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srpen 2015

PROLETÁŘI
Na den sv. Antonína.
Hledali Bendu Antoša a Dostálku. Nehledali dlouho. Bendu
našel četník v Habrůvce ráno, Dostálku odpoledne. Byl
v podezření Benda, že ji někam zašantročil.
„Jakživ jsem neviděl,“ pravil o něm velebníček, „aby matka
svýho zmetka tak měla ráda a tak mu odpouštěla kriminál i rány
jako Bendovka. To je neštěstí, to je neštěstí pro rodiče i pro syna,
když v rodině zbyde jenom jediný. - - Ve škole dotknout jsme se
ho nesměli, Bendovka hned přilítla na nás jako saň. Před asentem
žádná rvačka se neminula bez něho a muziku už kvůli němu báli
se povolit. Teď chodí z kriminálu do kriminálu a – tam v lese
nebo někde na hůře – vidím ho pověšenýho.“ - - Teď došel. Hranatá jeho postava neshrbila se kriminálem ani o
vlas, v hrubé tváři zmohutněl silný, zrzavý jeho knír, život
v obličeji silným písmenem vryl mu hrubost a vzdorný, posupný
jakýsi klid. Jizva nad levým okem dodávala mu i výrazu síly,
smělé odvahy a nezdolnosti. –
Dvě děti zplodil, ale s ženou nežil. Potloukal se někde
s Dostálkou. Žena sama už po dvou letech manželství odešla od
něho i s dětmi a živila se sama na panském roli. Zprotivil se jí,
bála se ho, trnula o svůj život.
Měl kam jít a šel.
Matka s odpuštěním přijala pobudu a nenáviděla lepší jeho
ženy. A Antoš žil volný život jako tygr. Z hloubí duše oddechla
si žena, když před vánocemi odsouzen byl v Brně na šest měsíců
pro ohrožování lidského života.
Teď přišel a trnula zas. Barikádovala se v chalupě a s dětmi
denně se modlila za ochranu božské prozřetelnosti. Sotva přišel,
hned první den jí vytloukl okna a slíbil jí, že „ju rozpáře jak
ropucho a žalódek vranám na vrbu pověsí k snídani.“
I matku vystrčil na náves a sám chrněl v lůžku celou noc.
Matka v koutku vrat schoulená jak kočička na kameni
podřimovala nepokojnými sny.
A přece mu na druhý den odpustila.
„Hale deť bel vopilé! Nevěděl co dělá – “ hájila jej před
starostou Filipkem.
Dnes četníci sebrali Bendu zas – zrovna na jeho svátek.
„Do robotárny, chlape, s tebou!“ a kopli jej zezadu, až
pochopem letěl několik kroků za sebou. - - Našli i Dostálku.
Nemuseli ji ani hledat. Ani ji nezašantročil Antoš, jak křivě o
něm soudili. Byla v opatrných rukou šupaře (policisty, který
dopravuje lidi postrkem), který ji „správně odevzdal“ – radnímu
Jakubovi do ruky.
Ze čtyřicítileté Apolény Dostálky byla už stařena. Od smrti
muže toulala se světem a Habrůvku navštěvovala jen postrkem. I

tentokrát ji tak navštívila, ale ne už sama. Byla samadruhá –
s outěžkem.
„Déte mně te tři šístke – mám hlad,“ obrátila se k radnímu.
„Co bech s nima dělal! Na!“
Za hodinu byla baba „bez řeči“.
Osluněným návsím kvikly píšťaly potulného flašinetáře. V žáru
slunce před školou zmrzačený točil klikou kvičícího svého
truhlíku na rozkročených nožkách a poklimoval přitom
rozdřímanou svojí hlavou. Ještě před chvílí spal v habrůvském
příkopě, a teprv když hlad jej probudil, vydal se na pouť
Habrůvkou, aby si vytočil denní svůj chlebíček a slzičku bílé. - - Basy v kolovrátku vrčí, dva tři tóny přeskakují chraplavým
hlasem stařeny.
Dostálka v hospodě napjala sluch – a rozevřela opilé oči. Na
zvadle fialových, opile páchnoucích rtech uhnízdil se přiblblý
úsměv a strnul v ošklivém zakřivení. Pojednou se pozvedla
z lavice, a podrcávajíc tělem, vydrpkala se ven. V síni se
zamotala, na náves už ji pomohl Matouš Řeřucha, právě když
flašinetář před hospodou zapjal nesjveselejší.
Babou zahrál oheň mladých let.
Podepřela ruce v bok, hlavou zatočila po volném prostranství a
už podrcávala a hopkala v opilých zvratech, kroutíc sebou kolem
Rybářovy Pepinky udiveně hledící na blbý její tanec. Dopředu
lítala, na strany se potácela, nohou přes nohu kroutila se jak
motolicí stižená ovce.
„Zpropadená babo, huž seš tu zas?!“ rozkřiknul se pojednou za
jejími zády stojící startosta Filipek.
Baba s hekem zavrávorala a vyvalila ulekané oči na starostu.
„Keré ďas ti sem zas dovlíkl?! Že seš tadyk šupem?!“
Baba, těžce oddychujíc, v smíchu kývla hlavou. Jindy
plakávala, tentokrát měla oči plné šťastného, nevědomého
smíchu volné dcery proletářů.
Starosta zkoumavým zrakem zahleděl se na zdvižený její život.
„A s kéms to chodila?“
„S kém? S jednó ženskó z Polanke.“
„Ták! A to ti ta ženská hudělala?“ ukázal starosta tlustým svým
prstem na její břich.
Baba se rozchechtala a dala se zas do tance.
Ani starosta nemohl se ubránit úsměvu.
„Co s ňó?“ obrátil se k radnímu.
„No co! Hoďme ju do kačenca na slámu, a haž se vespí, hať zas
ide.“
Starosta zavolal hlásného Chocholáče, a než by byl napočítal
pět – babu vzpouzející se a chňapající po trámu veřejí zamkli na
klíč.
Byl čas. Ze školy vyběhly první děti.
Trhavou písničkou kvikal kolovrátek už na dolním konci
dědiny.
Ukázku z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi II Marie Němečková

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s létem si spojujeme především prázdniny školních dítek, čas odpočinku na dovolených a také dny plné sluníčka a teplého počasí. Každý
má svou představu o tomto ročním období. Letošní léto je teplotně velmi výrazné až bych řekl „nepříjemně výrazné“. V historii obce se jistě
tento ráz počasí již v minulosti vyskytl. Vedra, téměř žádné dešťové srážky. Nezbývá, než vydržet, protože počasí neovlivníme. Mám ale
trochu obavu, aby nám v celé Evropě ještě nebylo pořádné horko i bez ohledu na roční období.
Přeji Vám klidný konec prázdnin a příjemnou zábavu na hodech.
Libor Veverka

Zprávy OÚ
Veřejné osvětlení a rozhlas
S činností firmy E.on, která prováděla rekonstrukci části vedení,
vznikly náklady i obci. Výměna sloupů a holého vedení za kabel
znamenala, že jsme museli na této části provést nový rozvod jak
pro veřejné osvětlení, tak i pro rozhlas. Celkem asi 1700 metrů
kabelů. Zároveň byla vyměněna některá problémová svítidla.
Náklad byl 182.368,- Kč na veřejné osvětlení a 96.666,- Kč na
rozhlas.

Oprava rozvodných skříní v parku
V červnu byla dokončena oprava elektroinstalace v parku - tři
nové zásuvkové skříně a kabelový rozvod. Pořadatelé hodů,
rozsvícení vánočního stromu a dalších akcí, odehrávajících se
v parku, mají záruku bezproblémového připojení k elektrické síti.
Doposud byly například hody řešeny pronájmem kabelové
přípojky a rozvaděče. Nově je také nasvětlen parket.

Hřbitov
Oprava tanečního parketu
V měsíci červenci byla provedena oprava tanečního parketu na
návsi. Nákladem 272.187,- Kč bylo vybudováno dílo, které bude
sloužit spoustu dalších let. Při této opravě byla také osazena nová
konstrukce na stavbu máje. Doufám, že bude mít úspěšnou
premiéru. A jak bude stavění máje probíhat: Přijďte se v pátek
14. srpna podívat.

Cesta k nádrži
Opravený úsek polní cesty k nádrži navazuje na stávající cestu,
která je hojně využívána občany. Zbývající část bude dokončena
po dořešení majetkoprávních vztahů ke zbývajícím pozemkům.
Po úplném dokončení vznikne bezpečné propojení (mimo
krajskou silnici) obce s největší klidovou zónou v obci.

Dětské hřiště u školy
Konec měsíce srpna je termín, do kterého se dodavatel, firma
Monotrend, zavázal doplnit o dva nové hrací prvky dětské hřiště
u školy. Použitý materiál bude stejný jako u stávajících, tedy
nerez a odolný plast (HDPE). A jaké to budou? Domeček a
houpačka.

Webové stránky
V současné době se připravují podklady pro nové webové
stránky obce. Stávající stránky jsou víc jak 10 let staré a
neodpovídají současným potřebám. Ať už složitá administrace,
zejména složité vkládání souborů, nepropojenost na další
rozhraní jako např. emailové účty apod. Do konce srpna uvítáme
nápady a připomínky co by měly tyto nové stránky obsahovat.

Po 12 letech od poslední opravy nazrál znovu čas na větší
zednickou údržbu zděných pilířů u vstupní brány. Jak se oprava
podařila můžete posoudit sami. V souvislosti s pořádkem na
hřbitově Vás žádám, abyste nezapomínali zavírat bránu.

Pravidelní prodejci
Maso - uzeniny : čtvrtek 11,30 hod Pepíčkovo řeznictví
pátek 10,30 hod Borkovany

Upozornění
Upozorňujeme občany, že do 31.12.2015 probíhá výměna
průkazů pro osoby se zdravotním postižením – ZP, ZTP, ZTP/P.
Bližší informace jsou vyvěšeny na úředních deskách.

Policie ČR
Podvodníci se snaží pod smyšlenou záminkou získat od seniorů
finanční prostředky. Přestože Policie ČR seniory i jejich rodinné
příslušníky o tomto druhu trestné činnosti pravidelně informuje,
stále přibývá nových případů. Každoročně policie eviduje více
jak 1000 obdobných případů. Toto číslo však není konečné,
mnohé případy nejsou policii nahlášeny. Škody se u nahlášených
případů pohybují v hodnotě nad 30 milionů korun ročně.
Pachatelé znají problémy seniorů a účelově jednají tak, aby
rozptýlili jejich samotu a navodili pocit důvěry. Poté se pod
záminkou opravy, naléhavého řešení havárií či neodkladné
lékařské péče vloudí do domácnosti seniora, kde odlákají jeho
pozornost, prohledají byt a zcizí často nemalé finanční částky.
Policie ČR proto důrazně varuje nejen seniory, aby si na podobné
pokusy dávali pozor a rozhodně nikomu peníze nepůjčovali ani si
nikoho nepouštěli do domácnosti.

Kultura - škola - sport
Základní škola

Vítání občánků

Zahájení nového školního roku 2015 / 2016 proběhne v úterý
1. září 2015.

V neděli 21. června byl mezi občany obce přivítán Ondřej
Knapek.

TJ Diváky

Kouzelník

Soutěžní ročník 2014-2015 IV. Třídy skupiny C jsme
zakončili na 4 místě, získali jsme 27 bodů skóre pasivní 26:28
branek.
Střelci branek:
Podlucký Tomáš 6 gólů
Čuta Radek
4
Valíček Jakub
4
Fidler Josef
3
Veverka Libor
3
Richter Antonín 2
Sokolář Pavel
2
Fidler Roman
1
Grégr Stanislav
1

V neděli 2. srpna přijel do obce kouzelník. Účast byla,
vzhledem k prázdninám nad očekávání velká. Děti se zapojovaly
do kouzlení, také obě ženy, které byly vybrány, přežily jak sekání
ruky, tak i přeříznutí těla. Pěkné ukončení nedělního dne a
poloviny prázdnin.

Přes léto k nám přestoupili čtyři hráči: Tonda Richter a tři mladí
kluci z Borkovan – Pavel Klíma, Marek Zbořil a Bedřich Radek.
Doufám, že se všichni co nejrychleji zapracují do mužstva a
budou platnými hráči našeho týmu.
Před začátkem jarní sezony jsme se připojili na veřejný vodovod
a tak nám konečně teče pitná voda v celých kabinách. Dále
máme v plánu výměnu všech oken, která jsou nevyhovující a
nefunkční, za plastová. Také chceme opravit obě koupelny. Tím
se zvýší komfort a prostředí jak pro naše, tak i pro hostující
hráče a rozhodčí.
5. července jsme pořádali Letní noc s fotbalovým utkáním
Dědina – Záhumna. Po zápase, ve kterém byli vítězi všichni,
kteří se ho zúčastnili, jsme se pobavili u reprodukované hudby.
Děkujeme všem příznivcům, fandům a fanynkám za podporu a
zveme všechny na zápasy na domácím i cizím hřišti.
Stehlík Karel

Rozpis
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

23.8.
30.8.
6.9.
13.9.
20.9.
27.9.
4.10.
11.10.
18.10

16 : 30
16 : 30
16 : 30
16 : 00
16 : 00
16 : 00
13 : 45
15 : 00
15 : 00

Šitbořice „B“ - Diváky
Diváky - Němčičky/V.Pavlovice
Diváky - Starovice
Diváky – Nosislav „B“
Bořetice - Diváky
Diváky - Kurdějov
Křepice „B“ – Diváky
Horní Bojanovice - Diváky
Diváky – Velké Němčice „B“

70. výročí osvobození obce
17. dubna si občané spolu s představiteli obce připomněli 70.
výročí od konce 2. světové války. Položením kytky a zapálením
svíčky tak uctili památku obětí. S připomenutím faktů k této
události vystoupil místostarosta Jaromír Čuta.

Kulturní komise
Vážení kulturní nadšenci,
polovina roku je již dávno za námi a s ní i několik akcí přádaných
kulturní komisí. Doufáme, že jste se bavili stejně tak dobře jako
my a užili jste si je naplno!
Poohlédněme se krátce za nimi.
Stezka Jiřího Bezděka
Konala se 16.5. a i přes semifinálový zápas našich hokejistů ve
stejný čas, byla účast opravdu veliká. Sraz účastníků byl u
obecního úřadu, a sešlo se zde na více než 40 dětí a stejně tak
dospělých. Celá akce byla připravena zejména pro děti a tak se
celé odpoledne dovádělo a skotačilo. Stezka byla značena
fáborky, které doplňovaly rozmanité úkoly, jež děti bez váhání
plnily. Trasa začínala „U dubu“ a končila „Na skalce“, kde si
všichni mohli vyzkoušet usednout do kabiny vozu Prague V3S,
zastřílet si z luku či vzduchovky a samozřejmě zde na děti čekalo
bohaté občerstvení a vytoužené hledání pokladu.
Hana Nasadilová

Velikonoce 2015
V sobotu 4. dubna jsme si připomněli, že jsou za dveřmi
velikonoce. Svými výtvory se o výzdobu sálu postaraly děti
z mateřské školy. Paní Lenka Tomková předvedla škrábání
kraslic, a že to není nic jednoduchého, si zájemci mohli
vyzkoušet. Moc krásné velikonoční a jarní dekorace vystavovala
paní Radka Pichová. Nejen pro děti byla přichystaná velikonoční
dílna a také ukázka pletení pomlázky. Děti se činily a každý si
něco pěkného vytvořil. O občerstvení se postaraly členky kulturní
komise a hlavně „divácké cukrářky“ paní Němečková,
Nasadilová a Hájková. Děkujeme všem, kteří se na této akci
podíleli.
Radka Prokešová
Dětský den
V neděli 31.května jsme se s dětmi všech věkových kategorií
vydali na cestu kolem světa. Cesta to byla vskutku dlouhá, ale
hlavně zábavná. Navštívili jsme všech šest kontinentů, děti si
vyzkoušely, jak se stavěla Velká čínská zeď, jak indiáni střílí šípy
z luků, zkusily si projít labyrint v egyptské pyramidě, nebo
podojit nefalšovanou českou krávu. Na Antarktidě převezly
Eskymáka na saních, v Asii zkusily nabírat bonbony čínskými
hůlkami a kopaly na bránu jako brazilský fotbalista. V neposlední

řadě také projely africké safari, a to buď autem, nebo letadlem.
Po návratu zpět do rodných Divák si děti se zavázanýma očima
ustřihly odměnu, navěšenou na fotbalové bráně, a občerstvily se
párkem v rohlíku a limonádou. Nechyběla tradiční přetahovaná,
kterou tentokrát, za vydatné pomoci dospělých, vyhrála
„Zahumna“. Závěr příjemného odpoledne provázela dětská
diskotéka.
Markéta Rosívalová

Neckyáda
V sobotu 25. července jsme se sešli na „nádrži“, a užili si
radovánek na neckyádě. Velmi zajímavou a poučnou vložkou
byla ukázka hasičského sboru z Klobouk. Hasiči nám předvedli
první pomoc – masáž srdce, což, jak si mnoho z nás vyzkoušelo,
není nic jednoduchého, umožnili prohlídku vybaveného auta a
děti si mohly vyzkoušet udržet hadici a hasit. Probíhaly závody
všech věkových kategorií ve člunech, vyhráli všichni, kterým se
podařilo doplout do cíle. Po hladině proplouvala vyrobená
plavidla, děti si užívaly „koupání“ a všem se také moc líbila
občerstvovací stanice.

Myslivci

Radka Prokešová

Provozování myslivosti není jenom o lovu zvěře, ale i o péči o
jednotlivé druhy zvěře, především o ty v naší přírodě ohrožené.
Postupné ubývání mnoha ptačích druhů má společného
jmenovatele, a tím jsou nebývalé zásahy do krajiny během
posledních desetiletí. Tím spíše to platí pro koroptev polní,
obývající nejvíce exponované úseky zemědělské krajiny. V roce
2005 se naše myslivecké sdružení přihlásilo do celostátního
programu na vytváření podmínek pro znovuobnovení populace
koroptve polní. Negativní dopady na koroptví populaci během
posledních desetiletí mělo nepochybně používání různých
pesticidů a celoplošná aplikace herbicidů, které ničí všechny
plevely, jejichž semena tvoří po celý rok u dospělé koroptví
populace základ potravy. Zato hlavní potravou koroptvích kuřat
je především drobný hmyz, mezi který patří i larvy mandelinky
bramborové, na většině polních ploch intenzivně decimován
insekticidy. Během posledních několika let se situace v tomto
směru dost zlepšila, důsledky dlouhodobého působení těchto
škodlivých činitelů stále přetrvávají. Velkoplošné zemědělství již
dostatečně potvrdila své stinné stránky. Nápravu vidíme
v přehodnocení způsobu zemědělského hospodaření. Zatravněné
pásy procházející v dostatečné délce polnostmi tak, aby nebránily
pohybu strojů, mohou koroptvím (a nejen jim) značně rozšířit
nabídku hnízdních příležitostí a snížit šance dravců a šelem
nalézt hnízdo nebo koroptev vůbec ulovit. Podobně by bylo
možné řešit i zlepšování potravní nabídky hmyzu pro malá
kuřátka. Ukázalo se, že přežívání mladých bažantů a koroptví
podstatně vzrostlo, když byly od postřiku pesticidy ušetřeny 6
metrové pásy podél okrajů polí, především lemy mezí, ve kterých
ptáci hnízdili. Důležitou roli hraje délka okrajů polí, kde nová
travní vegetace prorůstá zbytky suché loňské trávy. Koroptvím
rozhodně neprospívá stále přežívající vypalování mezí ani jejich
zarůstání černým bezem a kopřivami.
Doufejme, že se dočkáme opětovnému rozšíření koroptviček
v naší přírodě.
Za MS Diváky – předseda Bořivoj Rozsíval

Plán akcí
I v následujících měsících je v naší obci připraven bohatý program,
jak Vás i Vaše děti rozveselit a pobavit.

Měsíc
srpen

říjen
listopad

Datum
14. – 16.
30.
11. – 13.
18. – 20.
26.
18.
28.

prosinec

12.

září

Babské hody
Čí só hode? Naše!
Tak se rok s rokem sešel a nastal opět čas veselic a hodů. Letos
dokonce ne jen tak ledajakých hodů, ale rovnou prvních
novodobých Babských hodů v Divákách. Že už vše brzy začne,
bylo poznat v pátek 12.6. na návsi, kde se babské stárky, v
domácích zástěrách, jak zrovna "odběhly od plotny", pustily do
stavění májky. Ani to dlouho netrvalo a bylo vše hotovo, májka
stála, nikdo se nezranil a tak se přešlo k dalšímu programu a to k
tanci a koštování vína za doprovodu cimbálové muziky Strunka.
Než se kdo nadál, pátek se nenápadně přerodil do soboty 13.6.
Některé ze stárek, které nemohly tu slávu babských hodů ani
dospat, byly na nohou už od časného rána (některé statečně už od
pátečního podvečera) a dolaďovaly ještě poslední detaily, jako
například, jen namátkou: pečlivě vyžehlené stužky na krojích,
správný počet spodniček, dostatečné množství kvalitních nápojů
v demižonech, přívětivý úsměv na tváři, atd. Bylo toho hodně, co
bylo potřeba připravit, zařídit, domluvit a na co bylo nutné dát
pozor ( a to samozřejmě nejen tento den, ale především i v řadě
dnů a týdnů předešlých), aby slavnost babských hodů proběhla v
přátelské atmosféře, sousedské pospolitosti a aby všechny všední
starosti mohly být, nejméně alespoň pro tento den, zapomenuty.
Během dopoledne dal starosta obce do rukou stárek – hodové
právo - slavnostní svolení k zahájení hodů – a hned poté se již
vydal hodovní průvod obcí dům od domu. Vše probíhalo na
výtečnou, sobota, za veselého smíchu, zpěvu a hodování, plynula
jako voda. V závěru slunečného dne, všem, které ještě nebolely
nohy, zahrála k tanci i poslechu kapela Palavanka. V uvolněné
atmosféře zábavy, jako půlnoční překvapení, za záblesků noční
bouře bez kapky deště, vystoupily i místní divácké jeptišky se
svou taneční kreací, která by se dala nazvat - "vstup do našeho
řádu, dříve, nežli vystřízlivíš". Bohudík žádné nové rekrutky pro
vstup do kláštera nezískaly a tak se těší na příští Babské hody,
snad zase v některém z následujících roků...
Myslím si, že se „Babské hody“ vydařily a ráda bych tímto
poděkovala obci Diváky, všem organizátorům, účastníkům a také
všem, kteří finančně přispěli. Finanční výtěžek „Babských hodů“,
bude dále využit na aktivity naší školičky a její Vánoční nadílku.
Přeji krásné léto a dobrou pohodu všem.
Jana Soukopová

Název
Krojované hody
Pohádkový les
Závody do vrchu
Zvěřinové hody
Drakiáda
Posezení se seniory
Rozsvěcení vánočního
stromu s vánočními trhy
Poslední leč

Pořádá
Starky a stárci
Kulturní komise
Mawerick rescue o.s.
MS
Kulturní komise
Kulturní komise
Kulturní komise
MS

Pozvánka na hody
Diváčtí stárci a stárky
Libor Veverka a Jana Glocová Miloš Gloc a Hana Divišová
Roman Fidler a Martina Petrášová Radim Juríček a Zuzana Srncová
Bořivoj Horký a Markéta Petrášová Adam Urbánek a Anežka Losová
sklepníci: Miroslav Mrhal a Ivan Gracl

Vás srdečně zvou na tradiční krojované hody,
které se konají 15. a 16. srpna 2015.
Stavění máje proběhne v pátek 14. srpna v podvečer, pozvání bude oznámeno rozhlasem.
Po oba dva dny hraje DH Vracovjáci. V sobotu i v neděli bude sraz u první stárky ve 14:30 hod. Krojovaný průvod v sobotu půjde obcí na
„Dolní konec“ a v neděli přes „Záhumna“ a „Horní řádek“.

Víte, že ....
Mariánská ochranovna Diváky – III. část
Na počátku prázdnin sestry odešly. V Divákách zůstala jen představená Kováčová a učitelka Přádová. Ty oznámily odvolání okresnímu
školskému výboru v Hustopečích, místní školní radě, faráři a starostovi. Nastalo pozdvižení, večer se v hostinci v „u Komárků“ sešla celá
vesnice, lidé projevili přání, že sestry musí zůstat za každou cenu. Přání lidu odešli starostovi tlumočit delegáti. Slovo starosty: „Obecní rada
se usnesla postupovat úředně, na lid a baby se nesmí dát“. Druhý den se radní a starosta dostavili na hejtmanství do Hustopeč. Tam jim
úředníci doporučili obrátit se na představenou do Přerova. Tedy to samé, co žádal lid. Představa radních a starosty – buď získat zdarma
budovu Ochranovny a nebo „někdo“ postaví novou školu. Zároveň proběhlo několik akcí různých zájmových skupin bez jakéhokoliv
pověření (např. návštěva barona s žádostí o uvolnění místnosti na zámku pro školu, nebo návštěva představené v Přerově, žádající návrat
sester do Divák), samozřejmě dopředu odsouzených k nezdaru. Hlavní tah v sestavě starosta, první radní a obalamucený školní inspektor a
jejich jednání na Zemské školní radě v Brně a biskupské konzistoři skončilo totálním krachem. Vše vyřešil farář, který s pověřením
konzistoře a Zemské školní rady odjel do Českých Budějovic a s představenou přichod sester Nejsvětější svátosti dojednal. Sestry přijely
biskupská konzistoř vybídla obec k zajištění provozu zařízení. Radní se usnesli: 150 q dřevěného uhlí, 6 m dřeva a 200 Kč na učební
pomůcky za rok, tedy to samé, čím obec přispívala na školu chlapeckou. Konzistoř vybídla obec o navýšení, po četných urgencích obec
konečně oznámila, že trvá na původním usnesení a vydala právoplatnou listinu. Na podporu zajištění provozu Ochranovny byl založen
spolek „Anežka“. Řád splnil i podmínku, že řeholnice budou jen československé státní příslušnosti. V rozjítřené situaci nebyly sestry na obci
vlídně přijaty, po jejich stížnostech přijela po roce působení jejich představená k vizitaci. Výsledek – pokud se poměry nezlepší, sestry
odvolá. Náprava nepřišla a tak byly sestry odvolány. Nastalo opětné shánění, většina řádů odmítla. Do shánění se zapojil baron Levetzow a
osobně zajel k biskupovi. Strýc jeho manželky Ledochowsky byl prelátem v Olomouci, ten přednesl problém arcibiskupovi Prečanovi a tak
1. září nastoupily do Divák čtyři sestry svatého Kříže z Kroměříže v čele se Salasancií Kolajovou původně na dobu zkušební, na tři roky.
V roce 1937 se provinční rozhodla ústav převzít definitivně. Dostatečný finanční příjem byl zajištěn zřízením hojně navštěvovaných kurzů
vaření. Sestry též provozovaly dětské útulky v době sezónních polních prací. V roce 1938 působily na dvojtřídní dívčí škole Kolasancie
Kolajová – řídící školy a vyučující první třídu, Kamila Drábková – učitelka druhé třídy, Dorota Rošková a po její smrti Efréma Adamcová –
dívčí ruční práce s naukou o domácím hospodářství, Věnceslava Hochová – mateřská škola a Josefa Čechová – domácí práce. V listopadu
1938 byl zahájen kurz vaření a šití pro dívky škole odrostlé, kterého se účastnily mimo diváckých i dívky ze Šitbořic, Boleradic a Borkovan.
Počátkem čtyřicátých let se sestry znovu potýkaly s vážnými finančními problémy. V roce 1943 se uskutečnil převod žákyn do smíšené
obecní školy, řeholnice na krátký čas opustily, avšak za podpory obyvatel se vrátily zpět. Sestry byly uvedeny do nové činnosti – sezónní
útulek dítek předškolních a nejútlejších batolat. Po skončení sezónního útulku byla ministerstvem povolena mateřská škola s provozem i přes
zimní měsíce. Při přechodu fronty 17.4.1945 byla Ochranovna zasažena zápalnou bombou, po týden trvajícím požáru budova zcela vyhořela.
Na pokyn provinční představené musely sestry v červenci 1945 Diváky opustit. Na přelomu roků 1945 – 1946 bylo započato s odklízením
sutin zdemolované budovy. Práce se chopila občanská brigáda – členové lidové strany. Stát na nutné opravy přispěl částkou 130 000 Kč.
Vedoucím stavby V. Pavelka z Klobouk, stavba trvala pět týdnů a vyžádala si celkový náklad 160 000 Kč. Byl zhotoven krov, střecha
s novou krytinou a podlahy ve všech místnostech. Tím byly finanční prostředky vyčerpány. Klempířské práce financoval farář Vlad. Boks
z náhrad válečných škod. V nedodělané budově nebylo možné obnovit provoz a tak se nově příchozí sestry řádu Sv. Cyrila a Metoděje
provizorně usadily v budově zámku, který chtěly převzít a přebudovat na domov pro sirotky. Ale i tyto nově příchozí sestry v roce 1946
Diváky opustily. Od 23. 6. 1946 byl otevřen dětský útulek v budově bývalé myslivny.
(za poskytnuté informace děkuji Mgr. Sedláčkovi a paní Š. Baťkové)
Jaroslav Němeček

Z kronik

Rok 1950 byl prováděn po stránce myslivosti úspěšně a bez nehody, po stránce bezpečnostní a hospodářské byl ukončen poslední lečí 31.
pros. 1950. Odstřel zvěře byl prováděn podle schváleného odstřelného plánu OMS v Hustopečích. Bylo uloveno : 3 kusy srnčí zvěře, z nichž
dva byla povinná dodávka. Zajíců uloveno 83 kusů z nichž 42 kusů povin. dodávka. Koroptví uloveno 35 kusů z nichž 18 kusů odevzdáno
jako povin. dodávka. Stav koroptví je v místní honitbě velmi dobrý.
Bažanti uloveno 26 kusů, na povinnou dodávku odvedeno 12 kusů. Škodná byla hubena po celý rok, vrány, kavky, sojky hubeny
fosforovými vejci v jarních měsících. Toulavých psů a koček uloveno celkem 12 kusů a 1 liška. Polních králíků uloveno 136 kusů. Uhynulá
zvěř nalezena 1 srna a 1 jezevec.
(Doslovný, gramaticky neupravovaný přepis z originálu Pamětní kniha obce Diváky III.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rok 2015
Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou do 31.7.2015, jubilanti do 31.8.2015
(uvedeni jsou jen občané s trvalým pobytem v obci)

Narození:

Sňatky:

Úmrtí :

Ondřej Knapek
Dorota Knaurková

Nikola Bravencová – Rostislav Bezděk

Blahopřejeme jubilantům :
Květen:
62 let
64 let
67 let
67 let
69 let
69 let
85 let

Fialová Věra
Kedrová Marie
Němeček Jaroslav
Pokorný Jan
Štrubl Jiří
Hanák Petr
Čuta Jaromír

Červen:
60 let
66 let
69 let
71 let
72 let
80 let
81 let

Psota Vladimír
Kiliánová Božena
Hájková Marie
Sokolářová Marie
Suchánková Jana
Hopjanová Pavlína
Ludín Lubomír

Červenec:
60 let
61 let
62 let
65 let
67 let
68 let
69 let
71 let
75 let
81 let

Stelmaščuková Irena
Hekl Jaroslav
Hošková Vlasta
Soukop Jan
Stelmaščuk Rostislav
Bělka Jaroslav
Skřivánek Ladislav
Vykydalová Jarmila
Bezděk František
Valíčková Marie

Srpen:
61 let
61 let
62 let
62 let
62 let
63 let
63 let
64 let
65 let
66 let
68 let
69 let
74 let
82 let
82 let

Němečková Marie
Böhmová Jana
Honzírková Marie
Fiala Pavel
Němeček Vladimír
Kedra Miroslav
Hanáková Eva
Sáčková Marie
Stejskal Josef
Bílý František
Ryšavý Vladimír
Štrublová Marie
Macušová Jana
Graclová Helena
Neugebaurová Ludmila

Termín uzávěrky dalšího čísla : 7.12.2015
Na vydání tohoto čísla Zpravodaje spolupracovali: Marie Němečková, Radka Prokešová, Karel Stehlík, Hana Nasadilová, Markéta Rosívalová, Jana Soukopová, Bořivoj Rozsíval,
Libor Veverka

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

