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BOŽÍ ÚČTY  
   
  Na den sv. Silvestra. 
  V tomto roce naposled stékalo slunce na habrůvské lesy a stálo 
právě nad “Bory“, když z věže všemi zvony svolána byla 
Habrůvka do božího chrámu, aby se rozloučila se svým starým 
životem, a než se den obrátí, nastoupila nový.  
  Bylo slavné požehnání v podvečer a dědinka, klečíc na kolenou 
v ozářeném kostele, děkovala milosrdenství božímu za všecka 
dobrodiní, jakých se jí v roce dostalo z rukou Páně. 
  V kázání před svatým požehnáním – víc v podobě vzpomínek než 
náboženských úvah – shrnuje otec dědiny všechny šťastné i 
nešťastně události své farnosti vjedno, aby na jich základě pak 
zjistil buď mravní úpadek, nebo pokrok svěřené sobě dědiny.  
  Výroční tato rozvaha mravního života nešťastné Habrůvky 
dopadla tentokrát strašně.  
  Všude je poušť, poušť, tmavá, pustá, bezútěšná noc, kterou 
Habrůvka tápala, aniž věděla, kde stojí a kam se ubírá - - volal 
sluha Páně a z povýšeného místa Bohu žaloval a rukou vysoko 
zdviženou zrovna nad kazatelnou přibil smutnou událost, že za 
dvacítiletého svého působení v Habrůvce nikdy dosud neshledal 
v tento poslední, pro život všech lidí nejdůležitější den v roku tak 
málo lidí v kostele jako tentokrát. A pohrozil Habrůvce, neobrátí-
li, že místo toto navždy opustí - - -  
  Z hlasu jeho, zmýlených slov a vět vycítili farníci ihned, že se 
velebníček připravil na něco jiného než na to, co nyní musil říci a 
k čemu jej donutili poloprázdné lavice. 
  „- - - I děti nedbalostí a špatným příkladem rodičů místo aby byly 
v kostele, prohánějí se na klouzačce! I děti! Dě-ti!“ bylo slyšet 
žalostný nářek z kazatelny a deska okraje zaduněla pod 
kazatelovou dlaní.  
  A jednou už v ohni, kazatel bez milosrdenství jak řeřavé uhlí 
sypal přísný ortel osadníkům na hlavy, předhazuje jim všecky 
přestupky církevních i božích přikázání, neslevuje ničeho, vyhrnul 
kdejaký hřích a všechny mravní neřesti rozežírající duše farníků, 
jak právě uvízly v rozsáhlém rejstříku obdivuhodné jeho paměti. 
  Počal dětmi a přešel na rodiče – neboť rodiče je učí krást cizí 
majetek, rodiče je navádějí ke zlému; nekárají, netrestají, i radost 
projevují z jejich prostopášnosti, „ba mnozí starají se o vepře a 
boží hovádko víc než o své vlastní dítky a tento Bohem samým 
svěřený jim poklad na ulici nechávají vyrůst jako plevel a 
nepotřebné bejlí u cesty!“ 
  Po dětech přišly na řadu panny, z nichž „Bohu budiž žalováno – 
čtyrky opět upadly v nejohavnější hřích na světě! Zaprodávají  
 

 
 
 
nejdražší svůj klenot, svoji poctivost, o muzikách utrácejí duši a 
čest svou a nic, ale nic nedbají o svou čistotu a království 
nebeské!“ 
  Děvčata jak kamenné sochy stála tam dole, každá na svém 
místečku, a snad hrom kdyby v tu chvíli bleskem zapálil jim kostel 
nad hlavou, nebyly by pohnuly ani brvou přísně semknutou k zemi 
až na ten nepatrný proužek zřítelnice, kterým viděly jen cípečky 
šátků před nimi stojících vrstevnic. 
  Rozhněvaným hlasem kázal přísný kazatel doprostřed kostela a 
vyčetl chase, že snad ani nespí, kořalkou se opíjí, pračky podniká, 
s druhým pohlavím nečistě žije, o muzice huláká a ruší spánek 
pokoje milovných a upracovaných lidí, aj jak se to bohu – bohužel 
stalo i o největších svátcích ještě před týdnem. 
  Zúčtoval i manželské nesváry a různice, jichž tolik případů 
během roku dolítlo jeho ucha. 
  „Muži se opíjejí, zapomínají Boha, zapomínají ženy, děti, 
hospodářství, oddávají se obžerství, a opilí po dědině se válejí jako 
ta boží hovádka – mrhajíce tak nastřádané jmění sobě i dětem. 
Karban, pitky, hříchy a soudy jsou tu na denním pořádku, - ba (zde 
si velebníček zhluboka oddechl, aby nabral síly k hlasu ještě 
důraznějšímu) – ba i cizoložství, hanebné, s nestydatou tváří 
prováděné cizoložství tu bylo letošního roku, čeho tu jakživa 
nebylo! Cizoložství, které ničí rodiny, ubíjí  štěstí doma, ubíjí štěstí 
venku, hanebným svým jedem otravuje život farnosti a z obce dělá 
pelech, na který kdekdo v celém okolí ukazuje, pelech, kde 
s hanbou je mít i jen svoje sídlo! I to zde bylo – poprvé za dvacet 
let, co tu působím!“ 
  A dolů přes okraj kazatelny skrápla i upřímná slza rozhněvaného 
sluhy Páně; chvíli trvalo, než nabyl zas náležitého klidu a hlasu 
k dalším rekriminacím* na shromážděnou obec. A hříšná 
Habrůvka dole trnula; výčitky z povýšené tribuny náměstka 
Kristova padaly na hlavu její jak rozžhavené hřebíky, bolestnými 
hroty se zabodávajíce v šíje, těžkou vinou skloněné, v duše 
ohavnými hříchy pokálené dědinky. Stála tu jak na mysli skleslá 
kajícnice. - - Před sebou viděla stále tu bezútěšnou, beznadějnou 
poušť. Nikdo už ani nedýchal, nikdo nevzhlédl okem, nepohnul 
svalem, nikdo netroufal si ani zakašlat, ale nikdo také necítil v sobě 
tolik síly, aby mimo krátké pokoření duše odvážit se mohl v lepší 
budoucnost. Černé ticho mlčelo a do toho ticha bílý kněz jak Bůh 
sám tloukl do všech těch zatvrzelých srdcí, kterými snad nepohne 
už ani ta slza, kterou nad nimi vyronil. 
      
                    Ukázka z knihy bří Mrštíků Rok na vsi  I                                                         



Kalendář svozu odpadů na rok 2010 
  Tučně jsou vyznačeny dny, kdy bude prováděn i sběr pytlů  
x -  jsou označeny   termíny  svozů  mimo pondělí 
 

Leden                   11, 25  
Únor                     8, 22 
Březen                  8, 22  
Duben                  2x, 19 
Květen                 3,17,31  
Červen                 14, 28 
Červenec              12,26 
Srpen                    9, 23        pytle – 17. x 
Září                       6, 20 
Říjen                     4, 18 
Listopad                1, 15, 29 
Prosinec                 13, 27 
 
 

Slovo starosty 
Vážení spoluobčané,  
 
s koncem roku jsme si zvykli na ohlédnutí se za rokem uplynulým, na bilancování toho, co jsme si předsevzali, co jsme si naplánovali, čeho 
jsme chtěli dosáhnout a toho, co se nakonec podařilo uskutečnit. Rok 2009 nebyl z mého pohledu v životě obce ničím výjimečným. 
V hospodaření obce se nepotvrdily černé scénáře, které měly být spojeny s hospodářským vývojem v České republice, potažmo v celém světě.  
Propad daňových příjmů nebyl díky správně nastavenému rozpočtu nijak dramatický a kromě opravy spodní hřbitovní zdi nebylo nutné 
omezovat či jinak korigovat plánované akce na letošní rok. Obec splácí jen jednu půjčku na vodovod ve výši 325 tisíc korun, mimo to nemáme 
žádné jiné závazky, žádné dluhy. Vyrovnaný a hlavně reálný rozpočet sestavíme i na rok příští. Největší akcí v letošním roce bylo pokračování 
oprav komunikací. Celková cena díla včetně projektu byla 2397709Kč, z toho dotace činila 2,0 mil.Kč. Další akcí byla oprava budovy obecního 
úřadu.Celkový náklad 405 tisíc Kč, dotace 200 tisíc Kč. Malé opravy a další udržovací práce obecního majetku se také podílely na čerpání 
finančních prostředků obce. V měsíci listopadu jsme zakoupili za 795 tisíc Kč dům vedle obecního úřadu. Na jeho rekonstrukci se budeme 
snažit získat finanční prostředky z příslušných dotačních titulů. Na další období připravujeme projekty, které jsou z různých oborů činností, ale 
všechny mají přímou návaznost na život v obci. A samozřejmě neustálé opravy a udržovací práce odčerpají finance z rozpočtu i v roce příštím. 
V současné době prochází schvalovacím procesem projekt sběrného dvora. Pokud uspěje, bude realizace probíhat v příštím roce. Další, 
v současné době aktuální je projekt „Revitalizace veřejné zeleně“. Termín pro odevzdání žádosti je už 5. ledna 2010. Revitalizační nádrž je také 
téměř hotova. Kolaudace je plánována v první polovině příštího roku. V srpnu zastupitelstvo odsouhlasilo přijetí daru – torza sochy Sv. Jana 
Nepomuckého od řk.církve, farnosti Diváky. Smlouva podepsaná za farnost i za obec měla být schválena i biskupstvím brněnským. V Brně se 
ale rozhodlo, že obcí neakceptovatelná podmínka, a to že „obec na svoje náklady nechá vyrobit a na původní balustrádu umístit repliku (kopii) 
sochy„ je natolik důležitá, že smlouvu bez této podmínky nechce potvrdit a umožnit převod na obec. A proč tato podmínka ve smlouvě nemůže 
být. Protože nechceme platit opravu ze svých prostředků, ale především z prostředků dotačních, a to v několika letech a v několika etapách. A 
také není možné na rozpadenou balustrádu nic umístit bez kompletního restaurování. Je velká  škoda, že se biskupství takto postavilo k celé 
záležitosti.  
  Na závěr roku chci poděkovat členům komisí, pedagogům základní i mateřské školy, členům zájmových organizací a všem, kteří se během 
uplynulého roku podíleli na organizaci kulturních, společenských  a sportovních akcí v obci.  
  Vážení spoluobčané, do Nového roku Vám všem přeji pevné zdraví, osobní i pracovní úspěchy. 
                                                                                                                                                                                                                Libor Veverka                                                                 
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Kultura  -  škola  -  sport 
 

 
 
 
 

Poplatky v roce 2010 
 

Výše poplatků zůstává stejná jako v roce 2009. 
 
Odpad    400,- na osobu ( nemovitost )  – splatnost do 28.2. 
Psi           80,- za jednoho – splatnost do 28.2. 
Hroby – podle rozměru     – splatnost do 31.3. 
 
Připomínáme, že ze zákona platí ohlašovací povinnost. Poplatník 
ohlásí správci poplatku (Obci Diváky) vznik nebo zánik 
poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost 
nastala – u poplatku za odpad!!!  
Ohlašovací povinnost u poplatku ze psů je  15 dnů od vzniku 
poplatkové povinnosti!!!    
 
Podle OZV obce Diváky  je termín podání žádosti o prominutí 
poplatku do 31.1. 
 
Poplatky se začnou vybírat od  25.1.2010 
 
 
  

Základní škola v Nikolčicích 
 

Školní rok 2009 – 2010 byl slavnostně zahájen v úterý 1. září. 
V současné době má škola celkem 162 žáků v devíti třídách. 
Z tohoto počtu je 96 chlapců a 66 dívek. Školu navštěvují děti 
z těchto míst: 63 z Nikolčic, 46 z Divák, 44 z Křepic, 6 z Nového 
Dvora, 1 ze Šitbořic, 1 z Borkovan a 1 z Hustopečí. První a druhá 
třída jsou tradičně umístěny v Divákách, ostatní v Nikolčicích. 
                                                                                                                          

Pedagogický sbor tvoří 12 pedagogů. Při škole pracují dvě 
oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu. 
Vychovatelkami školní družiny jsou: Diváky – Simona Konečná, 
Nikolčice – Božena Šlancarová. Výchovným poradcem je 
Lubomír Šlancar, funkci preventisty zastává Petr Chalupný, 
dyslektickou poradnu vede Mgr. Marcela Chalupná. Složení ped. 
sboru: 1. třída – Jana Čutová, 2. třída – Mgr. Lenka Bínková, 3. 
třída – Jaroslava Kocurková, 4. třída – Mgr. Andrea Slavíková, 5.                                                                       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  V současné době se dokončuje v budově školy v Nikolčicích 
generální rekonstrukce sociálního zařízení.                                                 
  Ředitelství ZŠ a MŠ Nikolčice děkuje tímto Honebnímu 
společenstvu Diváky za finanční příspěvek na zakoupení 
pomůcek a her.  
  Vánoční svátky jsou za dveřmi. Všem lidem dobré vůle přeji 
jejich krásné prožití. Všem našim žákům, učitelům, provozním 
zaměstnancům, rodičům žáků a příznivcům naší školy přeji 
úspěšný rok 2010 s hojností zdraví, pohody a radosti ze života. 
 
                                                PaedDr.Jaromír Čuta,  ředitel školy 
 
 

Mateřská škola v Divákách 
Po prázdninách jsme se všichni sešli ve školce, abychom zahájili 
nový školní rok 2009/2010. Pro tento školní rok je do mateřské 
školy zapsáno 20 dětí. Přivítali jsme nové děti a prvnáčky 
krásnou kytičkou, které pro nás připravil pan Matýšek z Nikolčic. 
Za tyto kytičky děkujeme. V září přijelo do školky maňáskové 
divadlo s pohádkou "Krtek a kolo". Toto divadlo nás navštíví ve 
školním roce ještě se třemi pohádkami. První týden v říjnu  jsme 
se rozloučili s létem táborákem  s opékáním párků . Za přípravu 
táboráku děkujeme paní Střelcové. Koncem října pan Blinkal pro 
nás připravil výchovný koncert. Děti se seznamovaly s 
hudebními nástroji.  
  A ani jsme se nenadáli a je tu prosinec.Do školky přišel Mikuláš 
s čerty. Děti zpočátku měly strach, ale nakonec všechny 
zazpívaly a dokonce si s čertem, který byl "nejhezčí", zahrály na 
peklo. Každý dostal jako odměnu balíček s ovocem a cukrovím, 
který připravila školní jídelna. Předvánoční čas je pro naše 
nejmenší školáčky nejkrásnější období v roce. Jsou plni 
očekávání, "píší Ježíškovi", vyrábějí vánoční ozdoby, zdobí 
stromeček, který přinesl Mikuláš a pilně nacvičují na vánoční 
besídku pro rodiče, aby jim ukázali, co se od září naučili, a 
zpříjemnili tak maminkám předvánoční čas.  Besídka se konala  
18.prosince v mateřské školce. Na besídce došlo také na 
rozloučení s paní učitelkou Monikou Ondrouškovou, která 
zastupovala po dobu nemoci paní učitelku Rosívalovou.                                                                                                                                                                                    
   Chtěli bychom poděkovat za dary, které mateřská škola dostala. 
Dar rodičů 2500 Kč, Honební společnost Diváky  2000 Kč, 
Obecní úřad zakoupil trička na vystupování s folklorním 
kroužkem, dále 4 ks CD k vánocům, pan Bartoš výroba a montáž 
nábytku na hračky, paní Bartošová pastelky a papíry na kreslení, 
paní Zigáčková papíry na kreslení. Za peněžité dary byly dětem 
zakoupeny stavebnice. Ještě jednou moc děkujeme. Našim 
nejmenším bychom chtěli popřát krásné vánoce, pěkné dárky pod 
stromeček, protože nejkrásnější odměnou pro dospělé jsou 
rozzářené dětské oči u vánočního stromečku.  
Na závěr zaměstnanci mateřské školy přejí všem pěkné prožití 
svátků vánočních v kruhu svých nejbližších. Do nového roku, 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.   
 
    Ludmila Stehlíková   
 
    

Myslivost 
Myslivecké sdružení Diváky připravilo na sobotu 19. září 
„Zvěřinové hody“ na chatě mysliveckého sdružení. 
  Naši občané si mohli vybrat z 5ti druhů jídel, která jsme pro ně  
připravili především z dančího a srnčího masa. Bylo prodáno více 
jak  třista jídel. Podle ohlasu občanů máme důvod se domnívat, 
že tato akce byla přínosem pro společenské dění v naší obci. 
  V loňském roce jsme postavili malou odchovnu pro bažanty na 
zahradě naší chaty. Do honitby jsme v době honů vypustili 60 
odchovaných bažantů. Vypuštění bažanti měli na stojáčku (noze) 
upevněný plastový pásek z důvodů rozlišení od těch divokých.  
  V roce 2009 jsme odchovnu nákladem 30000,- Kč zastřešili, 
čímž jsme zlepšili podmínky pro odchov bažantů. Do stávající 
odchovny již neprší, v suchém prostředí je odchovaným 
bažantům určitě lépe než v mokru a blátě. 
  První hon jsme měli 7. listopadu. Stejně jako v roce 2008 nám 
počasí nepřálo což se projevilo na výsledku honu. Druhý hon byl 
 
 

 

třída – Ing. Libuše Nováková, 6. třída – Mgr. Jiří Slavík, 7. třída 
– Lubomír Šlancar, 8. třída – Mgr. Květoslava Charvátová, 9. 
třída – Mgr. Jan Homola.  Zástupcem ředitele školy je Ing. 
Ladislav Straka,dalším učitelem na 2. stupni je Petr Chalupný.                                                              
  V tomto školním roce se na naší škole vyučuje podle vlastního 
RVP ZV – školní vzdělávací plán pod názvem „ Sportem za 
kvalitou výuky“ a to v 1., 2., 3., 6., 7., a 8. ročníku. V ostatních 
ročnících se vyučuje zatím podle schváleného vzdělávacího 
programu Základní škola, č.j. 16874/96-2. Tyto učební plány jsou 
na druhém stupni doplněny povinně volitelnými předměty.  
  Také v tomto školním roce plánujeme řadu naučných, 
uměleckých a sportovních soutěží. Uskutečníme také všechny 
akce, které mají na naší škole dlouhou tradici: lyžařský a 
plavecký výcvik, exkurze, výlety, sportovní a umělecké soutěže 
apod. Vyvrcholením budou XVII. Nikolčické hry, které se budou 
konat 28. – 29. 5. 2010. 
  Informace o prázdninách a přijímacích zkouškách na střední 
školy a učiliště: 
 vánoční prázdniny: od  23. prosince 2009 do 1. ledna 2010, 
pololetní prázdniny – pátek 29. ledna, jarní prázdniny pro okres 
Břeclav: od. 1. března do 7. března 2010, hlavní prázdniny: od 
čtvrtka 1. července do  úterý 31. srpna 2010. Termín přijímacích 
zkoušek na střední školy: 22. dubna až 7. května 2010 – dny 
konání zkoušek stanoví ředitel střední školy, talentové zkoušky: 
od 2. do 15. ledna 2010. Uchazeč nebo zákonný zástupce 
nezletilého uchazeče může podávat až 3 prihlášky pro prvé kolo 
přijímacího řízení. 
 První čtvrtletí nového školního roku bylo uzavřeno 19. listopadu. 
V rámci pedagogické rady byl zhodnocen  prospěch žáků i jejich 
chování. Od října se také rozjela zájmová činnost v kroužcích a 
školním  klubu. Na škole pracují zájmové útvary, které vedou 
učitelé, rodiče žáků nebo bývalí žáci školy: sportovní, 
basketbalový, florbalový, anglický jazyk, cvičení z matematiky a 
jazyka českého, přírodovědně-ekologický, stolní tenis, 
zeměpisný, literárně-dramatický, ruční práce, informatika.                                                                   
  Koncem  tohoto čtvrtletí se naši žáci zapojili do školních kol 
olympiád a dalších soutěží. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhli naši 
starší chlapci, kteří ve složení P. Maška, P. Novotný, D. Petlák a 
J. Rubeš vyhráli okresní finále ve stolním tenisu a v krajském 
finále potom skončili na pátém místě.  Mladší chlapci v okresním 
finále skončili na druhém místě, když hráli ve složení: B. Otava, 
T. Neuberg, M. Švaňhal a A. Hanák. Chlapci dále vyhráli 
okrskové kolo ve florbalu a 18. prosince se v Mikulově zúčastní 
okresního finále.   Ve středu 25. listopadu uspořádala naše škola 
pod vedením p. učitele J. Slavíka tradiční okresní kolo dějepisné 
soutěže Bible a my. Soutěže, která se uskutečnila v sále 
kulturního domu, se zúčastnilo 60 soutěžících z 16 škol okresu 
Břeclav. Z našich žáků si nejlépe vedli: A. Novotná – čtvrté 
místo, D. Papež a J. Gurica páté místo resp. šesté. Uspořádali 
jsme také 25. ročník Běhu Nikolčickými stráněmi, kterého se 
zúčastnilo celkem  146  běžců z pěti škol. Pohár pro vítěznou 
školu obhájila naše škola součtem umístění 18. Z jednotlivců 
dokázali zvítězit: D. Ženatý, J. Karmasinová, M. Švaňhal, D. 
Procházková, P. Honigová, O. Slavík. Na stupních vítězů dále 
stáli: V. Prokeš, P. Filípek, K. Šípová, J. Čutová, O. Klobása, V. 
Kolegar, N. Dvořáková, M. Petrášová, P. Bartl, J. Stejskal, J. 
Svobodová, L. Strouhalová. V silničním běhu ve V. Němčicích 
získali prvenství: D. Ženatý, J. Karmasinová, M. Švaňhal, D. 
Procházková, P. Honigová. Prvenství v soutěži Křepická veverka 
/šplh/ získali: V. Vašíček, P. Filípek, K. Blinkalová, O. Klobása, 
druhá místa obsadili: K. Sokolářová. M. Chalupný, P. Svoboda a 
V. Kolegar.                                       
  Družstvo žáků skončilo na 2. místě v tradičním fotbalovém 
turnaji ve V. Němčicích.                                                        
Pozitivně lze hodnotit sběrovou činnost. V říjnu naši žáci 
nasbírali celkem 72q starého papíru. S kladnou odezvou se 
setkala také tradiční výstava dýňových strašidel, drakiáda a 
Mikulášské koledování.                                                     
  Co připravujeme do konce 1. pololetí: budou pokračovat školní 
kola olympiád a naučných soutěží,  Vánoční laťku,  školní 
přebory ve šplhu a stolním tenisu, koncert vánoční hudby, 
prodejní vánoční jarmark /výrobky našich žáků/ 17. prosince, 
vánoční koledování „Živý Betlém“, lyžařský výcvikový kurz 
v Karlově p. Pradědem, lyžařský výcvik pro I. stupeň 
v Němčičkách.                                                    



 

 

 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                 
 

  
 
 
 
 
    
 
                                                                         
                                                                         
 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. listopadu. Počasí nás opět obšťastnilo celý den mlhou, která v 
odpoledních hodinách ještě zesílila. Díky vysoké kázni všech 
účastníků honu byl průběh honu bezpečný. 
  Třetí hon jsme měli 12. prosince. Již tradičně ho pořádáme i s 
poslední lečí, na kterou zveme širokou veřejnost z řad našich 
občanů, nebráníme se ani návštěvníkům z okolních obcí. 
Poslední leč se konala po ukočení honu v sále. K poslechu i tanci 
tradičně vyhrávala  skupina  „Akord“ ze Šitbořic. 
Mimo vyhlášení krále honu jsme měli pro účastníky nachystanou 
bohatou zvěřinovou tombolu a pro zájemce byl uvařen guláš z 
divočáka. 
  Návštěva na letošní poslední leči byla mnohem početnější než v 
roce minulém. 
  Naše myslivecké sdružení bude mít čtvrtý a zároveň poslední 
hon 26. prosince - na Štěpána. Tradice honů na Štěpána v 
Divákách je hodně dlouhá.  
 
   Zároveň mně dovolte, abych Vám všem  popřál příjemné 
prožití vánočních svátků ve společnosti těch nejbližších a mnoho 
šťastných dní v roce 2010. 
           
                         za MS Diváky  Bořivoj Rozsíval  
________________________________________ 
 
Kultura 
 

Za několik málo okamžiků začne Nový rok 2010 a je čas 
se ohlédnout za tím uplynulým. Občané naší obce mají 
k dispozici plán kulturních a sportovních akcí, které vždy 
na začátku roku vypracovává kulturní komise při OÚ ve 
spolupráci s místními spolky, organizacemi, základní a 
mateřskou školou. Každý z Vás má možnost sledovat 
v průběhu roku plnění slibů, které dali organizátoři. Jsou 
mezi nimi úspěšné, méně zdařilé a také neuskutečněné. 
Vcelku však lze říci, že kultura v naší malé obci je na 
dobré úrovni, za což patří poděkování všem, kteří se na ní 
podílejí. Je co zlepšovat, ale bez občana a jeho zájmu o 
dění v obci to jde velmi špatně. Mnoho našeho volného 
času je věnováno pro spokojenost všech občanů obce ve 
snaze odreagovat se od běžných problémů života.  
  Povznesme se  nad naše televizory a internet, vyberme si 
z nabídky akcí a bavme se příští rok lépe než letos. To 
Vám přeje do Nového roku, vedle zdraví a úspěchů, 
kulturní komise při OÚ Diváky.  

                                                                                 hj 
  

 
Obecní knihovna 
V roce 2009 se v knihovně zaregistrovalo 42 čtenářů, z toho 17 
čtenářů do 15-ti let. Do knihovního fondu přibylo 74 nových knih  
a několik titulů časopisů (např. Receptář, Extra PC, Živá historie, 
Top dívky). Nabídku nových knih zpestřilo také  200 knih 
zapůjčených z výměnného fondu z Břeclavi.  
Nejčtenější knihy: Gillerová, Katarína – Dotkni se mě, lásko 
               Horáková, Naděžda – Hrob třinácté panny 
                              Junková, Lydie – Jak umírají rusalky 
u dětských čtenářů vyhráli „Dinosauři“. 
  Další tipy na zajímavé knihy najdete také na www.ctesyrad.cz , 
na www.mlp.cz/knihovna_on-line.htm, lze zdarma stáhnout 
knihy Boženy Němcové, Karla Čapka nebo také příběhy 
Sherlocka Holmese. 
  Základní informace o knihovně lze nově najít na internetu na 
www.knihovnadivaky.wz.cz. 
  
 Chtěla bych poděkovat dětem a jejich učitelkám z mateřské a 
základní školy za obrázky, které zdobí nástěnku v knihovně a 
také všem, kteří darovali do knihovny knihy nebo časopisy. 
 
  Přeji Vám všem radostné prožití vánočních svátků a do nového 
roku hodně štěstí, zdraví a pohody s dobrou knihou. 
 
                                                             Eva Veverková, knihovnice 
 

Kulturní nabídka  
 
  Kulturní kalendář na rok 2010 vyjde až v prvním čísle 
Habrůvky před velikonocemi. Proto Vás seznámíme již nyní 
s akcemi plánovanými na začátku roku. 
 
23.1.2010  - Společenský ples - zvou fotbalisté 
13.2.2010  - Masopustní rej se zábavou - zve kulturní 
komise 
27.2.2010  - Dětský karneval- zve kulturní komise a MŠ 
 
  Termíny jsou orientační , budou upřesněny plakáty a 
hlášením v místním rozhlase. 
 
  

 

Půjčovní doba v knihovně o Vánocích      
Středa  23.12.2009    16-18 hod. 
Středa  30.12.2009    16-18 hod   
 

 TJ  Diváky 
 
FOTBALOVÝ PODZIM POHLEDEM KOUČE (BÝVALÉHO) 
 
Podzim pro fotbalisty nižších tříd začíná už v polovině srpna . V 
naší skupině ubylo mužstev, a proto nás čekalo jen deset zápasů . V 
našem mužstvu byly částečné změny . Odešel na hostování do 
Šitbořic Tomáš Podlucký a odtud k nám přišli hned tři hráči. Znovu 
Martin Majer a nově dvacetiletí Pavel Konečný a Petr Daniel . Z 
Křepic opět hostuje Jan Maťa . Z diváckých nikdo neskončil , ale 
také nikdo nezačal . Vzhledem k tomu , že roky všem přibývají , 
není vyhlídka do budoucnosti moc příjemná . Dále náš oddíl posílili 
Zdeněk Vlček na funkci trenéra a Pavel Konečný starší jako 
vedoucí družstva . Já jsem již jen vypomáhal a více se věnoval 
nastupující generaci . Díky tomu , že můj syn hraje fotbal jen se 
dvěma kluky z Divák, není možné mít žáčky u nás , ale musíme 
jezdit do Nikolčic . Tady by náš oddíl uvítal větší zájem a rád by se 
o ty začínající postaral . Role rodiče je zde ale stále prvořadá . 
Žádný kluk se sám od sebe nestane ligovým fotbalistou, stejně jako 
se nikdo bez škol nestane lékařem nebo inženýrem . Nechci to dál 
rozebírat . Pro ty kdo chtějí, jen nabízím , že k svým dosavadním 
svěřencům klidně a rád další přiberu. 
  Takže k mužstvu přišel nový kouč a hráče to motivovalo k větší 
snaze . Hned v prvním zápase to ale nedopadlo dobře a prohráli 
jsme s Hustopečemi ,,B,, , další zápas ovlivnily dovolené a byla z 
toho remíza ve V.Hostěrádkách . Neděli nato si od nás Nikolčice 
,,B,, odvezli sedm gólů a po výhrách s Kurdějovem a Bořeticemi 
,,B,, jsme jeli do bodově stoprocentních Klobouk hrát o přední 
příčky . Pro zranění už chyběl Radek Stehlík a ve značně 
poslepované sestavě se nám podařilo udržet nerozhodný stav jen 
poločas . Zato ve druhém už tam domácím padalo všechno , včetně 
sporné penalty a výsledek 0 : 6 pro nás opravdu nebyl lichotivý . V 
zápase s V.Němčicemi ,,B,, se hned v úvodu zranil Vladimír 
Sokolář a byla z toho další prohra . Po tomto zápase se ukázalo jak 
málo hráčů máme a další zápasy stěží odehrajem  . V 
H.Bojanovicích jsme se taktak poskládali a remíza nás trochu 
zvedla .Poslední utkání s Němčičkami a Starovičkami ,,B,, jsme 
přes problémy dokázali vyhrát . Po podzimní části jsme na čtvrtém 
místě. Nejvíce branek vstřelil Radek Stehlík - 5 i když odehrál jen 
polovinu zápasů a Jakub Valíček - 4 . Za situace , která nás postihla, 
jsme vcelku spokojeni a doufáme , že zjara to ještě vylepšíme . 
  Mimo fotbal také neustále pracujeme na udržování hřiště , kabin a 
okolí . Za vykonanou práci patří všem dík .Rovněž je zde na místě 
poděkovat za přízeň těm nejvěrnějším fanouškům a zejména pak 
fanynkám , kteří nás žádnou neděli nenechají na holičkách . Moc si 
toho vážíme a doufáme , že se budeme dále potkávat na fotbale . 
  Všechny potom zveme na již tradiční vánoční turnaj ve stolním 
tenise pro všechny kategorie . Tento se bude konat 26.prosince 2009 
v sále OÚ . 
  A zejména pak všechny zveme na FOTBALOVÝ PLES , který se 
po víceleté přestávce bude konat 23.ledna 2010 také v sále OÚ .      
 
                                                                                        Petr Sokolář   
 
 
 
 
 



Milí přátelé,   

advent a Vánoce jsou časem, kdy jsou lidé kolem nás více otevření a přístupní pro oslovení a následné rozhovory o věčném životě. O 
vánočních svátcích si připomínáme příchod Božího Syna na naší Zem. On se rozhodl pro cestu za člověkem, aby zachránil padlé lidstvo. 
Proto je narození Božího Syna pro nás stálým důvodem k radosti, oslavě a údivu nad Boží nekonečnou milostí a láskou. O Vánocích vždy 
znovu stojíme v hlubokém, posvátném údivu, jako kdysi stáli betlémští pastýři a mudrci z východu u jesliček s narozeným Spasitelem. 
Narození každého dítěte je zázrak, div a dar. Jeden můj přítel dlouho odmítal uvěřit v Boha. Všechna svědectví z Písma nebo ze života 
křesťanů pro něj nebyla dost „silná“, aby jej oslovila, zastavila a event. vedla k přemýšlení o Bohu. Až jednou, když držel v náručí své 
prvorozené dítě a žasnul nad krásou a křehkostí nového života, se v něm něco pohnulo. Uvědomil se, že život je zázrak a dar. I když je 
otcem narozeného dítěte, nikdy nemůže být Stvořitelem nového života. V tu chvíli se ho Bůh dotkl a on v něho uvěřil. A tak  Bůh použil 
narození dítěte k tomu, aby k sobě přitáhl jednoho nevěřícího muže… Narozením svého Syna otevřel Bůh cestu k sobě samému pro nás 
všechny. 
   Přeji Vám, abyste i o těchto Vánocích žasli a děkovali za dar spasení a věčného života, který nám Bůh daroval ve svém milovaném Synu 
Ježíši Kristu. A prosím, o tuto vánoční radost se rozdělte s lidmi vám blízkými i vzdálenými, velkými i malými… prostě předejte tuto 
radost do každého domu u nás ve farnosti v Divákách. Tak jako se o to právě snažím i já  těmito pár řádky.  
 

Požehnaný advent a Vánoce vám přeje  
Váš duchovní otec P. Jiří Topenčík 

 
 

Předvánoční období 
 

Příjemné předvánoční rozjímání a souznění s ostatními lidmi prožíváme zřejmě všichni. Jen si to víceméně nepřipouští každý. Věřte, že se 
nachází v každém z nás, zakořeněné již z dětství. 
  V naší malé vesničce  si  již několik let společně připomínáme  příchod Vánoc  při setkání na návsi a  rozsvěcováním vánočního stromu. 
Letošní zahájení vánočního času proběhlo poslední listopadovou sobotu. Atmosféru vytvářely melodie vánočních koled znějících 
z pouštěných CD.  Zahřívání zajistili členové  kulturní komise svařákem a čajíčkem. Někteří občané také z domácích zásob. Navštívil nás, 
jako každoročně,  Miluláš, anděl a čert. Rozdal dětem balíčky s něčím na zobnutí. Připomněli jsme si také nadcházející víkend, ve kterém 
se chystalo nedělní ochutnávání cukroví. A to je další příjemná chvilka, která nás v naší vesničce jistě potěšila. V neděli 6.prosince byl 
otevřen sál protkaný vánočními koledami a vůněmi cukroví.  Výzdoba v duchu starých časů přivítala všechny již při prvním vkročení do 
sálu. Ten se zaplnil Vámi všemi a rázem bylo při ochutnávce vzorků cukroví, čaje, kávy  či svařáku,  teploučko každému přítomnému. 
Mnozí z nás poseděli v podloubí u připravených stolů a strávili čas vyprávěním. Zdálo se v jistém okamžiku, že místa k posezení nezbylo a 
někteří si vychutnali tuto atmosféru rovnou u stolů se vzorky cukroví.  Stoly byly také vyzdobeny ošatkami s ořechy a jablky, či vázami 
s větvičkami se slaměnými ozdobami a aromatickými keramickými lampami s čajovými svíčkami. Z některých  se linula vánoční vůně 
olejíčků,  v dalším se grilovalo jablko se skořicí, hřebíčkem a vanilkovým cukrem.  Další výzdobu dotvářel slaměnými ozdobami a řetězy  
nazdobený stromeček před oponou,  perníkové chaloupky,  ořechová vánočka, lavor s plovoucími svíčkami v ořechových skořápkách, 
domečkové svícny z jemného plechu. A především náš obdiv patřil figurkám z marcipánu, Mikuláši, anděli , čertu a andělíčkům. Tato 
neděle byla přítomnými oceněna  jejich zájmem odnést si inspiraci na letošní pečení. Přiznám se, že mě zahřála především pochvala za styl  
této akce od lidí, se kterými jsem si vyprávěla.  
  Děkujeme především všem,kteří přispěli svými vzorky cukroví,  ať jste to byly vy, hospodyňky z Divák, či z  našeho okolí.  
  Velice Vám všem přeji klidné prožití svátků Vánoc a šťastný vstup do nového roku 2010, naplněný zdravím a pohodou. 

 
  Dovolte mi, abych za kulturní komisi Vám všem připomněla, že v roce 2010 připravujeme další sbližování občanů. Setkala jsem se  se 
zájmem projeveným mnohými z Vás a moc se těšíme na Vaše zapojení do dalších akcí, včetně jejich příprav. 
  V únoru jistě proběhne  masopustní  průvod obcí a večerní veselice.  Zveme Vás, zapojte se…    

 
Ivana Střelcová 

 
 

víte, že ....                                              
Vietnamci v Divákách 
 
  V osmdesátých letech minulého století v rámci tehdejší smlouvy o spolupráci mezi Československou socialistickou republikou  a 
Vietnamskou socialistickou republikou byli v Divákách na studijním pobytu vietnamští chlapci, kteří navštěvovali zdejší elektrotechnické 
učiliště v době jeho největší slávy. Někteří v česku zůstali, jiní se vrátili do Vietnamu. Někteří zapomněli, jiní stále vzpomínají. Dnes si 
můžete přečíst přání občanům naší obce. 
 

Vaxeny Pane Starosta ., 
Vazeni Obcanum Obec Divaky., 
 

 Stary rok odejde , blizi se Vanocni svatek a nula novy rok . My jsme Vietnamce a jsme vyuceni v Strednim Odbornem Uciliste 
Elektrotechnickem v Divaku .Dovolte Nam , abychom Vam uprimne z celeho srdce poprali hodne zdravi , stesti , klidu a spokojenosti v 
Novem Lunarnim roce 2010 , poprali Vasim rodinam a Vasim Obcanum Obec Divaky mnoho uspechu , radosti a pohody .Jiz 19 rok Jsme 
odeseli z Ceskoslovenska ( Dneska je Cesko ). Ackoli , jsme tam byli na kratkem dobe za pobytu v Ceske Republice , ktera se stala Nasim 
druhym domovem . Cesko se stala Nasi druhou Vlasti a Vy vsichni Nasi velkou rodinou .Na tato vzpominame vzdycky .Vazime si Vas a 
mame Vas radi . Na konce a zace , prejeme Vam vesele Vanoce a stesti novy rok ., 
                                                                                                                                      Hanoj , dne 15 prosinec 2009 . 
Predstavitel Vietnamsky Kolektiv : 
Eng .Vuong Phi Long 
Urad :Vietnamsko Investice Konzultace a Stavba Projektovani .A . S . 
Ministvo Stavba - Hanoj Mesto 
 

Bachlor . Dao Manh Quyen 
Urad : Vietnansko - Ceskoslovenske Nemocnice _ Haiphong Mesto. 
 

Bachlor. Ngo Hong Chuyen 
Urad : Cesko Cestni Konzulstvi v HoChiMinh Meste _ Clen Vietnamsko Ceske Svaz Pratelstvi . 
 



Z kronik  
 

ROK 1931 
Život občanský. 
Hospodářská krise trvá dál, ba ona se ještě přiostřuje, není peněz, vše klesá v ceně,jen pouze ta mince  je znadhodnocena. Práce dělníka 
hodnotí se málo, nebo i nic, bez řemeslníka se dnes svět obejde,rolník pracuje bez zisku, jen tak, aby byl hodně zaměstnán.jaký jest to 
výtěžek z hospodářství, když za vepře 80 kg váhy, není možno od řezníka obdržeti 400 kč! Máslo stojí 13 – 14 za 1 kg, vejce stojí 40 hal. 
Vyplatí se to pěstovat? Napjat musíme všichni, jest to dobrá škola, otužíme se tak, ještě snad pro horší doby. 
 Nejlépe si dnes stojí úředník s pevným platem, státní zaměstnanec, nebo i rolník který není zatížen dluhy. Lid přetřásá neutěšené dnešní 
poměry, hledá se viník, kde je? Obviňuje se velkokapitál, kritizují se politické strany, vládnoucí kruhy republika i celý svět. Vše je to jen 
malodušná politika, která nakonec se zastaví. 
Poznámky a události: 

  
. 
                                                                                                                                                                                        (přepis z obecní knihy 2) 
 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2009 

 
Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 20. srpna .2009 do 31.12.2009 

 
 

   
 
Narození:                                    Sňatky:                                         Úmrtí :                                                                               
Jan Hubička                                                         Šárka Musilová – Luboš Straka                                 Marie Podlucká 
Kateřina a Šárka Soukopovy                               Daniela Rosívalová – Stanislav Gréger                      
František Zerzáň 
Eliška Straková 

Blahopřejeme jubilantům : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

 
                                       
 
Termín uzávěrky dalšího čísla : .17.3.2010 
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 Září:  
60 let    Střelec Václav 
61 let    Čutová Jana 
61 let    Bělková Drahomíra 
66 let    Hrdlička Miroslav 
70 let    Sokolářová Bronislava 
76 let    Rosívalová Marie 
77 let    Rozsíval Václav   
79 let    Gracl Oldřich     
 

 Říjen: 
60 let    Divišová Marie 
63 let    Psota Josef 
65 let    Ryšavý Josef 
74 let    Sedláčková Marie 
78 let    Matýšková Bohumila 
80 let    Stehlík Karel    
81 let    Graclová Marie 
89 let    Kedrová Květoslava 
89 let    Kutálková Eliška 
92 let    Pohanková Hedvika 

Listopad: 
66 let   Rozsívalová Ludmila 
67 let   Gloc Karel 
73 let   Zhejbalová Marie 
76 let   Heumannová Eva 
79 let   Čurda Milan 
81 let   Němečková Marie 
84 let   Strouhalová Anna 

Prosinec: 
61 let    Petrášová Blanka 
61 let    Glocová Dagmar 
64 let    Hrdličková Marie 
80 let    Pírková Ludmila 
82 let    Pernikářová Drahomíra 
82 let    Baťková Štěpánka 
86 let    Sedláčková Růžena 
 
 

Statistika: (k 20.12.2008) 
 
Počet obyvatel:  509 
Narození:  11 
Úmrtí:  3 
Přistěhovalo se:  16  občanů 
Odstěhovalo se:  18  občanů 
 


