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Větry, dlouhé, kvílivé větry severovýchodní jak běsi honí 
se po kopcích. Svítí slunce, svítí, ale přijde mrak a tváře 
zas spálí ledový dech. Ve vzrůstu ustala travička, znovu 
svinul se rašící list, v sebe uzavřel se rozvíjející se květ. 
   „Já to decke říkám: Co do Jiřího veskočí, po Jiřím se 
sková,“ mínil starosta, vycházeje v průvodu radních 
z hospody.  
   Šli „kontrulirovat“ obecní hranice a mezníky. 
   Každým rokem tak na den svatého Jiří starosta 
s radními a některými výbory přecházejí od hranic 
k hranicím. Jeden nese mapu pozemkovou, druhý míru, 
knihu třetí, hlásní motyky, rýče a kolíky – odměřují, 
opravují hraničáky, zas měří mírou i krokem, hraničák 
odoraný pošinou na patřičné místo, jinde nahradí ztracený 
novým a zas jdou dál. – V poledne zatáhnou k „véměře“ 
do hospody, odpoledne posilněni jdou zas, a tak rok co 
rok na ten den, jako by svatý Jiří byl patronem všech 
zeměměřičů a hranečníků. 
   Ale – co to dnes! Jindy měření trvávalo dva dny a 
oslava svatého Jiřího tři noci. 
   „Kocmánek – dé mu Pánbu nebe – na svatýho Jurku haji 
vepřa dal zapíchnót a štvrtke piva jen se kutálele. A potem 
zas měřívali svó sílu tak, že na te slabší mosel dojet haji 
dochtor. A jednó – čert ví, jak to tak, jako be se beli 
smluvili – sešli se kdesi na hranicách s Lipůvskéma. Ti 
taky měřali. A dež doměřali, zatáhli v Lipůvce všeci 
z vobó dědin do presúza a dva dni bela Habrůvka bez 
véboru a bez hlave. To béval hjinačí Jurka než včil. Do 
dneška je z teho smích. Tenkrát pré celé habrůvské vébor 
blul, a jen pan starosta zvracel –„ byla vlastní slova 
přednosty Filipka, když celý nabubřený svatojirským 
obědem za stolem fajčil a vzpomínal a vzpomínal. 
 
NA  SVATÉHO  MARKA 
 
Brzinko ráno svolávaly zvony na mši svatou.  

 
              Když zem ztvrdlá suchem chřadne 
              neb strom v bělmě mrazem zvadne, 
              když mokrem hnijí luka: 
              hřích náš tresce tvá ruka. 
              Ach, vyslyš naše modlení, 
              odvrať od  našich stavení 
              mor, hlad, vojnu, soužení, 
               dej nám chléb každodenní. --- 
 
   To při mši svaté Habrůvka prosila v písni Boha všemohoucího. 
   A po mši chasa ze skob vyzvedala houpající se korouhve, hned 
přede mší kvítím a věnečky skvostně ozdobené habrůvskými 
stárkami, Hrózek vysoce zanotil litanii a průvod  -- za křížkem 
děti, za dětmi děvčata – kněz, farníci – hnul se z chrámu Páně do 
zelené přírody. Kloboučky  korouhevníkům nesla děvčata, a tak 
Habrůvka s knězem uprostřed a s hlaholivou prosbou na rtech 
vyšla na první zbožnou vycházku do zelenajících se nížin a 
pahorků, aby tu na kolenou v prachu a zeleňoučkém trávníku 
prosila Boha za úrodu a zaslouženou odměnu své práce. 
    Štiplavé ráno pohánělo chlapce k rychlejší chůzi. Náhle za 
křížkem, bočícím na silnici, došlo k hádce. V červené komži 
připlápolal kostelník. 
    „Tam ne, co nevíš!?“ chytil chlapce za ruku a křížek s dětmi 
obrátil na cestu ke Křovanům. 
    Mikša za křížkem huboval na Karla s křížkem. 
   „Decke to tak plete! Přeci na svatýho Marka decke se chodívá 
pod Špičák.“ 
   „Ale vždyť je to jedno,“ konejšil zas velebníček rozbrblaného 
kostelníka.  
   „Néni to jedno,“ vrčel už pro sebe kostelník. 
   „Od hromobití a bouřky vysvoboď nás, Pane!“ bylo slyšet 
vysoký a význačný hlas Hrózkův. 
  Zpívající Habrůvka  obhlížela svůj krásný, zelení a kvetoucími 
stromy vyšňořený kraj. 
 
       
 Ukázka  z knihy bří Mrštíků Rok na vsi  II 
                                                                                     ně 
 



 

Slovo starosty 
     

Vážení spoluobčané,  
 
po zimě, která ukázala, že dovede být i dlouhá a 
zasněžená,a po rozpačitém jaru se nezadržitelně blížíme 
létu.  
  V roce letošním nejsou naplánovány žádné  velké 
investiční akce, protože musíme splácet půjčku na 
vodovod  (325 000,- Kč  ročně) a také doplatit za práce na 
opravu silnice u hřiště a na Horním řádku (300 000,- Kč) . 
Přesto dokončíme opravu školy a provedeme další menší 
opravy a běžnou údržbu v obci. V lednu jsme vyměnili 
regulátor tlaku plynu a plynový kotel na VUB, což byla      
další neplánovaná oprava za  téměř 40 tis. Kč.  
Podle stavu  finančních prostředků  plánujeme nejlépe  
ještě v letošním roce  závěrečnou etapu opravy místního 
rozhlasu  Za Humny  v hodnotě cca 80 000,- Kč. 
   Firma Veselý z Břeclavi  dokončila pasportizaci 
kanalizace v obci  (komplexní zdokumentování  
kanalizační sídě)  v celkové hodnotě 105 000,- Kč. Tato 
povinnost pro nás vyplynula ze zákona o vodách. 
   K pravidelným výdajům  obce patří neodmyslitelně 
provoz školy a  školky, který obnáší stejně jako v loňském 
roce 250 000,- Kč. 
   Tolik k přehledu několika finančně významnějších 
transakcí v naší obci, které uvádím pro Vaši lepší 
orientaci v hospodaření  a    činnosti      obce.    V případě  
 

hlubšího zájmu  se můžete kdykoliv  informovat na 
obecním úřadě.  
   Od posledního vydání Habrůvky uplynula ne příliš 
dlouhá doba a já mohu znovu  konstatovat, že naše obec 
„žije“.Mám na mysli kulturní a jiné akce, které od ledna 
letošního roku obohatily a zpestřily náš život.  
   Patří k nim již tradičně velmi vydařený ples  
Mysliveckého sdružení v Divákách, hojně navštěvovaný  
dětský karneval  pořádaný  ZŠ a MŠ  Diváky, taneční 
zábavy pro mladé duchem či tělem v režii Hostince u 
Pážat  i stále populárnější Pálení čarodějnic,kterého se již 
na „profi“ úrovni  zhostili naši rybáři. 
   Nelze opomenout  ani  cvičení  žen, rodičů a dětí, stolní 
tenis pro děti  a  mládež a neúnavnou činnost  našich 
fotbalistů. 
     Rád bych na tomto místě poděkoval  za nás  všechny 
organizátorům  všech těchto akcí. Velmi si jejich práce 
vážíme. 
   A na co se můžeme těšit v nejbližší době? 
   Den matek oslavíme v neděli 8. května v 15:30 hodin 
v sále OÚ.  S programem vystoupí děti MŠ  a ZŠ.   
  
  V červnu naopak chystáme překvapení  pro děti. Jaké? 
Vše se včas dozvíte. 
 
 
      
                                                                  Libor Veverka

 

Zprávy OÚ 
Občanské průkazy 
V minulém čísle Habrůvky jsme Vás upozorňovali na 
termíny, ve kterých je nutné vyměnit stávající občanské 
průkazy za nové. Dnes Vám nabízíme následující pomoc 
se samotným vyřízením občanských průkazů. Do obce 
přijede fotograf a také pracovnice matriky, která Vám 
poradí s vyplněním žádosti. Nebudete tedy muset 
absolvovat cestu ani k fotografovi ani na matriku. Protože 
je tato akce závislá na počtu zájemců, žádáme všechny, 
kteří mají o tuto službu zájem, aby se předběžně nahlásili 
na obecním úřadě. Tuto akci by měli využít především ti, 
kterým končí platnost občanského průkazu v letošním a 
příštím roce. O přesném termínu budete informováni 
místním rozhlasem. 
 

60. výročí osvobození 
Vážení spoluobčané, 18. dubna jsme vzpomněli 60. 
výročí osvobození obce od německých okupantů a 8. 
května vzpomeneme konec války. Tuto událost nám 
připomíná památník, který byl postaven v obci v roce 
1975. Po třiceti letech ale památník potřebuje údržbu, 
která je paradoxně z důvodu zapsání památníku do 
seznamu kulturních památek v roce 1978 z finančního 
hlediska velmi náročná. Celý problém tkví v tom, že  na 
kulturní památky se vztahuje jiný režim než na ostatní 
stavby. Po provedeném místním šetření byly v loňském  
 
 

 
 
 
 
roce zástupci MěÚ Hustopeče, odborem regionálního 
rozvoje a památkového úřadu v Brně stanoveny podmínky  
a postupy, jak opravu provést. Cenová relace při opravě 
stavební firmou je v řádu desetitisíců, ale při opravě 
firmami, které mají oprávnění k pracem na kulturních 
památkách v řádech statisíců. Dotační programy jsou na 
památky každý rok vypisovány, ale památník osvobození 
v Divákách je asi pro výběrové komise příliš mladý na 
památku. Hledáme i další možnosti, jak uvést tento 
památník  do stavu, který bude důstojnou připomínkou 
konce II. světové války v naší obci. 
 

Odpady 
Zase ty odpady…, tentokrát ale nemám 
žádnou  výtku, ba naopak budu chválit. 
V Habrůvce č. 2 z roku 2003 jsem napsal, že 
naše obec bude v třídění odpadů i v placení 
poplatků brzy příkladem pro ostatní. Po roce a půl od 
tohoto článku mohu napsat, že se tak stalo. Pro většinu 
z vás už je třídění rutinní záležitostí.  V tabulce, kterou 
najdete v dnešním čísle Habrůvky jsou  uvedeny i nové 
druhy odpadů, které začínáme třídit nyní, a to krabice od 
mléka, ovocných šťáv, zkrátka tzv. „Tetra Paky“  a další 
obaly z papíru. 



Placení místních poplatků 
V roce 2004 byly uhrazeny všechny poplatky za odpady, 
hroby a také  za psy, které majitelé přiznali. V letošním 
roce jsou již uhrazeny poplatky u trvale bydlících z 99 % 
(někteří mají rozloženou platbu do splátek), několik 
chalupářů dostalo upomínku se složenkou a platby 
postupně přicházejí na účet. I přesto, že okolnostmi 
vynucené zdražení poplatků za odpad v letošním roce 
sáhlo hlouběji do našich peněženek,  nevyskytl se žádný 
vážný problém s úhradami.  
 

Oprava školy 
V letošním roce dokončíme opravu školy.  V těchto 
dnech jsme získali dotaci z rozpočtu  JM kraje - 100 tisíc 
Kč ‚ z obecního rozpočtu doplatíme dalších cca 100 tisíc 
Kč.  
 

Placení místních poplatků 
 

V  roce 2004 byly uhrazeny všechny poplatky za odpady, 
hroby a také  za psy, které majitelé přiznali. V letošním 
roce jsou již uhrazeny poplatky u trvale bydlících z 99 % 
(někteří mají rozloženou platbu do splátek), několik 
chalupářů dostalo upomínku se složenkou a platby 
postupně přicházejí na účet. I přesto, že okolnostmi 
vynucené zdražení poplatků za odpad v letošním roce  
sáhlo hlouběji do našich peněženek,  nevyskytl se žádný 
vážný problém s úhradami. 

Pozor ! 
Neustále vídáme na obci scény, za které by se nemuseli 
stydět tvůrci žádné telenovely. Osoby od domu k domu 
vesele pobíhající a zboží od dek přes  originál kožené 
bundy po hrnce ke koupi nabízející.  Nejedno oko 
nezůstane suché, když vidí, jak tito nešťastníci „odvržení“ 
od společnosti ve svém žigulíku musí si tímto způsobem 
vydělávat na živobytí. A tady končí telenovela a začíná 
realita. Neustále je využívána  lidská  dobrota,  důvěřivost 
a, promiňte, hloupost lidí. Zprávy o nájezdech těchto 
opálených suchozemských pirátů  plní    stránky   novin.    
Pod heslem: „co nevydělám, to dokradu“ vyjíždějí ráno co 
ráno  za svým „kšeftem“. Nebuďte bezhlavě důvěřiví, 
hlavně starší občané, i tam, kde zůstávají doma děti sami 
bez dozoru, nezapomeňte je znovu upozorňovat na možná 
rizika. Zatím se nás tento problém jakoby netýká. Je to ale 
reálné nebezpečí, které nesmíme podcenit. Až přijde 
někdo o důchod nebo úspory bude pozdě. Když v obci 
uvidíte bloudit tyto tzv. podomní prodejce, obětujte dvě 
koruny za telefon a zavolejte mně. Rád jim ukážu 
nejkratší cestu ven z obce.  
V poslední době je dalším rychle se rozvíjejícím  
odvětvím  sběr nebo spíše krádeže železného šrotu. 
Hlavně majitelé „potřebného železa“ uskladněného na 
místech nepřehledných, by si měli dát pozor.  
 

 

Kultura  -  škola  -  sport 
    

Základní škola v Nikolčicích 
 

Školní rok se přehoupl do druhé 
poloviny a už se vyhodnocuje třetí 
čtvrtletí. První pololetí bylo 
uzavřeno k 31. 1. 2005. 

Od prosince až po současnou dobu 
uspořádala škola řadu naučných, 
sportovních i zábavných akcí a 
soutěží. V plném rozběhu jsou 
naučné soutěže a olympiády – 

školní i okresní kola. Ve školním kole soutěže v recitaci 
zvítězili: Filip Vozdecký, Klára Blinkalová, Michaela 
Rozkydalová a Jana Hanáková. Ve školním kole 
zeměpisné olympiády se stali vítězi: Veronika Putnová, 
Roman Linhart a Libor Veverka.  Vítězové školních kol 
jsou v plné přípravě na okresní finále. V některých 
předmětech se okresní kola již uskutečnila. 
Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla Klára Blinkalová, která 

dokázala vyhrát okresní finále v recitaci a postoupila do 
krajského kola. V okresním kole zeměpisné olympiády 
získal vynikající druhé místo Libor Veverka a bude okres 
reprezentovat v dubnu v krajském kole. V okresním kole 
matematické  olympiády žáků  9. tříd získal  Miloš Gloc  
výborné 6. místo a  Ivana Novotná 8. místo.  

Ve škole proběhly  přebory ve stolním tenisu. Uskutečnila 
se také tradiční Nikolčická laťka – závod ve skoku 
vysokém. Této soutěže se zúčastnilo 93 závodníků z pěti 
škol. Z našich žáků dokázali zvítězit: Jakub Jelínek, Lucie 
Ženatá, Denisa Svobodová a Šárka Strouhalová. Na 
stupních vítězů dále stáli: Veronika Novotná, Tomáš 
Rabovský a Daniel Petlák. Naši chlapci v lednu dokázali 
zvítězit na tradičním halovém turnaji v kopané ve 
Vranovicích. Mladší chlapci obsadili na silně obsazeném 
turnaji v házené v Hustopečích výborné 2. místo, 
nejmladší chlapci skončili na 4. místě. 

 Od 2. února do 18. února 2005 jsme uspořádali lyžařský 
kurz na chatě Lesanka na Pastvinách v Orlických horách. 
Kurzu se zúčastnilo jen 21 dětí, protože několik jich 
onemocnělo chřipkou těsně před odjezdem. Akci lze 



hodnotit velmi kladně. Byly ideální sněhové podmínky a 
lyžovalo se na kvalitně upravených terénech sjezdovek 
v Dlouhoňovicích, Pastvinách a Čenkovicích. V rámci 
kurzu proběhly také závody. Ve slalomu zvítězili: M. 
Tesař a L. Vudková, ve sjezdu opět M. Tesař                     
a Š. Strouhalová, ve skoku na lyžích D. Všianský a Š. 
Strouhalová.  

Koncem února jsme v naší tělocvičně uspořádali 
„Maškarádu“, která měla zdařilou úroveň. 20. ledna se 
žáci 8. a 9. třídy naší školy zúčastnili televizní soutěže 
Bludiště, kterou pořádá televize Ostrava. I když 
nepostoupili do dalšího kola, vedli si více než zdatně. 
Přenos v televizi potom byl 24. února.  

Co připravujeme. V březnu a dubnu probíhají okresní kola 
olympiád v jazycích, zeměpise fyzice a v recitaci. 
Rozběhnou se také okrsková a okresní kola ve 
sportovních soutěžích. V dubnu se uskuteční tradiční 
Nikolčická lyra – soutěž ve zpěvu, Nikolčický pohár 
v kopané – turnaj šesti škol okrsku. Tradičně budeme 
pořadateli okrskového kola mladších a starších žáků 
v malé kopané v první polovině května. V tomto měsíci se 
také uskuteční přebory v atletice, házené a košíkové. Od 
26. května do 28. května se naše škola zúčastní 
mezinárodní soutěže v atletice, házené a kopané 
v Zelenicích  v okrese Trnava, kde budou naši žáci 
obhajovat prvenství. Začátkem června se uskuteční 
tradiční ozdravný pobytový zájezd dětí a rodičů, tentokrát 
do Itálie.  

V druhé polovině ledna proběhl zápis žáků do 1. třídy. 
Pro školní rok 2005-2006 bylo zapsáno celkem 16 
dětí.V průběhu prosince byla dokončena výstavba 
sportovních zařízení za školou. Jedná se o nové sektory 
pro skok daleký, skok vysoký a vrh koulí. Na jaře budou 
ještě položeny náběhové pásy z umělé hmoty. Touto 
cestou bych chtěl poděkovat panu Václavu Kosinovi za 
darování materiálu pro školní dílny. 

Na závěr bych chtěl všechny pozvat do naší školy. 
V budově je instalována výstava fotografií, fotomontáží, 
kreseb, maleb, aranžmá našich bývalých žáků. Je na co se 
dívat. 
                                                          Ředitel školy: PaedDr. Jaromír Čuta 

 

Divácký fotbal a areál TJ 
 

Fotbal v naší obci byl obnoven 6.3.1981. V roce 2006 
bude TJ slavit 25 let založení. V současné době však 
připravujeme program akcí k oslavě a řešíme nemalé 
problémy.Ty se týkají hráčského kádru, zapojení členů do 
činnosti TJ, majetkových problémů, které řešíme již 
několik let, financí, kvalifikovaných funkcionářů a v 
neposlední řadě údržbu areálu o rozloze 14 432 m2.
 Z tohoto důvodu jsme se rozhodli využít 
občasníku obce Diváky a obrátit se na Vás, občany. 
Ročně platíme všichni za odvoz odpadů, které můžeme 
ukládat do vlastních popelnic či obecních kontejnerů. 
Proto nemůžeme pochopit jednání některých našich 
spoluobčanů, kteří přes uvedené možnosti neustále 
navyšují nepovolené skládky kolem areálu, sloužícího ke 
sportovním aktivitám našich dětí, dorostu i dospělých. 
Dokonce jsou i takoví, kteří s odpadem nedojedou ani 

k černé skládce a obsah svých vozíků vysypou do středu 
pomocného hřiště či záchytného příkopu u topolů. Zde je 
na místě uvědomit si fakt, že přidávají práci těm, kteří se 
snaží ve svém volnu zajišťovat plynulý chod oddílu 
kopané v obci.      
 Když neřešíme černé skládky, zabýváme se 
přejezdy motorových vozidel po přípravném hřišti. Na 
hřiště je vjezd zakázán, pokud nejde o akci povolenou TJ. 
Nerovný terén nelze naší sekačkou udržovat. Doufáme, že 
tento článek si přečtou hlavně ti, kterých se týká. Věříme, 
že již nebudou přidávat práci dobrovolným aktivistům 
nejmasovějšího sportu na světě.  

 
 Skončilo zimní období, období přestávky mezi 
podzimní a jarní částí fotbalové sezóny. Z mužstva odešel 
na půlroční hostování do Nosislavi Hekl Bronislav. Na 
jaro jsme zaregistrovali nové hráče Josefa a Jakuba 
Valíčkových. Z dlouhodobého pobytu ze zahraničí se 
vrací Radek Čuta. Máme zájem i o ostatní divácké hráče, 
kteří jsou ve službách okolních klubů. Čekáme, že také 
projeví zájem posílit klub, reprezentující obec Diváky 
v okresních soutěžích. Tyto začali 27.3. Náš oddíl zahájil 
na hřišti Sokola Kobylí „B“. Na jednotlivé jeho zápasy 
budete zváni letáky umístěnými před vchodem do 
„Hostince u Pážat“.  Těšíme se na dobrou spolupráci 
s Vámi.                                                                                                                                  

 
                                                                           Hekl Jaroslav                                                                                                                                                                                                                                                   

předseda TJ 
 

 

Dětský karneval 
 
 
 
 

   Karneval pro naše děti 
připravili  zaměstnanci  ZŠ a MŠ   Ludmila Skřivánková, 
Jana Čutová, Alena Němečková, Hana Dostálová, Anička 
Rosívalová, Jindřiška Střelcová a Alena Hanáková, která 
v roli klauna upoutala všechny přítomné, provázela 
karnevalové odpoledne slovem, tancem i hrami. 
   Mezitaneční odpočinkové soutěže řídily učitelky 
s přihlédnutím k věku dětí. 
    Nejmenší zajíčci, princezny, princové, kominíčci, 
rytíři,“koloběžky“a jiní zdolávali „nástrahy“ prolézacího 
pytle, vlekli obří housenky po určené trase, lovili rybičky 
magnetkou, zvládali slalom kolem kuželek… 
    Školáci přenášeli pinpongové míčky na pálce, házeli 
hrací karty do krabice, běželi závod s míčem mezi koleny 
, jezdili po „hadovi“ (krabičku od zápalek  připevněnou 
na niti tahali po klikaté čáře),cvrnkali při chůzi do 
korkové zátky, házeli kruhy na kolík … 
    Na výzdobě sálu se podíleli žáci ze školní družiny pod 
vedením  vychovatelky Aleny Hanákové. Hudbu 
zabezpečil Aleš Guldan, občerstvení  obecní úřad. 
     Sál plný rozesmátých dětí v doprovodu rodičů , 
prarodičů  a  ostatních přátel svědčil o příjemné atmosféře 
na dětském karnevalu. 

                                                                                                                               
Ludmila Skřivánková, učitelka ZŠ 

                                                   

 



CO a JAK sbíráme a třídíme 
PAPÍR 

Do modrých pytlů můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, 
lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)  označené symboly uvedenými  níže. 
Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a 
hygienické potřeby.  

Doporučení: pytel použijte na obaly a malý papír, noviny apod. svažte do balíků.  

Obaly z papíru bývají označeny:  

                                                                             PAP             20              21               22 

SKLO : 

Do zelených kontejnerů můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo 
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.  

Obaly ze skla bývají označeny:  

                                                                           GL             70              71              72 

PLASTY  

Do bílých pytlů  nebo žlutého kontejneru můžete odhodit: sešlápnuté PET láhve od nápojů , kelímky, sáčky, 
fólie, výrobky a obaly z plastů,  které jsou označeny:      

                                                                                                             PET      1       HDPE    2       LDPE     4       PP        5          PS        6   

Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy 
apod.) 

KOVY   

Kovové odpady se odnášejí  na sběrný dvůr, při větším množství je možné dohodnout na OÚ odvoz traktorem. 
Do kovů patří konzervy, ale i umytá Al (hliníková) víčka např. od jogurtů, označená - 

                                                                                                                                                                               ALU                    

NÁPOJOVÉ KARTONY   

Do bílých pytlů ( NE dohromady s plasty) můžete odhodit: nápojové kartony (od mléka, džusů, vína a dalších 
nápojů).  Obaly nedávejte do pytle s ostatním papírem. Obaly musí být čisté, bez zbytků nápojů a stlačené.  

Obvyklé označení :  

                                C/PAP         81            84 

Sběrný dvůr  
Sběrný dvůr je otevřen každou lichou sobotu od 8:00 hod. do 10:00 hod. Můžete přivážet výše uvedené 
odpady a  následující druhy odpadů:  

 Kompostovatelný odpad: větve – nařezané do otýpek, listí, tráva, apod. 
Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), 
umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky  

 Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.  

 Nebezpečné odpady : zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, 
barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.  

 

 !!! Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby odevzdávejte v lékárně. !!! 

                                Další pytle je možné si vyzvednout na sběrném dvoře, nebo na OÚ 



 

Vzpomínka na papeže Jana Pavla II 
V tyto dny, kdy vám píšu těchto pár řádků, jsme všichni křesťané a  lidé dobré vůle  hluboce zarmouceni nad smrtí našeho 
papeže Jana Pavla II. Možná, až vy budete tyto řádky číst, tak už budeme znát i jméno nového „svatého otce“. Ale dovolte 
mně, abych i já, alespoň krátce, se zastavil u našeho papeže Karola Wojtyly. 
   Myslím si, že jeho smrt z něj vytvořila kult osobnosti, snad i legendu, jež se do mnoha lidských srdcích vepsala zlatým 
písmem. Mnoho lidí v něm vidělo předobraz Boha na zemi. My ale víme, že Bohem nebyl, že byl jedním z nás. I on snášel 
různá utrpení, a to s pokorou, on miloval lidi a vždy dokázal odpouštět. Odpustil i svému skorovrahovi. Mluvil o tom, co lidé 
kdesi hluboko uvnitř cítí, po čem touží a co se bojí vyslovit. Byl neuvěřitelně lidský a celému světu ukázal, že i stárnoucí 
člověk je živá bytost se svými sny a ideály, která nepatří do sběru a zaslouží si úctu a uznání, i když není papežem. 
   Jan Pavel II lámal bariéry mezi lidmi i náboženstvími. Stavěl most od srdce k srdci. Vypracoval se v úžasnou osobnost, na 
kterou svět nezapomene. Lidem dával sílu a novou naději, byl milován i nenáviděn. 
   Až do poslední chvíle zůstal svůj a to bylo na něm to krásné. Až když papež navždy odešel na druhý svět, tak si plačící svět  
uvědomil, koho v něm ztratil. Takovéto silné osobnosti se nerodí každý den. Ale, přátelé, nezoufejme. Milovaný papež sice 
odešel, ale ten, kdo si ho zvolil,Bůh, nám zůstal. Budeme-li milovat Boha, snažit se žít tak, abychom se později sami za sebe 
nemuseli stydět, bude nadále žít v našich srdcích. 
  Přejí vám krásné stávající dny, stále ještě velikonoční – což jsou dny radosti ze Zmrtvýchvstalého Krista. Rád se s vámi i 
nadále budu setkávat u nás v Divákách, v našem kostele, ale i mimo něj. 
 
                                                                                                                                                                    Váš otec Jiří Topenčík 
 

Víte, že .... 

Cyrilometodějské milenium 
1863 
 
 
  Již jen ojedinělé pouťové obrázky 
a kovové svátostky připomínají 
největší událost 19. století 
v dějinách Moravy. 
  Když Josef II. zrušil velehradský 
klášter a poutě, věřící i pouťoví 
prodavači přes zákaz tento dávný 
zvyk každoročně 9. března 
zachovávali.Časem nevšímavostí, 
lhostejností a vandalismem klášter i 
chrám pustnul,střechou zatékalo, 
boční oltáře byly  poškozené,na 
stěnách viselo jen několik 
potrhaných obrazů. 
Za tohoto stavu se začalo uvažovat 
o oslavách. Oficiální místa mlčela, 
oněmělá  děsem z panslavismu. 
Zatím co ve zbídačeném Slovensku 
vládla příznivá tendence 
v tradičních baštách B.Bystrici / 
farář Slota / a Trnavě / 
M.Tomaškovič / , v Čechách se 
objevovali odstředivé tendence, 
např.: kdoví jestli Bořivoj byl 
vůbec pokřtěn  Metodějem, víru že 
obdrželi r. 845 z Německa, atd. 
Opakem byli naši bratři Chorvaté, 
Slovinci, Bulhaři, Poláci v Hnězdně  
a Lužičtí Srbové.Tam všude vládl 
čilý ruch na přípravu oslav. 
  První oslovil veřejnost svým 
„Provoláním“ v časopise Hlas 
velehradský farář K. Molitor. Jako 
první se ozvalo Přerovsko a 

Dietrichsteinové. Po oficiálním 
povolení rozsáhlejších sbírek se 
přidala šlechta, různé spolky, prostí 
lidé, prakticky celá Morava. 
Činnost řídil výbor Matice 
velehradské. Výbor zaslal do 
Vatikánu  žádost o přeložení svátků 
z 9. března na 5. červenec, kdy je 
počasí příjemnější. Díky věcným a 
finančním darům se okamžitě 
započalo s obnovou chrámu a 
zdevastované kaple Cyriliky. 
  V Čechách se nakonec slavilo ve 
všech kostelích 9. března. Na 
Velehrad přišli poutníci z celých 
Jižních Čech. Během jubilejního 
roku navštívilo Velehrad přes půl 
milionu poutníků, z toho během 
osmidenních oslav  na 200 000 
poutníků. Velehrad přivítal také 
kardinála,arcibiskupa, tři biskupy, 
12 prelátů a 1758 kněží. Kloboucké 
děkanství vykonalo pouť, včetně 
Diváckých, na svátek Nanebevzetí  
Panny Marie. Díky obětavosti 
vlaseneckých kněží se uskutečnila 
oslava, v kterou před pár lety 
doufal jen málokdo. Za všechny 
jmenuji podpřevora z Rajhradu  
Řehoře Wolného, hustopečského 
děkana  Ed. Stuchlého, dr. Xaveria         
Škorpíka, děkana z Kučerova, 
jehož obdivovatelem byl i divácký 
farář Klement Gottwald.    
  Kromě církevních oslav proběhla i 
okázalá národní slavnost 
uskutečněná  25. a 26. srpna 
v Brně. Z Čech přijeli vlakem 
Palacký, Rieger, Purkyně a 1500 
hostů pod  25 prapory. Další vlak 
přivezl hosty z celé Moravy, takže 
nakonec se v      Lužánkách     sešlo  

na 20000 hostů. 
 Zvláštní pozornost byla oslavě 
věnována na Kloboucku, tehdy 
nejpokrokovější části Jižní Moravy. 
Kloboucký starosta Wurm 
zorganizoval  na oslavy jízdu na 
koňských povozech. A tak 
z Klobouk a ostatních vesnic 
regionu jelo na oslavy na 600 
povozů s lidmi oblečenými ve 
svátečních krojích.Provokativně 
projeli po dnešní Masarykově  třídě 
přes Náměstí Svobody až do 
Lužánek. Sešli se tehdejší moravští 
velikáni – dr. Šrom, poslanec 
Mathon, dr. Lachnit, dr. Škorpík, 
Ignác a Josef Wurmové a další. 
  Oslavy začaly  mší u Minoritů, po 
mši následovala návštěva hrobu L. 
Dobrovského na Starém Brně. 
Odpoledne  se sešlo na 1100 
zpěváků, sbormistrem byl 
Křižkovský. Zpívali se písně 
cyrilometodějské, vlastenecké a 
národní. Druhý den byl zahájen 
koncertem  v městském divadle. 
Odpoledne  pak byla „Národní 
beseda v Pisárkách“ za účasti všech 
sborů, poté taneční zábava. 
  I když obecní kronika 
nezaznamenává vzpomínky na tuto 
událost, pouze jmenuje některé 
místní přátele J. Wurma, je možné,  
že v některých selských rodech o ní 
existuje povědomí. 
    K mileniu vznikala v každé 
vesnici spousta cyrilometodějských 
pověstí, do dnešní doby se jich však 
uchovalo málo. O tom  až v příštím 
čísle. 

                                                                                                                    
Jaroslav Němeček 



Z kronik 
 

Poznámka k roku 1929 
 
Kostra skrčka byla objevena na pozemku „Díle nad 
Starým rybníkem“, dne 13. listopadu 1929. Jan Vystoupil 
z č. 6, tohoto dne na svém pozemku oral, pluhem zavadil 
o předmět, při bližším ohledání poznal, že je to lebka 
člověka. Oznámil to řídicímu učiteli naší školy, p. ctnt. 
Pelejovi a tento pak se žáky vykopal z hloubi asi 1  m 
celou kostru skrčeného člověka z doby pohanské. Doba ta  
 
 
 
 

 
 
se udává 1000-500 let před Kristem, mrtvoly se ukládaly 
do hrobu v poloze skrčené. Pan řídicí ctnt. Pelej druhého 
dne kostru zabalil a poslal po žácích do Krajinského 
musea do Klobouk. Místo ono je za domkem Jindřicha 
Tesaře č.196 a těch hrobů snad tam bude skryto více, jen 
že jsou to pole užitková, nedají se tu žádné pokusy 
opakovati. Opodál tohoto místa s kostrou, vykopali bratři 
František a Jaroslav Střelcovi č. 26 z hloubi asi 60 cm. 
pohanskou popelnici. Byla úplně na střepiny rozpadlá a 
jevila stopy hrubého vypracování. 

 
         Vilém Pernikář,                   Pamětní kniha obce Divák,1930 

                                         
                              ně    

 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Rok 2005 
 

Údaje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.1.2005 do 30.4.2005  
 

                                      
                                                                             
 
             
Narození:                                                                      Úmrtí :                                                                                                               
2.3.  Tereza Bartošová                                                                                          25.1. Františka Heklová 
6.4.  Filip Guldan                                                                                                  28.3. Josef Sedláček                
                                                                                                                             

Blahopřejeme jubilantům : 
 
Leden:                                         
66 let    Macuš Anton 
68 let    Guldan Zdeněk         
71 let    Vodáková Jarmila        
73 let    Gratclová Marie             
73 let    Valíček Josef 
74 let    Gratclová Anděla 
75 let    Kutálková Otilie 
75let    Čurdová Blahoslava 
76 let    Veverková Růžena 
79 let    Psotová Marie 
80 let    Ryšavá Marie 
 

Únor: 
60 let    Kaňová Jana  
62 let    Kilingerová Zdeňka 
65 let    Hájková Ludmila 
70 let    Tesař Miloš 
71 let    Rosívalová                      
…...…       ..Květoslava 
81 let    Hanák Jaromír 
 
 
 
 
 
 

Březen: 
60 let    Guldanová Evženie 
62 let    Tesař Karel 
62 let    Čuta Rostislav 
67 let    Hájek Antonín 
69 let    Suchánek Stanislav 
72 let    Neugebaur Jaroslav 
76 let    Bínek František 
78 let    Gracl Ladislav 
81 let    Novotná Josefa 
82 let    Strouhalová Marie 
92 let    Matulová Josefa 
 

Duben: 
62 let    Bezděková Marta 
63 let    Chalupná Jana 
65 let    Kilinger Jan 
75 let    Komárková Božena 
80 let    Němečková                
………………Květoslava 
 
 
 
 

                
 
 
 
Termín uzávěrky dalšího čísla : 1.8.2005 
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