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Šlohačka 

Boží hod byl posledním krásným dnem; o červeném 
pondělí už načal svou bláznivý april.  
Slunko svítí, ale nehřeje, ba zdá se, jako by pojednou i 
kousalo studenými svými zuby teplu už navyklou pleť. 
Ale ohlas veselého jara přece už jen zůstal a dědina 
všechna vře plným, klokotavým životem. 
Jaký shon!  
Děvčat nevidět. Kluci opanovali pole po celý den. Co se 
jich vyrojilo ze všech skulin domků. Školáci, i ti maličtí 
prohánějí se jak srnci prostorným návsím a jednoho není, 
který by nebyl vyzbrojen žilou, spletenou z červených a 
žlutých prutů vrbových, nebo aspoň kusem dřeva, 
sladkého v ústech, štíplavého na zádech. Ti maličtí mají 
své mrskačky i opentlené, výrostci zas jen tak nahonem za 
holínku zastrčenou rákosku, uříznutý prut lískový. Celé 
hordy těch Tatarů jak na koních pobíhají dědinou a běda 
děvčeti, nemá-li nožky jak vítr a oči jestřábí; neunikne ze 
všech stran nadskakujícím barbarům. Každou chvíli 
zaskučí někde dívčí hrdlo v podsíňce, vzduchem projede 
divoký smích a líčený vřesk doopravdy i s láskou bitých 
obětí. Místy – jako by kočky se to tam praly – strhne se 
děsivý lomoz a za chvíli – jedna, dvě, tři – sukně za sukní, 
rozlítlo se jich a zašustěl celý houf. Chlapci přistihli tam 
v závětří uschovanou celou ženskou společnost.  
Kdekdo užívá dnes mužského svého práva. Hvízdavým 
koncem šlohačky ženu polehtá muž, aby z ní vymrskal ten 
„pekedlné“, neposedné jazyk. Radní Mikulica – nadarmo 
neměl hlavu jak plamínek zrzavou – ženu poštípal prutem, 
dřímala ještě v posteli.   Hoch polehtá děvče, aby 
neskrblila láskou, kmocháček zajde si na kmotřenku, 
synek na sestru, ba ani ten stařeček nezapomene pošimrat 
svou stařenku, aby zavčas si uvykla na budoucí očistec. – 
A vřískají ženské, piští děvčata a zuby cení muži nad 
hadovitě se svíjejícím tělem pružné, tvrdé mlaďuchy.   U 
Prudků bylo už od rána soudno. Co hodinu někdo přišel, 
aby „podebral“ mladou, kulatou hospodyňku nebo 
sladkým dřevem až slzy do očí vehnal ještě kulatější 
sedmnáctileté Františce. Rozára už měla několik prutů do 

ruda vtisknutých na těle a co chvíli podrbávala si svítící 
rameno, ale na tváři její vidět bylo netajenou pýchu nad 
bezpočetnými šlehanci: běda, kdyby byl někdo nepřišel, 
kdo slíbil, vyčítala by mu to po kolik dní. 
Už ani vajíček děvčatům nestačilo. Včera a dnes od 
časného rána neustále postávala u stolu, namáčela dřívka 
v lučavku a na barvě vajíček kreslila a malovala překrásné 
ornamenty kraslic, celé ratolístky, věnečky, srdéčka, 
křížky se zářícími paprsky a ptáčky sedící i v letu, jakých 
nestvořil a nikdy nestvoří ani sám Bůh. 
A která neuměla – Studýnkovi přinesla a Studýnka nožem 
jí vyškrábal takový vzorek, že údivem nad těmi 
malůvkami přecházel zrak. 
Na návsi bylo chvílemi až soudno. 
Školáci i ti malí puntíci chodí od domu k domu a 
vymrskávají si vajíčka. Někteří koledují: 
 
Zkázal kadlec i kadlička, 
habes dala dvě vajíčka, 
jedno býlý, dvě červený,  
šak ti slípka snese jiný. 
 
Na  peci  v  kótku, 
na červeným prótku,  
slepička se popelí, 
vajíčko se   kotólí. 
Koláče   só v peci, 
poďme na ně všeci. 
 
Fókalů Honzík říkal tu „népěkňéší“: 
 
Pochválen buď Ježís Kristus, tetičko, 
přišel sem k vám pro červený vajíčko. 
Vajíčko mně déte, nic se mně nesmjéte. 
Bodete-li se mi smáti, mosíte mně grécar dáti. 
A ve, stréčko, ve, tetičko, 
vetáhnite z vašé kapse grešličko. 
 
 

                               Ukázka z  knihy bří Mrštíků Rok na vsi  II                                                                        
(zkráceno)                                     (zkráceno) 

                                                                                                                ně   



Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, 
zima je pryč a s ní radosti i strasti, které s sebou pokaždé 
přináší. Je pryč sníh,  náledí a  také dlouhé zimní večery. 
Všechno se začíná probouzet k životu, začínají se 
objevovat první poslové jara, první květy. S jarem je  
spojován i příchod dobré nálady. Samotné jaro ale  na 
dobrou náladu nestačí. OÚ, zastupitelé obce, organizace i  
jednotlivci, kterým není lhostejno, jak obec vypadá a  jak 
v ní žijeme, připravují po celý rok akce pro děti  i pro 
dospělé, aby tak právě k dobré náladě přispěly. Je jen na 

Vás, zda se zapojíte do kulturního a společenského života 
v obci, ať už aktivně nebo i pasivně návštěvou 
pořádaných akcí. Není potřeba říkat „nic se neděje“, je 
potřeba říct, co by se mělo dít a co jsem pro to schopen 
nebo schopna udělat. Pro letošní rok jsou  připraveny 
některé již tradiční i nové akce, které k dobré náladě jistě  
přispějí a za to patří dík všem organizátorům.  

                                                                         
  Libor Veverka

 
 

VELIKONOCE 
Opět stojíme na prahu Velikonoc. 
Pro někoho je to pár volných dnů k 
odpočinku, pro jiného trochu 
oživení pozapomenuté tradice, pro 
děti a mládež přestávka od školní 
docházky. Pro nás křesťany se však 
jedná o nejvýznamnější svátek 
celého liturgického roku a to 
slavení Vzkříšení našeho Pána. 
    Velikonocím předchází pašijový 
týden, který nás vede k úvaze nad 
hloubkou a smyslem Kristova 
utrpení a smrti na kříži. Teprve ale 

Velikonoce vrhají pravé světlo na 
toto tajemství. Utrpení a smrt by 
byly nesmyslné, kdyby nevedly ke 
vzkříšení, kdyby nevedly k novému 
životu na vyšší kvalitativní úrovni.  
    Nietzsche řekl kdysi o 
křesťanech své doby, že mu 
připadají "málo vykoupení". Asi na 
nich nebyla patrná radost z 
vykoupení, z hlubokého prožití 
velikonočního tajemství naší spásy 
a báječné perspektivy věčného 
života s Kristem vzkříšeným. Tento 
provokativní Nietzschův postřeh je 

zrcadlem nastaveným i nám a 
zároveň nechává vyvstat otázce: Co 
tedy pro mě znamenají velikonoce? 
Prázdné svátky jara nebo radost ze 
zmrtvýchvstání, z vykoupení?  
    Vám všem, kteří patříte k 
našemu společenství věřících, přeji 
o těchto Velikonocích radost z 
toho, že jsme vykoupeni, radost z 
toho, že smrtí nic nekončí.... a vám, 
kterým naše víra je přeci jen trošku 
vzdálená, tak přeji pohodu a mír. 
  
+ P. Jiří Topenčík 

 

Zprávy OÚ 
Zámek 

Po neúspěšné snaze obce Diváky o 
převod zámku do vlastnictví obce,  
kupuje tento areál firma Svitap 

J.H.J. spol. s r.o. Svitavy.  Toto 
je jediná oficiální informace, 

kterou mám k dispozici. 
Zaručené informace, které 
se šíří po „kraji“ nejsou 

ničím podložené a jsou 
spíše fantazií. K záměrům 
zmíněné firmy se vyjádřit 

nemůžu, protože je neznám. Na další osud zámečku, který 
se zásluhou politického uskupení „vládnoucího“ kraji 
stane majetkem zmíněné firmy, si musíme počkat.  
 

Volby do evropského parlamentu 
Ve dnech 11. a 12. června 2004 se uskuteční volby do 
Evropského parlamentu.  Volit  se bude v pátek  11. 
června od 14.00 hodin  do 22.00 hodin a v sobotu  12. 
června  od  8.00 hodin do 14.00 hodin ve volební 
místnosti – budova  OÚ Diváky. 

Samostatně hospodařící rolníci  
Od 1. května  dochází ke změně v systému registrace 
samostatně hospodařících rolníků (SHR). Agendu od 
tohoto data převezmou od obcí  Živnostenské úřady .   
 

Rybářské lístky 
Od  1. dubna t.r. přišly obce o možnost vybírat  poplatky 
za rybářské lístky. Nově toto přešlo do kompetence 
pověřené obce, v našem případě  tedy na Městský úřad 
Hustopeče, odbor životního prostředí.  Obec Diváky   tuto 
změnu  vzhledem k počtu prodaných rybářských lístků 
vůbec nepocítí. S větším úřadem budou jistě i větší 
úlovky.  Takže rybáři pro rybářské lístky  vzhůru do 
„města“. 
 

Pohlednice 
Na obecním úřadě jsou k dispozici pohlednice obce. 
Cena 9 Kč/ ks. Pohlednice lze zakoupit také v místních 
obchodech a na Městském kulturním středisku 
v Hustopečích. 



Upozornění 
V minulých měsících prováděla na našem katastru 
firma Geofyzika Krakov geologický průzkum. V této 
souvislosti upozorňuji, že je nutné co nejdříve ( 
nejpozději do 20. dubna ) nahlásit na Obecním úřadě 
v Divákách nebo přímo na uvedenou firmu škody, 
které Vám činností této firmy vznikly.  

 

HODY   2004 
Poslední tradiční folklórní slavností v obci jsou hody.  
Podávat informace o hodech před Velikonocemi už 
dlouho nebylo možné, protože vždy do poslední chvíle 
panovala obava z toho, zda se vůbec najde pořadatel. Se 
zvyšujícími  se  časovými  nároky a finančními náklady 
na tuto akci se nelze tomuto stavu divit.  Vždyť jen 
náklady na hudbu jsou v současné době cca 45 tisíc korun. 
Ale nechci zde vyjmenovávat jednotlivé položky a 
srovnávat nesrovnatelné. Je to jen malý příklad pro ty , 
které si  nechtějí uvědomit, že za pořádáním hodů 
v Divákách  nelze hledat zlatý důl, ale hlavně spoustu 
práce a starostí.  
Do kalendáře si můžete poznamenat 14. a 15. srpna. 
V těchto dnech budou  letos v Divákách hody. Hrát bude 
dechová hudba Liduška.  
 

Odpady 
Svoz domovního odpadu – upřesněné 
termíny: 
9 .dubna (pátek) 
26. dubna (pondělí) 
 

V odpadovém hospodářství jsme všichni udělali velký 
krok kupředu. Převážná část odpadu, který ještě nedávno 
končil na různých černých skládkách je na sběrném dvoře 
v kontejnerech a boxech. Kolem silnice se občas objeví 
pytel s odpadem, ale to je výjimka a já nevěřím,  že by  
diváčtí  měli toto na svědomí, zvláště nyní, když se 
můžou bez problémů zbavit téměř jakéhokoliv odpadu. 
Od května přechází  odpadové hospodářství do vyšší 
sazby DPH (19%). Tím dojde ke zvýšení ceny kterou 
bude obec platit a to o 14 %. Důsledným tříděním odpadů 
a  nezakládáním černých skládek  pomůžeme jak 
životnímu prostředí ve kterém žijeme, tak peněžence z 
které platíme poplatky za odpady. Platí, že čím víc 
vytřídíme, tím méně zaplatíme. 
            

PŘIPOMÍNKA 
Termíny splatnosti jednotlivých poplatků: 
Odpady  -   do 28. února  
Psi          -  do 31. března  
Hroby     -  do 31. března 
 

Památné stromy 
V roce 2003 vyhlásil Městský úřad Hustopeče, odbor 
životního prostředí  na katastrálním území Diváky dva  
památné stromy. 
 
1. Dub letní ( Qercus robur) 
lokalita: jihozápadní část obce – u lesa 
obvod kmene (ve výšce 1,3m) :710 cm 
výška stromu : 20,5m 
výška koruny:  19,5m 
šířka koruny  :  19m 
 
2. Dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos) 
lokalita: Borgatně 
obvod kmene (ve výšce 1,3m) :270 cm 
výška stromu : 21,5m 
výška koruny:  21m 
šířka koruny  :  17m 
 

 Psi  
Pohyb psů po vesnici upravuje obecně závazná vyhláška. 
Mimo jiné pes smí na veřejné prostranství pouze na 
vodítku a s náhubkem. Situace, kdy  se  „Puňťa“ urve 
z řetězu a  než  dojdou zásoby, označí vše, co mu stojí 
v cestě, se stávají a 
asi se budou stávat i 
nadále. Kdo má 
psa, ví o čem 
mluvím. Je ale 
pravdou, že někteří 
psi  jsou více na 
ulici než na dvorku. 
Také pár  majitelů 
„vodících psů“, 
(neboli psů 
vedených na vodítku, si pojem „veřejné prostranství“  
zaměnilo s pojmem „veřejné záchodky“ a podle toho se 
také chovají. Je to bezohlednost vůči ostatním občanům 
obce a je to také přestupek, který již nebude řešen pouze 
domluvou!  
        
                                                                                                                    

 

Kultura  -  škola  -  sport 
Dětský karneval 
V neděli 14. 3. 2004 se uskutečnil v obecním sále dětský 
maškarní karneval a opět, jako každoročně, byl plný sál 
krásných, veselých, někdy i trošku uplakaných nebo 
stydlivých princezen, berušek, kuchtíků, myšáků 

loupežníků... Poděkování patří nejen Obecnímu úřadu, že 
pro děti nakoupil občerstvení a pěkné dárky, ale také 
především „děvčatům“ z naší divácké školky a školy: paní 
Dobrovolné, Skřivánkové, Rosívalové, Němečkové, 
Dostálové a Glocové. Za všechny děti i rodiče 
...Děkujeme!                                                                                                                                                   



Dětské hřiště 
Jak již bylo informováno 
v minulém čísle zpravodaje, 
vzniká před budovou školky a 
školy nové dětské hřiště. Po 
přípravných pracích, kdy bylo 
nutné odstranit starý trávník, 
obrubníky, a pak celý terén 
srovnat a zasít novou trávu, na 
čemž se podíleli  hlavně rodiče,  

přišla na řadu další fáze. Bylo to zajištění finančních 
prostředků na nákup  „zahradního nábytku“. Náklady byly 
výrobní firmou vyčísleny na 80 000,- Kč a je mým 
velkým potěšením vám prostřednictvím tohoto článku 
sdělit, že nečekané se stalo skutečností. Podařilo se totiž 
celou částku získat formou finančních darů od firem, 
organizací či jednotlivců. 
 Peníze darovali: 
Elmat Hustopeče - 5 000,- Kč 
Pramos Šitbořice a.s. - 20 000,- Kč 
Sdružení Hoško – 1 800,- Kč 
Wons Moutnice – 5 000,- Kč 
Dandy Diváky – 5 000,- Kč 
SSS Hustopeče – 5 000,- Kč 
P. Gratcl zub. laboratoř  Hustopeče 10 000,- Kč 
Ryšavý A. Diváky – 1 000,- Kč 
Honební společenstvo Diváky – 5 000,-Kč 
Kovi Břeclav – 5 000,- Kč 
sbírka ze vstupného na Šamany šou – 2 200,- Kč  
( zbytek 250,- Kč bude použit na dětský den). Významnou 
částkou 15 000 ,- Kč přispěla i další firma. 
 
Všem  těmto dárcům zaslouženě patří poděkování za to, 
že nezůstali lhostejní k našim dětem a umožní jim tak 
zdravě se vydovádět v  pěkném prostředí nového dětského 
hřiště.           Děkujeme!   
                
                                                                      pg 

Country bál – jaký byl? 
Dne 20. března, jako rozloučení s paní zimou a zároveň 
jako oslava vítání jara, proběhl v místním obecním sále 
country bál se skupinou Mlha. O její kvalitě jsme se mohli  
přesvědčit i na loňském bále. Chuť, s jakou tato kapela 
hraje, opět „nakazila“ dobrou náladou všechny příchozí a 
bylo příjemné pozorovat spokojené tváře či skotačení 
v rytmu country. Příjemným zpestřením bylo také dvojí 
vystoupení téměř místní country taneční skupiny. 
Obzvláště kankán v jejich podání sklidil bouřlivý potlesk. 
Svými hudebními pokusy se všechny přítomné v sále 
pokusila potěšit také místní kapela Čeholitr. Obzvláště 
nadějný bendžista Jirka Böhm se snažil a jistě zaslouží 
pochvalu. A když už jsme u pochval, je třeba pochválit a                         
poděkovat také Aleši Guldanovi, který odvedl se svojí                                                                                                                                   
rodinou nejvíce práce při přípravě této zdařilé akce; dále 
pak Jirkovi a Božence Němečkovým za trpělivost v Baru 
u Sladké Sú, tedy bufetu. Obecnímu úřadu též děkujeme 
za bezplatné zapůjčení sálu, což už jsme si v naší obci 
zvykli brát jako samozřejmost, ale  jinde tomu zdaleka tak 
není.  Takže?... Těšme se na možná někdy příště...                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                             
                                                                                               pg  

                                                                                                                                                 

Škola 
 Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny a 
zanedlouho se bude vyhodnocovat třetí čtvrtletí. První 
pololetí bylo uzavřeno k 29.1.2004 vydáním vysvědčení. 
 Od prosince až po současnou dobu uspořádala 
škola mnoho naučných, sportovních i zábavných akcí a 
soutěží. V plném rozběhu jsou naučné soutěže a 
olympiády – školní i okresní kola. Vítězové školních kol 
jsou v plné přípravě na okresní finále. V okresním kole 
dějepisné olympiády získala výtečné třetí místo Hana 
Rubešová a bude reprezentovat okres v krajském finále. 
V této soutěži skončil na pěkném šestém místě Ondřej 
Ludín. Oba dva součtem svých bodů dostali školu na třetí 
místo v okrese. Dalšího výrazného úspěchu dosáhla 
děvčata Jana Matýšková a Jitka Brychtová, když 
v okresním kole matematické olympiády devátých tříd  se 
umístila na pátém a šestém místě. Uskutečnila se také 
tradiční „Nikolčická laťka“ – závod  ve skoku vysokém. 
Této soutěže se zúčastnilo 106 závodníků z pěti škol. 
Z našich žáků dokázal zvítězit Dominik Všianský. Na 
stupních vítězů dále stáli: Klára Otřísalová, Tomáš 
Rabovský, Jakub Jelínek, Tomáš Stehlík a Marie 
Ludínová. Naši chlapci obsadili začátkem ledna 
v halovém turnaji v kopané druhé místo. Základní škola a 
SRPDŠ uspořádaly v sobotu 17.ledna 2004 Společenský 
ples v kulturním sále v Nikolčicích. Chtěli bychom touto 
cestou poděkovat všem, kteří nám přispěli darem do 
tomboly: OÚ Diváky, Lesní závod Židlochovice – polesí 
Diváky, MS Diváky, Rozsíval Bořivoj, Ludín Bořivoj, 
Majer Lubomír, Soukop Tomáš, Pohostinství Levák a 
učitelé ZŠ. Od 21.2. do 27.2.2004 jsme uspořádali 
lyžařský kurz na chatě Ostrá v Ostravici 
v Moravskoslezských Beskydech. Kurzu se zúčastnilo 
dvacet dva dětí a celou akci lze hodnotit jako velmi 
zdařilou. V únoru uspořádali učitelé se žáky maškarní 
ples, který se konal v tělocvičně a měl velmi dobrou 
úroveň. 
 Co připravujeme. V  dubnu proběhnou okresní 
kola olympiád v jazycích, zeměpise, matematice, fyzice, 
přírodopisu a v recitaci. Rozběhnou se také okrsková a 
okresní kola ve sportovních soutěžích, uskuteční  se 
tradiční Nikolčická lyra – soutěž ve zpěvu, Nikolčický 
pohár v kopané – turnaj šesti škol okrsku. Tradičně se u 
nás bude konat okrskové kolo v malé kopané mladších i 
starších žáků. V květnu potom začnou školní přebory 
v atletice, kopané, košíkové, na které navážou okrsková a 
okresní kola. Celá sportovní činnost školy potom 
vyvrcholí ve dnech 27. až 29.května, kdy uspořádáme 15. 
Nikolčické hry – mezinárodní soutěže vesnických škol 
v atletice, házené a kopané. Začátkem června uspořádáme 
ozdravný pobytový zájezd dětí a rodičů do Chorvatska. O 
všech akcích, které se budou konat, Vás budeme průběžně 
informovat v dalších číslech zpravodaje. Koncem ledna 
proběhl zápis žáků do 1. třídy. Pro školní rok  
2004 -2005 bylo zapsáno celkem 13 dětí. 
        
                                 Ředitel školy: PaedDr. Jaromír Čuta 
                                                                                 

 
 
 
 



Pozvánka 
Jako v minulých letech, tak i 
letos vás zvou místní rybáři na 
„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ na 
panském rybníčku, které se 
uskuteční poslední dubnový 
večer s možností setrvat až do 
prvního májového rána. 
Připraveno pro vás bude 

občerstvení pro tělo i pro duši v podobě piva, klobás, 
uzených ryb či hudebních pokusů místní kapely 
„Čeholitr“.                        
Proto neváhejte v tento poslední dubnový večer a přijďte 
si upálit svoji čarodějnici!! 
                                                                                       pg 

TJ Diváky 
Činnost organizace v zimních měsících jde většinou do 
útlumu. Diváčtí sportovci však nespali. Po vybudování 
střídaček pro hráče a zábraně pro fanoušky podél topolů, 
uskutečněné před zimou, se přestěhovali do kabin.  
V listopadu 2003 byl dán první impuls k významné akci 
týkající se rekonstrukce sociálního zařízení v kabinách TJ. 
V žádosti o finanční dotaci na tuto akci, podané na OV 
ČSTV Břeclav a Obec Diváky bylo mimo jiné řečeno:      

„Stávající stav zmíněných prostorů je nevyhovující “Dnes 
to již neplatí. V průběhu měsíce února provedla soukromá 
firma z Hustopečí rekonstrukci dle představ členů. 
Vznikla nová kabina pro rozhodčího, nové WC pro ženy a 
byla provedena generální oprava WC mužů. V konečné 
bilanci děkujeme těm, kteří se podíleli na rekonstrukci 
elektroinstalace, malování a konečných úpravách, včetně 
úklidových prací. Děkujeme touto cestou  Obci Diváky, 
která se velkou měrou podílela na financování akce. 
Zveme Vás všechny do tohoto sportovního stánku. Soutěž 
jsme začali hrát na domácím hřišti  28.3.2004. Sledujte 
propagační nástěnku u vchodu do místního pohostinství. 
   Pár slov ještě k parcele č. 2689/14, na které se nachází 
současné hřiště společně s přípravným. Již několik let se 
snažíme o převod z trvalého užívání do vlastnictví. 
Snahou je provádět údržbu celého areálu, který je svou 
plochou 13 440m2 velice náročný. Míníme uzavřít vjezd 
na hřiště podél potoka, kudy neukáznění řidiči vjíždí a 
otáčejí se na hřišti, kde dělají koleje a tím znemožňují 
sečení trávy. To, že jsme v lednu organizovali ples je již 
historií. Nyní nás čekají rekonstrukční práce na buňce, 

kterou budeme stěhovat od záchytné nádrže 
ke kabinám.  Pořád je co dělat. 

   
 

 Hekl Jaroslav, předseda TJ 

 

  Připravuje se ! 
 
9. května –     Den matek 
30.května –    Den dětí 
27.června –    Zlatá srnčí trofej – soutěž 
4. července –  Pohárový turnaj v kopané 

                    

 

 

 

 JEZUITÉ A DIVÁKY  
 
V roce 1578 daroval císař Rudolf 
II. Jezuitům herburský klášter 
v Brně, a tak Diváky a Vážany 
získaly novou vrchnost. Obě 
panství tvořila hospodářské zázemí, 
na jejich výnosu závisel chod 
koleje. Snažila se hospodářství 
zvelebit – v Divákách budují tzv. 
„Velký statek“ v areálu dnešního 
polesí, obnovují staré a zakládají 
nové rybníky (od Boleradic- 
Kukelník, Nový s mlýnem, Starý 
Za dvorem a U cihelny). K malému 
gotickému kostelíku provádí 
přístavbu: věž a část dnešní hlavní 

lodi až po boční oltáře. V r. 1601 
kostel konsekruje kardinál 
František Dietrichstein. Když je 
kostel r. 1605 vypálen Bočkajovci a 
řád vyhoštěn ze země, dochází 
k opravě až r. 1623. Jezuité 
nezapomínají na svůj hlavní úkol 
daný regulemi a diváčtí jsou vedeni 
k tomu, aby dosáhli křesťanské 
dokonalosti. To se daří. Vesnické 
společenství se stává největším 
skvostem a devízou Jezuitské 
koleje. V tomto pohnutém období 
zažívá vesnice svoji největší slávu 
ve svých dějinách – pozemský ráj. 
V období následné rekatolizace se 

stává vzorovou obcí, jakýmsi 
středověkým školícím střediskem 
pro celou českou provincii, včetně 
Slezska a Horních Rakous. 
Návštěvy církevních hodnostářů a 
světské šlechty si vynutily potřebu 
reprezentační budovy. Jezuité 
stěhují vrchnostenskou kancelář do 
Nového statku a ke staré budově 
(stará kuchyň v zámeckém areálu) 
provádí první fázi přístavby (dnešní 
kotelna a hlavní schodiště). 
S částí těchto velkých věcí na malé 
vesnici je spjat život „dobrého 
jezuity“, jehož v  krátkosti 
představím. 



   Páter Martin Středa (narozen 
11.11.1578 ve Slezské Hlavici, 
zemřel  25.8.1649 v Brně)  - 
charismatická osobnost našich 
národních dějin pohnuté doby. Pro 
své charakterové vlastnosti a 
nadpřirozené schopnosti byl  za 
svého života uctíván jako svatý, a 
to i jinověrci. Když v Praze předal 
funkci provinciála a rektora 
Karlovy university, vrátil se do 
Brna do funkce rektora Jezuitské 
koleje. Po několik generací si 
diváčtí vyprávěli jeho hrdinský čin. 
Stalo se to následovně: Když bylo 
divácké panství několikrát 
vypleněno cizími vojáky a v r. 1642 
vyrabováno domácí brněnskou 
posádkou, přijel se p. Martin Středa 
na tu spoušť podívat osobně. Svolal 
divácké do radnice, když v tom 
vtrhla do vesnice tlupa Švédů a 
začala rabovat. Naši předkové se 
rozprchli do lesů, kdežto p. M. 
Středa se posadil a mlčky četl 

zbožnou knihu. Švédové vtrhli do 
radnice, dlouho se nezdrželi a 
v panické hrůze prchali z vesnice. 
Nevysvětlitelná věc pro naše 
předky. Naše kněžna Muray-
Lewetzow naznala, že se asi 
vznášel v prostoru, jak se  o něm 
tvrdívalo. Toto a další přísežná 
svědectví sepsal s diváckými po 
smrti p. M. Středy hospodářský 
správce – měla sloužit jako podklad 
k jeho blahořečení. Další svědectví 
obsahovala následující: Pouhou 
motlitbou uzdravil čísi na smrt 
nemocné dítě, konal skutky 
milosrdenství, v době epidemií 
opatroval divácké zdarma některý 
podřízený (za všechny p. Melichar 
Koukal, který se zde nakazil 
morem). Rozsáhlou část tvořil 
výčet náboženských slavností, 
poutí, divadelních her a činnosti 
Mariánské družiny. Většina 
svědectví byla tzv. druhotná, 
z čehož lze usoudit, že soupis byl 

proveden až po uplynutí delší doby 
od smrti p. M. Středy a protože 
nebyl nikdy blahořečen, tak diváčtí 
přišli o „svého svatého“ a 
dokumenty sloužily k pobavení 
panstva a sloužících. 
 Při divadelních hrách 
náboženského charakteru 
provozovaných v Divákách  hráli 
studenti koleje a  jako kompars 
„hráli“ naši předkové. Která 
z okolních vesnic se může 
pochlubit tolikasetletou  tradicí – 
znáte některou? A to nemluvím o 
komerčním využití události se 
Švédy. O tom až v příští příloze. 
Tyto události nám nikdo nevezme – 
jak zámek. 
 Pro informativní charakter 
tohoto článku neudávám zdroje 
z kterých jsem čerpal. 
 

                                                                             Jaroslav Němeček 
                                               

 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Rok 2004 
 

Údaje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.1.2004 do 31.3.2004 

 
 
                                                                             
 
                
Narození:                                                                                            Úmrtí :                                                                                                               
22.1.   Kristýna Vráželová                                                                                                   14.1. Marie Ryšavá 
  4.2.   Viktor Raus                                                                                                               14.1. Radoslav Honzírek 
11.2.  Anastázie Zigáčková                                                                                                 8.3.   Marie Sáčková 
11.2.  Tomáš Gratcl 
23.2.  Přemysl Klimeš 
                                    
 

Blahopřejeme jubilantům : 
 
Leden: 
65 let          Macuš Anton 
67 let          Guldan Zdeněk 
70 let          Vodáková Jarmila 
72 let          Valíček Josef 
72 let      Gratclová Marie 
73 let          Gratclová Anděla 
74 let      Čurdová Blahoslava 
74 let      Kutálková Otilie 
75 let       Veverková Růžena 
78 let          Psotová Marie 
79 let      Ryšavá Marie 

Únor: 
61 let          Kilingerová Zdeňka 
64 let          Hájková Ludmila 
69 let          Tesař Miloš 
70 let          Rosívalová Květoslava 
77 let          Grunová Antonie 
80 let          Hanák Jaromír 
84 let          Hájková Amálie 
87 let          Bezděková Veronika 
 
 
 

Březen: 
61 let         Tesař Karel 
61 let        Čuta Rostislav 
66 let         Hájek Antonín 
68 let         Suchánek Stanislav 
71 let         Neugebaur Jaroslav 
75 let         Bínek František 
77 let         Gracl Ladislav 
80 let         Novotná Josefa 
81 let         Strouhalová Marie 
91 let         Matulová Josefa 



KNIHOVNA 
V  roce 2003 bylo v knihovně zaregistrováno 44 čtenářů, 
z toho 18 dětí. Výpůjček  bylo 1167, tj. průměrně 27 knih 
na jednoho čtenáře. 
V Obecní knihovně je k dispozici 4495 knih které jsou 
majetkem obce a další knihy z tzv. výměnného fondu knih 
Městské knihovny Břeclav. Tento fond má zajistit 
knihovnám větší počet titulů a čtenářům větší výběr. 
Knihy jsou na knihovně vždy cca půl roku, pak se mění za 
nové. Nyní je těchto knih v naší knihovně 64, mj. několik 

velkých encyklopedií ( Kronika 20. století, Zvíře, 
Encyklopedie myslivosti, …).   V knihovně jsou dva 
počítače s připojením na internet    ( jeden z dotace 
MKČR ), tiskárna a  scanner.  Registrační poplatek na rok 
2004 je pro čtenáře do 18 let 25 Kč, pro ostatní  50 Kč. 
Pro registrované čtenáře jsou další výhody, např. 
v platbách za internet.  Přijďte se podívat do upravené 
knihovny.   
  
                                                                              Eva Veverková                         

 

Po uzávěrce 
Kopírka 
Po několika větších opravách  odešla na  zasloužený  odpočinek  obecní  kopírka.  Měla  na to již právo, vždyť od roku 1995 
( 49547 Kč) zvládla 93 tisíc kopií formátu A4. Bez kopírky to nejde a proto byla zakoupena kopírka nová, formát A3 (40030 
Kč). Toto číslo občasníku je již z nové kopírky. 
  
Dětské hřiště 
Děti tuto novou „atrakci“  již navštěvují a zkouší co vydrží. Rodiče, projděte prosím s vašimi dětmi  hřiště a upozorněte je  na 
možná rizika úrazu. Než se  hřiště „okouká“  a zevšední  je riziko největší. Po oficiálním  uvedení dětského hřiště do provozu 
budou stanoveny i podmínky využívání. Vše  bude oznámeno prostřednictvím školy a školky. 
 
Oprava silnice – horní řádek 
Po projektové přípravě a šetření korunek v roce minulém je nová silnice na dohled. Zbývá dořešit jen dva pozemky, kterých 
se oprava dotkne. Jeden soukromý a jeden krajský, který má ve správě SÚS Břeclav.  V  souvislosti  s opravou komunikace 
upozorňuji majitele nemovitostí, kteří nemají hotové přípojky vody, že je nejvyšší čas.  Voda je  vedena v komunikaci a 
představa, že rok po rekonstrukci se bude znovu kopat je mylná. Také ti, kteří mají přípojku do kanalizace přes silnici a je na 
hranici životnosti  by měli uvažovat o rekonstrukci.  Po dořešení pozemků již nic nestojí v cestě nové podobě  „horního 
řádku“.  
 
Oprava kostela, školy a památníku osvobození 
Jsou  podány  žádosti o dotace  na uvedené opravy z několika dotačních titulů. Zatím nejsou žádosti vyhodnoceny a tak není 
známo, zda dotaci obdržíme či nikoliv. 
 

PROVOZNÍ DOBY 
 
Obecní úřad Diváky 
(úřední doba) 
PO             8:00 – 17:00 
ÚT – ČT    8:00 – 15:00  
PÁ             8:00 – 12:00 
 
Knihovna 
ČT            16:00 – 18:00 
 
Pošta 
PO , ÚT, ČT , PÁ     8:00 – 10:00 ,  15:00 – 16:00 
ST                             8:00 – 10:00 ,  16:00 -  17:00           
 
MUDr. Hubačová 
Zdravotní středisko Diváky: 
PO , ST           7:00 – 11:30 
 
Kadeřnictví Ilona Vintrlíková 
ST                     9:00 – 15:00 
ČT                    9:00 – 18:00 
 

Prodejna Jednota 
PO, ST              6:00 – 11:30 
ÚT, ČT, PÁ      6:00 – 12:00 ,  14:00 – 16:30 
SO                    6:00 – 10:00 
 
Prodejna Věra Havránková 
PO, ST, ČT       6:00 – 10:00 , 15:00 – 17:00  
ÚT                    6:00 – 11:00 
PÁ                    6:00 – 11:00 , 15:00 – 17:00 
SO                    6:30 – 9:30 
 
Hostinec 
PO                    zavřeno 
ÚT, ST ,ČT      15:00 – 23:00 
PÁ, SO             14:00 – 23:00 
NE                    10:00 – 21:00 
 
Hospůdka nad kostelem 
PO, ST, ČT, PÁ , SO, NE          14:00 – 22:00 
ÚT                                               zavřeno 

 
 



Z kronik 

Kronika dívčí školy klášterní v Divákách. 
Založena r. 1893 
Školní rok 1894/5 
Školní rok  1894/5  započal 1. září slavnými službami 
Božími a vzýváním Ducha sv. Pravidelně  vyučovati  se 
počalo dne 3. září. Zapsaných  dítek bylo celkem 67 a to 
v I. odd. 13, v II. odd. 22 a v III. odd. 32. Do mateřské 
školky zapsáno poznovu 60 dítek. 
Dne 4. října přítomny byly žákyně se svou učitelkou mši 
sv. na oslavu jmenin Jeho Veličenstva  císaře a krále Fr. 
Josefa ve fárním chrámu Páně. Podobně 19. listopadu 
slaveny jmeniny Jejího Veličenstva císařovny Alžběty 
obcováním slavným službám Božím v domácí kapli 
ústavu. Dne 15.října slaveny opět v ústavu jmeniny 
velevážené pí.zakladatelky.V předvečer mnohým vroucím 
přáním a slavnostními zpěvy projevily žákyně jakož i 
maličké ze školky mateřské své vzácné dobroditelce 
úctu,dík a lásku, jež ona blahosklonně přijavši hojně dítky 
vyčastovala a odměnila.V týž den poctil ústav návštěvou 
svou vysoce důstojný pan p. J. Veinlich generální vikář 
arcidiecéze Olomucké a ředitel kongregace naší. 
Dne 20.prosince odbývána slavnost vánočního stromku za 
hojného účastenství obecenstva mezi nimiž důst. pan 
farář,pan baron se svou rodinou a obecní výbor první 
místa zaujali.Slavnost zahájena proslovem důst. p. faráře. 
.Na to následovalo uvítání hostů, jež provedla žákyně M. 
Střelcova. Potom odříkávány dítkami básně vánoční.Na to  

poděleno bylo 12 nejchudších  dítek obuví a oděvem a 
ostatní dítky počtem 127 dostaly  po dvou kusích oděvu a 
značnou část  pamlsků. 
Dne 24. prosince na štědrý den dostaly chudé, pilné 
žákyně  Fr. Šťouračova, M. Němečkova a M. Ryšavá po 3 
zlatých známého stipendia. 
Jesličky byly pro nepříznivé počasí teprv dne 22. dubna 
otevřeny a přijato do nich  6 kojenců a  ve stáří do 3 let 12 
dítek. Učitelka, pěstounka a opatrovnice zůstaly tytéž. 
Dne 15. května  poctil návštěvou svou ústav c.k. okresní 
školdozorce p. Frant. Krček, byv přítomen vyučování 
počtům, čtení  mluvnici a zeměpisu. Odcházeje projevil 
svou spokojenost  s pobídkou, že se může zadati hned 
žádosť pro školu o právo veřejnosti. Jelikož velevážená 
pí. zakladatelka  na cestách po Francii meškala, zadáno 
teprv po jejím návratu dne 16. července. 
Dne 25. června  a 2. července  podniknuta přírodopisná 
vycházka do lesa s II. a III. odd., kdež se žákyně  
s rozličnými užitečnými seznamovaly rostlinami. 
Dne 13. července ukončen školní rok službami Božími a 
21. července teprv po navrácení  velevážené pí. 
zakladatelky  byla výstava ženských  ručních prací. 
 
V Divácích dne 22. červ. 1895   
                                                                                                   ně                                                                       

 
 
Ukázka ze soukromého dopisu jednoho z bratří 
Mrštíků.  Poznáte kterého ?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redakce Habrůvky žádá  přispěvatele, aby dodržovali 
termín uzávěrky , který bude vždy uveden na konci 
občasníku 
 
Termín uzávěrky dalšího čísla : 30.7.2004 
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