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PŘED HOSPODOU BYLO ŽIVO 
   
Před hospodou bylo živo. Dětí se tu chumelilo jak mravenců. 
Stárci, polosvátečně oblečeni, s viržinkou v zubech a kytkou za 
kloboukem, pořízem obnažovali na májí poslední kus. 
  Tu ležela – chlouba stárků, symbol slavnosti, výmluvné znamení 
hodů, máje bělounká, jako by ji vymydlil, dlouhá a hladká a štíhlá 
– rovná a krásná – krásná - - - Až kamsi za Brno si pro ni zajeli a 
v lese vybrali ze všech nejkrásnější. A ještě ji nastavili nahoře a 
čekali, až příjde mistr kovář a svory k tělu připne vršek - - - 
  Majstr kovář jako by byl rázem vystřízlivěl, vyhrnul se z kovárny, 
a plandaje koženou svou zástěrou, přistoupil k zelenému vršku, aby  
ho spjal s jedlí. Vršek, krásně zelený a všecek zapentlený, do barev 
modrých, červených i bílých vkusně vystrojený, už se nedočkavě 
v rukou třás. Na nejvyšším jeho výhonku třepetal se rudý turecký 
šátek, v korunce houpala se pevně přivázaná jak panenka se rdící 
jablíčka. Už i důl byl vykopán. – Mladší stárci snášeli kdejaký žebř 
a vidle, kdekterý sochor a hák – mužáci dotáhli provazy - - - Děti 
už ani dočkat se nemohly, až „ju  začnó stavjat“. 
  V napjatém tichu, které provázelo vážný úkon majstrova spínání - 
- přecházeli kolem lidé za svými starostmi. Petuša Rybářová nese 
plechy s bílými koláči k pekaři, kostelník do kostela snáší vycíděné 
svícny, z kláštera děvčice nosí květiny na boží stůl. 
  Konečně vyhrnulo se z hospody asi dvacet skalnatých postav, 
chlapců i mužů, a hnali se k mrtvému tělu máje - - - 
  Chopili se nástrojů, dolní konec kmene stočili nad důl, vršek 
sebou zakýval a už silný kmen byl na ramenou chlapů. 
  Jedno jablíčko se utrhlo a zakutálelo se k zabláceným botám 
Jurky. Odkopl je mezi děti. Vrhly se na jablko jako hladoví psíci. 
Paže se napjaly, naběhly svaly – máj se zvedla. – Teď teprv ji 
podepřeli ze všech stran žebříky, sochory, zaklesli vidle, háky – 
z druhé strany za provaz táhli čtyři silní  muži - - - „Hej, ruk!“ 
zavelel majstr a máj vzepjala se do výše - - Nastal rozčilující 
okamžik. Napjaté svaly mužů se chvějí, krví se nalívá vzrušená 
tvář – děti s otevřenými ústy přihléžejí k zvedající se máji a 
houpajícímu se vršíčku. - - V hrozivém oblouku leží na nebi bílá 
kláda máje - - - Háky, zabodnuté do bílého jejího těla, příčí se 
z několika stran – ten ji píchá vidlemi, ti zas ráhny na konci 
svázanými provazem ji podpírají - - máj se třese jako živá – 
všichni ji cítí v rukou - - hrůzné jakési praštění ozvalo se v tichu 
napětí a zas: „Hej – ruk!“ velí majstr. Boty rozčileně přešlapují, 
vztažené bílé rukávy se vzpínají a stále níž a níž posunují se ráhna 
s provazy - - - stále výš a výš a hrozivěji zvedá se prohnuté tělo 
jedle,fábory se nahoře třesou, houpají se jablíčka, a dole vzepřené 
postavy mužů, bílé chomáče rukávů, květované kordule stárků,  

 
 
 
všechny tváře obrácené vzhůru – kdosi hek a zase vzdechl - - černá 
jakási postava chumtala se mezi bílými  - jiný se žebříčkem běžel 
na druhou stranu a včas ještě zachytil máj v nebezpečném páčení. 
Druhý stárek rychle do dolu podkládá kamení a jiný hází lopatou 
hlínu. „Nedrcej do teho tak - - - pozor - - ss - - - dušo, nevidíš? 
Táhni!“ 
  „Keď sa nezlomí, dobré to bude - - - „ znalecky prokládá 
poznámkou výjev jakýsi Slovák a odstupuje stranou, aby měřil,  na 
kterou stranu se s májí uchýlit, aby stála rovno. 
   „Debe ju tak nemohle hudržet!“ ozvalo se mezi dětmi. 
  „Tož be spadla.“   „A pozabíjala be hjich.“ 
  „Děcka, hutečte – hať vás to nepozabíjá!“ křičí Horbišků Honza. 
  Děti uhnuly – opravdu už máj letěla na ně. 
  „Hej – ruk! Ruk – cvaj!“ 
  „Napravo! - - Nalevo! Ešče košček!“ – „Honzo, podepři z druhé 
strany! Ponáhli se!“  
  „A co nepomáháš?! Pořád se tu točíš jak kača v čepici, a nic!“ 
utrhl se Dóbek na  nejmladšího stárka. 
  „Pohnite víc nalevo! - - To je móc! Ruk – cvaj!“ 
  Vršek sebou házel už v oblacích. Fábor veseleji a veseleji plápolal 
– máj nadnášela se už rovnou, svislou přímku. 
  „Ešče kósek!“„Ruk – cvaj!“ chraptí už kovář. „Držte tam 
napravo!“- -   „Přitlačte vod hospode! – Tak – dost! Zaraz dole!“ 
  Mužům se na čele perlí pot 
  „Včil stojí rovno. Honem házéte do dola!“ 
  Stárci chopili se lopat – dole založili máj kamením a srazili 
beranem. Rychle zahazují důl a pěchují.Provazy, žebříky, vidle a 
hlavy podpírají máj ze všech stran - - - ještě okamžik - - dva a 
„mája“ stojí rovně jako svíčka - - a vzhůru se vzdouvá vršíček 
zamrklým nebesům. 
  Konečně nebylo už třeba máj držet - -  
  Bidla, žebříky, vidle se unaveně spouštějí, ráhna klesají – muži se 
usmívají, s líčeným opovržením odhazují nástroje, utřeli z čela pot, 
ještě mrkli okem vzhůru, „jak přece stojí“ – a sborem hrnou se za 
jedním jako smluveným cílem tam do černé té díry obecní radnice, 
nad kterou na jakémsi potlučeném plechu v nejasných už, 
opelichaných, deštěm a slotou už smytých barvách se zdviženým 
ocasem ježil se bílý lev. 
  Sotva stárci máj upěchovali a do hospody vešli za muži – 
přiskočily děti k bílému dřevu máje a už ji objímaly ze všech stran.   
  Habrůvce počaly největší, nejskvělejší její dny... 
 
                                              Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi I                                                              



Slovo starosty 
Vážení spoluobčané,  
 
větší část roku 2009 je za námi, léto v plném proudu. Dětem pomalu končí prázdniny. Od dubna, kdy vyšlo první letošní číslo Habrůvky, 
pokročil nejen čas, ale i realizace akcí, které byly na toto období naplánovány. Z již dokončených akcí je to především oprava opěrné zídky 
u kostela. Celkové náklady stavební 686 tisíc Kč,   ostatní náklady, jako projekty, stavební povolení 70 tisíc Kč. Dotace z  rozpočtu JMK 
byla 500 tisíc Kč. V letošním roce bude ještě osazeno zábradlí – předpokládaná cena 80 tisíc Kč. V plném proudu je největší letošní akce – 
oprava chodníků, komunikace a kanalizace v obci. Práce probíhají dle harmonogramu a hotovy budou do 30.10.2009. Rozsah prací je dán 
projektovou dokumentací, cena předpokládaná 2,5 mil. Kč. Přesná cena bude známa po skončení prací. Další rozbíhající se akcí je 1. etapa 
opravy budovy obecního úřadu. Předpokládaná cena je cca 400 tisíc Kč, z toho 200 tisíc pokryje dotace z JMK. V první etapě budou 
vyměněny okna a dveře, dále krytina na severní části budovy a opraven vstup a fasáda. Třetí akce z dotačních peněz je zřízení kontaktního 
místa CzechPOINT. Rozhodnutí o přidělení dotace již bylo vydáno. Po spuštění bude možné na OÚ získat výpis z katastru nemovitostí, 
rejstříku trestů, z živnostenského a obchodního rejstříku a další. Do budoucna se bude postupně rozšiřovat nabídka služeb 
v CzechPOINTU. Pro bližší informace:  www.czechpoint.cz  
 
  V trati „Pod strarýma horama“ začala realizace třetí revitalizační nádrže v obci. Náklad 7,5 mil. Kč, stavbu provádí firma VHS Břeclav, 
která vyhrála výběrové řízení. Investorem je Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Břeclav. Stavbu dokončí v letošním roce a po 
kolaudaci bude předána Obci Diváky. 
 
  Světová ekonomická krize, jak je současný stav ekonomiky nazýván, se bohužel dotýká i Obce Diváky. Jak jinak, než nižšími příjmy do 
obecní pokladny. Předpoklad na začátku roku byl pokles příjmů ve výši cca 20%, to je při rozpočtovaných daňových příjmech 4,3 mil Kč 
pokles o 860 tisíc korun. Celkový propad byl k 1. srpnu 52%, to je v penězích 1,8 mil. korun. Průběžně jsou tedy přehodnocovány plány na 
letošní rok. Prioritou jsou akce, na které jsme získali dotace a také havarijní stavy. V minulých sedmi letech jsme vždy hospodařili s menší 
či větší rezervou, která může být letos použita. Jak sami vidíte, situace není jednoduchá a bude záležet, jaký bude propad příjmů za celý 
kalendářní rok. 
 
  Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemně prožitý hodový víkend a zbytek léta. 
                                                                                                                                                                                                       Libor Veverka                                                                 

 

 
 

Kultura  -  škola  -  sport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mezi posledních 64 škol v republice. Konečné umístění se bude 
pohybovat kolem 40. místa.Velký úspěch jsme zaznamenali také 
ve florbalu. V okresním finále naši chlapci skončili pátí  
v meziokresní lize /Břeclav – Brno venkov/ třetí.Velmi dobře si 
vedli i naši nejmladší plavci – na závodech v Hustopečích získal 
Matyáš Chalupný 2. místo Jana Čutová skončila na 16. místě. 
Zdatně si vedli naši žáci také na Šitbořické laťce:  první místa 
získali – T. Rabovský, A. Kratochvílová, P. Šlancar, O. Klobása, 
P. Honigová a E. Sokolářová, na stupních vítězů dále stáli – E. 
Příkazský, D. Svobodová, M. Švaňhal, J. Čutová, P. Bartl, F. 
Čapka, V. Kolegar, M. Petrášová. Ve druhé polovině června 
uspořádala naše škola II. sportovní atletickou olympiádu žáků 1.. 
stupně. Naši mladí atleti skončili na 2.místě při účasti deseti škol 
Ve dnech 5. až 14. června jsme uspořádali tradiční ozdravný 
pobytový zájezd žáků, rodičů, učitelů a přátel školy do 
Chorvatska. Poslední srpnový týden uspořádáme letní tábor žáků 
a učitelů ve Svojanově u Poličky. Provoz v Mateřské škole o 
prázdninách: prvních 14 dnů byl v Nikolčicích, následně pak 
v Divákách.                                                                                              
  Chtěl bych touto cestou poděkovat p. J. Ficovi za bezplatnou 
opravu sportovního náčiní, p. Zdeňku Rabovskému za opravu 
poškozených dveří, p. J. Jelínkovi za opravy elektroinstalace, p. 
Z. Sedlovi a p. R. Hoškovi za ceny do soutěží, HS Nikolčice za 
zakoupení koberce, HS Diváky za finanční prostředky na 
zakoupení her a cen pro soutěže, p. T. Soukopovi za sponzorský 
dar.                                                                                 
  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.  
     
   Nový školní rok začne v úterý 1. září 2009 a to slavnostním 
zahájením v Nikolčicích v 8.00 hod. a v Divákách v 8.45 hod.                                                                                     
        
                                            PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy  
                                                                                                   

Základní škola v Nikolčicích 
 

  V úterý 30. června bude uzavřen  školní rok 2008-2009. 
Celoroční práce žáků bude zhodnocena vysvědčením. U nás na 
škole jsme v tomto školním roce vyučovali v 1., 2. a 6., 7 ročníku 
podle vlastního vzdělávacího programu pod názvem Sportem za 
kvalitou výuky.  Poslední měsíce školního roku přinesly škole 
řadu úspěchů v naukových i sportovních soutěžích. Žáci naší 
školy potvrdili vysokou kvalitu ve výuce, soutěžích a dalších 
aktivitách. 
  V naukových soutěžích dosáhli nejvýraznějších úspěchů tito 
žáci: Denisa Vudková obsadila v okresním kole matematické 
olympiády 6. tříd 5. místo, Adam Hanák skončil dvanáctý. 
V kategorii 8. tříd potom obsadil Marek Jirgal dělené 7. místo a 
Richard Všianský skončil osmý. V okresním kole Pythagoriády 
skončila na děleném 4. místě Barbora Losová a Dominik Papež 
obsadil dělené 5. místo. V kategorii 6. tříd byl  David Bílek na 
děleném 6. místě a Denisa Vudková na sedmém. Sportovním 
soutěžím dominovaly 6. Šúrovské hry, které se konaly ve dnech 
28. až 30. června v Šúrovcích na okr. Trnava ve Slovenské 
republice. Žáci naší školy v této soutěži skončili s minimálním 
bodovým odstupem na 2. místě. Z našich žáků zvítězili: Tomáš 
Rabovský – 60 m př., štafeta chlapců na 4x60 m ve složení: 
Tomáš Rabovský, Dominik Ženatý, Roman Šibíček a Erik 
Příkazský, Dominik Ženatý – 800m, Jana Karmasinová – dálka, 
chlapci potom vyhráli turnaje v kopané i házené, když E. 
Příkazský  resp. D. Ženatý se stali nejlepšími střelci. Druhá místa 
získali: D. Ženatý – 60m, M. Petrášová – 60mpř., E. Příkazský – 
dálka, R. Šibíček – koule a štafeta dívek. Třetí místa:  V. Chromý 
– 60m, T. Rabovský a Aneta Kratochvílová oba výška, L. 
Štýblová – koule,družstvo děvčat v házené.. Mladší a starší 
chlapci po vítězství v okrskovém kole v malé kopané potom 
v okresním finále obsadili  - mladší 4. místo a starší 6. místo. 
Výborně si vedli naši chlapci v celostátním turnaji ve fotbale 
nazvaném Coca-cola školský pohár. Po vítězství v meziokresním 
kvalifikačním turnaji zvítězili i v regionálním kole a postoupili 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                   
 

Myslivost   
 
 

Členové Mysliveckého sdružení Diváky 
přijali do svých řad dva myslivecké  
hosty. Jsou to  noví členové, kteří byli 
na poslední leči v prosinci 2008 po úspěšném složení 
mysliveckých zkoušek slavnostně pasováni na myslivce. Občané 
z Divák, kteří se účastní těchto mysliveckých společenských akcí, 
měli možnost vidět celé pasování a přijímání do mysliveckého 
cechu. Touto cestou ještě jednou blahopřejeme panu Karlu 
Kaňovi a Petrovi Dostálovi a přejeme jim plné vyžití v náročném 
koníčku jakým je myslivost, který není jenom lovectví, ale 
především péče o zvěř a myslivecké zařízení, včetně přípravy 
krmení na zimní měsíce, kynologie (držení, výchova a výcvik 
lovecky upotřebitelných psů), střelectví, výcvik a bezpečné 
zacházení se střelnými zbraněmi. 
  25.dubna jsme na myslivecké chatě udělali domácí zabijačku 
pro širokou veřejnost. Připravili jsme jitrnice, jelita, tlačenku, 
zabijačkový guláš, černou i bílou polívku a ostatní zabijačkové 
pochoutky. Možná jsme zvolili pozdní termín, nebo o konání této 
akce většina občanů nevěděla, neboť výsledek není zdaleka 
srovnatelný s účastí na zvěřinových hodech v loňském roce. 
28.června jsme již tradičně uspořádali závody pro děti 
předškolního a školního věku na závěr školního roku. I když 
účastníků nebylo mnoho, jejich chuť a sportovní nasazení 
předčilo veškeré očekávání, děti trať zvládly lehce, ale rodiče 
dobíhali s nasazením posledních sil. Nakonec vyhráli všichni. 
     V současné době probíhají sklizňové práce na polích. Od 
1.srpna začíná lov muflonů, dospělé černé zvěře, daňků a 
pokračuje odstřel srnců. 
     V roce 2008 bylo na území Čech a Moravy odloveno 138 000 
kusů černé zvěře. Možnost střetnutí se s touto zvěří je čím dál 
častější i v Diváckém katastru, zejména při venčení psů. 
 
                                                      Bořivoj Rozsíval, předseda MS 
 
 

Tři otázky pro Jaroslava Němečka 
    
  1.Od začátku června byli opět vidět brigádníci, kteří 
pracovali na vykopávkách v trati Padělky. Kdo jsou a kdo 
organizuje jejich práci? 
Jsou to studenti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 
Brno, katedry antropologie.V rámci praxe organizuje vedení 
fakulty ve spolupráci dalších vědeckých pracovištˇ výzkum, 
který je součástí grantového úkolu „Osídlení povodí Harasky 
ve střední a mladší době hradištní“(9. – 12. stol). V Divákách 
pracují pod vedením prof. PhDr. Josefa Ungera Csc. a čtyř 
doktorantů, jejichž vedoucím je již několik sezon Mgr. Tomáš 
Mořkovský. 
     2.Vykopávky zde pokračují již několikátý rok. Jaké byly 
nejcennější nálezy v této lokalitě? Z jaké doby pocházejí a 
kde je můžeme vidět? 
Výzkum lokality probíhá již od roku 2000. Z archeologického 
hlediska jednoznačně hrob ženy s pokrčenými dolními 
končetinami a obětní jámou s kostmi hovězího dobytka 
(pohanský zvyk), hrob bojovníka s válečnou sekerou, další s 
ostruhami, z ženských korálky, náušnice - vše z doby 
Velkomoravské. Tyto nálezy je možné vidět v Městském 
muzeu Klobouky a Regionálním muzeu Mikulov. 
     3.Myslíš si, že je možné zde nalézt hrob nějakého 
bohatého předka nebo kosti mamuta či jiného zvířete (tak 
jako byl nález části klu při zemních pracích na stavbě 
horního kravína)? 
Ve vesnickém prostředí těžko, za nejhonosnější je považován 
hrob stařešiny s mečem. Pokud nepadl při plnění povinností u 
knížete, tedy v cizině, měl by se nalézt. Mamuti ne, ti žili 
25000 let před starými Slovany. 
 
                                 Ptal se a za odpovědi děkuje Karel Stehlík 
 

Kulturní komise  
 
 Jsme tu  opět s bilancí kulturních a sportovních akcí za uplynulé 
období. Plán na letošní rok je plněn a organizace společně 
s komisí se dobře starají o kulturní život v obci. Na konci dubna 
uskutečnili místní rybáři na rybníčku tradiční pálení čarodějnic. 
Akce je mezi občany stále více populární. Základní a mateřská 
škola uspořádala 10.5. pro maminky v sále kulturní odpoledne se 
spoustou scének, básniček, zpěvů, tanců a divadelního 
vystoupení. Začátek června patří vždy našim nejmenším 
spoluobčanům. Den dětí na místním hřišti proběhl za vcelku 
vydařeného počasí. Spousta her s odměnami zaměstnala na pár 
okamžiků všechny přítomné a krátké občerstvení se závěrečným 
opékáním špekáčků ukončilo sobotní sportovní odpoledne. Týden 
nato byl v naší obci závod aut – rallye. Milovníci rychlé jízdy si 
určitě přišli na své. Myslivci přichystali na myslivně ke konci 
června pro děti soutěžní den, jehož začátek byl ovlivněn nepřízní 
počasí. Děti soutěžily ve znalostech o přírodě, myslivosti, běhu a 
branných disciplínách. S mnohými trasu proběhli i rodiče. Pro 
všechny bylo nachystáno občerstvení a odměny. 25.7. pořádali 
rybáři soutěž v lovu ryb. Odpoledne pro děti, večer pro dospělé.  
5.7. se uskutečnil na místním hřišti pohárový turnaj v kopané, 
1.8. turnaj v nohejbalu Náhlík Cap 2009 a 8.8. místní derby 
Záhumna versus Dědina.  
 
Co nás ještě letos čeká? Na prvním místě jsou to:  
-tradiční hody 15.-16.8, na které Vás naše mládež srdečně zve. 
-automobilové závody do vrchu 12.-13.9.se startem v obci. 
-dýňová obec -  září, drakiáda – říjen 
-rozsvítíme stromek  29.11. 
-vánoce 2009 6.12. 
-poslední leč 12.12. 
-turnaj ve stolním tenisu 26.12. 
 
  Každý si může najít akci, která ho zaujme a zúčastnit se ji. 
Přejeme vám do konce roku mnoho dobrých kulturních a 
sportovních zážitků.  
                                                                                                      hj 
 
 

TJ  Diváky  
 
 

Na co jsou členové? 
 

Pro chod každé organizace je nutná její členská základna, jako 
vrcholný rozhodovací a volební orgán (Valná hromada). Členové 
se také zúčastňují schůzí, společenských, sportovních a 
kulturních akcí pořádaných organizací viz. stanovy ČSTV.  
To je smysl členství v organizaci, že se zúčastňuji akcí, které 
pořádá.  
Nedílnou součástí jsou i brigády, jak na zvelebení  
nemovitého majetku, tak jako  výdělečná činnost 
– málokterá organizace  má takové dotační a 
sponzorské požitky, že vlastní výdělečnou,  
činnost nepotřebuje. Také naše organizace 
TJ Diváky potřebuje své členy, ale ne jen na placení členských 
příspěvků.  
V roce 2007 Valná hromada TJ Diváky schválila, že každý člen 
odpracuje 8 hodin brigádnické práce. V roce 2008 účast člena na 
alespoň jedné brigádě jakoukoliv dobu a letos se do usnesení o 
brigádách raději nepsalo nic z důvodu naprosté ignorace 
vlastního rozhodnutí přítomných členů. Ale možná o tom mnozí 
členové nic netuší, protože účast na valné hromadě je již několik 
let méně než poloviční. 
A tak veškerá tato činnost zůstala na výboru TJ a několika málo 
hráčích, pokud se tedy zrovna den před tím nezúčastnili nějaké 
jiné akce, která se protáhla… 
Myslel jsem si, že když mám něco rád – v tomto případě fotbal – 
že je to láska na celý život a nejen na dobu aktivní hráčské 
kariéry. Mýlit se je však lidské. A tak v neděli, hlavně při 
domácích zápasech přemýšlím, co asi dělají ty možná už desítky 
bývalých hráčů, kteří hráli za náš klub od doby, kdy jsem i já byl 
aktivní hráč. Není čas, zní omletá odpověď. Práce, odpočinek, 
návštěva příbuzných, výlet, nákupy a také lenost a pohodlnost 
vévodí nedělním odpoledním. A na fotbal už jaksi nezbývá místo.  
Odpověď na otázku z úvodu tohoto příspěvku si jistě učiní každý 
sám!  
                                                                                    Karel Stehlík 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Rok 2009 
 

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.4.2009 do 31.8.2009 
 
 

                                               
 
Narození:                                                                                            Úmrtí :                                                                                                               
Jolana Flesarová                                                                                                                                    Ladislav Gracl 
Robin Kilián                                                                                                                                          Františka Podlucká 
Dominika Žemličková                                                                                                                                                                  
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Duben:  
60 let   Střelcová Jindřiška 
61 let   Kadlec Václav 
62 let   Petráš František             
66 let   Bezděková Marta          
67 let   Chalupná Jana               
69 let   Kilinger Jan                  
79 let   Komárková Božena      
84 let   Němečková Květoslava 
    
 

Květen: 
61 let  Pokorný Jan  
61 let  Němeček Jaroslav  
63 let  Štrubl Jiří 
70 let  Tesařová Františka 
73 let  Chalupný František 
74 let  Tesař Jan 
79 let  Čuta Jaromír    
90 let   Ptáček Vladimír  

Červen: 
60 let   Kiliánová Božena  
63 let   Hájková Marie 
65 let   Sokolářová Marie 
66 let   Suchánková Jana 
74 let   Hopjanová Pavlína 
75let    Ludín Lubomír 
77 let   Čutová Ludmila 
79 let   Klimešová Marie 
88 let   Novotný Jan 
 

Diváčtí stárci a starky Vás srdečně zvou na tradiční hody, 
 které se konají  15. a 16. srpna 2009. 

 
                         V krojích letos půjde 6 párů a to:   Ondřej Ludín, Oldřiška Majerová 

                                                                         Libor Veverka, Jana Glocová 
                                                                         Roman Fidler, Žaneta Hilková 
                                                                         Jakub Němeček, Marie Ludínová 
                                                                         Zdeněk Veverka, Veronika Majerová 
                                                                         Jan Manek, Veronika Hanáková 
                                                                         sklepník Jiří Svoboda 

                                Stavění máje proběhne v pátek 14. srpna v podvečer, pozvání bude                                       
............................... oznámeno  rozhlasem.  
                                Občerstvení nebude chybět.  
                                Po celé hody bude hrát dechová hudba Hornobojani z Horních Bojanovic.  
V sobotu i v neděli bude sraz u první stárky ve 14:30 hod. Krojovaný průvod v sobotu půjde 
obcí na „Dolní konec“ a v neděli přes „Záhumna“ na „Horní řádek“. 
Hodování bude dále pokračovat na návsi pod májou, při nepřízni počasí v obecním sále. 
Občerstvení zajištěno. Vstupné po oba dny bude na odpoledne 30,-Kč a večer 70,-Kč 
Přijďte nás podpořit a vychutnat si atmosféru hodů. 
Těší se na Vás stárci a stárky 

Červenec: 
61 let   Sáček Blažej 
61 let   Stelmaščuk Rostislav  
62 let   Bělka Jaroslav                 
63 let   Skřivánek Ladislav 
65 let   Střelec Jiří 
69 let   Bezděk František 
75 let   Valíčková Marie 
80 let   Gloc Miloš 
84 let   Klimusová Emilie 
 Srpen: 

60 let    Františka Psotová 
60 let    Bílý František 
62 let    Ryšavý Vladimír 
63 let    Štrublová Marie 
68 let    Macušová Jana  
76 let    Graclová Helena 
76 let    Neugebaurová Ludmila 
85 let    Vodák Ladislav 

 
IV. PRAMOS Divácká 13.  
Mezinárodní závod automobilů do 
vrchu je součástí KW Berg-Trophy 
2009, Mezinárodního mistrovství 
České republiky 2009, Mistrovství 
České republiky historických 
automobilů 2009 a koná se ve dnech 
12. - 13. 9. 2009 v obci Diváky. 
Závodní trať měří 2400 metrů. 
Začátek po oba dny v 8 00 hod. 
 
 
 


