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Zedník Horbišek 

 
Na den sv. Dominika. 
Habrůvkou co den hrčí kočáry. Ze zámku  odjíždějí hosté a 
přijíždějí noví. Kočí Antoš zavrtěl hlavou a že už je „z teho 
ježďání celý nervózní“.— 
Do kláštera nastěhovaly se už nové sestry. 
Také kočáry Frau Ebr byly neustále na nádraží v Dubňanech. 
Konce nemělo to stěhování jeptišek. 
Ve zmatku a stěhování ztratily se sestřičkám i „hodiny“. I do 
kostela chodily pozdě. V neděli – velebníček už na kazatelně, Frau  
Ebr se slečnou Luis v oratoriu, na mši došlo už i panstvo a jen 
místa sester stále ještě zela prázdnotou. Oknem oratoria vyhlídala 
milostpaní a zelenala. Na její rozkaz zezelenala i slečna Luisa a 
rozběhla se za sestrami. Skokem přehnala se terasou kostela a 
schodky jí nestačily, jak křepelčími běhy kvapila k sestrám naproti. 
Právě klidně zamykaly klášter. Teď zas sestrám nožky nestačily, 
jak rychlými skoky běžely v boží stan. I sukně si nazdvihly jak 
dámy a všimnul si Janek Ŕeřucha, že nosí i „dráždivý spodničke“. 
Po mši počkala si na ně milostpaní na můstku. 
Prý si i dupla lakovanou špičkou střevíčku a červená jak šátka 
odříkala sestrám všechny svoje zákony. Viděl a slyšel prý to 
všecko stréc Hrabálek. --- 
 Mistru Pšeničkovi nestačilo dne, aby přivedl klášter zas do 
pořádku. Zedníku Horbiškovi zas o den nebylo – ale krátký mu byl 
i týden. Jeden zlatý dvacet krejcarů dostával denně od práce – a 
když se ho ptali, kdy bude hotov, řekl s rozvahou: „No, pomalu to 
všecko može bét –„ a hodil hlavou k šedému domu Frau Ebr, když 
po obědě volným krokem ubíral se ku své páci, táhnoucí se už „do 
nekonefčnosti“. – „Takový práce,“ pravil s úsměškem – „mosí si 
člověk vážit! Vehužitkovat hjí, a né s no spěchat! Taková páca 
néni každé deň,  hani každé tédeň, ba možeme říct, že se nepřitrefí 
hani za kolik let! Hale – pomalu všecko može bét.“ 
A pomalu, tak za týden, za dva už opravdu něco bylo. Aspoň zídku 
vyspravil 
Potkal strýčka Horáka a půl hodiny bylo třeba, než se domluvili, 
odkud dovézt nejlepší písek na maltu k omítání. 
Potkal tetku Švástovou a byla  to opravdu „zednická“ chvíle, než 
se s ní domluvil, prodá-li mu tu slíbenou jalůvku či neprodá. 
Konečně vzal lžíci do ruky a ohlížel se, kde ale stojí nádoba 
s maltou. Měl ji hned u nohy 
Ale vtom šel kolem Matyáš Dlapka. 
 

 
 
Do nádoby zpět hodil Horbišek lžíci s maltou a mnohoslibným 
kývnutím hlavy pozval Dlapku k sobě dál. Jen „hať ide dál“ – tam 
k nádobě s maltou u hromádky cihel, kde ve skulině zarovnané 
cihlami pečlivě skrýval samečka se „zednickou“. – Jen se tak 
ohlídl na všecky strany, vytáhl vodu života a podal Matýskovi. 
„No, na“ –hodil hlavou významně vzhůru, jako by si nahýbal. A 
Matyáš, panský dráb, „zabezpečiv si okolí“ – nedal se pobízet, 
přihnul a napil se a jak na věčnost ještě jednou sklínku překlopil a 
podal Martinovi. Sehnuv se na zídku, napil se i Martin, mlasknuv 
jazykem, samečka skryl zas do hromádky cihel. 
Odešel Matyáš, do práce konečně dal se Martin. 
Byly dvě hodiny. 
Ne, ještě se nedal Martin do díla. Položil lžíci a cpal dýmku. 
„Ha včil to pude s dampfem „ – přitlačil víčko dřevěnky. 
Zapáleno měl, ale  „s dampfem“ to přece nějak nešlo. 
Napletla se mu stará Fraňková s děckem v náručí. 
Zvolna v hovoru plynula tak  Martinkovi práce a s prací čas. 
Opravdu si té práce vážil. --- 
 
 
 

Koncem žní 
 
Vavřinec, první podzimec 
 
Na  sv. Vavřince 
 Planou žňové dny. Ráno vstává v krev, ospalý a jako vysílený 
ukládá se den k večernímu spánku. 
  A kraj osmutňuje holými strmisky, v řadách mrtvě kupí se 
složené mandele, tolik připomínající stany vymřelého táboru. Oko 
živí už jen široké lány zdravě tmavých řep a pruhy selských 
brambořišť.Už jen sem tam po kopcích se ještě zlatí zbylý pruh 
ovsa, kousek ječmene, zelená dorůstající jetel. 
   Po strniskách s dětmi potulují se už bílé houfy hus a koroptve 
vyrážejí z turčisk, vyplašeny slídivými čumáky panských psů.  
  Jednotlivě už i vrány krákají po mezích, nad lány lidem 
opuštěnými sletují se holubi, aby sklidili, co nesklidila žeň.-- 
 

   Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi II 
                                                                                                           ně 



Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané,  
 
  další léto je téměř za námi, děti se brzy začnou věnovat školním povinnostem - končí roční období, které mnohým z nás vyhovuje. Novináři 
léto nazývají okurkovou sezónou, protože se neděje nic zajímavého. To ovšem neplatí pro činnosti obecního úřadu. Letní období je naopak 
rozhodující pro získávání dotací na následující rok. Na letní období jsou plánovány také stavební práce, v letošním roce je to probíhající 
rekonstrukce školní jídelny a kuchyně a výměna oken na škole. A konec prázdnin patří tradiční a největší kulturní akci – hodům.  
  Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití zbytku léta. 
 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                Libor Veverka                                                                 
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Rekonstrukce školní jídelny a 
kuchyně 
 

  Od začátku prázdnin probíhá rekonstrukce jídelny a kuchyně 
ve škole. Je hotová elektroinstalace, voda, odpady a topení, 
obklady a další zednické práce a v nejbližších dnech začne 
montáž technologie kuchyně. S novým školním rokem musí být 
nové zařízení v provozu, a tak se dodavatelům čas rychle krátí. 
Závěrečné zhodnocení této akce bude ve vánočním vydání 
Habrůvky.  
 
 
Výměna oken na škole 
 

  Dodavatelem oken a souvisejících prací je na základě 
výběrového řízení  firma Pramos Šitbořice. Původně plánovaná 
částka měla pokrýt náklady jen na výměnu oken z čelní strany. 
Po vyhodnocení velmi výhodné cenové nabídky jsme zjistili, že 
do plánovaných finančních prostředků se vejde i výměna 
zbývajících oken ve dvorním traktu. Za celkovou částku  
220000,- Kč bude mít škola nová okna. Dotace je  86000,- Kč. 
 

 
Škola 
  

 Bohužel ani provedené opravy fasády v minulých letech, ani 
kuchyně a okna nejsou poslední nutnou investicí do budovy 
školy. Pokud ale chceme, aby naše děti neměly horší podmínky 
než kdekoliv jinde, a to nechceme, nezbývá než postupně školu 
opravovat a vylepšovat. Nemůžeme si dovolit jednou velkou 
rekonstrukcí udělat vše potřebné najednou, ale postupně po 
menších částech tak jako doposud. 
 
 
Park  
 

 Zajisté jste si všimli, že sečení trávy v letošním roce začalo 
poněkud později. Důvod byl ale velmi jednoduchý. Vlastníkem 
parku a některých dalších pozemků v obci, které udržujeme, 
není obec, ale stát. O tyto pozemky máme požádáno už čtyři 
roky, ale neustálé obstrukce a výmysly ze strany Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových převod, na který 
máme nárok ze zákona zdržují. Bylo potřeba upozornit na svoje 
žádosti a nároky a k tomu velmi dobře posloužil neudržovaný 
park. Problém s vlastnictvím je   pro    obec velkou komplikací. 
Nemůžeme bez  

souhlasu vlastníka opravit například chodník, nebo kanalizaci. A 
vlastně bychom neměli ani provádět sečení. Mimochodem úpravu 
topolu v parku neplatila obec, ale vlastník, tedy stát. Nyní se 
tipují další riziková místa, aby kompetentní úředníci konečně 
pochopili, že vlastnictví není jen radost, ale především velká 
starost a finanční náklady 
 
.  

Studny 
 

 Připomínám  vlastníkům vodního díla – studny povinnost dát si 
do konce letošního roku do pořádku náležitosti dle zákona. 
 
  
HODY 2007 –    POZVÁNKA 
 Diváčtí stárci si Vás dovolují pozvat na hody, které se 

uskuteční ve dnech 18. a 19.srpna 2007 a také na 
stavění máje v pátek 17.srpna 2007.  
 
V kroji bude letos 5 párů :     Ondřej Ludín  - Klára Stejskalová 
                                               Jakub Valíček - Šárka Hilková 
   Vilém Krátký  - Oldřiška Majerová 
   Libor Veverka - Jana Glocová 
   Roman Fidler – Veronika Krátká 
                                               sklepník - Jakub Krejčí 
Hraje dechová hudba Liduška. 
 
 

Závody do vrchu – Seat Divácká 13 
 

!! Změna termínu !! 
                 závody se uskuteční o 14 dní dříve , tedy      
                            8. a 9. září 2007.                        
 

 
Organizace závodů bude stejná jako v roce minulém. Bližší 
informace jsou zatím k dispozici na www.slovackykopec.cz   
 
  
Nabídka !!! 
 

Na obecním úřadě a v knihovně si můžete prohlédnout a 
případně objednat knihy Kostely na slovácku I. a II. díl. Cena za 
oba   díly je  250,- Kč.  Knihy  si   lze  objednat   do  konce srpna.    
Za 50,- Kč se doprodává kalendář Hody na Hustopečsku 2007. 

 



                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

Kultura  -  škola  -  sport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 V obci je již bílý kontejner na sklo. Nic nám tedy nebrání třídit  
sklo na bílé a barevné.  
 
 

Čištění potoka 
 

Do konce března musí ZVHS Břeclav provést vyčistění koryta 
potoka od mostu u hřiště po soutok s Haraskou. Předpoklad je, že 
by čistění mohlo proběhnout ještě v roce letošním. 
 
 
 

Tři poznámky 
 

1. kontejner u hřbitova je jen na odpad ze hřbitova 
2. chodník je na chození, ne na parkování aut 
3. někteří rodiče by se divili, co dělají jejich děti  u 

rybníka 
 

  
Psi  
 

Kolikrát se už žehralo na to, že to kolem nás nevypadá nikterak 
vábně, pokud se na chodnících nebo v parcích či na dětských 
hřištích objevují rozmanité psí výměšky. A že to navíc může 
ohrožovat zdraví dětí. A že to taky moc nevypadá povzbudivě, 
když do psího lejna bezděky člověk šlápne. A že to snad či 
zřejmě nepovznáší mikroklima našeho životního prostředí. 

Kolik jen radostí vzniká, má-li člověk psa. V osamění nebo pro 
celkovou potřebu starat se o věrného přítele může být takový pes 
nezbytností. (Nejednou statistiky počtu chovaných psů jakoby 
dokládají jistý "standard"; na co občan "má".)  

Každý pejsek či psice ovšem potřebuje nějaký ten výběh. Taky 
k rekognoskaci rajónu. Při tom se ovšem zároveň značkuje terén. 
Nejen tekutě. Taky "natvrdo" (či polotvrdo). Zpravidla bez 
předchozího plánu. Kdekoli, kdykoli, jakkoli. A s případnou 
kumulací na místech, kde už tímto zrovna zmíněným konáním 
nějak podnikl svůj počinek jiný neméně přičinlivý pejsek.  

Kolikrát se už mluvilo o tom, že by "snad" měli mít majitelé 
pejsků nějaké pytlíky a lopatky na odstraňování aspoň těch 
netekutých exkrementů. A používat je. Jenže nejenže...  

Když záleží jen na majiteli a není represívně nucen odklízet po 
vlastním psu před cizími prahy a na veřejných místech psí lejna, 
tak neuklízí. Proč ? Protoč !!!  Ale všichni nejsou stejní. Jsou i 
zodpovědní majitelé, ale je jich málo.     Psy, tak ty mám rád. 
Uvedený článek je z internetu a vyjadřuje osobní názor pisatele. Případná 
podobnost se situací v naší obci je čistě náhodná. 

 

Základní škola v Nikolčicích 
  V  pátek 29. června byl uzavřen  školní rok 2006-2007. 
Celoroční práce žáků byla zhodnocena vysvědčením. U nás na 
škole jsme dokončili tvorbu vlastního školního vzdělávacího 
programu, který vstoupí v platnost od září 2007.  Poslední měsíce 
školního roku přinesly škole řadu úspěchů v naukových i 
sportovních soutěžích. Žáci naší školy potvrdili 
 vysokou kvalitu. V naukových soutěžích dosáhli nejvýraznějších 
úspěchů tito žáci: Erik Příkazský skončil druhý v okresním kole 
zeměpisné olympiády, v krajském kole se potom umístil na 12. – 
14. místě. V té samé soutěži v okresním kole 6. tříd skončil na 3. 
místě Martin Procházka. V okresním kole matematické 
olympiády 6. tříd získal 3. místo Pavel Novotný a Richard 
Všianský skončil pátý. V  soutěži 8. tříd skončil potom  na 8. 
místě Vojtěch Novotný. V Pythagoriádě získal Tomáš Rabovský 
v okresním kole 5. místo. V soutěži „Matematický klokan“  
Tomáš Rabovský skončil 5. z 855 řešitelů v rámci okresu a 
Alžběta Papežová získala 18. místo. Sportovním soutěžím 
dominovaly 16. Nikolčické hry, které se konaly ve dnech 25. až 
26. června. Žáci naší školy tuto soutěž suverénně vyhráli, když 
získali celkem 91 bodů, což je v celkovém součtu víc než ostatní 
školy dohromady. Od roku 1981, kdy tyto soutěže začaly, je to již 
jedenácté vítězství našich žáků z uskutečněných 16. ročníků. O 
vysoké úrovni svědčí i to, že bylo překonáno celkem šest rekordů 
her. Nejstarší byl datován až do roku 1983 a to ve skoku dalekém 
dívek. Překonala ho Alžběta Papežová výkonem 461 cm. 
Z našich žáků zvítězili: Kristýna Rouzková – 60 m překážek, 
Lenka Papežová – 600 m, Renata Tošnarová – vrh koulí, Alžběta 
Papežová – dálka, Lucie Ženatá – skok vysoký /v novém rekordu 
her 153 cm/ a Patrik Rohrer – 60m překážek. Vítězství si odnesly 
i obě štafety /chlapci ve složení  Tomáš Ďásek, Michal Buchta, 
Patrik Rohrer a Petr Němec vytvořili nový rekord  her/. Družstva 
chlapců i děvčat vyhrála turnaje v házené, když nejlepšími střelci 
se stali David Matýšek a Renata Tošnarová. Druhá místa získali: 
Tomáš Ďásek – vrh koulí a v běhu na 800 m, Adam Sláma – 60m 
překážek, Petr Němec – 60 m, Lenka Papežová – 60 m, Aneta 
Vintrlíková – 60 m překážek, Lucie Ženatá – skok daleký, Renata 
Tošnarová – skok vysoký a chlapci v kopané, když Michal 
Buchta se stal nejlepším střelcem turnaje. Bronzové medaile 
získali: Alžběta Papežová – 60 m, Aneta Vintrlíková – 600 m, 
Petra Vahalová – vrh koulí, Michal Buchta ve skoku dalekém a  

získali: Alžběta Papežová – 60 m, Aneta Vintrlíková – 600 m, 
Petra Vahalová – vrh koulí, Michal Buchta ve skoku dalekém a 
v běhu na 800 m a Erik Příkazský ve skoku vysokém.  Lucie 
Ženatá a Alžběta Papežová byly vyhlášeny nejlepšími 
sportovkyněmi  her.  
Zdatně si vedli naši žáci také na přespolním běhu v Šitbořicích. 
Zvítězit dokázali: Tomáš Ďásek, Lenka Papežová, Aneta 
Vintrlíková, Dominik Ženatý a Markéta Petrášová. Druhá resp. 
třetí místa získali: Bronislav Kalvoda, Kamila Šípová, Jiří 
Rouzek, Jana Svobodová, Tomáš Rabovský, Jana Karmazínová, 
Lucie Ženatá, Kristýna Rouzková, Patrik Rohrer a Patrik Šlancar.                                                                           
     Ve dnech 8. až 17. června jsme uspořádali tradiční ozdravný 
pobytový zájezd žáků, rodičů, učitelů a přátel školy do 
Chorvatska. Od 27. do 31. srpna uspořádáme letní pobyt dětí a 
učitelů ve Svojanově u Poličky.                                                                                              
     Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám finančně 
či jinak pomohli  v organizaci Nikolčických her: Obecní úřady 
v Nikolčicích, Křepicích a Divákách, PRAMOS Šitbořice, 
Honební společnost Diváky, DRUMAX  a ZEMAX Šitbořice, 
sdružení Hoško Diváky, p. Miroslav Rabovský, p. Blinkal 
Richard, p. Josef Strouhal – Abacus, p. Charvátová, p. Fic 
Zdeněk, p. Hlaváček Václav, p. Svoboda Jaroslav, p. Svobodová 
Hana, p. Ženatá Vlasta, p. Nečasová Marie, p. Mikáčová Šárka, 
p. Sedlo Zdeněk, p. Kolegar Drahoš, TJ Družstevník Nikolčice, 
Myslivecké sdružení Diváky, zahrádkáři Nikolčice. Současně 
děkuji všem rodičům našich žáků, kteří ubytovali děvčata a 
chlapce ze Slovenska.                                                                                 
     V závěru děkuji všem žákům 9. třídy, kteří ukončili základní 
školní docházku, za aktivní přístup k vyučování a přeji jim 
úspěšný vstup do dalšího období jejich vzdělávání.                
     
Školní rok 2007/2008 bude slavnostně zahájen v pondělí 3. září. 
Pravidelné vyučování započne v úterý 4. září. První a druhá třída 
budou tradičně umístěny v budově školy v Divákách, ostatní třídy 
potom v Nikolčicích. Další informace o průběhu nového školního 
roku podám v příštím vydání zpravodaje.                                                                
     Všem žákům, učitelům, rodičům a příznivcům naší školy přeji 
klidný a úspěšný školní rok.  
                                                        

 PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy         
 

 
Odpady - třídění 
 



TJ Diváky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Co nás ještě letos čeká    ??? 
 
dýňová obec –  každoročně zdobí naše děti prostory před školou    

výplody našich zahrádek. Pokusme se všichni,  i ti 
starší, vyzdobit předzahrádky dýněmi a ve vyhlášeném 
termínu vyjít večer ven na obhlídku celé obce. Termín 
bude upřesněn rozhlasem 

cvičení žen se plánuje na zimní období a do plného proudu se                                          
................dostane koncem října 
country bál  je plánován na 19. nebo 20. října organizuje 
................kulturní komise 
drakiáda proběhne v říjnu pod patronací základní a mateřské 
................školy 
rozsvítíme vánoční strom   společně s Mikulášem na návsi 

2.12.Pro děti dárečky, pro dospělé něco na zahřátí 
poslední leč 15.12. pořádají  myslivci v kulturním sále 
turnaj ve stolním tenisu  o vánočních prázdninách 25.-26.12.                
................organizuje TJ 
 

Do konce roku nás čeká ještě mnoho kulturních a 
sportovních akcí. Každý si může vybrat tu svoji.   
 

                                 Hekl Jaroslav 
                                           Předseda kulturní komise  
 

Den matek 
 

  Druhá květnová neděle patří každoročně všem maminkám. 
Matka, která vychovala a vypěstovala ve svých dětech ušlechtilé 
vlastnosti, zůstávala v minulosti často v pozadí a nepovšimnuta. 
Proto od samého zrodu tohoto svátku nikdo nepopíral, že by 
matkám měly být více nakloněny zákony a že stát by měl 
připomenout úctu ke každodenní neviditelné péči matek o novou 
generaci, pěstovat smysl pro cenu dobrých vztahů mezi mužem a 
ženou a vytvořit ovzduší dobré vůle, které toto tisíciletí tolik 
postrádá. 
 
  S blahopřáním maminkám přišly  6.5.2007 do slavnostně 
vyzdobeného kulturního sálu v Divákách děti a učitelky základní 
i mateřské školy. Připravily pro ně krásné kulturní pásmo plné 
básniček, písní, tanců a scének. Ti, co byli přítomni, oceňovali 
jednotlivá vystoupení potleskem a hlavně maminky zářily štěstím 
a spokojeností.  
  Sál, ve kterém se odehrávají kulturní akce obce, byl zaplněn. 
Děti svým vystoupením a učitelky svojí aktivní prací připravily 
maminkám velmi pěkné nedělní odpoledne.  
 
Všem patří naše poděkování. 
                                                                        Hekl Jaroslav 
                                           Předseda kulturní komise  
 

  
 
  
  Máme-li hodnotit práci našeho fotbalového mužstva musíme se 
vrátit k uplynulé sezóně, která skončila prohrou v Brumovicích  
2:1. Celkově jsme skončili na šestém místě. Ze 24 odehraných 
zápasů jsme 11 vyhráli 6 remizovali a 7 prohráli. Naším 
nejlepším střelcem byl Stehlík Radek ( 7 branek ), Hekl 
Bronislav ( 6 branek ) a Mrhal Miroslav ( 4 branky ). Celkem se 
do tabulky střelců zapsalo 16 hráčů a vstřelili 45 branek.  
  Od 11.6. se rozjel kolotoč přestupů, který potkal i nás. Došlo ke 
změnám v základním kádru mužstva. V Nikolčicích si zahraje 
v příští sezóně za dorost Fidler Roman. Do Zaječí přestoupil 
Šebesta Jiří. Z hostování ze Šitbořic se vrací Podlucký Tomáš a 
na roční hostování k nám jde Dostál Jiří. Máme stálý nedostatek 
hráčů. Ti, co hrají za jiný oddíl, se k nám třeba někdy vrátí, ale co 
ti, kteří skončili v jiných klubech kopanou, jsou dorostového 
věku a neprojevují zájem reprezentovat naši obec ? Přivítáme 
každého z Vás. 
  Prázdniny jsou každoročně pohárové. Hrálo se na našem hříšti, 
na hřišti v Horních Bojanovicích a v Boleradicích. Doma jsme 
nezaváhali a vítězstvím nad H.Bojanovicemi 4:1 a Boleradicemi 
1:0 bylo zajištěno 1.místo. V H. Bojanovicích jsme po dvou 
penaltových rozstřelech ( první prohra a druhý výhra ) skončili na 
třetím místě. Poslední turnaj se hrál v Boleradicích. Zde jsme 
narazili na domácí a prohráli 2:0. V zápase o třetí místo jsme 
porazili Klobouky 2:1. 
  Nyní nás čeká nová fotbalová sezóna 2007-2008. Přejme našim 
hráčům hodně úspěchů a větší nadšení. Zde je rozpis utkání 
našich hráčů podzimní části zmíněné sezóny: 
 
 
12.8.07   Šitbořice „B“ – Diváky 14.15 hod   
19.8.07   Diváky – H. Bojanovice 16.30 
26.8.07 Velké Němčice – Diváky 10.30 
1.9.07 Bořetice „B“ – Diváky 16.30 sobota 
9.9.07 Diváky  - Kobylí „B“  16.30 
15.9.07 Hustopeče „B“ – Diváky 16.00 sobota 
22.9.07 Diváky – Brumovice 16.00 
30.9.07 přestávka   
7.10.07 Diváky -  Klobouky 15.30 
14.10.07 Vrbice – Diváky  15.30 
21.10.07 Diváky – Němčičky 15.00 
28.10.07 V. Hostěrádky – Diváky 14.00 
4.11.07    Diváky – Vranovice „B“ 13.30 
 
Všechny Vás zveme na tyto zápasy. Těšíme se. 
                                                                                      
 
 

Z kulturního života v obci 
   
Den dětí 
  První červen si každoročně připomínáme jako Den dětí. V naší 
obci jsme jeho oslavu uskutečnili 9.6.2007 na fotbalovém hřišti. 
Organizační záležitosti zajišťovala kulturní komise a fotbalisté. 
Dětem bylo připraveno občerstvení a škála soutěží o ceny a 
diplomy. 45 dětí soutěžilo ve třech věkových kategoriích, z nichž 
každá byla ještě rozdělena na  dívky a hochy. Přítomni byly 
dědové i babičky a  rodiče i s těmi nejmenšími. Děti si užívaly 
pěkného slunného odpoledne, které bylo zakončeno táborovým 
ohněm  s opékáním špekáčků. Ceny na odměny a občerstvení pro 
děti dotoval OÚ Diváky. Pro dospělé byl otevřen bufet TJ. 
Mravenčí práci odvedli všichni členové kulturní komise, členové 
výboru TJ a dobrovolníci, kterým patří poděkování.  
 

 

 Suroviny                           Postup přípravy 
100g tvarohu                                  Tvaroh, romadur a máslo 
100g romaduru                               umícháme s pivem dohladka, 
50g pomazánkového másla            osolíme, okořeníme a přidáme 
1   cibule                                         jemně nakrájenou cibuli. 
50 ml světlého piva                        Touto pomazánkou pomažeme 
sůl                                                   krajíčky toustového chleba. 
mletý pepř                                      Ozdobíme plátkem rajčete a 
kmín                                               posypeme petrželovou natí. 
chilli                                               Pomazánka je ideální i na  
toustový chléb                                topinky. 
 
                      PŘEJEME DOBROU CHUŤ ! 

 Což takhle dát si ..... 
 
 
Chlebíčky s pivní pomazánkou 
 



víte, že ....       
 
 
 

- stopy po prvním člověku na zdejším katastru sahají už 
do starší doby kamenné 

- název obce Diváky jed odvozen od dívání na krajinu, 
případně i od divočáka  

- obec se dříve jmenovala Diwaci (1210) a Diwak 
(1850) 

- při sčítání v roce 1763 zde žilo 316 a dnes mají 
Diváky 480 

- v katastru obce byly objeveny ojedinělé nálezy 
památek z paleolitu a mladší doby kamenné 

- dnešní hřbitov pochází z roku 1811 a že do té doby byl 
kolem kostela 

- v roce 1808 zde založila Karolina z Lichtenštejna 
manufakturu na jemné sukno, která měla 6 stavů, 4 
tovaryše, 2 pomocníky a 2 učně. Ta vyhořela i s částí 
obce v r. 1860 

- po třicetileté válce patřily Diváky k nejzpustošenějším 
obcím v kraji 

- velká povodeň obec značně poškodila v r. 1865 
- od roku 1889 působil na zdejší škole po 35 let 

spisovatel Alois Mrštík 
- jeho mladší bratr Vilém, který tragicky zahynul v r. 

1912, je pochován na místním hřbitově 
- za první republiky byl v obci v provozu starý mlýn, 

cihelna a lihovar 
- v roce 1899 byl v Divákách ustanoven sbor 

dobrovolných hasičů, v roce 1910 odbor Národní 
jednoty a o deset let později Včelařský spolek, TJ Orel 
a TJ Sokol 

- v minulosti představitelé obce používali pečeť, kde je 
v poli položen kosíř k ožínání ratolesti vinné révy, 
hrozen a vinařský nůž 

 
                                                 

 
 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2007 

 
 

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 31.3. 2007 do 31.8.2007 

 
   
 
Narození                        Sňatky                                                         Úmrtí                                                                                                                
31.3. Kateřina Vráželová                           7.7.   Soňa Šípová - Jiří Vyhňák                                                   20.5.  Tesařová Milada 
  8.4. David Němec                                    14.7. Darja Hanáková - Radek Stehlík                                          19.7.   Rosívalová Květoslava 
23.4. Lucie Tomková                                 28.7. Jitka Průdková  - Jan Ryšavý                                               31.7.   Gratcl Václav 
29.6. Stela Brázdová 
28.7  Vojtěch Sokolář 
                                                                                                          

 

Blahopřejeme jubilantům : 
Duben:  
60 let  Petráš František  
64 let  Bezděková Marta         
65 let  Chalupná Jana       
67 let  Kilinger Jan 
77 let  Komárková Božena     
82 let  Němečková Květoslava   
 
 
Srpen: 

Květen:  
61 let  Štrubl Jiří  
68 let  Tesařová Františka  
71 let  Chalupný František  
72 let  Tesař Jan  
77 let  Čuta Jaromír 
88 let  Ptáček Vladimír  
 
 
 

Červen:  
61 let   Hájková Marie 
63 let   Sokolářová Marie 
64 let   Suchánková Jana 
72 let   Hopjanová Pavlína 
73 let   Ludín Lubomír 
75 let   Čutová Ludmila 
77 let   Klimešová Marie 
86 let   Novotný Jan 
 

Červenec: 
60 let   Bělka Jaroslav                                                                                
61 let   Skřivánek Ladislav 
63 let   Střelec Jiří 
67 let   Bezděk František 
73 let   Valíčková Marie 
78 let   Gloc Miloš 
82 let   Klimusová Emilie 
 

                                                       
60 let   Ryšavý Vladimír 
61 let   Štrublová Marie 
66 let   Macušová Jana  
74 let   Graclová Helena 
74 let   Neugebaurová Ludmila 
83 let   Vodák Ladislav 

 

 



Z kronik 
 
 
 
Zámecká kaple a krypta – 1945-48 
 
V zahradě za zámkem na mírném návrší a malebném parčíku je kaple a hrobka našich patronátních pánů. Kapli dal vystavěti r. 1832 Karel 
hrabě z Fribertů, která byla r. 1833 slavnostně vysvěcena a povoleno v ní čísti mše svaté. V kapli jest hrobka hr. Friberta ve které odpočívá 
hr. Fribert, jeho choť a syn. Krypta na větší počet rakví je umístěna níže.  
  Za panování našich pánů, vesměs to cizinců rodem i jazykem byla kaple i hrobka u veliké vážnosti a úctě. Zde měla svůj tichý stánek jen 
Pieta, žal, slitování a vroucí zbožnost. Jest to poslední cíl každého z nás: smrt. Zde jsme si všichni rovni, žebrák nebo pán – smrt, hrob, 
věčnost a nesmrtelnost, jen to nás přísně čeká.. Za válečné fronty v r. 1945 kaple i hrobka velice utrpěla, všechna posvátnost a úcta tohoto 
místa smrti a tlení rázem byla rozmetána. Krypta byla zneuctěna dokonale, kaple zůstala ušetřena aspoň uvnitř. 
 
  V kryptě je uloženo 11 rakví a ty byly všecky násilím zotvírány a vše přeházeno. Příšerný pohled na tento vandalismus a barbarství. 
Všecko se to nesmí sváděti jen a jen na válečnou frontu, třebaže kuličky samopalů a kulometů řádily zde nevybíravě. Známky ničivých 
zásahů jsou znáti na dveřích, oknech i zdech, ale z velké části tuto spoušť způsobili lidé naši až po boji. Pátráno tu asi po klenotech a 
špercích v rakvích, ale byly-li tam jaké cennosti nebo nebyly nedá se dnes zjistit. 
 
  Zámecká krypta byla již jednou vyloupena a to v r. 1887. Zámek dveří byl vyříznut pilečkou a dvéře vyvráceny a odhozeny opodál a 
rakve zpřeházeny. Do podezření z tohoto činu padli Jan Střelec, jinoch 20 let, vyučený zedník a Frant. Kilian 16 let dělník. Střelec provedl 
před tím nějakou nezbednost a tak pan „postenfíra“ Drapela, četník proslulý svou c.k.řízností Střelce obvinil i z tohoto činu. Střelec i Kilián 
právě pracovali kdesi na stavbě a pan Drapela sedl do panského kočáru, zatkl je a přivezl s sebou, sepsal u starosty protokol o té věci, 
chlapce uvrhl do řetízků a předvedl k trest. soudu do Klobouk. Vyšetřování bylo dlouhé a trapné, důkazy neviny chlapcům nepomohly. 
Kilian po 1. měs. vazbě propuštěn, ale Střelec byl držen v krim. 6 měsíců. Až po půl roce vyšla pravda na jevo. Na smrtelném lůžku 
se vyznal faráři i jiným Nikolčický Brychta, pobuda a pytlák, že Kryptu diváckou vyloupil on, aby jen divácké chlapce ze žaláře propustili. 
Střelec byl ihned propuštěn a na důkaz jeho neviny mu baron Lewetzov poslal vlastnoručně psané Prohlášení neviny. Střelec tedy svou čest 
omylem pošpiněnou uhájil, ale ztracený čas 6 měsíců a ztrátu výdělku mu nenahradil nikdo.  
 
Nahoře v kapli odpočívají: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                   ( Z pamětní knihy obce  3) 
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                          
               

 

 

 
Termín uzávěrky dalšího čísla : 15.11.2007 
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