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JERUZALÉM 

   

  Na den sv. Cypriána  l.  P. 189 

  Šest dní a šest nocí seděl starosta Filipek s obecním písařem nad 

volebními listinami, šest dní a šest nocí téměř ani nejedli a 

nespali; jen pili, jen počítali, psali – i radní jim pomáhali, a ještě 

tomu nebylo konce.                                                                    

  Obecnímu písaři už klesaly ruce. 

  „Jen dál, jen dál, pane hučitel, jen dál – a déte dobře pozor, 

sesumírujte te voliče, jak se patří podlivá zákona. Hať néni 

protivá temu nejaký ponamítání. Šak už víte, co zákon žádá - - -   

Néni to malá věc - - -  víte sám, co só to volbe, a tak jen do teho! 

Hať z teho néni žádný mišpulanci.“ 

  „Pošlete ještě pro litr! Už nevím, kde mně hlava stojí.“ 

  „No, ten litr vám ju nepostaví, hale dež néni hjináč, já mám taky 

ešče chuť . . . Radní, co říkáte, snese vůbec ešče litr?“ 

  Radní se dali do smíchu. „Co s litrem?!“ 

  I psali tedy, sumírovali, a zas psali, radní pod dlouhým řásnatým 

kožichem nosil „flašku za flaškó“ . . .  a volební listiny byly 

konečně hotovy. 

  Zvolená reklamační komise neměla ani nejmenšího                    

„k ponamítání“,  volby vykonány na puntík tak, jak to stojí 

v zákoníku – plnomocenství prohlížel „celé vébor“, dva aji 

s brýlema a nic chybného nenašli…“ 

  „A přece podali rekuř*! Podívéme se! Jen rekuř a nic jináč než 

rekuř . . .  jedni se smějó, druzí  se hladijó a včera pré se hu žida 

Maxla haji porvali. Žid dnes ráno vyhazoval střepe ze sklínek . . . 

Šak tam leží v potoku . . .  

To bode sódů! Lidi pomalu huž habe si vzali na sódě kvartýry. 

Jakživ se toli v dědině nekradlo a nenadávalo jako včil . . .  

Horbišek mně včera vyčtl, že pré sem si ze staré školy postavil 

chlívek . . .  Co mám dělat? Musím jé též podobně žaluvat . . . 

Možu já tu špínu na sobě nechat? Nemožu . . . Pane, ta se hjináč 

nesmaže. A lípne . . .  

A Rebář a Vrbčena! Co se ta huž nasváděla mužů! . . . Rebář taky 

nechetá rebu jen jednu. Hotová Sodoma. To nevezme dobré 

konec -  pamatujte si to! . . .  

Pan falář – onehdá večír pré mu chlapci před faró zazpívali 

takovó pěsničku – hanba je to na vůbec. Haž se krýv zastavuje 

v těle nad tó zpustlotó! . . .Pré, odpusťte, panáčku, šak ve také 

milujete kuchařku! . . .  To mu zpívali, chudákovi starýmu, pod 

voknem – ešče bel skóro deň! A nikdo hjich nechytl, každé se jen 

smál . . . Povídal pan falář, zle pré mu je z teho ze všeho  

. . .  už pré to nevedrží a nevedrží . . . V tichosti chcel pré tu kosti 

složit – odebrat se na věčnost, - hale tak že se bode hlásit preč. A  

 

 

 

 

 

 

 

Jakub radní – je policejním komisionářem** - slešel to a  . . . 

hutáhl, hutáhl jak Jidáš a našli jé hu žida navalenýho, že nemohl 

vyříct ani popel. Takové je křesťan . . .  

Ale počké, jen počké, Jakube! Pěkné seš te policajt! Ve škole 

velámal kdosi plot – v panský zahradě v noci po kvítí rajtoval 

jako kůň - a  von policajt neví nic – nic! -  A dluhů – dluhů! Bože 

spravedlivé – to je dluhů ve vůbci!  

Gruntovnica *** plná, svatém**** veksl***** za vekslem chodí 

do Brna a všecko z Habrůvke. Ráček teho nosí náruče na počtu a 

z počte a všecko z Cyrilke. Povídal pan falář jen za půldruhýho 

tisíca zlatéch prošlo jeho rukama vekslů za poslední měsíc.  

A to je po žňách. A co neprošlo jeho rukama – vo tem nikdo hani 

neví. Maxl pořád zabíjí kozu za kozó . . .  řezník Guda vepřa za 

vepřem . . .  a všecko se to mine.  

Totok já nevím, co se to v tý dědině děje. To huž je k hrůzi – to je 

k hrůzi! To huž jináč nevepadá – než habe člověk nad tó 

Habrůvkó splakal jako Jéžiš nad tém Jeruzalémem.“ 

  A pan starosta opravdu div neplakal. 

  „U svatéch“ visel sám se dvěma tisíci. 

  Kdosi poslouchal tu řeč – a povídal: 

  „Máte pravdu – starosto – hotové Jeruzalém.“ 

  A to jméno už Habrůvce zůstalo. 

  I u soudu už jinak neřekli než lidé z Jeruzaléma. 

  Z Jeruzaléma do Jeruzaléma – a kdyby nebylo úředních listin a 

tabulky na kraji vesnice - na starou Habrůvku už by pomalu 

nikdo ani nevzpomněl. Ba i na tabulku kdosi jednou v nocipřipsal 

hlinkou: Habrůvka – Jeruzalém. 

  Hanbili se za to Habrůvští. 

  „Proč jiné vůbci tak neříkajó? A só vůbec ešče horší. – Jen naša 

Habrůvka mosí bét ta neščasná!“ 

  Ale při dobré chuti Habrůvští sami dědině jinak neřekli než 

Jeruzalém. 

  A plakalo jich nad tím Jeruzalémem víc - - - 

 

* odvolání 

** zde místo komisařem 

*** pozemková kniha 

**** Cyrilometodějská záložna 

***** směnka 

 

                                            Alois a Vilém Mrštíkové, Rok na vsi I 

 

                            

                                                                         Marie Němečková                                                                     



Obecní sál 
 

   V červnu to byl rok, co obec koupila sál s hospodou. Začátek 

rekonstrukce sálu byl plánován na podzim letošního roku. Protože 

potřebujeme, aby byl prostor sálu využitelný mimo kulturního 

zázemí i jako oficiální tělocvična pro školu, řešil poměrně dlouhou 

dobu projektant tuto záležitost s dotčenými institucemi a úřady. 

V současné době se zdá být již tato část za námi a může začít 

vlastní projekce. Zda opravy začnou ještě letos, nebo se přesunou 

do roku příštího bude záležet na termínu dokončení projekčních 

prací a následném vydání stavebního povolení. Poté bude muset 

proběhnout ještě výběrové řízení na dodavatele.   

 .  

 
Oprava komunikace „Záhumna“  
 

   Téměř na rok přesně se opět začala propadat komunikace v části 

„Záhumna“. Tentokrát už se jednalo jen o sesedání zeminy v místě 

původní díry. S touto možností se počítalo, a proto byla dotčená 

část jen zasypána štěrkem. Nyní je již poškozená část 

zabetonována.  

         

  

Oprava autobusových zastávek 
 

  Jsou věci, o kterých se ví, že je potřeba s nimi něco udělat, ale 

stále se odsouvají. Jednou z nich jsou i tři autobusové zastávky 

v obci. Nazrál čas a první z nich prošla obměnou a dostala dřevěný 

kabát, další dvě budou hotové ještě do podzimu. Snad odolají 

nájezdu dřevokazného hmyzu a jiných ještě nebezpečnějších 

ničitelů a škodičů.  

 

 
 Dřezovec trojtrnný 
 

23. června se nevratně poškodil jeden ze dvou památných stromů 

v obci. Dřezovec trojtrnný (GLEDITSIA TRIACANTHOS) byl za 

památný strom vyhlášen 1.12.2003. Zda je za jeho zkázou blesk, 

vítr, stáří nebo kombinace těchto faktorů se asi nedozvíme. Jisté ale 

je, že zmizela jedna z dominant obce. Záměrem je co nejdříve 

vysadit strom nový. V současné době jednáme s vlastníkem 

pozemku, kterým je ZD Šitbořice. Zatím se ale jako největší 

problém jeví nákup druhého stromu. Jedná se o  dřevinu původem 

ze severní ameriky, která byla v Česku dále šlechtěna a tyto 

výsledné kultivary nemají s původní rostlinou moc společného. 

Pokud máte tip, kde by tento strom mohl být k mání, tak nám to 

prosím oznamte. 

 
 

Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané,  
 

letošní velmi teplé léto se pomalu blíží ke svému konci a stejně tak i období letních dovolených.  Věřím, že se vám podařilo načerpat spoustu 

energie a sil do dalších měsíců.  Vydávání letního zpravodaje je spojeno s termínem pořádání největší kulturně společenské akce v obci. 

Hody, které jsou od roku 1977 pořádány  v měsíci srpnu, odkazují  na tradice našich rodičů, prarodičů a mnoho dalších  generací diváckých 

občanů.  Je velmi potěšující, že se dnešní divácká mládež hodů nezříká a svým přístupem je dál v tradičním pojetí zachovává.  

Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití zbytku léta.  

 

 

                                                                                                                                                                                                           Libor Veverka   
 

 

 

                                                                 Zprávy OÚ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava VÚB 

 

  V měsíci červnu proběhla oprava obecní části víceúčelové 

budovy. Byl upraven vstup, část oken byla zazděna. Vyměněny 

jsou dveře a okna. Stěny i strop jsou nově zatepleny a je také 

natřena plechová střecha. V rámci této rekonstrukce bude 

v nejbližší době také instalována rampa, díky níž se tato část 

budovy stane bezbariérovou. Celkové náklady na dlouho 

připravenou rekonstrukci byly 775000,- Kč. Celý objekt 

spoluvlastní s Obcí Diváky ještě Česká pošta a.s. a Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN). Pošta v minulých 

letech vyměnila alespoň okna a další opravy stejně jako CETIN 

asi neplánuje.  

. 

 

 
Škola - opravy 

 

 Ve škole byly provedeny během prázdnin některé spíše 

údržbářské práce. Novou výmalbu má jídelna, opraveny byly 

poškozené podlahové krytiny a zedník si také přišel na své. 
 

 

 
Dar Tělovýchovné jednotě Diváky 

 

  V letošním roce poskytla Obec Diváky dar TJ Diváky z.s. ve 

výši 150.000,- Kč na další část oprav v kabinách. 

 

 
Nákup mulčovacího ramene 
 

  V polovině května jsme zakoupili od firmy Synpro, s.r.o., 

výhradního dovozce profesionální techniky vyráběné anglickou 

firmou Bomford mulčovací rameno Kestrel S za 254000,- Kč. 

Boční dosah cca 5 metrů, šířka mulčovací hlavy 1,2 metrů. 

Rameno je používané, a tak i cena byla přijatelná. Cena nového 

stroje se pohybuje okolo 750.000,- Kč. Práce, kterou tento stroj 

odvádí, je již vidět okolo polních cest a na dalších místech 

v obci. 

 
Oprava komunikace „Horní řádek“ 

  

  V červnu jsme vyspravili asfaltovým recyklátem cestu na 

„Horním řádku“ až po lihovar. Recyklát se snad brzy zajezdí a 

cesta bude moci být využívaná k plné spokojenost občanů. 

 



Kultura  -  škola  -  sport 
 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

Základní škola  
 

  Letošní školní rok lze hodnotit jako zdařilý. Zdařilý díky 

obětavé, často mravenčí práci všech členů našeho učitelského 

sboru, kteří usilují nejen o vštěpování potřebných pracovních 

návyků u svých žáků, ale i o osvojování nových znalostí a 

vědomostí ruku v ruce s jejich výchovou, což není snadná věc. 

Škola byla zapojena do různých projektů, realizovala v praxi 

školní vzdělávací program, žáci se aktivně zapojovali do 

školních olympiád, mezinárodních soutěží. Výrazných úspěchů 

dosahovali ve sportovních soutěžích, v recitačních, pěveckých 

soutěžích a v soutěžích naukových. Po celý školní rok žáci 

využívali nabídky zájmové činnosti, navštěvovali nepovinné 

předměty, reprezentovali školu na veřejných akcích ve 

spolupráci s obcí a jiné. V recitační soutěži O boleradický 

džbánek žákyně 9. třídy Terka Chalupná obsadila nádherné 1. 

místo, Anička Slavíková 2. místo a Sandra Karen Bílková 3. 

místo. Škola spolupracovala s okolními školami (ZŠ Křepice, 

ZŠ Velké Němčice, ZŠ Nádražní Hustopeče, ZŠ Dolní 

Věstonice, ZŠ Šitbořice). 

  V polovině května probíhalo ve škole ve spolupráci s ČŠI 

zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníků základních škol. 

Někteří žáci se zúčastnili velmi zajímavého poznávacího pobytu 

na škole v přírodě v Ludvíkově. V červnu se všechny ročníky 

zúčastnily i tradičních školních výletů. Výstupem z těchto 

pobytů jsou vystavené práce žáků v prostorách školy, příspěvky 

ve školním časopise, fotografie a jiné. Dne 16. 5. 2017 se žáci 

druhé a třetí třídy účastnili plavecké soutěže v Hustopečích, kde 

mohli zúročit své zkušenosti z ukončeného povinného 

plaveckého výcviku. Naši školu v konkurenci třiadvaceti škol 

reprezentovali: N. Pokorná, Š. Jelínek, A. Kaňa a B. Jelínková. 

A jak dopadli? Nejlépe se dařilo žačce Nikolce Pokorné, která 

ve velké konkurenci ze 44 děvčat obsadila pěkné 5. místo. 

 Ve dnech 25.5. a 26.5.2017 se naši žáci zúčastnili XXXIX. 

ročníku Zelenických her. Tato mezinárodní soutěž vesnických 

škol v atletice, házené a kopané se konala v areálu Základní 

školy Dolné Zelenice ve Slovenské republice. Naši žáci tuto 

soutěž ovládli, když ziskem 74 bodů  zvítězili. Na druhém místě 

skončila domácí škola  /53 bodů/ a třetí byla ZŠ Šúrovce /50 

bodů/. První místa našich žáků: G.Svobodová - 60m přek. a 

výška, 0. Slavík – 800 m a dálka, A. Jeřábek 60 m, 0. Ambros – 

6 0m přek., házená - dívky. Druhá místa: N. Jasinková – 60 m a 

koule, N. Gojdičová - výška, K. Jelínková - dálka, D. Kilinger - 

koule, štafeta dívek /Jasinková, Svobodová, Valíčková, Moró/, 

štafeta chlapců /Jeřábek, Prokeš, Slavík, Ambros /, kopaná - 

chlapci. Třetí místa: K.Vedrová – 60 m přek., M. Knitlová - 

koule, V. Vašíček - 60 m přek., D. Kilinger - výška, A. Jeřábek - 

800 m, V. Prokeš - dálka, házená chlapci. 0. Slavík byl vyhlášen 

nejlepším sportovcem soutěží, současně byl i nejlepším střelcem 

v kopané a vytvořil  nový rekord školy i Zelenických her v běhu 

na 800m časem 2:08,00 min.. Nejlepší střelkyní v házené se 

stala K. Jelínková. Žáci naší školy zde předvedli opět vynikající 

sportovní výkony a jasně zvítězili. Poděkování patří pedagogům 

školy, kteří se podíleli na kvalitní sportovní průpravě našich 

žáků a také všem sportovcům za skvělou reprezentaci školy.   

  Žáci  9.třídy prezentovali  svoji  celoroční činnost   dne 14.6. a 

15.6.2017  tzv. ročníkovými pracemi. Tradiční prezentace opět 

probíhala v  zasedací síni Obecního úřadu Nikolčice za účastí 

vzácných hostů a členů žákovského parlamentu. V těchto dnech 

žákovský parlament také vyhodnotí i nejlepší třídu školy, která 

se aktivně zapojovala po celý školní rok do všech projektů. 

V pondělí 19.6. máme v plánu akci pro  žáky 5. ročníku ze ZŠ 

Křepice. Žáci si budou moci prohlédnout školu a společně 

s budoucími spolužáky prožijí pěkné dopoledne. Do šesté třídy 

by v novém školním roce mělo nastoupit celkem 8 žáků 

z Křepic.  

  Škola v plném proudu také připravuje pro rodiče a veřejnost 

„Školní akademii“, která se bude konat 21.6.2017. Srdečně 

zveme celou širokou veřejnost do místního kulturního sálu 

v Nikolčicích. Poté nás čeká v obou mateřských školách 

rozloučení s předškoláky a tradiční informativní schůzka pro 

zveme celou širokou veřejnost do místního kulturního sálu 

v Nikolčicích. Poté nás čeká v obou mateřských školách 

rozloučení s předškoláky a tradiční informativní schůzka pro 

 rodiče předškoláků. Do první třídy nastoupí 14 nových 

prvňáčků. Už se na nové prvňáčky všichni těšíme.   

  Předposlední školní den bude pro žáky připraven sportovní den. 

Slavnostní ukončení, kdy obdrží žáci  vysvědčení, se bude konat 

v pátek 30.6.2017. Tento den se rozloučíme nejen se žáky 9. 

ročníku, ale naše žáky 5. ročníku budeme také pasovat na žáky 2. 

stupně. Ani se nenadějeme a budou tu hlavní prázdniny.                                                                                                                                                                                                            

 A co shrnout nakonec? Ve školním roce 2016 / 2017 jsme se 

úspěšně zapojovali do ověřování v rámci sportovního 

projektu „Hodina pohybu navíc“. Projekt řídí MŠMT a realizuje 

ho Národní ústav pro vzdělávání. Od 1.2.2017  realizujeme na 

škole projekt „Výzva 22“, která podporuje v naší škole 

čtenářskou gramotnost a inkluzi. V současné době jsme zapojili 

naší školu do rozvojového programu „Podpora výuky plavání v 

základních školách v roce 2017“ a do konce školního roku 

plánujeme zařadit se do projektu „Podpora zařízení péče o děti na 

1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování“. Škola 

neustále zvelebuje a modernizuje školní prostředí, podporuje 

klidné školní i pracovní klima. Snaží se poskytovat veškeré 

vzdělání a výchovu žáků tak, aby byli připraveni na běžnou 

realitu všedního života a především ke studiu na středních 

školách a středních odborných učilištích. Snažíme se vést děti k 

samostatnosti a zodpovědnosti. Pedagogičtí pracovníci usilují o 

vytváření bezkonfliktní atmosféry ve třídách s důrazem na vztahy 

mezi dětmi. Díky úzké spolupráci s vámi rodiči je jedině tak 

možno dosáhnout těchto stanovených cílů.  

  Než ukončím svůj příspěvek, chtěla bych všem žákům 9. třídy 

poděkovat za aktivní přístup k vyučování a popřát jim v dalším 

období jejich vzdělávání hodně úspěchů. S koncem školního roku 

z naší školy odcházejí do důchodu i skvělí pracovníci:  pan učitel  

Mgr. L. Šlancar, pan školník E. Kapp a paní školnice O. 

Šťavíková.  Děkuji jim touto cestou za letitou odvedenou práci ve 

prospěch školy, našich žáků. Přeji jim hodně spokojenosti a užití 

dalších dnů ve zdraví a v pohodě.  

  Za vstřícnost a dobrou spolupráci během celého školního roku 

děkuji zřizovateli obci Nikolčice, dále pak obci Diváky a 

Křepice. Za podporu školy děkuji rodičovské veřejnosti. 

  Největší poděkování patří ovšem našim učitelům a provozním 

zaměstnancům, kteří se po celý rok našim dětem s velkou 

láskou a nadšením věnovali. 
   V závěru mi dovolte popřát všem žákům hezké prázdniny, 

hodně sluníčka a rodičům krásné léto. Po prázdninách se sejdeme 

v pondělí dne 4. září a společně přivítáme nový školní rok 2017 / 

2018 v „novém kabátě“. 

        

                                          Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy 

                                                                          

……………………………………… 
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Rozpis podzim 2017/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČT 17.8. 

 

17:30 

 

Diváky – Šitbořice „B“ 

 

NE 27.8. 

 

10:30 
 

Krumvíř „B“ - Diváky  

 

  NE 3.9. 

 

16:00 

 

Diváky – Velké Pavlovice „C“  

 

NE 10.9. 

 

16:00 
 

Diváky - Kurdějov 

 

NE 17.9. 

 

15:30 

 

Hustopeče „B“/H.Bojanovice -  

Diváky 

 

NE 24.9. 

 

 
 

volno 

 

NE 1.10. 

 

10:30 
 

Velké Němčice „B“ - Diváky  

 

NE 8.10. 

 

15:00 

 

Diváky- Klobouky u Brna 

 

NE 15.10 

 

15:00 
 

Velké Hostěrádky - Diváky 

   

   

 

Kulturní komise 
 

  Vážení a milí spoluobčané, 

již třetím rokem kulturní komise v aktuálním složení pořádá 

různé typy akcí pro děti i dospělé, ženy i muže, dorost i seniory a 

podle účasti si troufám říci, že se Vám kulturní vyžití v naší obci 

opravdu líbí. A není pro nás vyššího vyznamenání než Vaše 

spokojenost.  

A co pro Vás ještě letos připravujeme?......................................... 

Poslední prázdninový den bude patřit zejména dětem, se kterými 

se podíváme do oblíbeného Pohádkového lesa. O měsíc později, 

v říjnu, bude následovat Stezka Jiřího Bezděka, akční 

odpoledne pro děti i rodiče. A jelikož na říjen připadá i 

Mezinárodní den seniorů, ve stejném měsíci uspořádáme i 

Setkání seniorů v místním sále. Každému občanovi staršímu 

60-ti let bude doručena osobní pozvánka.  Na listopad 

připravujeme Oldies párty, na které si všichni pořádně 

„zatrsáme“ a prosinec pak bude tradičně patřit Rozsvícení 

vánočního stromu s Vánočním jarmarkem a Ježíškové 

dílničce.  

Je toho dost a už teď se na Vás těšíme! 

      

                                 Vaše Kulturní komise 

                      (Hana Nasadilová) 

 

 

 

 

 

Chlapský den 
 

  Na konci července se uskutečnil první ročník akce určené zejména 

pro muže a chlapce pod názvem „Chlapský den“.  Chlapi celé 

odpoledne vybíjeli svoji energii na hřišti v rámci turnaje v nohejbalu 

a do hry se zapojilo celkem devět týmu. Vřele vítány byly i dívky a 

ženy, které hráče přišly v jejich hře podpořit. Boj to byl urputný, ale 

spravedlivý a skončil se až v pozdních večerních hodinách.  Na 

vítěze čekal soudek piva, a tak o motivaci nebyla nouze.  

To co se na hřišti vypotilo se okamžitě doplnilo v místním 

občerstvení. Na rožni se točily dvě pěkně rostlé kýty, které byly 

k dispozici zdarma pro všechny zúčastněné. 

Počasí přálo a všichni se výborně bavili. Je tedy rozhodnuto, příští 

rok pokračujeme! 

                 Hana Nasadilová 
 
 

 
 

Babské hody 
   

  Divácké ženy a dívky se rozhodly uspořádat již třetí „Babské 

hody“. Přípravy ani letos nepodcenily a započaly již v březnu. 

Všechno vyvrcholilo 2. června stavěním tradiční májky a žádostí o 

„Hodové právo“ od pana starosty, které při  zdařilém a vtipem 

okořeněném projevu ženám pod májkou předal. Sobotní hodový den 

probíhal i přes velké horko bez problémů a s úsměvem a také 

spontánní nápad „sólo starosta“  byl povedený. Divácký lid si tyto 

hody oblíbil zejména kvůli půlnočnímu překvapení, které letos 

představoval sbor baletek z Národního divadla, ten ale bohužel na 

poslední chvíli odřekl vystoupení. Divácké starky nezaváhaly, 

oblékly baletní sukýnky a beze strachu šly do toho. Jako novinka se 

letos objevilo „štěstíčko“, ve kterém si mohli návštěvníci zakoupit 

los a vyhrát jak praktické, tak i vtipné ceny. K poslechu a tanci hrála 

DH Galánka. Už teď se pouštíme do příprav čtvrtých Babských 

hodů. 

                                               

                                                 Za divácké baby Tereza Kobská 

 

 

Den dětí 
 

  U příležitosti Mezinárodního dne dětí patřila neděle 28. května 

právě našim nejmenším. Tentokrát se nedělní odpoledne neslo 

v duchu hesla „Zachraň se, kdo můžeš“. Pro děti jsme si připravili 

pět stanovišť, kterým veleli příslušníci záchranných složek. 

S policistou si děti zastřílely z airsoftové pistole, u hasičské stanice 

proudem vody shazovaly míčky a u horského záchranáře si 

vyzkoušely slaňování. Za zmínku stojí i vojenská základna, kde naši 

odvážlivci zdolávali překážkovou dráhu, a se záchranářkou 

pomáhali zraněným pacientům, které potom na vozíku převáželi do 

polní nemocnice. Dětem se velmi líbilo i malování na obličej. Závěr 

odpoledne patřil tradičnímu opékání špekáčků, a potom už se naši 

malí záchranáři rozutekli do svých domovů. 

                                                                    Markéta Rosívalová 

 

 

Cvičení pro ženy 

 

  Od  5. září začne pravidelné cvičení pro všechny, kdo mají chuť 

pro sebe něco udělat. Budu se na vás těšit každé úterý a čtvrtek od 

18 hodin v místním sále. Přineste si s sebou podložku, pohodlný 

oděv a boty, činky a balón (overball), a hlavně dobrou náladu! 

                                                                         Markéta Rosívalová 

 

 

Vítání občánků 
 

  V letošním roce jsme zatím přivítali tři nové občany. V únoru 

Matěje Čutu a Teodora Nasadila, v červnu pak Martina Němečka. 

 

                                                                                  Radka Prokešová 

M 

 

Zázemí pro fotbalisty a sport v Divákách 
 

  Jak již bylo napsáno v jarním vydání Habrůvky nastoupila 

12.června 2017 do prostorů fotbalových kabin Soukromá 

stavební společnost Hustopeče s.r.o. a započala rekonstrukci 

prostorů obou sprch. Již na sportovním dni spojeném s Letní 

nocí bylo možné poprvé vyzkoušet jednu z nich. Druhá byla 

dokončena v měsíci červenci. Nyní můžeme konstatovat, že ve 

sportovním stánku TJ Diváky přibyly další důstojné prostory a 

s nimi zahájíme nový fotbalový ročník 2017-2018. Poděkování 

patří  Obci Diváky, která přispěla finančně, stavební firmě, která 

odvedla kvalitní zednické práce, členům TJ, kteří pracovali na 

přípravě před instalatérem a v neposlední řadě práci p. Josefa 

Sedláčka, který provedl zdarma veškeré instalatérské práce. 

Fotbalisté plánují do budoucna v kabinách uskutečnit jednu 

z posledních rekonstrukčních akcí. Chtějí dát nový vzhled 

vstupním prostorům. Vše se však odvíjí od získaných finančních 

dotací. 

                 Hekl Jaroslav předseda TJ

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozvánka na hody 

 

Diváčtí stárci a starky Vás srdečně zvou na tradiční hody, 

které se konají  19. a 20. srpna 2017. 
 

                               V krojích se představí 9. párů :  Radim Juríček – Zuzana Srncová 

                                                                           Jiří Kaňa – Kateřina Sokolářová 

                                                                           Libor Veverka – Anežka Losová 

                                                                           Miloš Gloc  – Martina Petrášová 

                                                                           Michal Gratcl – Tereza Kobská 

                                                                           Rostislav Zhejbal – Veronika Hönigová 

                                                                           Jaromír Gracl –  Nikol Graclová 

                                                                           Martin Fidler – Dagmar Valíčková 

                                                                           Petr Štelcl – Eliška Sokolářová 

                                                          sklepníci: Miroslav Mrhal a David Juríček 

 

                                Stavění máje proběhne v pátek 18. srpna vpodvečer, pozvání bude  oznámeno  rozhlasem.  

                                 

                                V sobotu i v neděli bude hrát DH  Vracovjáci. Sraz u první stárky oba dva dny v 15:00 hod.  

                Krojovaný průvod v sobotu půjde obcí na „Dolní konec“,  v neděli přes „Záhumna“ a na „Horní řádek“. 

 

                                   Hodování bude dále pokračovat na návsi u máje, při nepřízni počasí v obecním sále. 

                                  Občerstvení zajištěno. Vstupné po oba dny bude na odpoledne 20,-Kč a večer 100,-Kč 

 

                                                               Přijďte nás podpořit a vychutnat si atmosféru hodů. 

                                                                                    Těší se na Vás stárci a stárky 
 

 

 

 

Hody v Divákách 
 aneb  

několik málo slov nejen pro nově přistěhované občany o  hodových zvycích. 

 

   Hody se v naší obci konají 3. víkend v měsíci srpnu. Stárci(chlapci) a starky(děvčata), ale i děti, se oblékají do našich diváckých  krojů. 

V předvečer hodů se staví „mája“. A protože se u nás staví ručně, i když už ne tak úplně, je potřeba těch rukou hodně, zvou stárci obecním 

rozhlasem muže na pomoc.  

   V sobotu chodí stárci s kapelou zvát na hody představitele obce, takzvané „radní“ – dnešní zastupitelstvo obce  a radní je za to jaksepatří 

pohostí a finančně odmění. Je to pro ně čest. Nejdříve se jde ke starostovi obce.  V neděli se zvou, opět s kapelou, ostatní spoluobčané. Do 

nazdobených krabiček – „šulařek“ přispívají „hospodáři a hospodyně“ na kapelu finanční částkou podle svých možností, za to dostanou napít 

stárkovského vína z „juchačky“- zvláštní nazdobená sklenice na víno. Před domy radních, stárků a starek se tančí. Odpoledne se všichni 

sejdou před domem první starky, odkud následuje průvod přes obec k máji, kde se tančí, zpívá a popíjí! Také se vyhlašují „sóla“, to stárci 

zavádějí mužům starky k hodovému tanci pod májí.(Odmítnutí tance se starkou se považuje za urážku). K tanci při „sóle“ patří ochutnání 

stárkovského hodového vína, taneční pár dostane od stárků sólovou „ mašličku“ a přispěje jim libovolnou finanční částkou. Když je 

vyhlášeno  „sólo stárci“, tančí pouze stárci.  

  Kolem půlnoci bývá po sóle stárků tzv. „vynášení stárků“.  Hodovníci vytvoří  kruh okolo tančících stárků a starek, kteří se poté 

slavnostním pochodem kolem máje loučí s hodovními hosty. A to je příležitost pro nejsilnější muže k vynášení stárků. Posadí si vybraného 

stárka na ramena,(musí být vynešeni všichni stárci) chvíli s ním tančí, pochodují, někteří spíše balancují, kolem máje a odnáší jej k šenku, 

kde dostávají  za odměnu láhev vína, které se většinou dá mezi hodovníky do kruhu. Opustit parket se stárkům  jen tak hned nepodaří, 

protože  je hodovníci nechtějí pustit,  ale všeho s mírou.  Přece jen už toho mají za celý den dost a musí se převléct do civilu …Tak přerušit 

kruh, pustit stárky, poděkovat potleskem a jít se bavit. Jsou přece hody! A čí jsou hody? Naše!!!  A v neděli to samé…   

Tak ať nám vyjde počasí a je nás pod „májou“ co nejvíce!!!! 

Závody automobilů do vrchu 
„Divácká 13“ 

 Závody Maverick Rescue Euro Cup (MREC) se 

budou konat 23. a 24. září 2017. Začátek po oba 

dva dny v 8:00 hod.  

 

Myslivecký spolek  
 

  Myslivecký spolek Diváky zahájil loveckou sezónu 1.4.2017. 

Ta trvá až do 31.3.2018. Po celý rok se tlumí škodná - zákonem 

povolená a také černá zvěř – sele, lončák. Od 16.5. je povolen 

odstřel srnců a od 1. září odstřel srnčí holé – srna, srnče. Od 

1.11. budou začínat hony na drobnou zvěř : bažant – kohout a 

zajíc. V naší honitbě se uskuteční hony v těchto termínech: 

11.11., 25.11., 16.12. a 26.12. V sobotu 16.12. myslivci 

uspořádají tradiční Poslední leč v obecním sále. Žádáme tímto 

občany, aby v uvedených termínech omezili pohyb v honitbě. 

 

                                                   Jaromír Čuta, PaedDr. 

 

Myslivost – africký mor prasat 
 

  Opatření Státní veterinární správy a Ministerstva zemědělství 

k zabránění šíření afrického moru prasat, který se vyskytl u 

divokých prasat na Zlínsku:  

  Všem uživatelům honiteb se nařizuje povinnost celoročně lovit 

všechny věkové kategorie divokých prasat bez rozdílu pohlaví. 

Proto žádáme všechny občany, aby omezili pohyb v katastru obce 

na nejnutnější míru, zamezili volnému pohybu psů a koček tak, 

aby nemohlo dojít ke styku s živou nebo mrtvou černou zvěří. 

 

                                          Bořivoj Rozsíval, předseda MS Diváky 

  



 

 

 

 

 Z kronik  
 

  Protokol 

  o schůzi obecního výboru svolané ku schválení obecních účtů a rozpočtu místní školní rady 

  na den 13. ledna 1918. 

  Průběh jednání: 

1. Účty za rok 1916 byly předloženy y jednotlivé rubriky pro, námitky podány nebyly a jednohlasně byly schváleny 

v této výši: Celkový příjem : 14039,- K 

                   Celkové vydání: 9338,5,-K 

2. Obecní výbor usnesl se spraviti most u mlýna plechovými plotnami železnými a opatření jich nechává se úřadujícímu  

radnímu V. Kilingrovi. 

3. Přečten rozpočet  místní školní rady na rok 1918. Všechny položky byly schváleny a proti celkovému obnosu 1005.4 K nebylo 

podáno námitek. 

4. Obecní výbor povoluje, aby knihy obecní knihovny byly svázány a z obecní pokladny má se doplatiti, nač nebudou stačit vybrané    

příspěvky za půjčování knih. 

5. Plot u farské zahrádky a u školy se má na obecní útraty spravit. 

  Tím schůze skončena a protokol podepsán. 

 

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

 
 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2017  

 

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.5.2017 do 31.8.2017 
                                             (Pokud nejsou některé údaje uvedené, je to z důvodu, že je obecní úřad nemá k dispozici.) 

 
 

   

Narození:                                    Sňatky:                                           Úmrtí :                                                                                                                
Robin Herben                                                         Markéta Petrášová – David Svoboda                        

                                                  Helena Zigáčková – Petr Ivičič 

                                                                        Lenka Nádeníčková – Marian Ferenčík 

Blahopřejeme jubilantům : 
 

 

 

 

 

 

 
 

              

 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

Termín uzávěrky dalšího čísla : 4.12.2017 
Na vydání tohoto čísla Zpravodaje spolupracovali: Marie Němečková, Radka Prokešová, Mgr. Jitka Gebauerová, Libor Veverka, Hana Nasadilová, Jaroslav Hekl, Markéta 

Rosívalová, Jaromír Čuta, Tereza Kobská, Bořivoj Rozsíval 

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 

Růžena Sedláčková 

Petr Káňa 

Josefa Urbanová 

 

     

 

 

Květen: 
60 let    Rozsíval Bořivoj 

61 let    Čuta Augustin 

61 let    Bezděková Růžena 

61 let    Tarodiová Jůlia 

64 let    Fialová Věra 

66 let    Kedrová Marie 

69 let    Němeček Jaroslav   

69 let    Pokorný Jan      

71 let    Štrubl Jiří 

71 let    Hanák Petr        

87 let    Čuta Jaromír 

 

 

 

Červenec: 
61 let    Tarodi Ladislav 

61 let    Kovács Gabriel 

62 let    Stelmaščuková Irena 

63 let    Hekl Jaroslav 

64 let    Hošková Vlasta    

67 let    Soukop Jan      

69 let    Stelmaščuk Rostislav 

71 let    Skřivánek Ladislav 

73 let    Vykydalová Jarmila 

77 let    Bezděk František 

83 let   Valíčková Marie 

Červen: 
61 let    Vodák Jaromír     

62 let    Psota Vladimír 

68 let    Kiliánová Božena  

71 let    Hájková Marie 

73 let    Sokolářová Marie 

74 let    Suchánková Jana 

82 let    Hopjanová Pavlína 

83 let    Ludín Lubomír 

 

Srpen: 
61 let    Grün Josef 

63 let    Němečková Marie 

63 let    Böhmová Jana 

64 let    Honzírková Marie 

64 let    Fiala Pavel 

64 let    Němeček Vladimír 

65 let    Kedra  Miroslav 

65 let    Hanáková Eva 

66 let    Sáčková Marie 

68 let    Bílý František 

70 let    Ryšavý Vladimír 

71 let    Štrublová Marie 

76 let    Macušová Jana  

84 let    Graclová Helena 

84 let    Neugebaurová Ludmila 

mailto:divaky@divaky.cz

