

   V záhumení voní trnky. Vaří se na všech stranách. U Rybářů 

v šesti kotlech, které obsluhuje osm žen. Dnem i nocí trousí se 

besedníci a zpěvem i klevetami rozléhá se kůlna od rána do 

večera, od večera do rána. Rád si každý pohoví u praskajících 

ohňů, rozkládajících nocí tichou, truchlou zář… 

 Jak černé příšery mihotá se to, obskakuje kolem výhní, hned 

ohromnou čísi ruku vidět, jak černá se pozvedá a za sebou i 

s kopistí táhne ještě ohromnější stín, - hned zas ozářená tvář se 

zaleskne a zmizí v tichém ústraní - -A v kotlech – jak to tam 

vesele blkotá, šumí a vře! - - -  

   Děcka jak umouněná cikáňata, ve tváři všecka zamatlaná od 

sladké „lízačky“, tančí po dvoře.  

   Jasný večer ztlumil hlasy, ztišil dědinu. Za vsí plachty bílých 

mlh přenášejí se lenivě z kopce na kopec, z tratě na trať. A 

nahoře oblaka měsícem do sina zbarvená letí, letí od západu 

k východu a v letu zaclánějí svými perutěmi jiskřivá světýlka 

cudných hvězd… Už dávno hvězdičky tak pěkně nesvítily: 

schovávají se a hned zas zaplesají tichými svými plamínky; - ne 

jedna – ne několik – ale stádem ohromným a nedohledným rojí se 

po nebi jak zlaté včeličky - - - 

   Přes silnici plížily se tiché stíny měkoučké noci. V šeru spících 

javorů při zámecké zahradě stojí na můstku chasa - -Je tu snad 

všecka – od nejmladšího výrostka, který ještě nesměle se krade 

k tlumu hranatých, už jadrných postav dorostlých, až po toho, 

kdo potají už smýšlí na ženu a vlastní krb.  

   Slovo vedou dnes rekruti.  

   Stojí tu už na rozloučenou. 

   „No, já německy trochu humím – a co nehumím, to se tam 

dohučím. – Šak to néni žádné kumšt. – Nebodu-li za šest měsíců 

frajtrem, hať se Honza menuju!“ rozkřikl se Francek Horáků. 

   Byl doposud druhým kočím v zámku a od panstva při koních 

už ledacos pochytil. 

   „Jen si mesli! Frajtra!“ srazil Francka druhý. „Pane, nende to 

tak lehko jak se ti zdá. – Psát a číst německy humíš? Nehumíš. 

Tož vidíš. A to je to hlavní. Debes nevím jak německy brebentil, 

a číst a psát nehumíš, nic ti to néni platný!“ - - - 

  Teplá vláha večera vylákala před dům i malé chlapce – 

drobotinu…Takový pěkný, milý je ten večer a tak sladce se to 

povídá… nechce se domů, nechce se jim spát. Sedí u 

Šuhajíkových, na prahu v chumáčku do sebe schouleni a ozářeni 

lijícím se stříbrem měsíce.  

   „A co si meslíš, že tam nésó lidi? Haji voda tam je, a lesy, a 

kopce… a meslím, že haji zvířata,“ povídá Šuhajíkův Tomáš a 

hledí do měsíce. .. 

   „A šak to néni pravda. (Hlas byl Ráčkovýho Franty.) Pan 

hučitel přeci nepovídal, že tam só hjistě. To se ešče neví, to se jen 

tak hádá, protože měsíc je taková gula – jako naša zem.“ 

 

 

   „Debesme se tam tak mohli podívat,“ pronesl snivě Krča 

s vlasy žlutými a lesklými jak dozráté klasy ječmene.  

  „Te, Krčo, vidíš tam ten tragač na nebi?“ 

  Krča  neviděl. 

  „Nevidíš? … Tam jedno kolo … druhý … třetí …“ 

  „Aha! … A má haji voje?“       „Má.“ 

  Obloukem snesla se k zemi hvězda. 

  „Jaj, ta letěla pěkně!“ - - - 

  „Kam hale zapadla?“ - - -  

  „A meslím, haž do Amerike.“ 

  „Anebo ešče dál – do moře - -  „ 

  „Toto meslím žbluňkne a v té vodě syčí, dež tam vlítne!“ 

  Umlkli. 

  Kolem tichounkým letem mihnul se netopýr. 

  Od panské zahrady dolehl sem hlučný smích chasy. „Regruti 

zétra pojedó.“ 

  „Bodem se dívat, haž pojedó.“ 

  „E šak voni nepojedó tak brzo - -  To huž bodem ve škole.“ 

  „Haž me pudem k harendě – scafra - - - ,“ zasyčel vtom Krča a 

oči tak mu zazářily v blesku měsíce. 

  Franta Ráčkůj vstal ze země a hotovil se k důraznému slovu. – 

  „Mě vodvedó! – Já bodo voják. Na mně nenandó hani jediné 

chybičke, hani jediné krópy špatné, hani jediné muchy zdechlé -„ 

  Bůhví co tím myslil. Chlapci se rozesmáli tichým smíchem. 

  Vtom okolo potoka mihl se nízký stín. 

   „Chlapci, hele, Průdkůj Bundáš …“  

  Janek vyskočil a s ním všichni ostatní. Jen Krčů Frantík zůstal 

sedět a pohlížel do noci dál. 

  „Francku, honem mu nadběhni!“ 

  „A mikni ho!“ 

  Chlapci se rozlítli – zachrastilo kamení. 

  Bundáš zakvikl pod krupobitím štěrku a jak lasička přesmýkl se 

přes bílou silnici … Dostihl vrat a teprv z díry začal lát. 

  Na prahu Šuhajíkových do noci zasvítil bílý zjev. 

  „Tomášu! …Tomášu …Deš dům! – Toto se podívéme! Co tady 

vesedáváte!? Potem se vám ráno nechce vstávat. – Dům!“ 

  Tomášovi se nechtělo. Ale přece se přitáhl až k prahu a přes 

práh už mu maminka pomohla sama. 

  Dveře zapadly a ostatní také se odplížili ke svým chalupám … 

  I chasa na můstku se pohnula. Odvedenci stáli v řadě přede 

všemi a drželi se kolem krku. 

  Dědinou se rozletěla píseň: 

 

   V Brně ke kasárnám je ouzká ulička, 

  to musela zaplakat má stará matička, 

  oj, Brno, Brno, tys nemělo státi, 

  nemuselo polovic panen zaplakati. 

 

                                    Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi I                                                       



Slovo starosty 
Vážení spoluobčané,  
 

  i přesto, že deštivé jarní měsíce posunuly některé plánované stavební práce na léto, je již nyní zřejmé, že se všechny podaří řádně a včas 

dokončit. V těchto dnech byla předána oprava schodů u kostela. Náklad na tuto opravu činil 51944,- Kč. Také byla úspěšně ukončena první 

etapa opravy budovy staré pošty. Budova byla kompletně (včetně podlah) odizolována, opraveny jsou vnitřní omítky, upravena vnitřní 

dispozice, dále jsou vyměněny okna a dveře z ulice, je nová venkovní fasáda a chodník v průčelí. Celkem bylo vynaloženo  251000,- Kč. 

Také musela být opravena kanalizace a jímka. Využití zatím zůstává stejné, tedy sklad.  Již 5. srpna začaly vrtáním svislých zápor práce na 

zajištění svahu na Horním řádku. Práce budou pokračovat v návaznosti na technologické postupy a budou trvat zhruba do konce září. Ve 

škole byly během prázdnin provedeny také některé spíše údržbářské práce, především opravy omítek ve třídě a na chodbách a malířské 

práce. V hlavní chodbě bylo instalováno odvětrané dřevěné obložení. V prvním týdnu měsíce srpna byla obci schválena dotace na nákup 

zametací techniky z programu OPŽP, 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší – 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů, 

skládající se  z pohonné jednotky – traktoru a vlastního taženého zametacího zařízení. Celkový předpokládaný rozpočet 1,4 mil. Kč, z toho 

dotace do maximální výše  1,2 mil. Kč. Konečná cena bude známa po výběrovém řízení na dodavatele. Sběrný dvůr bychom rádi realizovali 

ještě letos na podzim, záleží však na termínu ukončení výběrového řízení. Částečně jsme již dvůr vyklidili.  Stavební firma také provedla 

opravy kanalizačních vpustí, mj. u kostela a opravy obrubníků u hlavní silnice, doplnění kostek a také částečné udržovací práce na ostatních 

komunikacích. V celkové rekonstrukci zbývajících komunikací brání nedokončené napojení nemovitostí na sítě, které se nachází pod těmito 

komunikacemi. Zemědělské družstvo Šitbořice poskytlo Obci příspěvek ve výši 50 tisíc Kč na obnovu prvků dětského hřiště u školy. 

Děkujeme a spolu s prostředky obce, které máme plánovány na tomto hřišti  obměníme nevyhovující herní prvky. Maximální pozornost je 

věnována dokončení projektové dokumentace a získání stavebního povolení na tělocvičnu. Platné stavební povolení je nutný předpoklad pro 

další fázi, a tou je podání žádosti o dotaci. V průběhu projekčních prací se vyskytlo několik technicko - administrativních problémů, které 

práce neúměrně zdržují. I přesto věřím, že vše včas zvládneme. Všechny sloupy veřejného osvětlení jsou označeny žlutými čísly. Tato čísla 

uvádějte při hlášení poruchy na osvětlení nebo rozhlase.  

 

 

Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemně prožité hody a zbytek léta.   

 

                                                                                                                                                                                                           Libor Veverka                     

 

 

  

Kultura  -  škola  -  sport 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dětský den 

  

  Kvůli nepříznivému počasí byl Dětský den přeložen na náhradní 

termín 14. června.  Většina dětí se sešla na místním hřišti, kde 

pro ně byly připravené soutěže, např.: skok v pytli, kytičky, hod 

na cíl a hod s kroužky. Na závěr soutěží bylo jako každý rok 

přetahování lanem. Odměnou pro soutěžící byly sladkosti, nápoje 

a špekáčky, které si pak opekli u ohně. Všechny děti byly moc 

šikovné včetně těch nejmenších. 

NH 
 

   

Rally káry 

  

  Dva roky se konala Neckyáda a tak pro ten letošní jsme se 

rozhodli pro změnu a uspořádali 15.6. 2013 ,,Rally Káry´´.  Trať 

vedla směrem od kostela a komu to jelo, tak dorazil k zastávce. 

Jel se slalom na vlastnoručně vyrobených vozidlech dle fantazie, 

a že jich bylo!!!! Závodníci obdrželi účastnický diplom a sladkou 

odměnu. Doufáme, že v příštích ročnících bude závodníků i 

vozidel ještě více.  

NH 
 

   
Nejbližší akce  
 
 
 

Září :  

         Stezka Jiřího Bezděka – tentokrát trochu jinak  
 

         14. a 15.9.  Závody automobilů do vrchu 

 

Listopad / prosinec : 

         Vánoční dílna 
 

         Rozsvítíme vánoční strom 
 

 

TJ Diváky  

 
  Hodnocení a prázdninové aktivity TJ Diváky 

 

  Je léto a jako každý rok skončila fotbalová sezóna 2012 – 

2013. Bilance není nikterak příznivá, ale vezmeme-li v úvahu 

vesnici s 500 obyvateli  v době, kdy naše mládež hledá pro sebe 

lepší způsoby zábavy, musíme být spokojeni. Měli jsme pasivní 

skóre 20:26 a skončili jsme na 8. místě tabulky skupiny IV.C.  

Nejlépe to střílelo Tomáši Podluckému (5 branek), Pavlu 

Sokolářovi (4 branky). Po třech brankách střelili Jan Střelec a Jan 

Maťa, po jedné pak Sokolář Vladimír, Mrhal Mirek, Čuta Radek, 

Mánek Jan a Konečný Pavel. V útoku nám chybí koncový hráč. 

Po krátké přestávce jsme začali počátkem července s přípravou 

na novou sezónu. Na hřišti probíhají jedenkrát týdně tréninky. 

  I když se nehrají mistrovské zápasy, snažíme se udržovat 

prostory kabin i hřiště. Máme ale stálé problémy s částí naší 

mládeže, která našla zábavu v prostorách kabin. Spousta 

plastových lahví, špačků od cigaret, rozbité lahve od alkoholu, 

papírky a jiné. Sklo se nachází i na hrací ploše a raději 

nedomýšlet možné následky.  Pokud jdou Vaše děti na hřiště, ne 

vždy ho používají k tomu, k čemu je určeno. 

  Již po třetí jsme se sešli 20.7.2013 na hřišti na „Letní noc“. 

Před ní bylo odehráno tradiční fotbalové utkání Záhumna : 

Dědina. Vyrovnaný zápas skončil  4:5 . Sledovalo jej pár desítek 

diváků, pro které bylo zajištěno občerstvení a večer zábava na 

terase. Počasí nám přálo odpoledne, ale večer a noc byly chladné. 

Přítomní  se bavili každý po svém a hudba „Trio Relax“ hrála 

k tanci i poslechu.  

  Přinášíme Vám i informace o nové sezóně 2013 – 2014. Rozpis 

zápasů našich hráčů je uveden v tabulce. Stále jednáme o 

přeložení prvního zápasu Diváky – Kobylí na 23.8.2013. 



 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                                
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 
 
 
 
 
 
 

 

Základní škola v Nikolčicích 
 

  Letošní školní rok lze hodnotit jako velmi zdařilý. Škola byla 

zapojena do různých projektů ( Evropský den jazyků, Den 

zdraví, Barevné týdny, Němčina nekouše, Etické dílny, Tradice 

bílých vánoc, Den Země, Škola otevřená veřejnosti, Angličtina 

trochu jinak, Bible a my, Sběr starého papíru, Celé Česko čte 

dětem, Evropský den slunce ). Žáci se aktivně zapojili také do 

školních olympiád, mezinárodních soutěží. Výrazných úspěchů 

dosáhli v zeměpisné, matematické, dějepisné olympiádě a 

olympiádě z českého jazyka. V rámci ekologické výchovy 

získala naše školy prvenství na Ekoolympiádě v ZŠ Újezd. První 

místo obsadilo družstvo žáků 5.třídy. Prvenství vybojovali také 

naši žáci v dopravní soutěži ve Velkých Pavlovicích a postoupili 

do okresního kola, které se konalo 16.5. v Břeclavi. 

Nejvýraznějším úspěchem bylo vítězství žáků 9.ročníku 

v televizní soutěži Bludiště. Na vítězství se podíleli Filip Čapka, 

Markéta Strouhalová, Jakub Stejskal a Michal Papež. Svými 

vynikajícími znalostmi porazili žáky ze škol v Ostravě, 

Boskovicích a Třinci. 

  U žáků 9.třídy byla jejich celoroční práce nově zhodnocena tzv. 

ročníkovými pracemi, které prezentovali 19.6. v zasedací síni 

obecního úřadu Nikolčice. K hodnocení těchto prací byli 

přizváni starostové obcí Nikolčice, Diváky a Křepice. 

Žákovskou cenu udělovali i porotci z řad žáků žákovského 

parlamentu. V těchto dnech žákovský parlament také vyhodnotil 

i nejlepší třídu školy, která se aktivně zapojovala po celý školní 

rok do všech projektů. Vítěznou třídou se stala 8.třída. Odměnou 

pro ni bylo posezení se starostou Nikolčic, se sladkým 

občerstvením v místní restauraci a výlet, který se uskuteční 

v září. 

  Školní vzdělávací program „Sportem ke kvalitě výuky“ se 

realizoval v řadě aktivit –  

„ Lyžujeme s I.stupněm v Němčičkách“, „Lyžujeme s II.stupněm 

v Krkonoších“, „Bruslí celá škola“, „Plaveme s I.stupněm 

v Hustopečích“. Škola organizovala Běh nikolčickými stráněmi, 

turnaj ve vybíjené, školní přebory ve stolním tenisu, šplhu, 

kopané a atletice. 
 
 

 

 

Mateřská škola 
 

  V tomto školním roce, který jsme zahájili 3. září 2012  bylo 

zapsáno do Mateřské školy 23 dětí, z toho 10 chlapců a 13 

děvčat. Připravovaly jsme pro děti pestré činnosti vycházející ze 

Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Na 

podzim jsme chodili na dlouhé vycházky, kde jsme s veverkou 

Madlenkou pozorovali krásnou podzimní přírodu. Děti si s rodiči 

vyrobily dýňová strašidla, která vystavovaly před školou a taky 

jsme pouštěli draky. Za pohádkou „ O Smolíčkovi“ jsme vyjeli 

do Hustopečí, do kina do Velkých Němčic a do  Brna na 

„Mrazíka“do divadla „Polárka“.  Abychom se něco nového 

dozvěděli o hvězdách a planetách, tak jsme  navštívili Hvězdárnu 

a planetárium v Brně, kde byl pro děti připravený vzdělávací 

pořad s pohádkovým příběhem „ Hledá se Polárka“. Kromě toho 

nás několikrát do roka navštívilo Maňáskové divadlo z Hodonína 

s pěknými pohádkami. 

 Jako každý rok tak i letos děti jezdily na  plavecký výcvik do 

bazénu v Hustopečích a v lednu  byl připravený  pro předškoláky 

lyžařský kurz v Němčičkách. 

 O vánocích jsme se těšili na besídku pro rodiče.  Děti zazpívaly 

koledy, zatančily a přednesly básně. Po besídce si mohly vyrobit 

s rodiči vánoční svícen nebo popovídat u  stromečku a vánočního 

pečiva, které jsme před Vánoci v mateřské škole pekly. 

 V lednu děti z MŠ navštívily chatu Mysliveckého sdružení, kde 

jim pan B. Rozsíval  povídal o životě lesních zvířátek. Děkujeme 

také za pohoštění, které pro ně připravila paní A. Rozsívalová. 

Děti se na tuto návštěvu každý rok velice těší. Také děkujeme 

paní E. Veverkové za pozvání do obecní knihovny, kde připravila 

výstavu krásných dětských knih a přečetla  pohádku. Velice se 

dětem líbilo v Památníku bratří Mrštíků, poděkování patří panu 

Němečkovi za zajímavý výklad a paní Němečkové za pohoštění 

pro děti. 

  Na dopravní hřiště jsme jeli do Těšan,  děti se tu seznámily 

s dopravními předpisy a se správným chováním na silnici. Také 

jsme si prohlédli kovárnu. Ukázku své práce nám předvedli 

příslušníci hasičského a policejního sboru, kteří přijeli v květnu 

do Divák. 

  Oslavili jsme Den dětí, připravovali kulturní programy ke Dni 

matek, k Vítání dětí do života, vystavujeme výtvarné práce 

v obecní knihovně. 

 Proběhl výměnný výlet s MŠ Nikolčice, kde děti poznávají své 

budoucí spolužáky a kamarády. Společně jsme jeli na výlet do 

ZOO Hodonín. 

V červnu jsme se rozloučili s předškoláky, kteří odcházejí do 

základní školy. Přejeme jim úspěšný vstup do 1. třídy. V letošním 

roce je to: Vyhňák David, Flesar Matyáš, Honzírek Maxim, 

Stehlík Samuel, Vráželová Kateřina, Tomková Lucie, 

Brázdová Stela, Sokolář Vojtěch, Ciganik Jan. 

 Po celý rok mohly děti navštěvovat zájmový kroužek 

„Hrátky s angličtinou“, „Sporťáček“, „Předškoláček“ a 

„Šikovné ručičky“. 

Poděkování patří rodičům, kteří se zapojili do života 

Mateřské školy, za darování hraček, materiálních pomůcek 

pro práci a za finanční obnos na zakoupení nových hraček. 

Také děkujeme paní E. Veverkové za dárky pro děti a 

Obecnímu úřadu za velmi dobrou spolupráci. 

 

Krásný zbytek léta Vám všem přeje 

 

                                                              Anna Rosívalová 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Rozpis fotbalových utkání podzim 2013-14 

datum hod. kdo s kým poznámka 

18.8. 16.30 Diváky  -   Kobylí 

jedná se o 

přeložení 

25.8. 16.30 Kurdějov  -  Diváky   

1.9. 16.30 Diváky  -  Zaječí   

8.9. 16.30 Šakvice  -  Diváky   

15.9. 16.30 Diváky  - Velké Němčice B"   

22.9. 16.00 

Němčičky/Pavlovice "C"  -  

Diváky   

28.9. 10.00 Šitbořice  -  Diváky sobota 

6.10.   VOLNO   

13.10. 15.00 Horní Bojanovice  -  Diváky   

20.10. 15.00 Diváky  -  Křepice   

27.10. 14.30 Starovice  -  Diváky   

 

                                                                       Hekl Jaroslav 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pozvánka na hody  

Diváčtí stárci a stárky  

 
                                                               Miloš Gloc  a Hana Divišová          Libor Veverka a Jana Glocová 

                                                 Martin Žemlička a Markéta Petrášová          Ivan Kosina a Eliška Sokolářová 

                                                       Miroslav Mrhal a Zuzana Srncová          Jan Střelec a Martina Petrášová 

                                                          Radim Juríček a Nikol Graclová          Roman Fidler a Žaneta Hilková  

                                                                                       sklepníci: Josef Fidler a Ivan Gracl       

 

Vás srdečně zvou na tradiční hody, 

 které se konají  17. a 18. srpna 2013. 

           

Stavění máje proběhne v pátek 16. srpna v podvečer, pozvání bude  oznámeno  rozhlasem.  

 

V sobotu hraje DH Pálavanka, v neděli DH Bílovčanka .  

V sobotu i v neděli bude sraz u první stárky v 15:00 hod. Krojovaný průvod v sobotu půjde obcí na „Dolní konec“ a v neděli přes „Záhumna“ 

a „Horní řádek“. 

 

 

  

Víte, že .... 
 

  Karel Michael Levetzow se narodil v roce 1871 v Dobromilicích. Matkou byla hraběnka Antonie Bukůvka z Bukůvky, ta záhy umírá. 

Ovdovělý otec se po třech letech znovu žení s Almerií Terezou Klotildou, hraběnkou Salís-Zizers, majitelkou diváckého panství. 

Maturoval na vídeňském Terezianu a začal studovat práva na vídeňské univerzitě. Brzy našel kontakt na literární kruhy, stal se členem 

známého kroužku mladých literátů. Dva svazky básní vzbudily velkou pozornost, ale Karel se namísto literární kariéře věnuje cestování. 

Díky věnu po  matce procestoval Španělsko, Portugalsko a Jižní Ameriku. Přes Torst odchází do Berlína, kde s E. von Wozogenem zakládá 

kabaret Überbrettl. V Berlíně také vznikají první divadelní víla úspěšně uváděná na německých a rakouských scénách: Luk Filoktetův, Rúth, 

Dědicové. Od r. 1906 žil básník 20let v Marseille, Nice, Benátkách, Ženevě a Rapelu. V Divácích každoročně pobývá v době vánočních 

prázdnin. Zde se seznamuje s bratry Mrštíky, požádal je, aby mu dovolili přeložil „Maryšu“do němčiny. Premiéra byla 16.3.1909 ve 

vídeňském Raimundstheatru.  Karel stále cestuje – do Egypta proti toku Nilu až do Ugandy, na Ceylon, do Indie a do severských států. Tyto 

cesty nepříznivě ovlivnily jeho finanční situaci, kterou vylepšil spoluprací se skladatelem E.d Albertem na libretech k jeho operám – 

Schirocco, Černá orchidej, Mistr Nu a Vdova z Efesu. Hans Gál zhudebnil jeho sbírky Posvátná kachna, Píseň noci a Oba Klasové. 

Konec této slibné kariéry znamenalo vypuknutí I. světové války. Mocnářova mobilizační výzva se u Levetzowa zcela minula účinkem a tak 

jako cizinec byl zatčen a internován na Sardínii. Díky přímluvě španělské královny, přítelkyni jeho babičky, měl značnou volnost pohybu po 

ostrově, přesto válka zpřetrhala jeho kontakty. Pokus usadit se na ostrově jako malorolník skončila fiaskem a smrt přítele d´Alberta 

znamenala finanční katastrofu. Ožebračený Levetzow se uchyluje do Divák. Skromný byt na zámku, malý důchod a drobné honoráře 

z příspěvků do novin stačily jen na nejnutnější živobytí. Rodinný lékař Felzmann jej přemluvil k přestěhování do Hustopečí. V té době mladý 

skladatel Otmar Gerstnet zhudebňuje jeho libreto k opeře Enoch Arden. Premiéra opery v r. 1936 v Düsseldorfu, byla přenášena též 

rozhlasem s velkým úspěchem. Mnoho význačných scén usilovalo o získání práv (114 scén). Docházející tantiény zlepšily finanční situaci, 

navíc Levetzow dával hodiny cizích jazyků – mluvil plynně francouzsky, italsky, španělsky a česky, ovládal angličtinu a latinu, měl solidní 

znalosti staré i nové řečtiny, zběhlý byl v arabštině, holandštině a dolnoněmčině, k tomu znal sankrst a urdštinu. U Levetzowa se schází 

němečtí intelektuálové a umělci, žijící na Moravě. S brněnským hudebním skladatelem Vetserem vzniká selská komedie „Zlatý klíč“, 

básnická sbírka „Osny na ledě“, libreto k operetě „Model od Monzuccone“. Nejvýznamnější prací z tohoto období bylo drama „Rembrand 

mezi slepými“. Levetzow měl geniální nápad: z války slepého žebráka nechat procházet celým kusem jako svým způsobem mytickou 

postavu a ten měl být nakonec jediným, kdo dokázal ocenit Rembrantovo dílo. Svými režisérskými představami byl Levetzow v předstihu, 

např. využíval projekce a filmu. Drama převzal vídeňský Burghtheater, provedení bylo z Berlína zakázáno. 

Zcela nepochopitelná aktivní účast tohoto přestárlého intelektuála a kosmopolity na událostech III. říše je především jeho osobní tragédií, 

totálním a neomluvitelným selháním. Dle úmrtního listu umírá na podzim 1945 ve věznici Mírov na srdeční selhání. 
 

                                                                                                                              Mgr.Tomáš Sedláček (zkrátil Jaroslav Němeček) 

 

  Ve dnech 31.5 a 1.6.2013 probíhal již XVIII.ročník 

Nikolčických her. Žáci naší školy předvedli vynikající výkony a 

zvítězili s celkovým počtem 94 bodů. Druhé místo obsadila ZŠ 

Dolné Zelenice, třetí byli sportovci ze ZŠ Šúrovce.Velké 

poděkování patří všem sponzorům, kteří svými materiálními nebo 

finančními dary přispěli na tuto akci. Díky nim se podařilo 

zorganizovat hry na vysoké úrovni. Poděkování patří i pedagogům 

a ostatním zaměstnancům školy, kteří se podíleli na kvalitním 

průběhu her. 

  V rámci projektu „Partnerství mezi školami“ škola po celý rok 

spolupracovala se ZŠ Křepice, Šitbořice ,Velké Němčice, Těšany, 

Pozořice, Újezd u Brna, Vranovice, Hustopeče a  Dolní Věstonice   

  Poslední měsíce školního roku někteří žáci plnili školní 

docházku na škole v přírodě v Nesměři, na ozdravném pobytu 

v Chorvatsku, všechny ročníky se na závěr zúčastnily školních 

výletů. Výstupem z těchto pobytů jsou výstavky prací žáků  

                                                                                           

   

 

 

 

 

 

 

v prostorách školy. 

 Předposlední školní den byl pro žáky připraven zábavný den 

plný soutěží. Probíhal na hřišti po celé dopoledne. Slavnostní 

ukončení, kdy obdrželi děti vysvědčení, se konal v pátek 

28.6.2013. Tento den jsme se rozloučili se žáky 9.ročníku.   

  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.   

Děkuji zřizovateli obci Nikolčice, dále pak obci Diváky a Křepice 

za vstřícnost a dobrou spolupráci během celého školního roku. 

Rodičovské veřejnosti děkuji také za pomoc při organizaci 

různých aktivit a podporu školy. 

  Všem žákům přeji hezké prázdniny a těším se 2.září  na 

společné zahájení nového školního roku,        

                                                     

                                   Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy 

 
 

 

 

 



Archeologický výzkum v Divákách v roce 2013 
 

  Od 7. do 26. července 2013 proběhla již čtrnáctá etapa antropologicko-archeologického výzkumu v 

katastru obce Diváky, v místní trati Padělky nad humny. Výzkum probíhá od roku 2000 na základě 

spolupráce mezi Ústavem antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity a Ústavem 

archeologické památkové péče v Brně a za podpory obecního úřadu obce Diváky. Lokalita byla 

objevena koncem devadesátých let minulého století panem Jaroslavem Němečkem. V letech 2000-

2013 bylo při výzkumech na lokalitě odkryto více než 220 slovanských hrobů ze střední a mladší 

doby hradištní, tedy z 9. a 11. století. Stopy lidské činnosti na návrší v Divákách jsou ovšem daleko 

starší. Sahají až do období kolem 4500 let př. n. l., z něhož pocházejí nejstarší nálezy na lokalitě. 

Jedná se o několik objektů kultury s moravskou malovanou keramikou s fragmenty keramiky a 

zvířecími kostmi. Z mladších pravěkých kultur lze zmínit depot tří nádobek kultury zvoncovitých 

pohárů, dva kostrové hroby věteřovské kultury, či tři žárové hroby z mladší doby bronzové. Při 

výzkumu byly objeveny také dva vojenské okopy německé armády z období druhé světové války. 

  V roce 2013 se výzkum soustředil na západní okraj pohřebiště. Bylo prozkoumáno 9 hrobů z 9. 

století, 1 pravěký objekt s fragmenty keramiky a zvířecími kostmi, a 1 vojenský okop z období druhé 

světové války. V několika hrobech byly nalezeny zbytky dřevěných konstrukcí a rakví. Z hrobové 

výbavy byly nejčastěji nalézány nože. Ve třech hrobech byly nalezeny také jednoduché šperky 

(náušnice, korálky). Zajímavý je nález toaletní soupravy (bronzová pinzeta, břitva a háček) z hrobu 

231. Kosterní pozůstatky i artefakty byly zdokumentovány, vyzvednuty a převezeny na Ústav 

antropologie Masarykovy univerzity, kde budou podrobeny dalším analýzám a poté předány do 

regionálního muzea v Mikulově. Jelikož pohřebiště pokračuje dále západním směrem, je na červenec 

2014 naplánována další etapa tohoto výzkumu. 

 

                                                                Mgr.Tomáš Mořkovský, Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde to je ? 
 
 

 

 

 

Schody před a po opravě 

                                                     

Prodejci s pravidelnou dobou 

prodeje masa a uzenin: 

 
 

čtvrtek : 11:30  Pepíčkovo řeznictví 

 

pátek :  10:30 Jatka Borkovany 

 

 



Z kronik                             Jednací protokol o dvoutřídní dívčí škole obecné v Divácích 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2013 

 

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.4.2013 do 31.8.2013 
 
 

   

Narození:                                    Sňatky:                                                Úmrtí :                                                                                                                
Lucie Leonhardová                                              Michaela Juhaňáková – Pavel Gratzl                                  Milan Čurda 

Štěpánka Straková                                                                                                                                            Blažej Sáček                                                                                                                                                                                                                                   
  
 

Blahopřejeme jubilantům : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              

 

 

                                       
 

 

 

Termín uzávěrky dalšího čísla : 1.12.2013 

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    Fialová Věra 

62 let    Kedrová Marie 

65 let    Němeček Jaroslav   

65 let    Pokorný Jan      

67 let    Štrubl Jiří 

67 let    Hanák Petr        

83 let    Čuta Jaromír 

 

 

 
Červen: 
64 let    Kiliánová Božena  

67 let    Hájková Marie 

69 let    Sokolářová Marie 

70 let    Suchánková Jana 

78 let    Hopjanová Pavlína 

79 let    Ludín Lubomír 

81 let    Čutová Ludmila 

Duben: 
60 let     Hekl Stanislav 

60 let     Koukalová Marie 

61 let     Nasadil  Josef 

62 let     Böhm Vlastimil 

63 let     Matýšková Oldřiška 

64 let     Střelcová Jindřiška 

66 let     Petráš František 

70 let     Bezděková Marta 

71 let     Chalupná Jana 

73 let     Kilinger Jan  

88 let     Němečková Květoslava 

83 let     Komárková Božena 

 

 

 

Červenec: 
60 let    Hošková Vlasta    

63 let    Soukop Jan      

65 let    Stelmaščuk Rostislav 

66 let    Bělka Jaroslav    

67 let    Skřivánek Ladislav 

69 let    Střelec Jiří 

73 let    Bezděk František 

79 let    Valíčková Marie 

Srpen: 
60 let    Němeček Vladimír 

60 let    Pernesová Naděžda 

60 let    Honzírková Marie 

60 let    Fiala Pavel 

61 let    Kedra  Miroslav 

61 let    Hanáková Eva 

62 let    Sáčková Marie 

63 let    Stejskal Josef 

64 let    Bílý František 

66 let    Ryšavý Vladimír 

67 let    Štrublová Marie 

72 let    Macušová Jana  

80 let    Graclová Helena 

80 let    Neugebaurová Ludmila 

mailto:divaky@divaky.cz

