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 Jarní chvíle 

 

Na den sv. Eduarda 
 

V jarním teple potí se země,  k osmé hodině už vyjíždějí sedláci – 
setí všude v plném proudu. 
  Dědinou ke škole trousí se mládež; ale nevchází v přitmělou její 
síň. Na kládách pod topoly, kam sluníčko lije své nejteplejší 
paprsky – tam děti táboří, spolu se hašteří a nehnou se z milého 
toho výhřevu nebes, až teprv když ,,do školy“ zavelí od kostela se 
ubírající učitel. Pak je ticho pod jasnými topoly. Drobotina zmizí, 
ale ještě dlouho hlučí v lavicích, rozehřátá sluníčkem, rozdivočena 
jarem. Přejde ještě několik mší svatou posilněných babiček, stínem 
bezlistých stromů ke klášteru protáhnou se černé postavy sester a 
dědina tichne zas; už jen málokterý lidský tvor přejde ozářenou síň. 
  K polednímu na klády přisedli si odkudsi od Bzenca dva Slováčči 
s otýpkou sladkého dřeva a rancem semen na zádech. Odložili 
nůšky, stařík nacpal dýmečku a odpočívali v teple. Jak se tu pěkně 
sedělo! Dali se do hovoru s Petrášem, šourajícím se tudy na ranní 
svou ,,medicínu“.  
  Zahrádky rechtorovy dřímou ještě, dřímou, ale také už jen napolo. 
Pod suchý list skloněny jsou, pravda, všechny ještě růže, ale travka 
na pažitech už se zelená, ze země už od února tlačí se špičky lilií, 
zakvítá šafrán, kalichy k rozpuknutí nadýmají tulipány, novou, 
krásnou zelení nalívají se trsy petrklíčů. A tam na kopečku, na 
vrchu – jak se to nastrojila meruňka! Slita je růžovým květem a jen 
ty větvičky černé jako žíly rozbíhají se pod načechranou její 
ozdobou.   
  V terasovité zahradě paní Ebr rozkvetl už i mandlovník, po zdech 
jak růžové vějíře rozkládají se broskve.  
  Jaro tlačilo se do Habrůvky ze všech stran - - - 
  Je po poledni.  
  Děti sbíhají se kolem sladkého dřeva. Kdo má, koupí si; - kousky 
už jsou nařezány a jeden je za krejcar. Ale kdož ten krejcar měl! 
Děti mlsaly jen očima.  
  Ze zámeckých vrat s vychovatelkou vyšla komtesa a rovno 
k Slováčkům. Pan rechtor stojí u okna a vidí: komtesa hodila 
Slováčkovi cosi lesklého a za to skoupila všecko sladké dřevo pro 
děti. Teď je poděluje, děti přibývají, ze všech stran se to hrne jak 
na dané znamení; nesmělé ruce natahuje už bezpočetné množství 
malých těch postaviček - - a droboučké své dlaně nastavují i ti malí 
z dětské zahrádky. Dostává se všem.  
  Škola odpoledne voněla všechna sladkým dřevem a potajemnému 
přežvykování nebylo konce. Tománek Tomáš, náhle vyvolán, jak 
křeček musil napřed obě ,,škráně vypustit“ a teprv potom mohl 
odpovědět na otázku, který to byl rok, kdy Kolumbus před 
Amerikou padl na kolena; odpověděl: ,,Ejhle, země!“ 
  Slováčci, potěšeni dobrým obchodem, o dědinu dál šli nabízet 
svůj kmín, anýz, fenykl, marjánkové plevy a mák, cibulová, 
mrkvová, zelná, petrželová a divná jiná semena, která od dědiny 
k dědině ponášeli celou Moravu. - - -  

     
  V parku před zámkem, uprostřed okrouhlého pažitu, velikého jak 
louka, je pilno. Celá hraběcí rodina je tu shromážděna. I zahradník 
s hospodářem i vychovatelka s bledou miss (anglickou 
vychovatelkou) – kočí s komorníkem, lokaj s podkoním - - 
všechno to stálo a dívalo se doprostřed pažitu. 
  Tam ze širokých základů do výšky rostla skála vyrovnaného 
kamení a na skálu stavěli dělníci vysoký kamenný sloup. Hrabě, 
děti, hraběnka, vychovatelka, zahradník i hospodář a komorník – 
stále pobíhali od místa k místu, sem i tam, ten zase v onu stranu – 
měřili očima, měřili vtipem, radili, opravovali, přiskakovali, a 
přece znovu zas odhadovali kolmý směr sloupu. 
  Frau Ebr, Direktorswitwe, v lásce k chudým lidem vedla s paní 
hraběnkou neustále dostihy. Před nastávající zimou paní hraběnka 
všecky děti v Habrůvce podělí teplými i mlsnými dárky, lidé tomu 
říkají ,,kristám“ – K vánocům zas z Vídně své bedny posílá Frau 
Ebr. – Oblaží-li srdce hraběnčino nějakou tu nuznou chalupu za 
humny, najde srdce Frau Ebr rovněž tak nuznou a možno-li ještě 
nuznější chalupu na Rasovisku. – S pomocí a útěchou 
k nemocnému Vondráčkovi zajde lékař na útraty Frau Ebr, ale 
tentýž lékař zas na útraty hraběnčiny ošetřuje popukané nohy 
Babáčkové. Pazderová jednoho dne jde si vyprosit zlatku k Frau 
Ebr na mouku, druhého dne si jde zaplakat k paní hraběnce, že 
nemá zemáků. – A chudině habrůvské vede se přitom stále hůř a 
hůř.  
  I jinak a zrovna tak jemně spolu obě srdce zápolí na jiném, 
mnohem vznešenějším poli, než je láska k chudákům. Zámecká 
ctitelka domu božího darovala ke cti a chvále boží bohatě 
zdobenou a vlastnoručně vyšívanou přikrývku na oltář, ale ihned 
byla přikryta zase znova tak nádherným kobercem, který na stupně 
k stolu Páně rozetřít dala Frau Ebr. - - Tatáž paní před rokem zajela 
si až do Lourdes (poutní místo v jižní Francii) a koupila tam bílou 
sochu Panny Marie, kterou s opentleným a bohatě vypraveným 
průvodem  přenésti pak dala do kostela na pravou stranu oltáře, a 
zdálo se, že touto ranou už jednou provždy dobojován  byl 
nerozhodný boj dvou velkých srdcí. Ale pokořené srdce rázem 
vzchopilo se z nedlouhých rozpaků – a v parku před zámkem, kde 
se ještě donedávna z rozpustilých a snivých dob rokoka šibalsky 
z keřů ušklibovali amoreti (bůžkové lásky) s fauny (starověká 
přírodní božstva)  a  větvemi  stydlivě  se  přikrývala bílá těla nymf  
(starověká přírodní božstva) – tam rozhodla se postaviti vysokou, 
pevnou skálu a na té skále - - -  
  Na té skále stála ne už Lourdská – ale domácí Panna Maria.     
Podvolil se i hrabě sám – a uznal, že v máji nemůže být krásnější 
slavnosti v zámku, než když kolem sochy Panny Marie rozžehnou 
se všecka nastrojená, do různých barev zahrávající světla a kolem 
Panny Marie prozpěvovat bude shromážděný lid.  

 
                                              Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi II 
                                                                                                                ně 



Na sběrném dvoře jsme vybaveni na zpětný odběr i řady 
nebezpečných odpadů. Speciální kontejnery máme na barvy a na 
autobaterie, dále je možné odevzdat zářivky, elektro zařízení jako 
rádia, televize, počítače, ledničky a další. Spotřebiče musí být 
kompletní, ledničky včetně kompresoru a náplně plynu. Jediné na 
co nejsme vybaveni jsou léky a oleje. Léky se vrací v lékárně a 
oleje u prodejců. 
V současné době se snaží ministr Bursík prosadit zákon, který 
dramaticky zvýší cenu za skládkování. Pokud se mu to podaří, 
tak se z toho ...uplatíme. Za obaly platíme dvakrát. Poprvé, když 
je koupíme s výrobkem, podruhé, když se jich zbavujeme. 
V popelnicích platíme kila,  hlína, písek i odpad ze zahrádky 
zbytečně zvyšuje náklady za skládku, přitom tyto odpady lze 
přivézt na sběrný dvůr.  Proto - do popelnice opravdu  jen to, 
co nejde vytřídit.  
 
 

Agrotec Rally 2008      
 

30. a 31. května se uskuteční  IV. Agrotec Rally 2008, letos 
poprvé i jako součást evropského poháru FIA – zóna střední 
Evropa. V pátek jsou naplánovány dvě noční RZ – obě budou mít 
start v obci. V sobotu povedou přes obec dvě RZ. Bližší 
informace budou k dispozici před závody. 
 

 

Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané,  
 
čas běží a máme tady opět Velikonoce. Záměrně neříkám jaro, protože podle počasí a k nelibosti plynařů je jaro už od ledna.  
A co nás čeká v letošním roce ? 
  Soustředíme se na přípravu projektů a studií, které budou použitelné pro EU fondy. Následující roky jsou poslední možností, jak získat 
finanční prostředky právě z těchto fondů. Bez důkladné přípravy to ale nejde, proto připravíme další projekty. Zaměříme se především na ty 
grantové oblasti, kde je více finančních prostředků, kde je menší spoluúčast a kde je větší šance uspět. A které to jsou?  Především  programy na 
ochranu životního prostředí, na čistotu vod, na veřejnou zeleň a  programy na rozvoj a obnovu venkova  opravy, rekonstrukce a výstavba 
nových kulturních i sportovních zařízení, apod. 
  S přípravou jsou samozřejmě spojeny i finanční náklady, se kterými je počítáno v rozpočtu. Obec má také majetek, který stárne, vyžaduje 
údržbu i rozsáhlejší opravy. Budovy, které zatím marně čekají až na ně dojde řada jsou například obecní úřad, stará hasička, víceúčelová 
budova. Škola je průběžně opravována. Do dalších stavebních celků je nutné započítat cesty, chodníky, kanalizaci, hřbitov a mimo staveb pak 
veřejná prostranství, veřejné osvětlení, rozhlas a další.  Sami velmi dobře víte, že dům či jiný movitý majetek vyžaduje pozornost, myslím tím 
především finanční prostředky, které je nutné neustále investovat do nových a nových oprav a úprav. Protože jsme na vesnici, kde všichni bydlí 
„ve svém“, jistě velmi dobře víte o čem  mluvím.  
  Naše budoucnost  jsou naše děti, naše současnost jsou naši dědečkové a babičky, zkrátka senioři. Ti starší nám svoje již předali a právem od 
nás očekávají, že jim budeme vracet. Nejnověji je to donáška obědů ze školní kuchyně, dotujeme provoz ordinace lékaře. Dětem se nadále 
budeme snažit vytvářet co nejlepší podmínky pro vzdělávání i pro zábavu. Základ, který poskytuje škola je důležitý, proto investujeme nemalé 
prostředky do školy. Jednou to budou právě tito nejmenší, kdo bude obec řídit a směrovat. 
  Vážení spoluobčané, velmi krátce jsem Vám nastínil plány na letošní rok a částečně i na roky další. Není to přesný výčet, ale spíše seznam 
oblastí, na které se zaměříme, které jsou prioritou. Jak se nám bude dařit tyto plány plnit, posoudíte Vy. Věřím, že společnými silami dosáhneme 
co nejlepších výsledků. 
                                                                                                                                                                                                                Libor Veverka                                                                 

 

Zprávy OÚ 
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Rozpočet na rok 2008 
 
5. března byl schválen rozpočet obce na rok 2008. Rozpočtované 
příjmy 4.000.000,-Kč, výdaje  5.184.000,-Kč, financování 
1.184.000,- Kč. Financování je zůstatek z minulého roku  1.509.000,- 
Kč a splátka půjčky na vodovod 325.000,- Kč. 
 
Bilance roku 2007 
Na rok 2007 bylo rozpočtováno:  
 
            schválený rozpočet skutečnost k 31.12.2007 
Příjmy:   4.300.000,- Kč 6.648.982,34 Kč 
Výdaje:  4.641.000,- Kč 5.481.017,65 Kč 
 
 
SMS zprávy 
Připomínám možnost zasílat hlášení na mobilní telefony.  
K této službě  je  zapotřebí  mít   aktivní  mobilní emailovou   
adresu, ( s nastavením pomohu ).  Zájemci se mohou přihlásit na 
obecním úřadě. 
 
 
 

 

Psi.....................  

Neustále  přibývá stížností na nezodpovědné majitele psů, kteří vodí 
svoje mazlíčky na procházky, za účelem pokálení sousedovy 
zahrádky. Za tímto počínáním je jistě potřeba spatřovat dobrý úmysl  
pomoci sousedovi k maximálním výnosům  kvalitním hnojením a to i 
za cenu menšího vlastního užitku. Někteří šli dokonce ještě dále a 
snaží  se ještě víc – začínají hnojit i chodníky. Nastal čas, kdy je třeba 
začít tuto obětavou činnost po projednání v komisi finančně 
odměňovat. 

Hody 2007 
Termín hodů je 16. a 17. srpna 2008. Hrát bude DH 
Hornobojané. 
  

 
Odpady - třídění 
 



Kultura  -  škola  -  sport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ze života Mateřské školy 
 

Poslední informace o školních událostech jste se mohli dočíst v  
prosinci, v době, kdy byly v plném proudu vánoční přípravy. 
Slavnostní čas je již za námi a školní rok pokračuje.  
  V lednu se konal zápis předškoláků do 1.třídy, kde děti uplatnily 
svoje znalosti získané v MŠ. Hravou formou se cílevědomě 
připravujeme na školu. Také jsme se chystali na dětský karneval 
a na Velikonoce - svátky jara. Děti s paní učitelkou Ludmilou 
Stehlíkovou vyrobily krásnou velikonoční výzdobu do sálu, kde 
se pletly žíly a zdobily velikonoční vejce.  
  V únoru nás navštívilo maňáskové divadlo z Hodonína a opět 
přijede s pohádkou v červnu.  
  A je tu březen, sluníčko začíná svítit, v zahrádkách rozkvétají 
první jarní kytičky, probouzí se příroda a my se chystáme na 
velkou jarní vycházku, kde budeme pozorovat přírodu. V pondělí 
17. března jsme zahájili v bazénu v Hustopečích plavecký 
výcvik, který obsahuje 10 lekcí a bude končit 30. května. Na 
plavání jezdí 14 dětí.  V dubnu proběhne zápis dětí do Mateřské 
školy na školní rok 2008/2009. Na oslavu Dne matek budeme s 
dětmi připravovat kulturní program a taky přáníčka pro 
maminky. Společně s žáky 1.a 2. třídy pojedeme v červnu na 
výlet ,na který se jako každý rok velice těšíme.  
  Do konce školního roku nás čeká ještě spousta práce a akcí,  
které připravujeme. Máme radost, když se dětem něco podaří, 
pracují s chutí , chovají se k sobě kamarádsky a jsme rády, když 
se dětem v naší školce líbí.  
  Poděkování patří rodičům, kteří se zapojili do života Mateřské 
školy. Ať už to bylo vybavení třídy, oprava hraček, darování 
pomůcek pro práci, nebo finanční obnos na zakoupení nových 
hraček.  
  Přeji Všem   Veselé Velikonoce  a  jaro  plné radosti a pohody.                                        
................................Anna Rosívalová  
 

 

Dětský maškarní ples 
 

Každoročně se stává tradicí, že pořádá kulturní komise 
za aktivní spolupráce ZŠ a MŠ v Divákách  dětský karneval. 
V letošním roce se uskutečnil v neděli 24. února v 15.00 hod. 
Tato akce je mezi našimi nejmladšími velmi oblíbená a také 
rodiče i prarodiče se o ni zajímají. Chystají pro své ratolesti co 
nejlepší masky a je na co se dívat. V sále se toho dne sešlo 53 
masek a 56 dospělých. Byly zde i děti bez masek. Program, jak 
jej nachystala kulturní komise a učitelky  základní a mateřské 
školy, byl pestrý. Vedle tanců a soutěží losovaly děti i tombolu , 
dostávaly drobné cukrovinky  a občerstvení. Karneval byl 
obohacen o vtipné oblečení členů kulturní komise. Sál byl 
zaplněn a počtem přítomných konkuroval podobné večerní 
zábavě dospělých. Přejme si více takových akcí.  

             hj  
 

                 
 

Základní škola v Nikolčicích 
Je za námi již více než měsíc druhého pololetí šk.r. 2007 - 2008. 
To první bylo uzavřeno ve čtvrtek  31. ledna.  V tomto pololetí 
prospěli všichni  žáci, z toho s vyznamenáním 77 žáků, což je více 
než 50%  z celkového počtu žáků školy. V chování nebyly zjištěny 
žádné závažnější  nedostatky.                           
  Od prosince do prvních březnových dnů uspořádala naše škola 
několik naučných, sportovních i zábavných akcí a  dalších  se naši 
žáci zúčastnili v rámci okrsku Hustopečska i okresu Břeclav. 
V plném rozběhu jsou naučné soutěže i olympiády. Vítězové 
školních kol se připravují na finálová okresní kola.  Nejvýraznějšího 
úspěchu v tomto období dosáhl Vojtěch Novotný, který v okresním 
kole matematické olympiády 9. tříd získal výborné šesté místo. Na 
mezinárodní  soutěži ve skoku vysokém v Hustopečích pod názvem 
Hustopečské skákání se naši žáci taktéž neztratili. Daniel Petlák 
v kategorii mladších žáků dokázal získat 2. místo, další se umístili 
do 10 místa. Naši chlapci získali 3. místo v okrskovém kole ve 
florbalu.  Vánoční Nikolčické laťky se zúčastnilo celkem 80 
závodníků ze čtyř škol. Z našich zástupců zvítězili: Filip Čapka, 
Daniel Petlák, Jana Čutová a Kamila Šípová. Na stupních vítězů 
dále stáli:Jakub Slavík, Martin Čapka, Adam Hanák, Dominik Čuta, 
Pavel Novotný, Pavlína Honigová, Eliška Sokolářová a Veronika 
Putnová.  
  Od 27.ledna do 1. února jsme pořádali lyžařský kurz v Karlově 
pod Pradědem. Zúčastnilo se ho celkem 24 žáků školy. Tato akce 
měla velmi zdařilý průběh i díky dobrým sněhovým podmínkám. 
V lednu se uskutečnil v hale školy výchovný koncert a v únoru 
uspořádali učitelé se žáky maškarní ples, který se konal 
v tělocvičně. Koncem února se potom v hale školy uskutečnilo 
divadelní představení pod názvem Gotika. V současné době 
probíhají ve škole přebory ve stolním tenisu a šplhu. Ve školním 
kole zeměpisné olympiády zvítězili ve svých kategoriích Dominik 
Papež, Richard Všianský a Vojtěch Novotný. Jmenovaní budou 
školu reprezentovat v okresním kole, které se bude konat v druhé 
polovině března.                                                                                                                             
  Co připravujeme. Naši žáci se v březnu až květnu zúčastní dalších 
olympiád a soutěží v rámci okrsku i okresu. V dubnu se uskuteční 
tradiční Nikolčická lyra – soutěž ve zpěvu, uspořádáme turnaj 
v kopané pod názvem Nikolčický pohár. 
V jarních měsících se uskuteční přebory školy v atletice  i míčových 
hrách a celá sportovní činnost školy potom vyvrcholí  v květnu, kdy 
se naši žáci zúčastní Zelenických her - mezinárodní soutěže 
vesnických škol v atletice, házené a kopané. 

      Květen až červen jsou tradičními měsíci školních vlastivědných  
...výletů a naši žáci už v této době mají vybráno kam pojedou a kdy. 
...Tradičně  uspořádáme  dvě akce, které patří  k našim obvyklým 
...aktivitám  a to je ozdravný  pobytový zájezd žáků, rodičů, učitelů a 
...přátel školy do Chorvatska v první polovině června a letní dětský 
...tábor na Svojanově v závěru měsíce srpna.                                              
..  .Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2008-2009 proběhl ve dnech 
...22. ....a  23.ledna 2008. Zapsáno bylo celkem 19 žáků.                               

 Začátkem roku bylo vydáno stavební povolení na výstavbu 
kuchyně a jídelny v prostorách školy v Nikolčicích.. V současné 
době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Samotné 
stavební práce začnou o prázdninách v červenci. 
 Od neděle 9. března je v budově školy instalována výstava prací 
učitelů, bývalých i současných žáků školy. Zveme všechny 
k prohlídce, výstava potrvá až do konce června.  
 
                                                                     PaedDr. Jaromír Čuta 
 

 

Masopustní rej v obci Diváky 
 

Po dlouhé době organizovala kulturní komise v naší obci 
masopustní průvod. Již jen starší pamětníci mohou vzpomínat, 
kdy naposledy mohli zhlédnout podobné vystoupení. Nápad 
vznikl již na konci roku 2007 a dočkal se své realizace. Premiéra 
se vydařila v neděli dne 3.2.2008. Ten, kdo byl po obědě doma, 
mohl spatřit průvod masek, který procházel všemi zákoutími naší 
obce. Koňské spřežení vezlo na kočáře nevěstu se ženichem a 
malými dětmi. Za nimi pochodovalo na 30 masek místních 
občanů doprovázených hrou na harmoniky a zpěvem.  Několik 
lidí se k nim do průvodu přidávalo. Na mnohých místech byli 
pohoštěni, obdarováni věcnými i finančními dary. Přes dvě 
hodiny trvající veselí mělo vyvrcholení v místním pohostinství. 
Jídlo i pití bylo pro všechny přítomné a hospoda praskala ve 
švech.                                                                                       
                                                                                                      hj 

Maryša v Divákách  
  Mezinárodní den muzeí se bude letos slavit též v Divákách. V 
Památníku bratří Mrštíků, které spravuje  Regionální muzeum v 
Mikulově, bude 17. května 2008 v 17 hodin provedeno 
realistické drama Maryša. V případě nepříznivého počasí hru 
uvidíte v   obecním sále. Společné dílo bratří Mrštíků – Maryša  
Vám  představí brněnské divadlo Polárka.  
Občany obce Diváky co nejsrdečněji zve mikulovské muzeum. 
                                                      



Velikonoční tradice v kulturním sále                                

 

 

 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                 
 

 Plán kulturních akcí na rok 2008 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
                                                                       
 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Měsíc Den Název akce Organizátor 
Místo 
konání 

duben 30.4. Pálení čarodějnic Rybáři  u rybníčka 
11.5. Den matek  ZŠ, MŠ, OÚ kulturní sál  
16-18.5. Zvěřinové hody MS Diváky myslivna  

květen 30.-31.5. Agrotec Rally 2008 Agrotec-auto obec a okolí 
1.6. Den dětí OÚ a TJ hřiště TJ 

červen  22.6. 
Myslivost -soutěž 
pro děti MS Diváky 

myslivna a 
okolí 

červenec 6.7. 
Pohárový turnaj v 
kopané TJ hřiště TJ 

2.8. Náhlík Cap 2007 Náhlík Jar. hřiště TJ 
9.8. Záhumna - dědina TJ hřiště TJ 
15.8. Stavění máje stárci náves 

srpen 16.-17.8. Tradiční hody mládež náves, sál 

září 
Sportovní stezka 
Jiřího Bezděka OÚ okolí obce 

září Pouť farní rada Žarošice 
září Dýňová obec ZŠ a MŠ škola a obec 

září 13-14.9. 
Automobilové 
závody do vrchu ARC Kyjov  obec  

25.10. setkání důchodců OÚ kulturní sál  

25.10. 
Diváky a fotografie 
+ listy podzimu OÚ kulturní sál  

říjen říjen Drakiáda ZŠ a MŠ okolí obce 
22.11. vánoce 2008 OÚ kulturní sál  

listopad 30.11. Rozsvítíme stromek OÚ náves 
                        
13.12. 

Poslední leč - 
zábava MS Diváky kulturní sál  

prosinec 25.-26.12. Turnaj – stolní tenis TJ kulturní sál  

 

Letos již po druhé se uskutečnila v naší obci akce připomínající 
blížící se velikonoční svátky. Kulturní komise ji pořádala 
v sobotu dne 8.3.2008 v kulturním sále. S novým názvem 
vyjadřující tradice velikonoc jsme našim občanům ukázali 
metody zdobení vajec a pletení žil. A v tomto duchu byl také 
vyzdoben celý sál. Byly zde nádherné ukázky velikonočních 
perníčků věnovaných paní Ivanou Střelcovou. Velmi vkusně zde 
vystavovaly velikonoční předměty také paní Hájková Dana, 
Hanáková Alena, Sokolářová Romana, Sáčková Monika, 
Rosívalová Hana a Heklová Bronislava. Velmi pěknou výzdobu 
nám nachystaly děti a učitelky základní a  mateřské školy 
v Divákách. Jejich výrobky zdobily oponu, dva stoly a sloupy. 
Při vstupu do sálu byly vystaveny fotografie z letošní akce 
„Masopust“ a  „Dětský maškarní ples“. V rohu u opony byly 
prezentovány na monitoru počítače stovky fotografií 
z kulturních akcí pořádaných v loňském a letošním roce. 
V přísálí se opět pletly žíly (Hájek Luděk a Rosíval Květoslav 
st,) a v sále si mohli přítomní vyzdobit velikonoční kraslici pod 
odborným vedením paní  Lenky Tomkové, Květy Petlákové a 
Jitky Novotné.                                                                             hj 
 

 

  

 

Knihovna 
 

Ke dni 31.12.2007  bylo registrováno 42 čtenářů, z toho 17 dětí do 
15 let. Stav knihovního fondu  byl 4642 knih (3504 knih krásné 
literatury, 1133 knih naučné literatury) pro děti i dospělé. 
Z výměnného fondu z Břeclavi bylo zapůjčeno 369 knih. Výběr 
......knih je tedy dostatečně pestrý pro všechny čtenáře. Nově 
......přibude od dubna také 9 titulů časopisů: Dům a zahrada, 
......Bravo, Maminka, Českopis, Cinema, Mateřídouška, Méďa 
......Pusík, Lidé a země a ATM. 
 

......Přístup na veřejný internet je  zdarma. 

......Půjčovní doba: 

......PÁTEK     17-19 hod   

......NEDĚLE  10-11hod (kromě letních prázdnin) 
 

                                                            .Eva Veverková, knihovnice 
 
 

 

  Masopust - je třídenní lidový svátek. Slavil se ve dnech 
předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40 denní půst před 
Velikonocemi. Přípravou na masopust býval čtvrtek před  
masopustní nedělí, nazývaný „tučný čtvrtek“. Panovalo 
přesvědčení, že v tento den má člověk jíst co nejvíce, aby byl celý 
rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o „Masopustní 
neděli“. Po bohatém obědu se všichni chystali do hospody 
k muzice. Tancovalo se i v pondělí. Na mnoha místech se konal 
„mužovský bál“, kam neměla přístup svobodná chasa. 
  Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Vesnicemi procházely 
průvody maškar. U každého stavení se hrálo a zpívalo. Maškary 
byly odměňovány koblihami, vejci, uzeným masem, ale i obilím a 
penězi. Zábava končila přesně o půlnoci, kdy zatroubil ponocný na 
roh a rychtář či někdo z radních vyzval všechny, aby se rozešli 
domů.     Masopust byl zakončen tradičním „pochováním basy“ – 
na 40 dní konec hudebních a tanečních zábav. 
                                                                                                                               hj 
 

 
 

 

 

 JARO 2008 
 

23.3.  15 00   H.Bojanovice - Diváky 
30.3.  15 00   Diváky - V.Němčice "B" 
 6.4.   15 30   Diváky - Bořetice "B" 
13.4.  10 00   Kobylí "B" - Diváky 
20.4.  16 00   Diváky - Hustopeče "B" 
27.4.  16 00   Brumovice - Diváky 
 4.5.   16 30   VOLNO 
11.5.  16 30   Klobouky - Diváky 
18.5.  16 30   Diváky - Vrbice 
25.5.  16 30   Němčičky - Diváky 
 1.6.   16 30   Diváky - V.Hostěrádky 
 8.6.   10 30   Vranovice "B" - Diváky 
15.6.  12 45   Šitbořice "B" - Diváky 
 

TJ  Diváky 
                                                                        

Po zimní přestávce , kdy si všichni kromě výboru TJ snažili 
odpočinout od fotbalu a nabrat nové síly , jsme se v lednu opět 
vrhli do činnosti. Začalo to zhodnocením uplynulého roku na 
valné hromadě . Té se bohužel zúčastňuje stále méně členů . 
Byli bychom rádi, kdyby na nás současní členové nezanevřeli , 
došli nám říct, co děláme špatně a pomohli nám to zlepšit . 
Současně bychom mezi sebe rádi uvítali nové tváře a nemusí to 
být jen aktivní fotbalisté , ale každý, kdo se chce na našem 
sportovním snažení nějak podílet . 
  Do přípravy na jarní část sezóny 2007/2008 jsme  se pustili  
trochu  později  než  obvykle , ale snad to na výsledcích 
nebude znát . V současnosti máme v kádru tyto hráče : do 
konce června brankáře J.Fidlera , uzdravujíciho se druhého 
brankáře J.Stehlíka , mužstvo povede J.Sáček jako kapitán , 
dále by měli hrát : V.Sokolář, K.Rosíval, M.Mrhal, D.Matýšek, 
T.Podlucký, R.Čuta, B.Hekl, R.Stehlík, J.Valíček, J.Krejčí, 
M.Žemlička,V.Stejskal a nově do konce června J.Dostál z 
Nikolčic a M.Majer ze Šitbořic . Také by měl přijít V.Krátký 
přestupem z Boleradic . I když to vypadá , že hráčů je dostatek, 
není to tak vždy úplně pravda, viz. utkání v Hustopečích o 
deseti . Také do budoucna si můžeme dělat starosti, kdo bude 
pokračovat v našem snažení . Proto znovu vyzýváme všechny 
rodiče kluků , kteří chtějí, aby jejich ratolesti věnovaly svůj 
volný čas sportu , aby se spojili s námi a my je zaregistrujeme 
u nás a následně se budeme věnovat jejich fotbalovému 
rozvoji.  
   V tomto roce  nás opět čeká mnoho práce.  Přejme si, ať se 
nám dál daří reprezentovat naši malou obec nejen fotbalem , 
ale kulturností prostředí , které se snažíme na našem hřišti 
udržet . Nevkusné malůvky na střídačkách, rozbité láhve, 
nedopalky , krabičky od cigaret  a odpad ze zahrádek po okolí 
hřiště opravdu nechceme.  
  Ještě jednou o žáčcích. Já se svým synem chodím                                                       
na divácké hřiště a jezdím s ním do Šitbořic na tréninky 
přípravky , protože u nás si .nemá s kým kopnout. Kdo by se 
k nám přidal, bude vítán. 
                                                      Petr Sokolář, trenér mužstva 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Milí bratři a sestry, 
jsme téměř  na  konci  postní doby a   před námi jsou Velikonoce, největší svátky křesťanského světa. A tak se chci alespoň chvilku zastavit 
nad touto skutečností.  
  Rád bych si s Vámi připomněl utrpení, kříž a slavné vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Připomeňme si, že trpěl pro nás (pro každého 
jednotlivce), aby nás zachránil pro věčnost. Možná, že si tuto skutečnost během svatého týdne opravdu hlouběji uvědomíme: ale Jeho stálý 
příkaz, příkaz lásky, plníme nedostatečně. „Příklad zajisté dal jsem vám…“ A jaký příklad! Příklad takové lásky, která je schopna podstoupit 
to nejvyšší - utrpení a smrt. A co chce od nás? Jenom to, abychom milovali… a to především Boha, svého Otce, a Krista v něm, ale i jeden 
druhého navzájem. A právě s touto blíženskou láskou jsme na tom stále špatně. Co nám vlastně říká slovo „soucit“? Je to z naší strany jen 
plané litování těch, kteří trpí – anebo nás toto slovo provokuje k tomu, abychom přece jen něco vykonali? Jsme vychováváni a vychováváme 
k soucitné, plodné lásce? 
  Většinou všichni známe „Baladu horskou“ od Jana Nerudy. „Řekněte mi, babičko má, co že rány svírá, po čem člověk, těžce raněn, přece 
neumírá?“… a když se dítě dozví, že „rány hojí otevřené na tom lidském těle jenom divotvorná šťáva z jitrocele“, běží do sousedních polí pro 
jitrocel, jehož hojivou šťávou potírá rány na těle Kristově, rozpjatém na kříži v horském kostelíku. „Potírám tvé svaté rány, myju bok tvůj 
svatý – tělíčko zas uzdraví se, Ježíšku můj zlatý…“ 
  Promiňte „zázrak“, který se s Kristovými ranami udál ve fantazii básníkově, ale zamysleme se nad tím, co chce říci: co asi dokáže 
opravdová soucitná láska. Zkusme ji v sobě probudit! A protože víme, že cokoli jsme učinili svým bližním, samému Kristu Pánu jsme učinili, 
snad bychom mohli dát najevo, že jsme Jemu a svým bližním k dispozici. 

 
                                                                                   Velikonoční radost do všech dnů svátečních i všedních přeje   P. Jiří Topenčík 

 

 
 

víte, že ....                                              
 

Včelař Alois Mrštík 
 

Včelín A. Mrštíka stával vedle kostela nad dnešní starou poštou, v tehdejší školní zahradě. Autorem návrhu byl architekt Dušan Samo 
Jurkovič, tvůrce Luhačovic a Pusteven pod Radhoštěm. Dle dochovaných fotografií a akvarelu A. Bornemiszové byla tato drobná dřevěná 
stavba skutečným architektonickým skvostem. Celé průčelí, včetně čelních stěn úlů a krovů vyřezávané a vymalované lidovými ornamenty. 
Střecha pokryta šindelem s nezbytnou „makovicí“ (věžičkou) na vrcholu, charakteristickou pro Jurkovičovu tvorbu. Včelín byl příbytkem 
pro 12 včelstev, chovaných s velkou láskou. Od pradávna byla včelstva vnímána jako součást rodiny, a tak i u Mrštíků byla včelstva 
pojmenována buď podle specifických charakterových vlastností, nebo rodového jména královny. Kouzlo umocňoval celkový ráz zahrady – 
odborně šlechtěné ovocné stromy, okrasné keře a hlavně květinové záhony do té doby v Divácích nevídané, jejímž tvůrcem byl tatínek 
Mrštíků. Kolem starodávného klátu (příbytku včel) se po schůdcích sešlo do předzahrádky, kde před vchodem do školního bytu stála 
besídka, též dílo D.S.Jurkoviče. 
Své odborné i praktické znalosti předával A. Mrštík svým žákům. Podařilo se mu vychovat celou generaci odborně zdatných včelařů. 
Vyvrcholením jeho snahy bylo založení „Včelařského spolku pro Diváky a okolí“ v r. 1920. Z jeho žáků ve včelaření vynikli: Mikuláš 
Gratcl, včelmistr čs. Státních lesů a Jan Bernat, včelmistr velkostatku v Těšanech. 
                                                                                                                                                                                                  Jaroslav Němeček 
 

                    Myslivost 
 

Myslivecké sdružení Diváky po rozdělení se Šibořicemi a 
Nikolčicemi v roce 1993 působí v Divákách už 15 let. 
  Dne 1. března 2008 se uskutečnila výroční členská schůze MS 
Diváky, která měla za úkol zvolit nový výbor a revizní komisi na 
další pětileté období do roku 2013. 
  Již po páté byl do funkce předsedy MS Diváky zvolen pan 
Bořivoj Rozsíval, do funkce místopředsedy pan Ladislav 
Skřivánek. Již po třetí byl do funkce finančního hospodáře zvolen 
pan Rostislav Komárek, do funkce jednatele byl po druhé zvolen 
pan Květoslav Rosíval, členem výboru pro kulturní činnost byl 
zvolen pan Bořivoj Ludín a jako kynologický referent byl zvolen 
pan Jiří Studýnka. Na funkci mysliveckého hospodáře byl 
podruhé navržen pan Čuta Jaromír mladší. Do funkce předsedy 
revizní komise byl zvolen pan Libor Bínek a členy komise byli 
zvoleni pan Lubomír Ludín mladší a pan Pavel Dostál. Správcem 
myslivecké chaty na čísle popisném 114 je pan Ladislav 
Skřivánek, který má na starost případné zapůjčení chaty pro 
rodinné oslavy z řad občanů obce. Cena za zapůjčení je 500,-Kč. 
Myslivecké   sdružení   nabízí   případným   zájemcům   z   obce 
odprodej zvěřiny a to dle schváleného odlovu zvěře srnčí, 
mufloní a černé. Zájemci se mohou blíže informovat u 
mysliveckého hospodáře  pana PaedDr. Jaromíra Čuty. 

 

  Na dny 16. až  18. května 2008 připravujeme na naší chatě pro 
divácké občany zvěřinové hody ze srnčího, jeleního a černé 
zvěře. Bažantí polévku a zajíce na smetaně. Občané budou blíže 
informováni pozvánkou s jídelníčkem před konáním této akce. 
V neděli 22. června připravujeme pro děti z mateřské školky a 
žáky prvních až šestých tříd sportovně poznávací soutěž, která se 
uskuteční na chatě a umělé noře našeho mysliveckého sdružení. 
            

                                          Za nově zvolený výbor MS Diváky 
   Bořivoj Rozsíval – předseda 
 

 

Lidové tradice Velikonoc   
 

Oslavy velikonoc mají velmi starou tradici. V kalendáři 
nepřipadají na stejné  datum. Jsou to svátky pohyblivé, původem 
ještě z doby předkřesťanské. Kdy vlastně tyto svátky slavíme a jak 
se vypočítá jejich datum? Zásada je slavit Velikonoce po jarní 
rovnodennosti stanovené na 21. března, v neděli po prvním jarním 
úplňku. Lidové zvyky:    „Pašijový týden“.  
Popeleční středa – Středa před Božím hodem velikonočním patří 
ještě k postní době. Říkávalo se jí i Škaredá, Sazometná či Smetná, 
protože se toho dne vymetaly komíny 
Zelený čtvrtek  - Při večerní bohoslužbě zní kostelní zvony 
naposledy - odlétají do Říma. Umlkají až do Bílé soboty. Hlas 
zvonu nahrazují řehtačky a klapačky.  Pro své zdraví jezte něco 
zeleného (špenát, kopřivy, zelené saláty …). Když posnídáte 
pečivo nebo chléb namazaný medem, budete po celý rok chráněni 
před hadím uštknutím a žihadly vos a sršňů. Snídaně však musí být 
před východem slunce. Chcete-li mít ve studni stále vodu, vhoďte 
do ní chléb namazaný medem. 
Velký pátek  - křesťané mají den hlubokého smutku, na památku 
ukřižování Ježiše Krista. Dodržoval se přísný půst (žádné maso, 
vyjma ryb). Lidová víra: Otevírá se země, aby odhalila večer o 
Velkém pátku na krátkou dobu své poklady. 
Bílá sobota  - před kostelem se světil oheň 
Hod Boží Velikonoční – k této neděli patří beránek, mazanec, 
chléb a víno 
Pondělí Velikonoční – pomlázkami spletenými z vrbového proutí 
muži a chlapci šlehají dívky i ženy, aby byly po celý rok zdravé, 
veselé a pilné. Za to dostávají vajíčka, cukrovinky, pití, mašličky 
aj.                                                                                                  
                                                                                                        hj 
 

 



 Z kronik 
 
 
Rybářství 
 

Za dřívějších dob bylo u nás i ve vůkolních obcích mnoho rybníků. Statkáři zabývali se také rybářstvím, které se jim lépe vyplácelo, než –li 
jiné hospodářské podniky. V Divákách bývaly rozsáhlé rybníky. Hned pod  „Rozpíhlemi“ u samé vsi byl velký rybník, kde pole dosud  
slovou  „na rybníku“.   Druhý rybník byl nedaleka mlýna, třetí u lesa „ Pohleden“, u cesty vedoucí z Divák do Šitbořic, čtvrtý rybník byl 
nedaleko zaniklé továrny na sukno, rozprostíral se podél vrchnostenského lesa, pátý menší rybník byl v nynější panské zahradě za zámkem. 
Boleradice měly veliké rybníky, jak vidno z listiny Viléma z Víckova z r. 1549.  Také v Krumvíři bylo dříve několik rybníků. Staří lidé 
vypravují, že u Klobouk bývalo 11 rybníků. Dle staré listiny opata  zábrdovského a městské rady brněnské z r. 1546 byly  u Klobouk a u 
Morkůvek rozsáhlé rybníky, ve kterých pěstováno rybařství.  Rybníky u Morkůvek náležely městské radě brněnské, rybníky pod zaniklou 
osadou Přestavlky patřily klášteru zábrdovskému. Stala se úmluva s pány Brňany, že Morkůvští obdrželi svobodu dobytek svůj pásti na 
gruntech klobouckých, Kloboučtí naproti tomu, že směli v rybníku morkůvském dobytek svůj napájeti. 
                                                                                                                                                                                                         z pamětní knihy obce Diváky I 
 
          

Změna ve státní správě ČSR od 20. února 1948 
 

Stalo se tak z vážných důvodů, pro pracovní neschopnost Národní fronty, zjevný i tajný odpor reakce, činnost ÚNS znemožněna. Dne 
20.ún. složili tři ministři své mandáty tří stran NF. Čsl. nár. socialistické, Čsl. strany lidové, Slovenské strany demokratické. Demise pres. 
Edv. Benešem přijata. Vládu státu ČSR převzala nejsilnější strana: Komunistická strana Československa, s předsedou Klem. Gottwaldem 
v čele. Zavládl nový duch, nový správní řád, vláda pracujícího lidu, demokracie a pevné ruky. Odezva těchto nových událostí zasáhla až 
k nám. Učiněna pronikavá změna ve všem samosprávném a obecním vedení a  zřízení. Schůze MNV spolu s akčním výborem konala se 
dne  28.února 1948 v místnosti nár. výboru. Členům přečtena vyhláška ministra vnitra ze dne 25. ún. 1948 o přechodné úpravě odvolání 
členů národních výborů. Schůze ukončena pro nedostatek úředních pokynů. Členové MNV se vzdálili a akční výbor přikročil k volbě 
předsedy. ... 
                                                           z pamětní knihy obce Diváky III 
 

 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2008 

 
Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.1.2008 do 31.3.2008 

 
   
 
Narození:                            Sňatky:                                          Úmrtí :                                                                                                               
8.2. Barbora Knapková                         2.2    Martina Sáčková - Karel Paulík                         28.1.  Ing. Pavel Gratzl  
      
                                                                                                            

 

Blahopřejeme jubilantům : 
Leden:  
69 let     Macuš Anton 
71 let     Guldan Zdeněk         
76 let     Gratclová Marie             
76 let     Valíček Josef 
77 let     Gratclová Anděla 
78 let     Kutálková Otilie 
78 let     Čurdová Blahoslava 
79 let     Veverková Růžena 
82 let     Psotová Marie 
83 let     Ryšavá Marie 

Únor: 
60 let     Skřivánková Ludmila 
62 let     Tesařová Květoslava 
63 let     Kaňová Jana  
65 let     Kilingerová Zdeňka 
68 let     Hájková Ludmila 
73 let     Tesař Miloš 
84 let     Hanák Jaromír 
 
 
 

Březen :  
61 let     Horák Jan 
62 let     Hájek Lubomír 
63 let     Guldanová Evženie 
65 let     Tesař Karel 
65 let     Čuta Rostislav 
70 let     Hájek Antonín 
72 let     Suchánek Stanislav 
75 let     Neugebaur Jaroslav 
79 let     Bínek František 
81 let     Gracl Ladislav 
84 let     Novotná Josefa 

      
 
 
 
 
. 
. 
. 
. 
. 

                                                                                                                        85 let     Strouhalová Marie 

 
 
Termín uzávěrky dalšího čísla : 22.7.2008 
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