
HABRŮVKA 
 

Občasník obce Diváky                                                                                          

Číslo 3 

prosinec 2013 

                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

PO SVÁTCÍCH 
 

Lidé rozcházeli se ráno z kostela, když do kuchyně ve škole 

s modlitbami pod paží vhrnul se přednosta. 

 „Dobré deň! I tu je teplóčko“ –  byla první slova 

starostova.Ohříval si ruce u kamen, jako by se mu opravdu 

nejednalo o nic jiného, než aby přišel a ohřál si ustydlé své ruce. 

  „Vítám vás,“ usmál se učitel, nacpávaje právě dlouhou dýmku. 

– Hrníček od snídaně se zbytkem vánočky stál ještě na stole. 

  Za starostou vešla dvě děvčata – stárky. 

  „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!“ 

  „Až na věky.“ 

  „A co ve tu hledáte? Pan hučitel huž néni svobodné. S tém huž 

je konec. 

  „Šak me za svobodnéma nechodíme, jen za ženatéma,“ 

rozřehtala se děvčata. 

  „Pane hučitel – hjideme  jich prosit, habe nám na  Nové rok 

pěkně zahráli na mšu svató. Pudeme na hófěru,“jadrně proslovila 

Rozára. 

  „Kdo? Ve dvě?“ škádlil starosta. 

  „Ne, všecke.!“ 

  „Hale hrajó při hófěře! – Ne tak jak chlapcům na Ščepána - - 

Tak hjim te podkůvke cvakale!“ 

  „Šak ve nemáte podkůvke. Vokáž, já se podívám.“ 

  „Neplašte, neplašte, pane starosto, vidíte, že jsou to ještě 

hříbátka.“ 

  „To je pravda. Na podkůvke majó ešče čas – haž budó mět do 

čeho bít. Kdy to přeci bude, Rozáro? Hantošovi prés nalomila 

kosárek.“ 

  Děvčata se odvrátila do koutku a dala se proti sobě do 

lechtavého smíchu. 

  „Zahraju vám, zahraju. Kdyby chlapci byli přišli jako vy, mohli 

mít taky muziku.“ 

  „Tak teda! A pěkně!“ vytáhla Mařka uzlíček vyšívaného šátku a 

z pytlíku vysypala do dlaně několik po krejcarech mezi děvčaty 

sesbíraných šestáků. Překlopila peníze na stůl a měla se 

k odchodu. 

  „A mně nedáš nic?“ stále ještě žertoval Filipek. 

  „Ve nehráte.“ 

  „Hale zpívám!“ 

  „No ja! A s Pánem Bohem!“ vrtla sebou děvčata jak kytečky 

pěkné ze všech stran, naškrobené sukně odrachotily. 

  „Vítám vás, pane starosto,“ vtáhla se do dveří paní rechtorka, 

přicházejíc ze dvorku. – „Co nám nesete dobrýho? Sednite si!“ 

 

 

 

 

 

 

 

   

„Eh, nic nenesu dobrýho. Jen samó vostudu,“ hodil hlavou 

starosta, a sáhnuv do kožichu, jak z propasti vylovil odtud 

dýmku. – „Mám pěkný zas mišpulancí, pane hučitel.“ 

  „Co zas?“ zapaloval učitel vlhký tabák ještě jednou. 

  „Hale - - to je, že máme zas po radosti.To včeréší husnesení 

nám není nic platný, Jakub jé vobrátil zas hore dnem.Vlezlo mu 

do teho jiný multiplikací,“kladl Filipek mohutné své tělisko na 

přistavenou židli.  

 „Zle je, pane hučitel. Štvrtka preč, slivovica preč a do svýho 

husnesení habech zabalil kus starýho séra. U Chalupů je boží 

dopuščení. Na kósky nám všechno roztrhala jeho žena. Dež došil 

Jakub dům, žena huž to věděla, co zbabral, a začala křičet, že 

cizéch lidí do baráku nepustí, a milýmu Jakubovi dala na to  

štempl zrovna mezi voči. Bránit se nemohl, protože byl slivkó 

přemožené, a tak jé bila a bila celého jé dotlókla. Haji děti se do 

ňé pustile, nohama jé kopale, a milé Jakub na hůru musel a tam 

leží vod noce v tem mrazu a jen majó strach, habe si něco 

nehudělal. Na stařečka křičel a do vokýnka rukama lomil nad 

hlavó: !Stařečku, stařečku, pamatujte na mý drahý děti!“ - - A 

dolů hjít ne. Jen pré pořád hlavó je zavrtané v seně a bečí pré a 

modlí se – Zdrávas, Maria - - -  Chalupka si ráno došla haji 

k nám a snaď be se bela do mě taky pustila, debech nebel 

starostó. Dáňku že pré vebírat nebode a nesmí, že jsme jé vopili a 

von podepisoval a nevěděl hani co. – Jak ju znám, je se všeckém 

vebíráním konec. Co včil?“ ptal se starosta rechtora. 

  Ale totéž očima se ptal i pan učitel. 

  „Já nevím,“ pravil malomocně starosta a zamyslil se. 

  „To je trápení! Hétmanství nám pošle dva řádke, a sóžení máme 

na půl roku. Hale co, dež to tak dopadá, mosím hudělat zétra 

nové konferenc - - Tak to zvostat nemože. Možná, že to za ňé 

převezme nekde jiné. Zatím na hétmanství nepište nic, haž jak tá 

ventilací dopadne. Jakubovi to nemožeme nechat. Chalupka be 

nás ešče žaluvala. 

  „ V kolik hodin chcete mít sezení?“ 

  „No spíš než haž vo pěti. Hale já huž mosím hjít, ešče sem 

nesnídal.“ 

  Pan přednosta podal oběma ruku a odešel. 

  „Ale to je, tá Chalupka!“ zkřivila paní rechtorka lítostně rty, 

sbírajíc ze stolu hrníček.  

  „I jen to nech! Však bych já jich myslím taky posbíral, kdybych 

něco takovýho podepsal. Ste vy všecky z jednoho plemena,“ 

podotkl lhostejně učitel a zapaloval dýmku popáté. 

                                  
                                      Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi I     



Poplatky 2013 
 

Odpad :  400,-Kč na osobu ( a nemovitost )   

Psi      : 80,- Kč za každého  

Hroby : podle rozměru  

 

Poplatky se na pokladně Obecního úřadu začnou vybírat od  

3.3.2013 ! 
 

Bezhotovostní platbu na účet obce, lze uhradit již v lednu na číslo 

účtu: 188 341 770/0300. Po uhrazení si poplatník vyzvedne na 

obecním úřadě  PE pytle na tříděný odpad a známku na popelnici. 

 

Poplatek za odpad : variabilní symbol 1340,   

                                specifický symbol : číslo domu  

Poplatek pes:           variabilní symbol  1341,   

                                specifický symbol:  číslo domu 

Hrobové místo:       variabilní symbol: 36322111  

                                specifický symbol:  číslo hrobu 

 

! Dle Obecně závazných vyhlášek platí ohlašovací povinnost 

vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti. 

 

V rámci úspory za  bankovní poplatky, lze zaslat na účet obce 

celkovou částku, důležité je však napsat do specifického 

symbolu číslo domu, aby se dal poplatník identifikovat! 

 

 

 

Slovo starosty 
Vážení spoluobčané,  
 

 

v uplynulém roce jste byli opět prostřednictvím obecního zpravodaje informováni o dění v obci a to jak ve společenské oblasti, tak i v té 

praktické. Samozřejmě, že tento zpravodaj obsahově nepostihne celou škálu dění v obci. Pokud ale patříte mezi ty, kteří si zpravodaje 

archivují, máte poměrně ucelený přehled o tom, co bylo v průběhu předchozích let naplánováno a co se zrealizovalo. Sami si tak můžete 

udělat obrázek o tom, jak dlouhá doba byla potřeba na zdárné dotažení některých plánů do kýženého konce. 

  V roce 2013 byly dokončeny tyto akce: 1. etapa opravy budovy stará pošta, oprava schodů u kostela, chodníku nad kostelem, částečně byly 

opraveny komunikace a kanalizační vpusti, byly provedeny opravy ve škole, dovybaveno dětské hřiště a mnoho dalších menších stavebně 

technických prací. Z rozpočtu Jihomoravského kraje byla částkou 270 tisíc Kč podpořena oprava komunikace - stabilizace svahu na horním 

řádku (obec zaplatila 530.445,-Kč). Tato akce je rovněž dokončena a chybí jen kolaudace. Bylo též provedeno statické zajištění památného 

dubu a vybudován podstavec pro informační tabuli. Za obecním úřadem se v září propadl starý zemní sklep a komunikace nad kostelem. Obě 

havárie byly ihned opraveny. V současné době řešíme další problém se zemním sklepem, a to v části obce „záhumna“. Realizace dvou akcí, 

které jsou již celé vyřízené a připravené, tedy sběrný dvůr a snížení prašnosti v obci (traktor se zametací nástavbou) byla z časových důvodů 

přesunuta na rok 2014. Nakoupeny byly mimo jiné nádoby na zimní posyp. Projekt tělocvičny je již v řízení stavebního úřadu. Bohužel se 

nepodařilo ukončit projektové práce dříve, aby mohlo být požádáno o dotace již v roce letošním. Celé zdržení bylo zapříčiněno odmítavým 

stanoviskem ke stavbě od  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stát, zastoupený tímto úřadem, vlastnil část původního 

dvorku mezi obecním úřadem a bývalým rodinným domem Havránkových. Tři a půl roku měla obec  o tento pozemek požádáno. Marně. 

Tato doba uběhla a teprve koncem října 2013 byl zmíněný pozemek obci prodán. Před dokončením je i projektová dokumentace 

k inženýrským sítím u hřiště. Do nového roku máme tedy hlavní úkoly dány. 9. prosince zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové 

provizorium, rozpočet bude schvalován až začátkem roku příštího. Náměty na zařazení investičních, ale i neinvestičních akcí  do nového 

rozpočtu můžete již nyní sdělit písemně či ústně na obecním úřadě. Obec Diváky nemá v současné době dluhy, úvěry či jiné závazky po 

splatnosti. 

 

  Vážení spoluobčané, na závěr ode mne přijměte poděkování za celoroční spolupráci. Je v naší obci mnoho šikovných a obětavých lidí, kteří 

se snaží pro nás všechny na úkor svého volného času připravovat různé kulturní, sportovní i společenské akce. Záměrně nebudu nikoho 

jmenovat, protože nechci  nikoho opomenout. Všem patří stejný dík. 

   

  K nadcházejícím vánočním svátkům a hlavně do nového roku 2014 Vám všem přeji hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v rodinném i 

profesním životě. 

 

                                                                                                                                                                                                           Libor Veverka                                                                  

 

 

Zprávy OÚ 

 
 

 

 

 
                                                                                     

                                                                                                                                                                                                   
 

 

                                                                                                                 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Česká pošta 
 

 V současné době probíhá petiční akce na záchranu malých pošt, 

mezi které bezesporu patří i ta v naší obci. Pořádá ji Svaz 

místních samospráv, což je dobrovolné sdružení především 

menších obcí jehož jsou i Diváky členem. Česká pošta již dávno 

není jen o dopisech. Je to i Poštovní spořitelna, tedy banka. 

Mnozí z nás její služby využívají, proto je důležité podpořit tuto 

akci. Zrušit či zavřít 1100 malých pošt je jednoduché, ovšem 

znovuotevření je vyloučené. Nenechme se krátit na našich 

právech jenom proto, že žijeme v malé obci. Petiční archy je 

možné podepsat do 3. ledna na obecním úřadě a v obchodě u paní 

Vyhňákové. 

 

 

Odpady 
 

 Třídění odpadů se již stalo v naší obci pro většinu občanů 

samozřejmostí. A právě příjem z třídění pokrývá značnou část 

nákladů, které obec doplácí ze svého rozpočtu na systém sběru a 

třídění. Každý časopis, noviny, každá PET láhev, ale i sklo, 

nápojové kartony či železo odevzdané na sběrném dvoře se nám 

všem vrací. Jen díky vašemu přístupu jsme mohli ponechat cenu 

za odpady nezměněnou. V roce 2014 uděláme maximum pro to, 

bychom s novým sběrným dvorem vyřešili i biologickou složku 

odpadu, která dnes končí za nemalé peníze také na skládce.  

 
 

 

 

 



 

Kultura  -  škola  -  sport 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           

 Základní škola v Nikolčicích 

  V prvním čtvrtletí šk. roku jsme ve škole připravovali spoustu 

nových, zábavných a podnětných akcí. V  září se žáci šesté třídy  

vypravili na adaptační kurz , opět probíhal Evropský den jazyků, 

setkali  jsme se s rodiči  při Halloweenu, při  Rozsvěcování 

vánočního stromku, kde jsme zahájili pěkným kulturním 

vystoupením  dětí MŠ a žáků ZŠ adventní čas. Na tyto a mnoho 

dalších aktivit se můžeme těšit i v dalších ročních obdobích.V 

tomto období také ukončíme evropský  projekt  EU peníze 

školám. Projekt nám pomohl  například při vyučování - tvorbě 

inovativních výukových materiálů pro žáky, vzdělávání učitelů 

nebo vybavování školy moderními technologiemi. Během 

1.čtvrtletí školního roku se žáci vzdělávali dle ŠVP „Sportem za 

kvalitou výuky“ , s novinkami od 1.9.2013. Od října se naplno 

rozjela zájmová činnost a výuka nepovinných předmětů 

v základní škole a také pestrá nabídka činností v mateřských 

školách. Koncem měsíce října navštívili naší  školu zástupci 

České školní inspekce. Kontrola probíhala od 22.10. – 

24.10.2013. Pět  inspektorů hospitovalo v mateřských i 

základních školách, zúčastnili se výuky ve třídách.Výsledky 

výchovy a vzdělávání žáků ,oblast předškolního vzdělávání v 

naší škole a celkové klima školy za období roku 2012 – 2013 

hodnotili pracovníci ČŠI pozitivně.  V 1. čtvrtletí se naši žáci 

jako každý rok  zapojovali do školních a okresních kol olympiád, 

sportovních  soutěží, projektových dnů a jiných aktivit. 

Pracovníci školy  se během čtvrtletí podíleli na   dalším  zlepšení  

učebních a pracovních podmínek, na zabezpečení zdravého a 

estetického prostředí školy  a  zejména na vybavení školy 

moderními učebními pomůckami, učebnicemi , didaktickou 

technikou . Žáci soutěžili ve spolupráci s partnerskými školami , 

sportovně zápolili, s  nadšením a aktivitou získávali prvenství 

nebo jiná umístění ve sportu a ostatních aktivitách, což dokladuje 

dobrou práci pedagogů naší školy.  

Jaké jsou sportovní úspěchy školy za uplynulé 1. čtvrtletí ?  

Olympiáda 1. stupně  v ZŠ Nikolčice : Celkově – prvenství ZŠ 

Nikolčice  

Přespolní běh – Břeclav 

Družstva:  žáci 3.místo, žákyně 3.místo 

Jednotlivci:  Přemysl Filípek 1.místo 

  Veronika Hőnigová 2.místo 

Pavlína Hőnigová 3.místo 

Ondřej Slavík 4.místo 

Běh – Velké Němčice 

1.místo : Veronika Hőnigová, Vojtěch Prokeš, Ondřej Slavík, 

Ondřej Klobása, Daniela Strouhalová 

Medailové umístění: Kateřina Blinkalová, Pavlína Hőnigová, 

Terezie Chalupná, Tereza Tomková,  

Nikolčické stráně 

1.místo: Přemysl Filípek, Vojtěch Prokeš,Veronika Hőnigová, 

Daniela Strouhalová, Ondřej Klobása  

Medailové umístění: Ondřej Slavík, Pavlína Hőnigová , Petr 

Rozkydal, Stela Brázdová, Adéla Stejskalová, Jan Chalupný, 

Kateřina Blinkalová 

Křepická Veverka 

1.místo: Jakub Bureš, Šimon Veverka, Petr Rozkydal 

2.místo:  Jan Chalupný, Karolína Zelinková 

3.místo: Kristian Witpeerd 

Míčové hry 

Kopaná  v ZŠ  Velké Němčice   – 2.místo 

Kopaná  v ZŠ Hustopeče – 3.místo.   

Florbal  -  v  ZŠ Velké Němčice  -  Prvenství ZŠ Nikolčice  
 

 

 

 

  V oblasti  vzdělávací ,  škola pod vedením p. učitele J. Slavíka 

uspořádala tradiční okresní kolo  naukové soutěže Bible a my. 

Podrobnosti najdete v příspěvku pana učitele Jiřího Slavíka. 

S kladnou odezvou velmi pěkně probíhaly jiné školní a mimoškolní 

aktivity. Máme za sebou úspěšné projektové dny  jako Evropský 

den jazyků, Barevný podzim, „Na silnici nejsi sám“,  Dny ke 

zdraví, Barevné dny ve školní jídelně,  Mikulášská nadílka, 

Pekelná škola, Čertovské rejdění . 

  Hosté, rodiče, žáci pokračují v projektu  Celé česko čte dětem. 

Probíhají projekty Zdravá škola, Rodiče vítáni, Tvořivá škola, 

Interkulturní vzdělávání, Ovoce do škol, Mléko dětem a jiné. Nově 

jsme se zapojili do projektu „Zelená škola“. V  rámci charitativní 

spolupráce jsme se rozhodli podporovat  projekt „Stavíme školu 

v Etiopii“. Výtěžek z vánočního jarmarku bude zaslán právě na 

tento projekt a my všichni budeme společně sledovat vývoj 

výstavby základní školy v Etiopii. Žáci naší školy budou moci 

podpořit a charitativně se podílet na zlepšení  životních podmínek 

dětí v této zemi.   

  Žákovský parlament také nezahálí. Ve spolupráci s ředitelkou 

školy opět vyhlašuje různé školní soutěže a aktivně se zapojuje do 

života a dění naší školy. Činnost  parlamentu se na škole velmi 

osvědčuje a byla také velmi pozitivně hodnocena   českou školní 

inspekcí.  

  Ve škole nadále  funguje schránka důvěry, žáci dle stanovených  

třídních  žákovských pravidel hodnotí úklid tříd, šaten. 

V podzimních měsících žáci v rámci přírodovědné gramotnosti  

sbírali kaštany, šípky a  pomerančovou kůru. Během daného 

období také probíhaly sběrové aktivity odpadových surovin . Jako 

již tradičně nejlepším sběračem byl vyhodnocen Marek Kosina z 5. 

třídy. Výtěžky ze  sběrů jsou  využity na odměny, ceny  pro žáky, 

na úhradu kulturních  a jiných  akcí  pořádané školou, dále pak na 

dopravu žáků na soutěže, olympiády, na poskytnutí svačinek ke 

Dni ke zdraví, na ocenění pro vítěznou třídu v soutěži pořádanou 

členy žákovského parlamentu ke konci školního roku.  Nově budou 

výtěžky využity na charitativní pomoc dětem a jiné sbírky. Je 

skvělé ,s jakým nadšením se žáci soutěží  a veškerých školních i 

mimoškolních aktivit zúčastňují.  

  V tomto čase  se společně těšíme na  pěkné předvánoční chvíle. 

Čeká nás Den otevřených dveří pro veřejnost.  Přijďte se podívat a 

vrátit se na chvíli do školních lavic ve dnech 19. 12. 2013 do naší 

školy. Připravujeme pro veřejnost  vánoční jarmark dne 

18.12.2013. Společné vánoční besídky ve třídách a projekt „Bílý 

den „ budou  závěrem posledních předvánočních školních dnů.            

 

Co připravujeme do konce 1. pololetí  školního roku ? :      

   V novém roce 2014  přivítáme předškoláky u zápisu do 1. 

ročníku a to ve dnech 15.1. a 16.1.2014. Koncem ledna a v březnu 

nás čekají lyžařské výcvikové kurzy, dále pak  bruslení 

v Olympii,výukové programy,výchovný koncert ,zimní barevný 

týden ve spolupráci se žákovským parlamentem. Leden ukončíme  

pololetním hodnocením žáků .      

 

A nakonec nezapomeňte si prosím provést poznámky do 

kalendáře: 
21. 12. – 6.1.2014    vánoční prázdniny  

15. 1. 2014          Zápis do 1. třídy v ZŠ Nikolčice / 15.h – 16.30h /  

16. 1. 2014        Zápis do 1. třídy v ZŠ Diváky  / 15.h – 16.30h 

21. 1. 2014        Konzultační hodiny pro rodiče / 16.30 – 18.h /  

27.1. - 30. 1. 2014   Lyžařský výcvikový kurz pro děti MŠ  

březen 2014       Lyžařský výcvikový kurz pro 2.st. ZŠ / dle zájmu /   

31.1. 2014  (pátek)  Pololetní prázdniny 

17.2. - 21. 2. 2014  Jarní prázdniny 

Březen 2014        Plavecký výcvik pro žáky 1. st.  

 



 
 

 

 
 
 
 

 
                                                                                                 
 

  

 
 
 
 
    
 
                                                                         

                                                                         
 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pátek 20. prosince je poslední školní den v roce 2013. Provozy 

v mateřských školách po vánočních prázdninách budou zahájeny 

ve čtvrtek 2. ledna 2014. 

Řádné vyučování v ZŠ  a provozy ŠD  budou zahájeny v pondělí 

6. ledna 2014. 

 

Vánoční slovo ředitelky školy  

   Opět se nacházíme před koncem roku, který je nejen 

bilancováním dosažených výsledků, splněných cílů a naplnění 

představ, ale i obdobím vánočních svátků. Mnohých z nás se 

zmocňuje nálada, která je charakteristická pro toto období 

vánoční nálada. Protože čas nikdo nezastaví a konec roku se 

neúprosně blíží dovolte mi, abych se připojila  k přáním, které 

dostáváte od svých blízkých a známých ať už klasickou formou 

na vánočních pohlednicích či formou modernější pomocí SMS. 

Chci vám touto cestou popřát krásné prožití vánočních svátků a 

posledních dní v tomto roce.  

   Zároveň mi dovolte, abych vám popřála  pevného zdraví a 

úspěchů v práci i v osobním životě v roce následujícím v roce 

2014. 

   Využívám  této příležitosti i k poděkování všem zaměstnancům 

školy, za jejich vynaložené úsilí , které věnují při práci v naší 

škole  a přeji jim pevné zdraví a úspěšný rok 2014. 

  Závěrem velmi   děkuji  zřizovateli, Radě obce, zastupitelům, 

rodičovské veřejnosti a všem příznivcům školy   za vstřícnost a 

podporu školy  a těším se na další spolupráci v novém 

kalendářním roce .  

           

                     Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka ZŠ a MŠ Nikolčice  

 

 

Stezka Jiřího Bezděka 
Dne 5. 10. 2013 se konal 3. ročník Stezky Jiřího Bezděka. 

Letošní rok jsme to pojali jinak, sraz byl před OÚ Diváky a odtud 

se šlo na místní hřbitov, kde jsme minutou ticha uctili památku 

pana Jiřího Bezděka. Počasí nám nepřálo a tak sportovní 

odpoledne nedopadlo podle našich představ. Doufáme, že příští 

ročník už  vyjde. 

                                                                                                                                                                    NH 
 

 

Rozsvícení vánočního stromu 
V sobotu 30. 11. 2013 jsme společně rozsvítili vánoční stromeček 

v parku. Z rozhlasu zněly vánoční písně, při kterých každý 

vnímal atmosféru přicházejících Vánoc. K zahřátí se podávalo 

svařené víno, pro děti čaj a dokonce i gulášová polévka 

s chlebem. Na děti se přišel podívat Mikuláš s andělem a 

nechyběl ani čert. Děti dostávaly balíčky a některé řekly básničku 

nebo zazpívaly písničku. Ale protože byly všechny děti hodné, 

tak si žádné čert neodnesl. Akce se vydařila a každého z nás 

příjemně naladila na nastávající nejkrásnější období v roce.   

                                                                                                                                                                    

NH 
 

 

Vážení spoluobčané, 

je tu opět konec roku, a tak bych Vám chtěl za sebe i ostatní 

členy kulturní komise poděkovat za účast na akcích, které jsme 

pro Vás během roku připravili. Také Vás zvu na nové, které 

budeme pořádat v roce 2014.   

  Přeji Vám všem klidné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví a 

štěstí do nového roku. 

                                                                                                                                                     

Luděk Hájek, předseda kulturní  komise  

 

 

Připravujeme: 
dětský karneval  

masopust 

velikonoce 
( termíny budou upřesněny plakáty ) 

 

 Tělovýchovná jednota Diváky         

 

  Ve chvíli kdy se v obci Diváky začne mluvit o sportu, jde 

převážně o fotbal organizovaný v oddílu pod  tělovýchovnou   

jednotou. Ve Fotbalové asociaci České republiky  máme  

zaregistrováno  na 36 členů. V mužstvu hraje 17 aktivních hráčů, 

z nichž jsou mnozí z okolních vesnic. Složit 11 hráčů potřebných 

k zápasu je mnohdy nadlidský výkon. Přesto hrajeme  a stále 

ještě reprezentujeme naši obec ve třídě IV.C. V současné době 

máme rozehranou sezónu 2013 – 2014 v níž po podzimní části 

jsme na 9. místě. Naše skóre je 11:24 z čehož vyplývá poučení 

pro útok,  obranu a nakonec  i pro celé mužstvo. Věříme, že 

nabereme v zimě nové síly, získáme posily z řad naší mladší 

generace a v jarní části bilanci vylepšíme.  

 V roce 2014 si přejeme lepší sportovní výsledky a Vám 

občanům obce:  Rok plný radosti, spokojenosti, založený na 

vzájemné důvěře  a spolupráci.  

 

 

POZVÁNKA PRO 
  

-všechny členy TJ na valnou hromadu,  která se koná 4.1.2014 

v 19.00 hod. 

-všechny občany na společenský ples dne 18.1.2014 od 20.00 do 

3.00 hod. 

Vstupenky budou v předprodeji   o  vánočních  prázdninách,  

popř. první víkend v roce 2014, kdy Vás osobně navštívíme.  

 

Hekl Jaroslav předseda TJ  
 

 
 

 

Obecní knihovna 
 

  V uplynulém roce se do knihovny zaregistrovalo celkem 46 

čtenářů, z toho 12 do věku 15 let. Zakoupeno bylo 89 svazků 

knih a více jak 200 bylo zapůjčeno z výměnného fondu 

z Břeclavi. Nově je k zapůjčení v knihovně několik 

společenských her od firmy Albi. V březnu knihovnu navštívili 

žáci mateřské školy, 1. a 2. třídy základní školy a školní družiny. 

Úspěšně také proběhla velikonoční dílna Pletení z papíru, kde nás 

paní Hovězáková naučila plést z papírových ruliček velikonoční 

věnec. Na vánoční dílnu, kde jsme si vytvořili hvězdičku 

z čajových sáčků a na burzu vyřazených knih si mnoho občanů 

čas neudělalo. 

  Děkuji všem čtenářům za přízeň v uplynulém roce, žákům MŠ a 

ZŠ a jejich učitelkám za výzdobu obrázky na nástěnce 

v knihovně. 

  Přeji Vám všem radostné Vánoce a hodně štěstí v nadcházejícím 

roce. 
 

                                                            Eva Veverková, knihovnice 
 

 

 

 



Myslivecké sdružení Diváky 
 

  Myslivecká společnost v Divákách v druhé polovině roku 2013 ve 

své činnosti průběžně zajišťovala naplánované kulturní akce, plán 

lovu spárkaté zvěře a odchov mladých bažantů ve voliéře na chatě 

MS. Někteří členové pod velením mysliveckého hospodáře 

zajišťovali sklizeň objemových krmiv pro zimní přikrmování. V 

období žní a sklizně slunečnice a kukuřice se nám nepodařilo zajistit 

obilní odpad v Zemaxu Šitbořice. Chybějící obiloviny proto musíme 

zakoupit z tržeb na kulturních akcích.Poslední dva měsíce v roce 

patří tradičně na venkově lovu drobné zvěře na společných honech. 

Skoro každou druhou sobotu je hon na drobnou zvěř. Celkem 

čtyřikrát se dalo na horním řádku zaslechnout troubení na borlice při 

ranním nástupu myslivců před začátkem honu.   14. prosince jsme zakončili hon poslední lečí pro občany naší obce v sále Obecního úřadu. 

Pro účastníky jsme přichystali  bohatou zvěřinovou tombolu. K tanci a poslechu nám již tradičně zahráli muzikanti ze Šitbořic. 

  V současné době má myslivecké sdružení v Divákách 19 členů a jednoho hosta. Věkový průměr členů je 56 roků. Obdobné stárnutí členů je 

v celorepublikovém měřítku. 
 

S pozdravem „myslivosti zdar“ Bořivoj Rozsíval 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Karel Michael Levetzow  
 

 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 díla 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 

přeložit „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 Felznann 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 tantiémy 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. 
 

autor textu:  Mgr. Tomáš Sedláček,  upravil Jaroslav Němeček 
 

 

Atleti z Divák patří mezi nejúspěšnější 
v regionu 
 

  Závodníkům z oddílu SK Atletika Hustopeče právě skončil 

jeden sportovní rok. A byl to v krátké historii tohoto oddílu rok 

velmi úspěšný. Přispěli k tomu i tři mladí závodníci z Divák.  

Nejúspěšnější z trojice diváckých atletů byla určitě Veronika 

Hönigová. Už v halové sezóně překvapila svými skvělými 

výkony ve skoku vysokém. Při vítězství na Hustopečském 

skákání v kategorii ml.žákyň se výkonem 150 cm dostala do čela 

českých tabulek a z tohoto místa ji už nikdo nesesadil. Byla také 

nominována na prestižní utkání Praha – Jihomoravský kraj, kde 

skončila ve výšce těsně druhá. Dařilo se jí i v letní sezóně, kdy 

posbírala několik cenných vítězství včetně medailí na okresním a 

krajském přeboru. V běhu na 60m př. se probojovala do elitní 

české desítky. Právě v této disciplíně získala bronzovou medaili 

na Mistrovství Moravy a Slezska, nejvyšší individuální soutěži 

této věkové kategorie. V Evropském poháru dětí a mládeže se 

dvakrát probojovala do finále (výška, míček) a přispěla 

k celkovému pátému místu družstva okresního výběru ml.žákyň 

na MMaS. Ač věkem mladší žákyně pravidelně startovala i 

v soutěžích starších žákyň. Společně se svou sestrou Pavlínou 

byly členkami štafety na 4x300m, která se probojovala až na 

Mistrovství České republiky, kde skončila třináctá. Pavlína 

Hönigová se celou sezónu zlepšovala závod od závodu a 

v českých tabulkách se dostala mezi nejlepší zejména 

v běžeckých disciplínách. Nejlépe se ji vedlo v běhu na 300 

metrů, kde se dostala mezi nejlepší tři starší žákyně okresu. 

Velkým atletickým talentem se jeví Vojtěch Prokeš. Věkem patří 

sice mezi atletickou přípravku, ale pravidelně startuje i 

v soutěžích žáků. Výraznou měrou přispěl k vítězství družstva 

ml.žáků a přípravek  SK Atletika Hustopeče v brněnském okruhu 

a v soutěži jednotlivců vyhrál svou kategorii. Účastnil se i 

Evropského poháru v atletice. 

  Všem třem atletům pomohla k jejich sportovnímu růstu i obec 

Diváky. „Vedení obce v rámci svých možností podpořilo své 

úspěšné sportovce a my za tuto podporu moc děkujeme a 

myslíme si, že je to vzor i pro ostatní obce v regionu. 
 

Vedoucí oddílu SK Atletika Hustopeče Zbyněk Háder.  



Z kronik  
 

Protokol čís 11 

sepsaný v sezení obecního výboru ze dne 19. října 1895 za přítomnosti 13ti členů obecního výboru 

I. Předně čten protokol s posledního sezení ze dne 6 října t.r. 

II. O pojednání zapravené Cyrillo Metodějské záložny v Brně o obnosu 750 zl zůstalo při tom, jak rozhodnuto bylo protokolem 28. 

srpna odstavec V 

III. Jednání o obecních dluhách starých bylo rozhodnuto by každý dlužník předvolán byl a dluh svůj polovicí nejdéle do nového roku 

zaplatil. Dluhy tyto které zaplaceny nebudou jak rozhodnuto jest bude se pokračovat soudně. A nové dluhy budtéž zaplacené 

celkem do tohoto roku. 

IV. O pojednání obecního sklepu zůstali prozatím nevyřízené až se věc prohlidne že se o tom dále jednat bude. Mostek milost paní 

Senkové bylo rozhodnuto by se věc jak náleža vyřídila. 

      Důvěrníky, které pán starosta sebou vzíti má na berní úřad má pan starosta na vúli. 

  Ant. Jungmann, zapisovatel 

 

(Doslovný, gramaticky neupravovaný přepis  z originálu Protokolu o jednání obecního výboru, z knihy založené v roce 1892) 

 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2013 

 

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od  září do  prosince (svatby od 24.srpna) 
 
 
 

  

 

  

         Narození:                                 Sňatky:                                              Úmrtí :                                                                                                                
                Kryštof Hilko                                                   Markéta Horáková – Dominik Rubeš                             Anděla Gratclová 

                                                                                         Luďka Vídenská – Petr Brezovský                                                                             
               

 

Blahopřejeme jubilantům : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              

 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

Termín uzávěrky dalšího čísla: 2.4.2014 

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 

Září:  
63 let    Hájková Františka 

64 let    Střelec Václav 

65 let    Čutová Jana 

65 let    Bělková Drahomíra 

70 let    Hrdlička Miroslav 

74 let    Sokolářová Bronislava 

80 let    Rosívalová Marie 

83 let    Gracl Oldřich     

     

 

 

Říjen: 
60 let    Kotasová Emilie 

61 let    Nádeníček Jaroslav 

63 let    Němečková Alena 

64 let    Divišová Marie 

67 let    Psota Josef 

69 let    Ryšavý Josef 

78 let    Sedláčková Marie 

82 let    Matýšková Bohumila 

84 let    Stehlík Karel    

85 let    Graclová Marie 

96 let    Pohanková Hedvika 

 

Prosinec: 
61 let    Ryšavá Marie 

63 let    Vrážel Václav 

65 let    Petrášová Blanka 

65 let    Glocová Dagmar 

68 let    Hrdličková Marie 

77 let    Urbanová Josefa 

86 let    Pernikářová Drahomíra 

86 let    Baťková Štěpánka 

90 let    Sedláčková Růžena 

 

Listopad: 
60 let   Vídenská Jindřiška 

62 let   Hoško Jan 

70 let   Rozsívalová Ludmila 

71 let   Gloc Karel 

77 let   Zhejbalová Marie 

88 let   Strouhalová Anna 

Ze statistiky k 12.12 2013: 

 

Počet obyvatel:  516 

Narození:  4 

Úmrtí:  3 

Sňatky: 4 

Přistěhovalo se:   12  občanů 

Odstěhovalo se:   18  občanů 

 

mailto:divaky@divaky.cz

