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  Na Štěpána 
 
  Bylo ráno už - a přece ještě noc, tma jak pod zemí. Chaloupky 
dosud dřímaly. První se probudil Skřivánků Martin - za ním 
Barnabáš. „Mami, rožnite! Pudem koleduvat." 
  Probudili se i ostatní Skřivánci. Janek drhna oči ze spánku, modlil 
se s ostatními Anděl Páně. Než se Skřivánci - byli čtyři počtem - 
umyli, posnídali, navlékli, než maminka nejmladšímu vzadu 
zapjala kalhotky a shledala všem šátky na uzly - na východě 
prodírala se už první zář. 
  Vyhrnuli se z chalupy jak vojsko --  Křupěl sníh, do prstů a do 
nosu štípal břitký mráz. Skoro potmě ještě koledou zvučela už celá 
dědina. Nebyli Skřivánci sami, co si přivstali. 
 
"Já koledníček prosím vás - 
nemějte mně za zlý u nás - 
Dobrou novinu vám nesu, 
Až se celé zimó třesu. 
 
Narodilo se děťátko 
v Betlémě, chlévě, chuďátko. 
Jen vyjděte, nemeškejte,  
brzy mně koledy dejte. 
 
Dyť já musím pospíchati, 
to děťátko kolébati. 
To děťátko je Syn Boží,  
Ono za nás hříchy složí --- 
 
bylo slyšeti dva tenounké hlásky, koledující u dveří Stéskalova 
statku.- Brzy nato zavrzly dveře a dva páry cupkatých nožek 
utíkaly zas o číslo dál. 
  Slunko jak v krvi zalité stálo nad Strážkou a Habrůvka už jen se 
hemžila drobnými tvorečky --- Hlásky jak neustále znějící zvonky 
zvonily ze všech stran. -- Umrzlé postavičky s uzlíčky na lokti po 
párech i jednotlivě chodily od domu k domu, zastavovaly se v 
zahrádkách a ode dveří křičely a zpívaly radostnou svou novinu: 
„Narodil se nám Ježíš Kristus Pán." --- 
  „To je dětí, to je dětí!" - divil se stařeček Hrabálek v kožuchu, 
zastavuje se na silnici a rozhlížeje se po celém návsí, posetém 
dvounohými těmi mravenečky; -- ba snad i sám povzpomněl si na 
dávné časy, když viděl, jak se cestou sytí vykoledovanými koláči, 
zkřehlými prsty přepočítávají krejcary na dlani a v uzlíčkách 
pohazují jablky, sušenými švestkami a ořechy. „To bude hostina!" 
  
  Celá drobná Habrůvka byla na nohou, v zámku jich zpíval celý 
houf - každý svou, všichni zajednou, „haž k smíchu to je" - 
zabrblal stařeček Hrabálek a už se zas zatočil -- u fary -  u školy 

nový houf --  „A lí-í-í-di!" táhnul -i- na půl hodiny – „a to – to -- 
totok se podíváme! --  To je děcek, to je děcek!--" 
  Na faře, ve škole vystřídali se do zvonění téměř všichni, chlapci i 
děvčátka  - v zámku někteří byli už i třikrát. Beránkovy děti, když 
oběhaly celou ves - běžely tam zas. 
  U školy stála dvě děvčata. Punčošky shrnuty v největším mrazu, 
pod krátkými sukýnkami blýskala se jim kolínka. Za nimi na 
chodníku zůstal Hložků Vavřín - ovoce z jednoho pně hložku - 
opravdovský a důstojný bratr Jana Hložka - užírače krve. 
  Rechtor vyšel ze dveří a dal děvčatům po krejcaru, s ustrnutím 
všimnuv si nahých jejich kolínek.—„Co vás nemůže maminka do 
tepla oblíknout?! -- A co ty, Vavříne? Nekoleduješ?" Vavřín 
nakřivil nějak ret a tak bokem podíval se po odcházejících 
děvčatech. 
  „Já čekám, haž vodendó! Chcu koleduvat sám." „Tož říkej! Umíš 
pěknou?" Ale jen začal - učitel vzal jej dvěma prsty za rameno a 
vlekl do dveří. „Pane, ta je pěkná - pojď do kuchyně - povíš mně ji 
celou." 
  Šli. Trvalo chvíli, než se Vavřín po kuchyni rozhlédnul a 
zdomácněl. Pak se ale postavil, popotáhnul nosem a - pošilhávaje 
mlsným okem po nakrojené vánočce, začal bez ostychu a tak 
hlasitě, jako by na ulici byl. – 
 
Když je zima, mráz, 
slyším divný hlas. 
Ptáci s půlnocí zpívají, 
pastýřové vytrubují. 
Co to nového, neslýchaného? 
 
V oblaky krásný 
anděl se vznáší. 
Radost lidem vyjevuje: 
Narodil se nám 
Jéžíš Kristus Pán. 
Leží v Betlémě 
v chlévě na seně. 
Nemá žádné poduštičky 
ani chatrné plenčičky. 
V bídě zrozený 
na ten svět daný. 
Andulko, plínky! 
Dorotka běží, 
juž je u dveří. 
 
Nese smetany flaštičku 
Jéžiškovi na krupičku. 



Krupičku dělat, 
Jéžiškovi dát. 
Dudy zdudaný,. 
gajdy zgajdaný. 
Hneď mu tu hráli, 
mladému králi. 
Sidli sidli duj duj duj duj 
hopsasasa zpívala chasa. 
 
 „Chlapík, Vavříne! Kdo tě to naučil?" 
 „Babička." 
 „Babička!" 
 „To, co huž sem vekoledoval!" chlubil se venku křivý Veleba a 
ukazoval plný šátek bohatství. Kusy vánoček válely se tam s 
buchtami, jablka s kadlátkami, i pomeranč tam měl, dole, až tam na  
dně uzlíčku třásly se peníze. V zámku dostal „dvě šístke a ešče dva  

koláče" -  pokapané medem. 
   Jurčáková Anyša podívala se na špinavou dlaň a změřila očima 
křivé jeho nožky. „Šak ti to tatínek propije!" Franta odkolébal 
sražené své tělíčko s velikou hlavou na slabých, kačeních nožkách 
o kus dál a jen se tak lhostejně ještě jednou ohlédl za zelenou 
Anyšou. 
   Ta už zas koledovala u Dóbků. 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
  Šak já s vozem nejedu, 
  co mně dáte, to vezmu  -  
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
                                         Ukázka z knihy bří Mrštíků Rok na vsi I 
                                                                                                      ně                            

  
 

Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané,  
rok 2005 se nezadržitelně chýlí ke svému závěru a s ním přichází i čas rekapitulací. Zamýšlíme se nad svým osobním i pracovním 
životem, nad úspěchy i neúspěchy, nad radostmi i strastmi.  
  Co nového nám rok 2005 přinesl? A posunul nás směrem k lepšímu? Můžeme být sami se sebou spokojeni? Byli jsme pro 
někoho či v něčem užiteční?  
  Takové a podobné otázky si klade většina z nás a během volných svátečních dnů na ně hledá odpovědi. 
  Přeji Vám, vážení spoluobčané, abyste ze svého vánočního rozjímání vyšli co nejlépe a prožili pokojné a klidné svátky. 
  Do nového roku Vám přeji hodně zdraví, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů. 
 
                                                                                                                                                                                                         Libor Veverka                                                                 

Zprávy OÚ 
                                                                                     

                                                                        Statistika za rok 2005  (20.12.2005) 
                                                                                                Počet obyvatel:  467     ( 234 mužů, 233 žen ) 
                                                                                                                               Narození:          4                Úmrtí:                   6 
                                                                                                                               Přistěhovalo se: 19              Odstěhovalo se:    7   
                                                                                                                              Věkové rozvržení: 0 – 15 let: 85  /    16 a více let:  382 
                                                                                                                          _______________________________________________________ 
 
 
 

                                                                                                                 

 

 

 

 

Chodník u kostela 
Nákladem 152 tisíc korun byl vybudován v části obce u kostela 
chodník. Délka 130 m, šířka 1,2 m. Na tuto stavbu obec získala 
dotaci z JM kraje ve výši 150 tisíc korun. Kolaudaci chodníku 
plánujeme na začátek příštího roku.  
 

Oprava školy 
Po loňské první etapě, kdy byla opravena západní část budovy, 
má škola opravenou i část východní. Kompletní oprava omítky a 
práce související si vyžádaly částku 221 tisíc Kč. Z této částky 
jsou náklady obce 121 tisíc korun. Zbytek, tedy 100 tisíc korun, 
poskytl JM kraj v rámci dotačního titulu PRV (program rozvoje 
venkova). 
 

 Odpady a jiné poplatky v roce 2006 
Výše poplatku za odpady zůstává stejná jako v roce letošním, 
tedy 400,- Kč na osobu, a to díky všem, kteří odpad třídí. Taktéž 
ostatní poplatky ( za psy a  hroby) zůstávají ve stejné výši. 
Poplatky jsou vymahatelné a obecní úřad má ze zákona povinnost 
nedoplatky vymáhat, proto dodržte jednotlivé termíny  plateb.  
Odpady : jednorázově - do 28.2 nebo je-li částka vyšší jak 800Kč  
- ve dvou stejných splátkách splatných do 28.2 a 30.6. Poplatek 
za pronájem hrobového místa se liší podle velikosti hrobu a je 
splatný do 31.3. Psi – 80Kč za každého, splatnost do 31.3. 

 Kalendář svozu odpadů 2006 
Tučně jsou vyznačeny dny, kdy bude probíhat sběr pytlů  
x -  jsou označeny   termíny svozů  mimo pondělí 
 

Leden                   2., 16., 30.  
Únor                    13., 27. 
Březen                 13., 27.  
Duben                  10., 24. 
Květen                  9.x, 22.  
Červen                  5., 19. 
Červenec              3., 17., 31. 
Srpen                    14., 28.        pytle – 15. x 
Září                       11., 25. 
Říjen                     9., 23. 
Listopad                6., 20. 
Prosinec                4., 18. 



Oprava cesty „Pod rozpihly“  - II. 
Položením asfaltového „koberce“ se podařilo ještě v letošním 
roce dokončit opravu cesty k RD Podluckých a  Suchánkových, o 
které jsem Vás informoval  v minulém čísle zpravodaje. Navíc byla 
opravena i navazující zatáčka . 
 
 

Návštěvnost pořádaných akcí 
„Nic se tady neděje, pro nás starý se nic nedělá“ – povídala mně 
jedna paní v létě. Pokud pominu každoroční Den matek,  
odpoledne během hodů a vánoční koncerty v kostele (pro malý 
zájem jsme je již  museli zrušit), tedy akce vhodné právě pro starší  
– je to pravda. 
   A tak jsme zkusili něco úplně jiného -  předvánoční koncert 
dechovky a lidové vypravěče. Rozhlas nemusí být dobře slyšet, a 
tak všichni dostali pozvánku do schránky a navíc ti, kteří jsou 
v důchodovém věku a byli doma, byli pozváni ještě ústně.  
Připravili jsme 120 míst na sezení. „Bude to stačit ??“ ....  Stačilo.  
Přišlo „téměř“ 40 lidí . Od dětí po ty nejstarší. Obdobná je situace i 
na jiných akcích, např. na kouzelníka přišlo 48 diváků. Myslím si, 
že paní neměla pravdu.  Mimochodem ani na dechovce jsem ji 
neviděl. 

Zimní údržba cest a chodníků 
Stále platí povinnost majitelů udržovat přilehlé chodníky u svých 
nemovitostí. Tam, kde chodník není, považuje se za chodník          
1 metr šířky komunikace. K tomuto připomenutí mne vede to, že 
někteří majitelé čekají až sníh roztaje nebo až za ně tuto povinnost 
vykoná někdo jiný.  
  

Co plánujeme v roce 2006 ? 
V roce 2006 budeme dále pokračovat v opravách a úpravách 
v obci. Z velkých akcí nás čekají další opravy komunikací  a 
chodníků. Na tyto práce jsme získali pro příští rok dotaci ve výši 3 
miliony korun ze státního rozpočtu.  Z této částky opravíme 
převážnou část chodníků a cest v obci. Dále je nutné dokončit 
rekonstrukci místního rozhlasu, nákup nové ústředny a rovněž  
škola, obecní úřad, VÚB a další obecní majetek potřebuje opravy a 
údržbu.  
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Základní škola v Nikolčicích 
  V pondělí 14. listopadu bylo uzavřeno 1. čtvrtletí školního 
roku 2005/2006. V rámci pedagogické rady byl vyhodnocen 
prospěch a chování žáků. Prospěch dětí a jejich znalosti budou 
však plně vyhodnoceny až s uzavřením I. pololetí. V chování 
žáků nebyly zjištěny žádné závažnější přestupky. Menší 
problémy řešíme průběžně. Od října se na škole rozjela zájmová 
činnost v kroužcích a školním klubu. Na škole pracují tyto 
zájmové útvary – kroužky: sportovní, basketbalový, anglický 
jazyk, cvičení z M a ČJ, zoologicko-akvaristický, počítačový, 
zeměpisný, výtvarný, literární, ručních prací a hry na kytaru. 

  Koncem I. čtvrtletí se naši žáci zapojují do školních kol 
olympiád a dalších soutěží. Rozběhla se školní kola olympiád 
v matematice, jazycích, zeměpisu, dějepisu a biologii. Ve středu 
9. listopadu uspořádala naše škola tradičně okresní kolo dějepisné 
soutěže Bible a my. Soutěž se uskutečnila v sále kulturního domu 
v Nikolčicích za účasti 48 soutěžících ze 17 škol okresu Břeclav. 
Z našich žáků si nejlépe vedli: Papežová Alžběta a Papežová 
Lenka, které ve svých kategoriích obsadily 3. místo a v únoru 
budou náš okres reprezentovat v regionálním kole v Kroměříži. 
Veronika Hanáková obsadila 5.místo.  Žáci naší školy se 
v prvním čtvrtletí zúčastnili několika sportovních akcí v rámci 
okrsku i okresu. Na turnaji v miniházené v Hustopečích obsadili 
naši chlapci 4. – 5. tříd 2. místo. O úspěch se zasloužili: Ženatý 
D., Petlák D., Tošnar V., Čuta E., Nasadil R., Šťavík J. 

  Ve finále okresního kola v házené bojovali také naši starší 
chlapci ve složení: Horák T., Rabovský T., Stehlík L., Veverka 
L., Fidler R., Mrkvica J., Polach Z., Čuta J.,Všianský D., 
Rabovský M., Sedlák M., Buchta M. Na fotbalovém turnaji ve 
Velkých Němčicích skončil náš výběr na 2. místě. 

  Naše škola uspořádala koncem října již 21. ročník Běhu 
Nikolčickými stráněmi, kterého se zúčastnilo 218 závodníků 
z Nikolčic, Velkých Němčic, Šitbořic a Křepic. Pohár pro 
vítěznou školu získala suverénně naše škola součtem umístění 16. 
Z jednotlivců potom zvítězili: Šípová K., Karmasinová J., Ženatý 
D., Papežová A., Novotný V., Vídenská J. a Fidler R. Na 
stupních vítězů dále stáli: Čutová J., Wetterová L., Klobása O., 

Vudková D., Hanák A., Buchta M., Putnová E., Stehlík L. a 
Daněk J. 

  V silničním běhu ve Velkých Němčicích zvítězili: Šípová K., 
Ženatý D. a  Novotný V. Druhá a třetí místa potom obsadili: 
Čutová J., Kolegar V., Vudková D., Karmasinová J., Šťavík J., 
Buchta M., Papežová A., Stehlík L., Vídenská J. a Ženatá L. 

  Kladně lze hodnotit také sběrovou aktivitu žáků. V září  naši 
žáci nasbírali 247 kg šípků a v listopadu potom 60 q starého 
papíru. S velkou odezvou se setkala tradiční výstava dýňových 
strašidel a drakiáda.  

  V pondělí 19. prosince pořádáme další tradiční soutěž – 
Vánoční laťku a začátkem ledna školní přebory ve šplhu. 
Koncem prosince se na škole uskuteční „Vánoční koncert“ 
vážné hudby. Od 28. ledna se naši žáci zúčastní lyžařského 
výcvikového kurzu v Karlově pod Pradědem. O Vánocích 
uspořádají naši učitelé a žáci tradiční vánoční koledování 
„Živý Betlém“. 

  Během podzimu jsme vybavili další dvě třídy novým školním 
nábytkem. V současné době máme nové školní lavice a 
židličky již v šesti třídách. 

  Pomalu se blíží vánoční svátky. Všem lidem dobré vůle přeji 
krásné prožití těchto nádherných chvil. Všem našim žákům, 
učitelům, provozním zaměstnancům, rodičům i občanům přeji 
šťastný rok 2006, hodně zdraví, pohody, klid, mír a radost ze 
života. 

                                            PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co bych si přál od Ježíška ! 
 Děti  MŠ Diváky: 
 
Já bych si přál lízátka, aktovku do školy, dopravní koberec a  na ten koberec malá autíčka. ( Jiřík ) 
 
 Já bych si přál kombajn a už nevím.  ( Štěpánek ) 
 
Já bych chtěl dostat velký dopravní koberec. ( Rostík ) 
  
  Já bych chtěla marťafón, aktovku, tužky,péro, pouzdro a Bobíka a už nic.  ( Kateřina ) 
 
Já si přeji aktovku, pouzdro, péro, auto na ovládaní, normální auto, DVD.  ( Michálek )   
  
  Já bych chtěl autodráhu a já dostanu kolo. ( Vojtíšek a Matyáš ) 
 
Já bych chtěl vláčka a už nic. (Saša ) 
  
  Já si přeji velkou závodní autodráhu.  ( Petřík )    
 
Já bych chtěla  plyšáka. (Terezka ) 
   
 Já bych si přál autíčko na ovládání. ( Patrik   ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mateřská škola 
Kapacita mateřské školy Diváky je 20 dětí. Pro školní rok 
2005-2006 bylo k září zapsáno 18 dětí (1 se odstěhovalo), od 
ledna 2006 by mělo nastoupit 5 dětí, to je 22 dětí celkem. Od 
ledna 2006 podle nové vyhlášky mohou děti ve věku 3-4 let 
navštěvovat MŠ 4 hodiny každý den, tedy od 8 do 12 hodin 
(dříve to bylo 5 dnů v měsíci). Z tohoto počtu 22 dětí je 7 
předškoláků. 
  Nový školní rok byl zahájen 1. září 2005. Od září jsme 
s dětmi navštěvovali plavecký bazén v Hustopečích. 
Předplaveckého výcviku se zúčastnilo 11 dětí, celkem v 10 
lekcích (15.9.-24.10.). Naše děti dosahovaly velmi dobrých 
výsledků. Za splněné úkoly v plavání lepily šupinky kapříkům, 
kteří byli odměnou pro všechny děti. 15.9. jsme se společně se 
ZŠ zapojili do dýňování před školou. Děti se společně s rodiči 
pochlubily pěknými strašidýlky. 21.9. navštívila školní jídelnu 
hygiena Brno a jednala spolu se zřizovatelem o zvýšení počtu 
strávníků(dříve kapacita 50 strávníků). Školní jídelnu Diváky 
při ZŠ Nikolčice navštěvuje 64 strávníků. Z toho 54 dětí a 10 
dospělých. Od 1.10. byla kapacita školní jídelny zvýšena na 70 
strávníků. Proto bylo doplněno technologické vybavení – 
robot, chladící zařízení a nádobí. 
14.10. jsme se s dětmi rozloučili s létem a slunečným 
podzimem při posledním opékání buřtů a hrami v přírodě. 
V listopadu obdržela MŠ od Honební společnosti Diváky  
 (p. Jaromír Čuta) darem 1.000,- korun. Za tento dar byl 
zakoupen vánoční stromeček pro MŠ. Jménem dětí mnohokrát 
děkujeme. A to  už   se  pomalu   blíží   advent  a    přípravy  na 
 

 
vánoce, které mají obzvláště v MŠ svoje neopakovatelné 
kouzlo, které vidíme dennodenně v rozzářených dětských 
očích. V pondělí 5.12. přišli do MŠ čertíci a Mikuláš ze ZŠ 
Nikolčice. Nadělili dětem a všem strávníkům ŠJ hezké dárkové 
balíčky. Připravily je pracovnice – vedoucí školní jídelny, paní 
kuchařka a paní uklízečka. Do MŠ přišli jenom hodní čertíci, 
protože naše děti v MŠ jsou opravdu hodné. Děti se pochlubily 
říkáním a písničkou, ale přesto respekt z této návštěvy děti 
měly. Svatý Mikuláš vždy v tuto dobu přinese do MŠ od 
Ježíška vánoční stromeček. Děti vyzdobily třídu barborkami a 
celou budovu školy vánoční výzdobou a už nám zní ve škole 
vánoční koledy, voní  svíčky, jehličí, perník a prskavky. 
  Podporujeme u dětí kamarádství, úctu k dospělým, ke starším 
lidem, v neposlední řadě k rodičům, nejen v této adventní 
době, ale po celý rok.  8. prosince navštívilo MŠ, první a 
druhou třídu ZŠ maňáskové divadlo Hodonín a zahrálo dětem 
„Vánoční pohádku“. Odměnou hercům, ale i nám, 
pedagogickým pracovnicím, byly rozzářené dětské oči, 
soustředěný pohled po celých 45 minut na pohádku a zpěv 
vánočních koled. A nakonec, jako v každé správné pohádce, 
zvítězilo dobro nad zlem. A předvánoční čas vrcholí – vánoční 
koledování se školní družinou, 22.12. s 1.a 2. třídou ZŠ a 
v odpoledních hodinách vánočním koledováním a vánoční 
dílnou v 15 hodin v MŠ vyvrcholí. Od obecního úřadu děti MŠ 
obdrží pod stromečkem dárek, který byl zakoupen 
z dobrovolného vstupného na „Kouzelníkovi“. 
Přejeme všem dětem, rodičům a celé veřejnosti krásné vánoce 
a mnoho zdraví. 
 
      Za kolektiv pracovnic MŠ a ŠJ Diváky  Jindřiška Střelcová  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
 
 

 

 

 

 

TJ v roce 2006  
V roce 2006 slaví naše organizace TJ Divák 25. výročí 
založení. Budeme vzpomínat na všechno, co jsme za čtvrt 
století dokázali. Připomeneme si ty spoluobčany, kteří stáli u 
vzniku i ty, kteří pomáhali organizovat kopanou, budovat 
sportovní areál a v neposlední řadě reprezentovat naši obec 
v okresních fotbalových soutěžích. 
V nastávajícím roce chceme ještě více vyzvednout náš oddíl. 
Chystáme některé akce, na které Vás srdečně zveme. A 
začínáme hned v lednu – 21.1.2006 jste všichni zváni do 
místního sálu, kde uskutečníme SPOLEČENSKÝ PLES. 
Naplňme společně taneční parket. Je to ideální příležitost pro 
zábavu. Mezi další akce patří již tradiční pohárový turnaj, 
který odehrajeme první neděli v červenci. K výročí založení 
necháme vyhotovit vlaječky našeho oddílu, sháníme i trička 
s potiskem, pokud projevíte zájem, aj. Chceme uskutečnit 
zápas starých pánů, utkání záhumna-dědina (muži i žáci). 
Večerní posezení na terase kabin by mělo být vyvrcholením 
každé této akce, na které budete včas zváni. V kabinách bude 
vystavena i kronika TJ, kde si můžete prohlédnout  mnohé 
známé i neznámé fotografie, něco z historie kopané v obci, 
získané  sportovní trofeje, aj. 
Rok 2006 nechť nám přinese mnoho pěkných sportovních 
výsledků a divákům dobrou zábavu. Všem občanům pak štěstí, 
zdraví a spokojenost strávenou v pohodě a dobré přátelské 
atmosféře. To vše vám přejí členové TJ Diváky. 
 
                                                        Hekl Jaroslav, předseda TJ  
 

Fotbalové hodnocení – podzim 
2005 
  Novou sezónu 2005-2006 jsme začali v půlce  srpna a hned 
v prvním zápase se projevilo, jak máme příliš úzký kádr. Už 
jeden či dva chybějící hráči nás staví do těžké pozice, kdy se 
shání kdokoliv, kdo by vypomohl. Tak to bohužel bylo nejen 
v době dovolených, ale skoro celý podzim. Několik hráčů se 
nám zranilo, jeden dostal disciplinární trest za opakované 
vyloučení za fauly a někteří musí občas i v neděli  místo na 
zápas do práce. Ještěže ti, co fotbalu s přibývajícími roky už 
nechali, na nás nezanevřeli a pomohli. A že pomohli až dost, 
jasně dokumentuje to , že v tabulce jsme pátí, ale jen tři body 
od prvního. Jako již tradičně se nám skoro stoprocentně dařilo 
doma a venku to bylo o mnoho slabší. Také je pro nás lehčí 
porazit prvního v tabule než ty úplně poslední. I když jsme si 
vědomi naší situace, žádné cíle nedávali. Myslím, že vzhledem 
k problémům, které nás provázely, můžeme být celkem 
spokojeni. 
 
                                                       Sokolář Petr, trenér 
 

Myslivecké sdružení Diváky 
Josef Drmola  
 PROSINEC 
 
Velebné ticho a vzácný klid, jen křehký sníh se snáší, 
rej chladných bílých krasavic, čas vánoční k nám vnáší. 
Je plna sladkého čekání, ta doba prosincová, 
ve větvích stromků zářících se dětský úžas schová. 
 
Umkl dávno borlic hlas, co lesním šerem zpíval, 
zavládl pokoj v kraji všem a v duších míru příval. 
I lovec nyní vášeň svou teď jiným zrakem měří, 
do jeslí přes sněhy přináší nadílku divé zvěři. 
 
Zelený věnec na dveřích,cukroví z domků voní, 
k Půlnoční mši tě pohání zvony,co nocí zvoní. 
Jediným řezem se vykouzlí v jablíčku hvězda krásná, 
do lidských duší přeskočí světýlka svíček jasná. 
 

 Najdeš tam něhu,pod jedlí, v tom obyčeji starém, 
však láska vůči bližním tvým, ta největším je darem. 
Utihly spory pradávné,odešly strašné zvůle, 
přejeme upřímný pokoj, klid, všem lidem dobré vůle. 
 
   Myslivecké sdružení Diváky přeje všem spoluobčanům hodně 
zdraví, štěští a osobních úspěchů v roce 2006 
 

Co nového v roce 2005 na                 
„Padělkách za humny“ 
 

  V červenci 2005 pokračoval školní antropologicko- 
archeologický výzkum pohřebiště z 9. až 11. stol.  v trati 
„Padělky za humny“ odkryvem dalších hrobů. 
   K nejdůležitějším výsledkům této výzkumné sezóny patří 
vymezení pohřebiště na východní straně. Na samém okraji 
pohřebiště pak byl objeven velmi zajímavý a netypický hrob 
ženy, která byla pohřbena v 9. stol. ve skrčené poloze s částí 
nádoby a náušnicí těsně u kruhové jámy, v níž se našla kostřička 
zvířete. Jen těžko by bylo vysvětlit situaci jinak než jako pohřeb 
ženy, která ve společnosti tehdejších Slovanů měla zvláštní 
postavení v oblasti kultovní. 
 V dalších hrobech potom byly objeveny kostry mužů, žen i dětí 
datované především do 9. stol. na základě přidaných nádob či 
náušnic. 
   Za zvláštnost lze považovat i hroby s výklenkem, to je hroby, u 
nichž zemřelý byl pohřben ve výklenku zahloubeném do delší 
strany hrobové jámy. 
  Tak jako každoročně byla i tato výzkumná sezóna ukončena 
kontrolním dnem, kde účastníci zhodnotili výsledky a doporučili 
další pokračování výzkumu, od něhož se očekává průzkum 
celého pohřebiště a popřípadě i další překvapení.  
  Stinnou stránkou letošího výzkumu však bylo odcizení  
stanového přístřešku sloužícího studentům jako ochrana před 
nepohodou neznámým pachatelem. Přesto se zdá, že i v roce 
2006 bude výzkum pokračovat. 
                                                                                                                          
........................................................................Prof. Josef Unger 
 
                                                                                                              
 
Nádoby z  9. stol. nalezené v hrobech v trati „Padělky za humny“ 
 



Slovo k vánočním svátkům 
  Jeden z nejhezčích dnů v roce se nazývá 
„Štědrý den“. Štědrý se jmenuje proto, že 
Bůh nás nekonečně obdaroval. 
  Uprostřed noci přináší anděl radostnou 
novinu pastýřům stád, kteří nocovali pod 
širým nebem poblíž Betléma: „Zvěstujeme 
vám velikou radost, radost pro všechen lid: 
V městě Davidově se vám dnes narodil 
Spasitel – to je Kristus Pán.“ 
  Z poselství anděla můžeme tušit, jaká 
obrovská věc se stala. Narodil se Někdo, 

jehož  posláním je spasit svět. A jelikož přinést spásu celému světu 
je nad lidské síly člověka, přichází  na svět sám Boží Syn oděný 
lidským tělem. Jaké nesmírné vyznamenání pro člověka, že Pán 
všeho tvorstva přijímá lidskou přirozenost. Bůh sám jako dar. 
Nedává nějakou věc, ale svého jediného Syna.  

  My lidé se snažíme svého tvůrce napodobovat, a tak se vzájemně 
obdarováváme a chceme druhým udělat radost. Velkou odměnou 
jsou pro nás rozzářené oči těch, které máme rádi. O vánočních 
svátcích také myslíme na všechny známé, které pozdravujeme 
přáním na pohlednici, smskou… a chceme jim alespoň tak udělat 
radost. 
  Neseme v sobě touhu dát co nejvíc. Kéž věříme, že velikost daru 
není v jeho materiální hodnotě, ale v lásce, kterou dokážeme do 
obdarování vložit. Z toho plyne, že pokud dává ten, kdo miluje, 
pak jsou to vždycky velké dary, protože v každém z nich dává i 
kus sebe. 
  A tak, moji diváčtí farníci a vůbec všichni obyvatelé naší obce, ať 
je tedy na našich životech poznat, že jsme lidé, kteří uvěřili ve 
velké obdarování od Boha, a kéž je v nás stále živá touha rozdávat 
všude radost. 
                                    Přeji Vám všem krásné a požehnané Vánoce 
                                     Váš duchovní správce otec Jiří Topenčík 
 

  

Obecní knihovna 
 
  V prosinci roku 1894 založil správce školy A. Mrštík obecní 
knihovnu, do jejíž počátků daroval  60 svazků. Knihovna pro rok 
1893-94 čítala 150 svazků.  
  V roce 2005 má knihovna 4678 svazků  a 47 čtenářů. Za tento rok 
bylo k 20. prosinci  vypůjčeno celkem 1097 svazků knih a 
časopisů. Zakoupeno bylo 49 nových knih nejrůznějších žánrů. 
Z výměnného fondu v Břeclavi bylo půjčeno 90 knih. V příštím 
roce bude knihovna připojena na vysokorychlostní internet. Na 
připojení získala knihovna grant z Ministerstva informatiky. 
 
Půjčovní doba v zimním období:  čtvrtek  15 – 17 hod.    
 
O vánočních prázdninách, tj. 29.12.2005, bude knihovna uzavřena. 
 
                                                                                   Eva Veverková 
 

Taneček s Mikulášem 
Dne 3.12.2005 byly pozvány děti s rodiči do sálu, kde se konala 
mikulášská besídka. Při příchodu každé dítě dostalo lísteček na 
oplatek a limonádu. Sál se hemžil anděly a čerty, po nějaké chvíli 
přišel SVATÝ MIKULÁŠ, který děti přivítal, a společně s anděly 
rozdali každému dítěti balíček dobrot. Po celou dobu se děti bavily 
při hudbě tanečky. I když z čertů šel strach, přesto se děti odvážily 
navázat s nimi kontakt. K závěru na ně čekalo překvapení – 
štěstíčko.  O příjemné prožití odpoledne se postarali sponzoři: 
Náhlík Jaroslav, TJ Diváky, Myslivecké sdružení Diváky, spolek 
diváckých rybářů, Bezděk Rostislav, Hoško Jan a Hoško Roman, 
za což jim patří poděkování od dětí i rodičů. Večer pak následoval 
„ČERTOVSKÝ REJ“, bohužel účast již nebyla v tak hojném 
počtu, jako odpolední besídka. Přesto, kdo přišel, neměl o zábavu 
nouzi. 
      
                                                                       Irena Kaňová 

 

 

Zkuste s námi 
Medové řezy 
2 1  hrnku hladké mouky 
2/3 hrnku cukru krupice 
2 lžíce změklého másla 
2 lžíce tekutého medu 
6 lžic mléka 
1 vejce 
1 kávová lžička jedlé sody 
 
Vypracujeme vláčné těsto. Rozdělíme je na 3 díly a z každého 
vyválíme placku na velikost plechu a postupně je upečeme na 
pečícím papíru nebo vymazaném a vysypaném plechu. První 
placku potřeme  krémem na něj položíme druhou potřeme 
marmeládou (nejlépe rybízovou)  a  položíme třetí placku, kterou 
pokapeme čokoládovou polevou. Zabalíme do alobalu a necháme 
alespoň 1 den v chladu odležet. 
 
Krém:  
1/4 l mléka 
2,5  dkg Maizeny nebo mouky 
1 vanilkový cukr 
1 žloutek (nemusí být)Rozmícháme a uvaříme kaši, necháme 
vychladnout a po lžících zašleháme do:25 dkg másla, které 
ušleháme s 20 dkg mletého cukru 

 
Perníčky 
25 dkg Hery 
80 dkg hladké mouky 
30 dkg mletého cukru 
4 celá vejce 
8 lžic teplého medu 
2 kávové lžičky sody 
2 kávové lžičky perníkového koření 
1 kávová lžička skořice 
 
Zpracujeme těsto, necháme přes noc uležet. Vykrajujeme různé 
tvary a pečeme. Upečené ještě horké potřeme rozšlehaným 
vajíčkem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Víte, že .... 

Bitva u Slavkova 
  V tomto období vzpomínáme 200leté výročí bitvy u Slavkova. Vedle komerčních oslav  a  obdivování geniální taktiky Napoleona si 
připomínáme i tisíce  padlých a zraněných vojáků všech tří válčících stran. 
  Válečný konflikt pocítili diváčtí dávno před tím formou zvýšených daní a bezprostředně po bitvě vyrabováním vesnice francouzskými vojáky. 
Okolní lesy se opět staly útočfištěm pro vesničany  z míst konfliktu  (Těšany,  Moutnice, Rozařín).  
  V „Pamětní knize slavné obce Rozářínské“ od tamního rodáka Filipa Lejsky se uvádí: …my v Moutnicích a Rosálii uslyševše takovou hroznou 
střelbu z kanónů, nemysleli jsme jináče, než že ta bitva bude v malé chvíli u nás, neb koule až na Odměrky a pod Začánky padaly, poschovali 
jsme se co jsme mohli do země, do sklepů a dobytek vepřový,  ovce a krávy povyháněli jsme do rola v tu stranu k Novým Dvorům a ostatní 
všechno zanechali jsme v rukách božích a co jsme mohli, naložili jsme na vozy, šatstvo a peřiny, děti a v půl hodině bylo, jakoby Moutnice a 
Rozálii vypálel: ujeli jsme do šitbořických, nekolčických a diváckých lesů….. 
  V naší kronice se vzpomíná, jak v obci řádila francouzká vojska v roce 1805 a 1809. Dále se uvádí, že po bitvě u Slavkova byla v lese u Divák 
nalezena ruská ikona. ( též časopis Máj 1905 a ČSPS 1930, str. 112-115 ). Ikona, uložená v muzeu v Kloboukách, byla před pár lety zcizena, a 
tak Kloboucko pozbylo jediné napoleonikum a historikové možnost určit, který z ruských útvarů ji nosil jako bojovou zástavu. 
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                          Jaroslav Němeček 
 
Použitá literatura: 
Pamětní kniha obce Diváky, 
 Ing. J. Havlát , Prof.Phdr J. Unger CsC  „Úkryty z doby napoleonských válek u Divák na Břeclavsku “  

 
 
 

                                             
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Rok 2005 
 

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 17.8.2005 do 31.12.2005 

 
   
 
 
 
Narození:                                                                                Úmrtí :                                                                                      
10.11.  Marie Procházková 
                                                                                                                                              4.12. František Bezděk 
 
                                                                                                                  

Sňatky :      
                                                                                                                       
1.10.  Kamil Vrážel - Lada Mrštinová 
8.10.  Pavlína Němečková - Pavel Petlák 

 

Blahopřejeme jubilantům : 
Srpen: od 17.8. 
64 let   Macušová Jana 
72 let   Neugebaurová Ludmila 
 
Září: 
62 let    Hrdlička Miroslav 
66 let    Sokolářová Bronislava 
72 let    Rosívalová Marie 
73 let    Rozsíval Václav   
75 let    Gracl Oldřich     
76 let    Gratcl Václav 

Říjen: 
61 let    Ryšavý Josef 
70 let    Sedláčková Marie 
73 let    Havránek Stanislav 
74 let    Matýšková Bohumila 
76 let    Stehlík Karel    
77 let    Graclová Marie 
85 let    Kedrová Květoslava 
85 let    Kutálková Eliška 
88 let    Pohanková Hedvika 
 

Listopad: 
62 let   Rozsívalová Ludmila 
63 let   Gloc Karel 
69 let   Podlucká Františka 
69 let   Zhejbalová Marie 
71 let   Podlucká Marie 
73 let   Vítková Marie 
75 let   Čurda Milan 
77 let   Němečková Marie 
80 let   Hájková Vlasta 
80 let   Strouhalová Anna 
82 let   Tesařová Milada 

Prosinec : 
60 let    Hrdličková Marie 
76 let    Pírková Ludmila 
78 let    Pernikářová   
.........................Drahomíra 
78 let    Baťková Štěpánka 
82 let    Sedláčková Růžena 
82 let    Ptáčková Ludmila 
 
 
 



Z kronik 
 
 

 
 
                                                                                                                                                 Ukázka z Pamětní knihy obce Divák – díl II.  
 
Redakce Habrůvky přeje všem spoluobčanům radostné Vánoce a šťastný nový rok prožitý ve zdraví a v lásce. 
 
 Termín uzávěrky dalšího čísla : 20.3.2006 
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