
HABRŮVKA 
 

Občasník obce Diváky                                                                                          

Číslo 1 

duben 2009 
                                                                                                                                                                           
  
 
 
 
. 

 

SVATÝ  TÝDEN 
   
...Už od jedenácté scházeli se chlapci z celé dědiny na můstku 
nedaleko kostela. Byli ozbrojeni roztodivnými nástroji. Ten měl 
klapačku, ten řehtačku a jiný zase děsně drnčící kolo brkáčů. Tu to 
škrtlo, tam to hrklo, jinde se zase brkáč rozřehtal jako ošklivý hlas 
straky, a klepání a vrzání nebylo konce. Dobíhá nový zástup, a také 
to mezi nimi vřeští. Předešlí je obstoupili a prohlížejí si zase jejich 
nástroje. Posuzují, zkoušejí, obdivují, haní a jen nejvážnější z nich 
sedí stranou opodál a s brkáči mezi koleny mlčky a jaksi pohrdlivě 
přihlížejí k vádě ledva plínkám odrostlých špuntů. Dnes všichni 
mají býti kolegy. Ti nejmenší spokojit se musili jen drobnými, na 
trhu koupenými řehtačkami a dřevěným tenkým jazykem na 
ozubeném kolečku. Jediné jeho zatočení, a koně, jsou-li nablízku, 
vzpínají se k nebesům. 
  Jiní mají klapačky jako ministranti. Přihrnuli se chlapci tesaře 
Vojtka. Už dávno před Květnou neděli pronikla malým národem 
dobře zaručená pověst, že se Vojtkovi kluci dostaví s hrkačkami 
naprosto nové a nikdy nevídané soustavy. A měli! Veliké, silné, 
z dubového dřeva, které pod levým paždím mačkali jako dudy, 
zatímco pravá ruka otáčela klikou, a s tou zase ve spojení bylo ne 
jedno, ale šest takových ozubených koleček, jakými hrkali ti 
mladší po jednom. Když promluvil pekelný ten nástroj, chňapaly 
po uších ruce všech. 
    Přišel i Plhalů Honzík a ten měl už dokonce celý tragač a také 
tak zařízený jako ty dudy, jenomže byl o kolečku jednom. Celý 
prostor tragače byl zabedněn dubovou deskou a o tu se otáčelo 
ozubené kolo. Nástroj starý a všem už dobře známý, ale pohodlný. 
„Tuze dobré,“ vysvětloval Plhal,  „člověk nepotřebuje točit, 
nepotřebuje klapat a rukou pohazovat a bůhvíjak se vykrúcat, jen 
jede, jede, tragač se točí a je z toho rámusu víc, než kdybys těch 
gajd tady měl přes milión,“ dodal a zcela vážně poslintal tak svojí 
poznámkou zcela nový a nikdy pokud neslýchaný vynález 
Vojtkových gajd. 
  Vojtek zlostí zaslzel a místo odpovědi vydal z poslintaného svého 
nástroje takový rachot, že Plhalův tragač byl proti němu nic. Nic, 
nic, nic, lítalo z obou stran, až Plhal na hlavu pozdvihl ohromný 
svůj verk. A byly by oba ty pěkné nástroje vzaly nějakou vážnou 
pohromu, kdyby nad stranami nebyl zvítězil obecný zájem všech: 
nadělat po dědině tolik lomozu a tolik neplechy, jaké pamětníkem 
nebyl posud nikdo z celé dědiny, ani stařeček Dóbek, ani stařeček  
Chalupa, ani – a vůbec nikdo.Chlapců přibývalo stále víc a více. 
Pod můstkem a na můstku už se toho hemžilo jako much. Hrkačky 
nezahálely. Skřek tragačů a gajd byl strašný.  
 

 
 
 
Jediného vrabce nebylo vidět po stromech, kde jaká slepice ještě se 
toulala v blízku,   
zalítla do dvora. Psi jen zdaleka obcházeli kolem a ještě s tím 
charakteristickým držením těla a ocasu, aby, když by toho kázala 
potřeba, rychle se mohli dát na útěk.  
  „Běž, běž, honem, ať nezmeškáš,“ křičí ještě Prudková před 
domkem, ze dveří vystrkujíc svého Frantu, uřvaného, smočeného 
pláčem, s řehtačkou v levé a krajícem chleba v ruce pravé.  
  Odnaproti vyšla s proutkem kovářka a odháněla husu s housaty. 
  „Deť huž to néni k vydržeňó,“ vzpínala k ní ruce Prudková ze 
dveří. „Vod božího jarmarku pořád plná chalupa rámusu a 
škrabotu, že mně haž huši zalíhají!“ 
  Od můstku ozval se kvikot. Strhla se bitka. Dva vzadu vyčnívající 
praporečky ušpiněné košilky byly urputně vzepřeny proti sobě. Pár 
bosých nožek náhle vymrsklo do vzduchu, a bitka skončila 
v silničním prachu. Vítěz vstával ze země s jakýmsi chomáčkem 
v ruce, poražený třel si dlaní vyškubnuté místo vlasů a jako osleplý 
šmatral kolem sebe rukou, hledaje svou řehtačku. 
  A váda zní dále. Tragačů bylo už asi šest a řehtaček množství 
nesmírné. Z domácí chamradě mužského rodu od tří do čtrnácti let 
nezůstal doma snad ani jediný. 
  Všichni shromážděni už do jednoho čekali jen, až uhodí dvanáctá  
  Padla. 
  Řehot umlkl a děti od můstku hrnou se ke kříži u kostela. 
  Poklekali všichni kolem kříže a sňali čepice s hlavy. V celé té 
hvězdě všemi směry rozstříknutých noh jen málo jich bylo 
obutých, bosých byl celý batalion. Poznamenali se vespolek 
znamením svatého kříže a bez vůdce, jen s Horákovým Franckem, 
jako nejstarším ministrantem v čele, jako před bitvou modlili se 
Anděl Páně. Kde kdo mohl, klepačku držel v zapjatých rukou, 
ostatní je pokladli před sebe, pokukujíce po nich, aby jim jich 
nikdo neukrad. Tak s rukama sepjatýma vzhůru, s očima 
obrácenýma dolů k odpočívajícím řehtačkám modlili se až do 
konce.  
  Ale nač, Bože, myslili! Někteří už vstávali, nedoznělo ještě 
„amen“. Kříž dělali stoje a jen tak rychlými čmarami palce po 
obličeji a usmoleném kabátě. 
  A už jdou. Jak stádko se to předbíhá a řadí v dlouhý, přesně 
organizovaný voj. Největší napřed, malí vzadu, dědinou po silnici 
na dolní konec vsi nají rozměřenou maršrutu a potom vzhůru 
kolem chaloupek nazpět.    
      
                                  Ukázka z knihy bří Mrštíků Rok na vsi II                                                         



Protipovodňové opatření  
  

Revitalizační a retenční nádrž za areálem ZD, v pořadí již třetí 
z celkem čtyř plánovaných na katastru obce  bude v letošním roce  
realizována. Na PÚ v Břeclavi probíhá výběrové řízení a jakmile 
bude znám dodavatel stavby, započnou práce. Nádrž musí být 
dokončena v letošním roce. V této souvislosti upozorňuji, že 
bude k dispozici hlína – ornice.  Zájemci se předběžně přihlásí na 
obecním úřadě. 
Diváky byly v minulosti několikrát postiženy velkými záplavami, 
zapříčiněnými extrémními srážkami. Poslední velkou povodní, 
tzv. stoletou vodou byly Diváky zaplaveny v srpnu 1989. Tehdy 
bylo naměřeno přes 180mm srážek na 1m2 během necelých dvou 
hodin. Stavbou nádrží č.1 a č.2 je do jisté míry nebezpečí z jedné 
lokality sníženo a aby byla maximálně ochráněna celá obec, musí 
se dobudovat zbývající dvě, tedy č.3 (2009) a č.4. 
 

 

Slovo starosty 
Vážení spoluobčané,  
 
v roce letošním máme připraveny další akce, které zajisté zlepší život občanů v obci. Největší akcí bude oprava komunikací a kanalizace v části 
obce Podvorovsko, taktéž chodníky, které se nevešly do oprav v předloňském roce. Rozsah je omezen finančními možnostmi a předpokládáme, 
že by neměl přesáhnout částku 2,5 mil. Kč včetně dotace ze SR ve výši 2 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu na letošní rok jsou zapracovány i 
další stavební akce, které rozsahem jsou menší, ale neméně důležité. Opravy se dočká poslední část spodní zdi na hřbitově, z dotačního titulu je 
plánovaná oprava vstupu a fasády obecního úřadu, již probíhá oprava opěrné zdi u kostela, která byla přesunuta z minulého roku i s dotací 0,5 
mil. Kč. Dokončena bude oprava dětského koutku u školy, ve škole se letos neplánují nákladné opravy, pokud se ale podaří na některé akce 
získat dotace budou zařazeny v průběhu roku. To samozřejmě platí i pro další větší či menší akce. V letošním roce bude také na obecním úřadě 
zřízeno kompletní pracoviště CZECH POINT, což znamená, že spoustu listin, například výpisy z LV, z rejstříku trestů a další, pro které bylo 
nutné navštívit jednotlivé úřady, bude možno získat na Obecním úřadě v Divákách. Na finanční prostředky pro výpočetní techniku k tomuto 
účelu potřebnou má obec požádáno z dotace. 
 
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití Velikonočních svátků a konečně jarní počasí. 
                                                                                                                                                                                                                Libor Veverka                                                                 
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Kultura  -  škola  -  sport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpadové hospodářství 
 

V loňském roce bylo v obci vytříděno 1,96 tun PET lahví(plastů), 
14,71 tun papíru, 4,9 tun skla (bílého 2,5 tun barevného 2,4 tuny). 
Nápojové kartony jsme odevzdávali společně s papírem a jsou 
započítány do papíru. V kontejnerech bylo odvezeno celkem 23,54 
tun odpadu a v rámci svozové firmy 88,81 tun z pravidelných sběrů 
(z popelnic). Elektroodpadu bylo v loňském roce vytříděno – 
ledničky 0,36 tun a ostatních, jako televize, počítače 0,73 tun. Sami 
vidíte, že některá čísla jsou opravdu vysoká, ale odpad na řízené 
skládce je lepší než u polních cest. I přes známé problémy 
s vytříděnými odpady se pro občany obce nic nemění a právě dnes o 
to více platí, že co vytřídíme, to nemusíme   zaplatit  na  skládce  a  z 
části  se  nám  do  obce  vrátí ve formě odměn za třídění finanční 
prostředky, které slouží mimo jiné k udržení nízké ceny poplatku. 
 
 

turnaj v halové kopané v Pohořelicích a skončili druzí na 
meziokresním turnaji ve florbalu v Těšanech.  Vánoční 
Nikolčické laťky se zúčastnilo celkem 86 závodníků ze čtyř škol. 
Z našich zástupců zvítězili: Jana Čutová, Filip Čapka, Eliška 
Sokolařová a Tomáš Rabovský. Na stupních vítězů dále stáli: 
Pavlína Honigová a její sestra Veronika, Ondřej Klobása, Jakub 
Slavík, Markéta Petrášová, Patrik Bartl, Marek Švaňhal, Lenka 
Štýblová a Erik Příkazský.                                                 
     Od 7. února do 14. února jsme pořádali lyžařský kurz 
v Deštném v Orlických horách. Zúčastnilo se ho celkem 19 žáků 
školy. Tato akce  měla zdařilý průběh i díky velmi 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. V tomto měsíci se uskutečnily 
přebory školy ve stolním tenisu a šplhu. Přeborníky školy se ve 
svých kategoriích stali: Jakub Slavík, Lukáš Lengál, Pavel 
Novotný a Lenka Štýblová resp. Markéta Hanáková, Hana 
Divišová, Patrik Svoboda, Patrik Šlancar a Dominik Ženatý. Ve 
školním kole zeměpisné olympiády zvítězili ve svých kategoriích 
Anna Novotná, Dominik Papež a Richard Všianský. 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. 
                                                                                                   

Základní škola v Nikolčicích 
 

  Je za námi již několik týdnů druhého pololetí šk.r. 2008 - 2009. 
To první bylo uzavřeno ve čtvrtek  29. ledna.  V tomto pololetí 
prospělo celkem 164 žáků, z toho s vyznamenáním 93 žáků, což 
je více než 55%  z celkového počtu žáků školy. Neprospěli 
celkem čtyři žáci.                           
     Od prosince do prvních březnových dnů uspořádala naše škola 
několik naučných, sportovních i zábavných akcí. 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 Tomáš 
Rabovský, který v okresním kole matematické olympiády 9. tříd 
získal výborné čtvrté místo. V okresním kole zeměpisné 
olympiády získali ve svých kategoriích pátá místa Dominik 
Papež a Richard Všianský, Anna Novotná potom osmé místo.  
V regionálním kole dějepisné soutěže Bible a my, které se 
uskutečnilo ve Strážnici, získal Jakub Slavík výborné 7. místo. 
Starší chlapci se probojovali do okresního finále ve florbalu a 
halové kopané, kde získali v obou případech 5. místa. Na 
mezinárodní  soutěži ve skoku vysokém v Hustopečích pod 
názvem Hustopečské skákání se naši žáci taktéž neztratili. Marek 
Švaňhal v kategorii mladších žáků dokázal získat 3. místo, další 
se umístili do desátého místa. Naši chlapci získali 2. místo 
v okrskovém kole  v házené a  košíkové,  vyhráli  silně  obsazený                                                                         
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                 
 

  
 
 
 

 

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 Šúrovských 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 / informace p. uč. Homola J. / a letní dětský tábor na 
Svojanově  ve dnech 24. 8. až 29.8. 2009 / informace p. uč. 
Nováková L. /.                                                     
  Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2009-2010 proběhl ve 
dnech 27. a 28.ledna 2009. Zapsáno bylo celkem 15 žáků.                        
   

  Koncem měsíce února jsme ve dvou třídách instalovali nové 
školní tabule. Současně bylo zadáno výběrové řízení na 
rekonstrukci sociálního zařízení ve staré části školy v 
Nikolčicích.  
 
                                                                      PaedDr. Jaromír Čuta                   

 

 

Myslivost  a její cíle  
 
 

Lov zvěře provází lidskou společnost  
od pradávna. Z  počátku  však  sloužil            
pouze k obstarávání živočišné potravy 
nezbytné pro další přežití. Postupem  
času se člověk v lovu zdokonaloval, první primitivní nástroje 
začali nahrazovat lepší a lepší a daleko účinnější zbraně, z  lovu, 
který začíná být pro obstarávání  potravy čím dál méně důležitý 
se pro určitou skupinu lidí stává vášní. 
V dnešní době je lov zvěře organizovaná činnost, ošetřená 
zákony a různými vyhláškami a  spadá do zajímavého odvětví 
lidské činnosti, jež se nazývá MYSLIVOST. Jak už samotný 
název napovídá, tento vznikl od slova mysleti. Proto i 
lidé(myslivci) kteří myslivost provozují by měli být z odborné i 
lidské stránky na vysoké úrovni. 
V poslední době se pojem myslivost, myslivec, lov, zabíjení, 
zábava a komerce objevuje ve všech možných novinových 
denících, časopisech a také v televizi. Stojí tam proti sobě dvě 
strany, ať už odborníků či laiků, které vedou spor o poslání a 
významu myslivosti jako takové. Já sám se řadím spíše na stranu 
zastánců odborného mysliveckého hospodaření než na stranu 
ochránců přírody, jejichž názory se mi zdají přinejmenším 
přehnané. Toto je můj pohled na danou problematiku. 
   Myslivost není pouhé výrobní odvětví, stejně, jako to není 
pouhá myslivecká zábava.                 
Myslivost má obojí charakter, je to činnost výrobní i zájmová. 
Toto dělení není nové, v naší zemi trvá již od dob knížecích. 
Navíc má myslivost ještě i třetí a to nejdůležitější poslání, úsilí o 
zachování zvěře, jako národního bohatství. Zvěř nestačí pouze 
jen lovit, ale především se o ni se vší pečlivostí starat. Zkusme si 
blíže popsat tyto tři pohledy. 
     Výrobní odvětví spočívá ve výrobě a zajišťování zvěřiny, 
prodejem zvěře samotné, poplatkových lovů různých druhů 
zvěře, které jsou spojeny s přísunem nemalého zahraničního 
kapitálu a jejichž trofeje se stávají chloubou převážně 
zahraničních lovců. I když se jedná především o komerční 
záležitost, je třeba vždy dodržovat zvyky, tradice a myslivecké 
vystupování, které jsou s českou myslivostí neodmyslitelně spjaty 
a které jsou v zahraničí vysoce hodnoceny. Myslivost byla a vždy 
bude spojována především s lovem, který by se měl slučovat 
s etikou mysliveckého a především lidského hospodaření a 
pohledu. 
      Zábava nebo spíše koníček provozování myslivosti, je 
především spojen s obyčejnými lidmi, kteří tomuto hobby 
zasvětili celý svůj život. Veškerý volný čas věnují péči o zvěř, 
její ochranu, zimnímu přikrmování, budování krmných zařízení, 
vysazováním různé zeleně, tím také přispívají velkou měrou ke 
zkrášlování krajiny, sběru odpadků atd. Nekomerční lov zvěře 
zaměřují především na zesláblé, nemocné a poraněné jedince. 
Ano je v tom určitě i vášeň! Ale já pevně věřím, že je to vášeň 
v tom dobrém slova smyslu.   
    Myslivost musíme již dnes a ještě více do budoucna chápat 
především  jako  ochranu  přírody  (tedy nejen zvěře)  jíž  jsme  
 
 

povinni zachovat pro budoucí    generace   v   dynamické přírodní 
harmonii rostlinného i živočišného světa. Zvěř je totiž přírodním a 
národním bohatstvím obnovitelným. Z tohoto pohledu je možno 
posuzovat i myslivecké hospodaření se zvěří buď jako krátkodobé(z 
pohledu početních stavů zvěře, které lze velmi rychle snížit) nebo 
dlouhodobé, při kterém se nám jedná o zachovaní či namnožení 
ohrožených druhů zvěře. Úměrnost početních stavů a jejich 
vyváženost je jedním z nejdůležitějších cílů dnešní myslivosti. 
  Je na myslivcích a ovšem i na znalostmi přírodních zákonitostí 
podložené legislativě, abychom dospěli k přirozené harmonii 
našeho světa jehož jsme, jako lidé, nedílnou součástí. V očích 
veřejnosti by měla být myslivost viděna jako součást 
přírodoochranářského dění, která upřednostňuje zájmy přírody, 
zvěře a myslivosti před mnohdy sobeckými zájmy jednotlivců. 
Rozvojem nevýrobních forem myslivecké činnosti jako např. 
kynologie, sokolnictví, střelectví a především práce s mládeží 
přispěje, aby v očích laické veřejnosti nestál myslivec jen jako 
krvežíznivý zabiják všeho živého. Ale aby byl především vnímán 
jako ochránce přírody a jejího bohatství.       
 

                                                                                   Jiří Studýnka 
 

  

Dětský karneval  
 

V našem malém sále se jedno únorové sobotní odpoledne rozptýlilo 
ruku v ruce veselí a plachost. V podobě těch nejmladších lidiček 
z naší vesnice. Dětí sotva capkajících, ba dokonce jen chovajících 
se v náručí svých rodičů a prarodičů, nastrojených do kostýmků 
broučků a zvířátek. Plachost vyzařovala hlavně ze školčátek, při 
představení své masky,  ukrývající jejich osůbku tak dokonale, že je 
i paní učitelky nepoznaly. Nechyběli samozřejmě školáci a 
školačky, kteří se vydováděli společně při soutěžích a tancích. 
Kostýmy, které nám  děti představují, dokazují každým rokem, 
představivost našich ratolestí, a co vše dokáží pozorováním svého 
světa, vykouzlit za nápady. Masky nám na sále tancují a pochodují 
v promenádě, v podobě zvířátek, pohádkových a filmových 
postaviček, v kostýmech různých profesí, nebo dokonce věcí. Škoda 
těm z vás, co nedokážete odolat svému kouzlu domova u televize, 
knížky, či jiným zálibám. A nestihnete tak shlédnout tu čilost a 
bezprostřednost všech   osobností,   které  nám  vyrůstají  z    našich  
                                potomků. Nemůžeme odpírat    těm      nabytým                                  
                                čertíky,  aby  nám   vysmejčili   podlahu  našeho  
                                sálu. Můžeme pozorovat zvědavost těch osůbek,   
                                pomaloučku   se   vkrádajících   k        ostatním  
                                lidičkám,   aby   se   maličko   seznámily s nimi.  
                                Pozorujeme mezi nimi i ty, co se plaše    choulí  
                                v náruči svých blízkých, aby  tak  na  ně   nikdo  
                                nemohl pohlédnout, či  na  ně dokonce sáhnout.  
                                Cítila jsem toto   odpoledne   radost,    uvolnění,  
                                spokojenost na všech z nás, co jsme se zde 
účastnili této maškarády. Převlečené dětičky přicházející s plachostí 
ve tváři na sál v doprovodu svých blízkých, se u mikrofonu, jedni 
s roztřeseným hláskem, jiní s hrdým přesvědčením, představily 
všem přítomným. Za jejich píli, se kterou si masku připravily, byly 
odměněny vylosováním losu, vždy vyhrávajícího nějakou tu 
tombolu. Při hudbě rozhíbaly svá tělíčka všechny děti. To 
samozřejmě muselo následovat občerstvení, protože komu při 
pohybu nevyhládne a nevyschne v hrdle. Za další sladkou odměnu 
si zasoutěžili, jak broučci, berušky, tak kominíci, vodníci, 
princezny, čarodějnice, tanečnice, vojáci, myslivci, skejťáci, 
spidermani, ale i jiné maškary. Rodiče a další blízcí těchto dětí si 
vychutnali pohled na rozjasněné ratolesti. My, co jsme tuto akci 
provázeli hudbou a při hrách, jsme svými maskujícími se doplňky, 
zapadli s lehkostí do tohoto maškarního reje a nepokazili snad toto 
odpoledne nikomu z Vás. Budeme se těšit na další Vaši účast na 
našich obecních akcích. Ale budeme také rádi, když se k nám, Vy,  
co máte nápady a kuráž, přidáte již při přípravách.  
Přeji Vám všem krásný příchod jara a veselé svátky Velikonoční. 
 

                                                   Ivana Střelcová   
 
 

Ztráty a nálezy 
 

Po Mysliveckém plese zůstaly v sále dámské boty, majitelka si je 
může vyzvednou na Obecním úřadě. 
 
K vyzvednutí je rovněž svazek klíčů s čipem, který se našel v lese.
                                               rp 
 

 



 
    
 
                                                                         
                                                                         
 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            POZVÁNKA NA DIVADLO 
 
Zveme Vás dne 24.5.2009 do obecního sálu v Divákách na: 
 
v 15.00  hod.  - přednášku na téma - 
                         „Realistické divadlo přelomu 19. a 20. století“     
       a 
v 15.30  hod. – na inscenaci hry Gabriely Preissové  - Gazdina roba  
                          v podání divadelního souboru Naboso 
 
 
                    Občany obce Diváky i přespolní co nejsrdečněji zve 
              Regionální muzeum v Mikulově, které celou akci pořádá.. 
 

  TJ  Diváky 
 

 Máme tady opět jarní část soutěže. I když jsme o jednoho hráče 
proti podzimu přišli, všichni i tak doufáme , že se nám podaří 
uhrát lepší výsledky , než byly prohrané zápasy ze závěru 
loňského roku. Není nás sice dost na to , aby jsme dokázali 
nahradit absentující hráče ,věřím však , že to i s pomocí starších 
nějak zvládnem. Aby naše obec měla své fotbalové reprezentaty i 
do budoucna, je potřeba mít i mladé žáčky ,kteří budou mít touhu 
výhrávat nad okolními mužstvy až dorostou. Protože i větší obce 
se v mládežnických kategoriích sdružují,je nemyslitelné, aby 
naše obec dokázala nějaký takový výběr v současné době založit 
a udržet. Přesto právě o tyto hráče máme až vstoupí do kategorie 
dospělých velký zájem . Prosíme proto rodiče , aby se snažili 
nám pomoci v tom ,že budou své hochy podporovat v zájmu o 
fotbal . 
  V současné době máme kromě hráčů dospělých , dva hráče v 
dorostu v Horních Bojanovicích , žáčky   v Boleradicích a v 
Nikolčicích. Tyto je potřeba vozit auty na tréninky a zápasy a to 
je jen na rodičích . Já sám nedělám nic jiného. Mohlo by se zdát, 
že naši funkcionáři pro ně nic nedělají, ale to naše hřiště i s 
kabinami co pro ně udržujem jednou bude "doufáme " i 
jim místem , kde si užijí radost z vítězství a kde si s kamarády 
rádi  posedí při vhodné příležitosti. 
   Jak jsem řekl jaro je tady , i když zrovna dnes se první zápas 
nehrál pro velké mokro. Přijďte se na nás podívat a nenechte nás 
na hřišti samotné, protože není pro nás výhodou domácí 
prostředí, když hostů je víc než místních. 
                                                                                                       
 

 
Rozpis  
 
29.3. 15 00 Horní Bojanovice - Diváky 
5.4.   15 30 Diváky - Němčičky 
12.4. 10 30 Starovičky "B" - Diváky 
19.4.           VOLNO 
26.4. 16 00 Diváky - Nikolčice "B" 
3.5.   16 30 Velké Hostěrádky - Diváky 
10.5. 16 30 Diváky - Vrbice 
17.5. 16 30 Kurdějov - Diváky 
24.5. 16 30 Diváky - Bořetice "B" 
30.5. 16 30 Hustopeče "B" - Diváky  
7.6.   16 30 Diváky - Klobouky 
14.6. 16 30 Kobylí "B" - Diváky 
 
                                                                                      

                                    Petr Sokolář 
 
 

Vítání občánků 
 

V neděli 5. dubna 2009 jsme přivítali v zasedací místnosti 
obecního úřadu nejmladší občánky obce: 
 
Sáru Guldanovou, Františka Sáčka a Helenu Střelcovou. 
 
O kulturní program se tradičně postaraly děti mateřské a základní 
školy. 

             rp 

  

Masopust ( 21.2.2009 )   
 

Chtěl bych Vám z pohledu mě, koně, který jsem se účastnil našeho 
diváckého masopustu, povědět o této  vydařené akci. Jsem sice jen 
papírový, semišem potažený a mám jen hlavu na tyči, ale jsem 
pyšný na svůj pohled seshora na všechny ty maškary. Víte, mám 
dojem, že jsem nejdůležitější člen této vesnické estrády. Nebyl jsem 
sám svého druhu, dojeli z Boleradic bratři oři, s vozem pana 
Kiliána. Víte ostatky jsou ostatky. V tento den se vychází do ulic, 
aby se všichni podělili o  své ostatky s ostatními před zahájením 
velikonočního půstu. Poněvadž bývá ještě zima, nelze tuto hostinu 
na ulici celou pozřít. Jen zahřívací tekutinky s námi občas, místo 
důležitého prohřátí, zamotají. No a jsem u toho, proč jsme my 
koňové tak nepostradatelnými. V tento den táhneme všechny tyto 
dary na voze. Vezeme dětičky s unavenými nožičkami a 
představujeme pro ně touto jízdou určité dobrodružství. Je dobře, že 
nás nenahradili lidé v dnešní civilizované době za motorem 
poháněné stroje. No, ale abych se nepyšnil jako páv, povím Vám. 
Maškar se sešlo letos více než-li v loni, kdy jsme ostatky uspořádali 
poprvé od dávných let. Na obecním sále jsme se sešli před 
průvodem. Již tam proběhla první ochutnávka ostatků a zahřívací 
kolečko ze svých domácích zásob. Účastnili se: nevěsta se 
ženichem, i jedna nepolíbená nevěsta, dva kati, dvě gejši, mlynář, 
ponocný, řezník, cikánka, vodník, žába,vodník a čarodějnice 
v jedné osobě, jakási čaramůra s širokým kloboukem, dobový hasič, 
pocestný, čertice, zelená maska, Křemílek a Vochomůrka, voják, 
dobové babky, maličcí tvorové v maskách, což jsou ti, co se nám na 
voze vozili a mlsali své zásoby z brašny, či koblihy a jiné dobrůtky 
od Vás, pohostinných spoluobčanů. Všem nám bylo veseleji, díky 
našim maskovaný harmonikářům, kteří nás doprovázeli při celé 
projížďce obcí.  Až jsme obešli v tom přejícím, ale stále zimním 
odpoledni, celou naši vesničku, uspořádali jsme z Vašich darů 
hostinu na sále. Mňam, mňam, mňam….  Proč jste nedošli???....  
Jakmile se přiblížil večer, rozproudila nás při tanci šitbořická 
muzika Akord. Zaplnila se celá hospůdka, ale hlavně sál Vámi 
ostatními, co jste zavítali za zábavou v maskách  i bez. Bylo to 
super, super, super…. Komu se to nezdálo být super…. škoda…. 
Zajímavé na této večerní veselici bylo, že „vlez“ byl grátis nebo 
dobrovolný. Zásluhou našeho obecního zastupitelstva, které 
podpořilo veškeré spojené výdaje. Dalším překvapením nám bylo, 
vystoupení skupiny Vohava z Klobouků. Jsou to děvčata několika 
věkových kategorií, které mají své přesvědčení vydat ze sebe, co 
v nich dříme. Tímto ohromit diváky scénkami, doprovázenými 
hudbou a zpěvy. Jejich repertoár je rozmanitý a vždy přizpůsobený 
charakteru akce. Nám v našem sále přilabutily v zástěrách nad 
kolínka a v holínkách, na hlavách s knihami. Úplně jsme viděli 
v ten moment dojičky z filmu Slunce, seno, jahody. A už víte o 
jakou scénku u nás šlo. Lechtivá písnička, kterou situovaly na jejich 
původ z části obce Klobouků, Vohavu, nadchla a dle rozdaného 
textu ji s nimi odzpíval celý sál. Děvčata jsou osobitá a svá. Celá 
tato naše veselice se líbila jak muzikantům ze Šitbořic, tak této 
skupině dam z Klobouků. A pevně věřím, že všem zúčastněným. 
Moc se těšíme na další rok, určitě se přidáte do této taškařice i  vy.  
Zdravím ale také i Vás, spoluobčany, kteří již nemůžete akce 
vzhledem ke svému zdraví navštívit, ale rádi nás vidíte v průvodu a 
uvítáte u svých obydlí, stejně jako naši chasu v létě v krojích o 
hodech. 
Mějte se hezky a zase někdy na našich akcích na viděnou.  
      

                                           Ivana Střelcová 
 

                                                                                             

                       10° SLOVÁCKÝ KOPEC  
                            NÁSEDLOVICE 
 
Ve dnech 18. – 19. 4. 2009 již  po desáté  začíná mezinárodní seriál 
v závodech automobilů do vrchu KW Berg-Trophy v 
Násedlovicích.    
Tréninkové jízdy začínají vždy v sobotu i neděli od 8,00 hodin, 
závodní jízdy po oba dny od 13,00 hodin. 
  

Žádáme diváky, aby do areálu závodu přicházeli s větším 
předstihem a to od obcí Násedlovice, Karlín nebo Čejč.  
                                                     

                                                           Zvou pořadatelé z ARC Kyjov 

 

       



Interview s Bohem  
 

„Pojď dál,“ řekl Bůh. „Tak ty bys se mnou chtěl udělat interview?“ 

„Jestli máš čas,“ řekl jsem.  

Bůh se usmál a odpověděl: „Můj čas je věčnost, a proto je ho dost na všechno. A na co se mě vlastně chceš zeptat?“ 

„Co tě na lidech nejvíc překvapuje?“ 

Bůh odpověděl: „To, že je nudí být dětmi, a tak pospíchají, aby dospěli, a když jsou dospělí, zase touží být dětmi. Překvapuje mě, že 

ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze, a pak utrácejí peníze za to, aby si dali své zdraví do pořádku. Překvapuje mě, že se natolik strachují o 

budoucnost, že zapomínají na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost ani pro budoucnost. Překvapuje mě, že žijí, jakoby nikdy 

neměli umřít, a že umírají jakoby nikdy nežili.“ Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. Pak jsem se zeptal: „Co bys chtěl jako rodič 

naučit své děti?“  

Bůh se usmál a odpověděl: „Chci, aby poznali, že nemohou nikoho donutit, aby je miloval. Mohou jen dovolit, aby je druzí milovali. Chci, 

aby poznali, že nejcennější není to, co v životě mají, ale koho mají. Chci, aby poznali, že není dobré porovnávat se s druhými. Každý bude 

souzen sám za sebe, ne proto, že je lepší nebo horší než jiní. Chci, aby poznali, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo potřebuje 

nejméně. Chci, aby poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které milujeme, hluboká zranění, ale trvá mnoho let, než se taková 

zranění uzdraví. Chci, aby se naučili odpouštět, odpouštět skutkem. Chci, aby věděli, že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale kteří nevědí, jak 

své city vyjádřit. Chci, aby věděli, že za peníze si mohou koupit všechno kromě štěstí. Chci, aby poznali, že opravdový přítel je ten, kdo o 

nich všechno ví a přesto je má rád. Chci, aby poznali, že vždycky nestačí, aby jim odpustili druzí, ale že oni sami musejí odpouštět.“  

Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti. Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mne udělal čas. Poděkoval jsem mu za všechno, co pro 

mne a mou rodinu dělá.  

A Bůh odpověděl: „Kdykoli. Jsem tu čtyřiadvacet hodin denně. Jen se zeptej a já ti odpovím.“  

Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali, ale nikdy nezapomenou, jak se vedle vás cítili.  

Přátelé, přeji Vám všem krásné a požehnané Velikonoce. A pokud budete mít během těchto svátečních dnů trochu volna, tak se, 

prosím, zkusme na základně textu „Interview s Bohem“ zamyslet a eventuálně trochu přehodnotit žebříček hodnot.  

Žehná Vám Váš otec Jiří 
 

 
Plán kulturních a sportovních akcí  v obci Diváky na rok 2009 

         
Měsíc Den Název akce Organizátor Místo konání 
     
Duben     30.4. Pálení čarodějnic   rybáři+OKA  u rybníčka 
Květen 10.5.  Den matek   ZŠ,MŠ + OÚ kulturní sál 
     

12.-13.6 Závody aut Rally         Agrotec-autoklub obec a okolí 
6.6 Den dětí obec+TJ hřiště TJ 

 Červen 

21.6 Myslivost Myslivecké sdružení myslivna a okolí 
     
Červenec 5.7. Pohárový turnaj 

v kopaná 
TJ hřiště TJ 

     
1.8. Náhlík Cap 2009                           Jaroslav Náhlík                         hřiště TJ 
8.8. Záhumna-dědina                            TJ hřiště TJ 

14.8. Stavění máje                               stárci   náves 

Srpen 

15.-16.8 Tradiční hody stárci náves,sál 
     

12.-13. 9 Automobilové 
závody do vrchu 

ARC Kyjov obec,křižovatka 

? Pouť farní rada Žarošice 

Září 

? Dýňová obec  ZŠ a MŠ škola a celá obec 
     
Říjen ? Drakiáda ZŠ a MŠ okolní kopce 
     
Listopad 29.11 Rožneme stromek Obec náves 
     

6.12. Vánoce Obec                                          kulturní sál 
12.12. Poslední leč-zábava                        Myslivecké sdružení                kulturní sál 

Prosinec 

26.12. Turnaj ve stolním 
tenisu 

TJ kulturní sál 

 
 



Z kronik  
 
 

President Tomáš Garrigue Masaryk 
 
 
President Tomáš Garrigue Masaryk narodil se v Hodoníně dne 7. března 1850 jako syn kočího na velkostatku. Nadaný hošík 
byl dán na studie, chodil dvě leta do reálky v Hustopeči, pak šel na učení k zámečníkovi do Vídně a později ke kováři na 
Čejči. Odtud odešel do Čejkovic, kde po nějakou dobu stal se prozatimním učitelem a měl v brzku  přestpupiti do učitelského 
ústavu. Ale na místo do učitelského ústavu vstoupil v Brně do gymnasium, které dostudoval ve Vídni, kde také ukončil 
filosofická studia a dosáhl doktorské hodnosti. Za tři léta po dosažení doktorátu stal se Masaryk docentem filosofie na 
vídeňské universitě. Rok před tím zajel do Ameriky a přivedl si odtud svoji choť Charlii Garriguevovou z Brooklyna u Nového 
Yorku. Odtud se píše po americkém zvyku Tomáš Garrigue Masaryk. Po nějaké době jmenován byl Tomáš Garigue Masaryk 
řádným profesorem na universitě v Praze, kde zůstal až do roku 1914. – Den 28. října 1918 zůstane zlatým písmem 
zaznamenán v dějinách českých. Woodrov Wilson, president severoamerických Spojených států spolu s Masarykem stal 
se tvůrcem samostatnosti české.  
. 
                                                                                                                                                                                        (přepis z obecní knihy 3) 
 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2009 

 
Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.1.2009 do 31.3.2009 

 
 

   
 
Narození:                                    Sňatky:                                        Úmrtí :                                                                                                               
 Sára Guldanová 
 František Sáček 
 Helena Střelcová 

 

Blahopřejeme jubilantům : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

 
                                       
 
 
 
 
 
 
Termín uzávěrky dalšího čísla : 25.7.2009 
 
Občasník obce Diváky  Habrůvka, vydává Obec Diváky, 691 71 Diváky 110, IČO 00283100. 
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Leden:  
60 let    Rostislav Mrhal 
70 let    Macuš Anton 
72 let    Guldan Zdeněk               
77 let    Gratclová Marie             
77 let    Valíček Josef 
78 let    Gratclová Anděla 
79 let    Kutálková Otilie 
79 let    Čurdová Blahoslava 
80 let    Veverková Růžena 
83 let    Psotová Marie 
84 let    Ryšavá Marie 
 
     
 
 

Únor: 
61 let   Skřivánková Ludmila 
63 let    Tesařová Květoslava 
64 let    Kaňová Jana  
66 let    Kilingerová Zdeňka 
69 let    Hájková Ludmila 
74 let    Tesař Miloš 
85 let    Hanák Jaromír 
 

Březen: 
60 let     Helena Střelcová 
62 let     Horák Jan 
63 let     Hájek Lubomír 
64 let     Guldanová Evženie 
66 let     Tesař Karel 
66 let     Čuta Rostislav 
71 let     Hájek Antonín 
73 let     Suchánek Stanislav 
76 let     Neugebaur Jaroslav 
80 let     Bínek František 
82 let     Gracl Ladislav 
85 let     Novotná Josefa 
86 let     Strouhalová Marie 


