
HABRŮVKA 
Občasník obce Diváky                                                                                          

Číslo 3 

prosinec 2015 

                                                                                                
 

ČERNÁ HODINKA 
 

    Na den sv. Eligia. 

  Suchá, černá zima. Na polích jen v brázdách leží něco bílého 

pápeří. V chumáčích nízko letem se zrovna plazí havrani a černí 

v mraku padají do černých polí. 

  Rtuť klesla k osmému stupni mrazu, prsty tuhnou v hrábky, vítr 

jak břitva ostrý do očí nutí jiskřičky slz. 

  Lidé překonávají první zápasy s kašlem. V klášteře už vydali 

nemocným celý kilogram lipového té, rozdali přes padesát 

citrónů. Kašle i ten, komu ničeho není. 

  Dne na píď. – Slunce tam za horou Sibiří vychází – a jako by 

nemohlo přes hřebeny kopců, už zase klesá ke svému loži. Je 

studená jeho zář a noc zdá se teplejší dne. 

  O čtyřech vyrojí se děti ze školy a z mariánské opatrovny za 

ruce se vedou ty maličké. Pravá štěňátka vedle těch velkých a 

silných už rob a chlapců, kteří skoky a říhotem napodobují 

vzpínání se koňů. Poskočí napravo, zaběhnou vlevo a potok 

v mžiku čmelí se drobnými jejich postavičkami. Zdálo by se, 

bůhví co tam hledají. – A na rybníčku zatím už šupotají 

bačkorky, škrčí podkůvky, o  led pronikavě zvoní cvočky bot. I 

barvy dívčích vlňáků míhají se v pohyblivém a stále se měnícím 

hemžení chlapeckých bund. Některá děvčiska jen v kartounových 

sukýnkách a  lehké jupičce tratí se v nich – ale bačkorky – pravá 

napřed, levá za ní, přece jen šupotají po lesklé čáře klouzačky. 

  Mrazem projel tenký, veselý smích děvčat - - Ty pidimužické 

postavy - -  pouhý vlňák, -  bačkorky a suché, nedokrmené lýtko 

– ohýbají se v půli a s řehotem přihlížejí k čemusi dole. To 

Velebů Franta leží na břichu v póze ukřižovaného. Větrem šustí 

listy roztřepané čítanky – ve sněhovém prachu válí se inkoustem 

pokapaná písanka. 

  Nešťastný! Nestačil křivými svými nožkami na hladině ledu, a 

přece také rád si „škrknul“. Vstává s očima zalitýma v slzách a 

v zmrzlé pěsti  levé ruky svírá kamínek. Pravou shledává vesele 

se třepetající listy čítanky. 

  A zas to šupoce a zas to sviští a škrčí po dlouhé, jak mýdlo 

hladké klouzačce, od konce ke konci a zase zpět – stojačky i 

sedačky i celé „šňůry“. Tu padne ten, tam zas jiný. Zakřikne, pak 

všichni na jednoho a jako červi v jednom motouzu svíjejí se na 

zemi – tam jedna ruka trčí vzhůru, tam nohy dvě soukají se 

z kupy – v tvářích pitvorně zkřivených zejí křičící ústa. A klubko 

se rozpadává, bačkorky staví se zas na rovný led, nohy se zatínají 

hřebíky v led a zas to jde nanovo – škrk sem, škrk tam a 

zřídkakdy je slyšet pláč. 

  Tváře zakvítají už fialkou, za nehty hluboko zalezly nejostřejší 

jehličky, každý přešlapuje, ruce marně schovává nebo zahřívá 

v teplých oblaacích z úst se hrnoucího dechu. 

  Jen nejhouževnatější vytrvali do samého přítmí – „A ešče jednó 

- - „ a zas „ešče jednó“.   „A tak teda ešče jednó – hale 

naposled!“ káže kovářův Konšta a staví se k náběhu. 

  „A všeci za sebó!“ - - - křičí zahradníkův Ladík, jejž jediná 

brusle, přivázaná špagáty na pravou nohu, přirozeně povyšuje 

nad všechny ostatní. - -  A průvod šňůrou sjel po ledě naposled –  

 

 

 

 

 

a konec.   Rozešli se.  Vešli do chalup -  a za nimi hned stála noc. 

  Z komínů vysoko do řídkého vzduchu spirálou se provrtává 

dým.   Návsí ztichlo. 

  V jizbě tma, a jen dvířky od kamen tmou plápolá rudá zář. Oči 

všech upřeny jsou do přeskakujícího ohýnku – a všem je jaksi 

neskonale mile, útulno při tichém tom plápolání svítícího 

sporáku. Do popelníku jiskra zapadá, zablýskne, zhasne a zas jiná 

padá jak hvězdička bílá a hasne jako ta první. Zdá se, jako by 

celý svět přetrvati měl v němé hře černé hodinky. 

  „Tatí,“ strká Frantík ustydlé palce svých nohou ke dvířkám blíž, 

„beli sme u stařečka. Viďte, tatí, že huž nebode dlóho živ? Pořád 

tak těžko a spěšno na posteli déchá, a dež tak déchá, viďte, že jen 

roke čítá, viďte?“                                              

  Tatínek se obrátil a zabručel něco do okna. Ticho zas. Tatáž 

němá hra světýlek, totéž plápolání záře po stmělé jizbičce. 

  „Matka je pečlivá, pečlivá,“ spustila zpěvem Mařka, houpajíc 

přitom poloobnaženým kolínkem. Nešel jí na rozum nápěv, 

kterému děti po tři dny už učila sestřička v klášteře. 

  „Mařka je pečlivá?“ s úsměškem prohodila Tonka. 

  „Pečlivá!“ trhla sebou Mařka uražene. „Copak su já matka?“ 

  „Eh, mlčte trochu caparti! A uhni!“ odstrčila hospodyně velkou 

Tonku, míchajíc na plotně večeři. 

  Hospodář sebral na zemi nejmladšího košiláčka a posadil se 

s ním na lavici. Vzápětí přitáhl se k děcku na klín šedý kocour a 

začal příst. Hospodář pokuřuje, děti mlčí, malý hrabe se prstíčky 

v husté srsti kocoura. 

  „A huž humíš počítat?“ obrátil se Francek k Mařce, která 

v duchu stále ještě přemýšlela, jaká je to nota „matka je pečlivá, 

pečlivá“. – „Tak říké!“ 

  Mařka počítala. Ale už při pětkrát sedm nevěděla kudy kam. 

  Milé, nesmírně milé jsou černé ty hodinky, měřené neslyščnou 

chůzí očadlých švarcvaldek, prohřáté teplelm rodinného soužití, 

znamenané stopou usínavé radosti. – Mysl podřimuje, i srdce spí 

a v duši se vkládá tichý, šťastný mír. –  „Hudělé světlo, brambory 

huž só.“  

Hospodář vstává a na zemi klade košiláčka i s kocourem. 

  Tmou zasyčí modravý plamínek síry a v několika okamžicích 

jizbu ozařuje modravé světlo lamkpičky. 

  Mařka se hrne ke stolu s tabulkou, aby se podívala, jak to přece 

s tou násobilkou je. - -  

  „Včil se mně s tém bodeš  roztahovat! Pryč! Máte teho ve škole 

dost,“ stírá matka ze stolu tabulku i s Mařkou a už staví na stůl 

mísu pářících zemáků.  Tabulka letí na postel, malá ušpiněná 

pravice Franckova chápe se lžíce a matka, opatrně vyhýbajíc 

košiláčku s kocourem, nese na stůl mísu s polévkou. 

  „Modlit! Ve jménu Boha Otce i syna –„ 

- Zazvonily lžíce, naduly se tváře. 

-   Chaloupka večeří. - - -  

   

                            Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi I     
                                                                 



Poplatky 2016 
 

Výše poplatků se nemění. 

Odpad :  400,-Kč na osobu (a nemovitost)   

Psi      :  80,- Kč za každého  

Hroby :  podle rozměru  

 
 

Poplatky se na pokladně Obecního úřadu budou vybírat od 

února 2016. 

 

Pokud jde o bezhotovostní platbu na účet obce, lze uhradit již 

od ledna na číslo účtu: 188 341 770/0300. Po úhradě si poplatník 

vyzvedne na OÚ  pytle. 

 

Poplatek za odpad :  variabilní symbol  1340,  

                      specifický symbol:  číslo domu  

Poplatek pes:     variabilní symbol  1341,     

                                  specifický symbol:  číslo domu 

Hrobové místo:    variabilní symbol: 36322111,  

                                  specifický symbol:  číslo hrobu 

 

Všechny poplatky lze uhradit jednou částkou a jedním převodem. 

V tomto případě je variabilní i specifický symbol číslo domu.  

 

 Ohlašovací povinnost – poplatník ohlásí správci poplatku (Obci 

Diváky) vznik nebo zánik poplatkové povinnosti. Hlavně u 

poplatku ze psa poplatníci zapomínají, že je povinnost oznámit 

kromě pořízení psa také jeho uhynutí.  

 

 

Odpady 
   

  Třídění odpadů je pro mnohé již naprostou samozřejmostí. Díky 

tomu nemusíme měnit výši poplatku a ztrátu pokrýváme právě z 

třídění. Obec vytříděný papír a železo prodává. Další prostředky 

získáváme jako „odměnu“ za provoz sběru od společnosti 

Ekokom a to nejen za plasty, nápojové kartony, ale i za prodané 

železo a papír. Za první tři čtvrtletí letošního roku to bylo 

57 000,- Kč. Za výsyp jednoho kontejneru barevného skla 

platíme 150,-Kč.  Textil nadále shromažďujeme pro Diakonii 

Broumov.  
 

 

Obecní knihovna 
 

  Půjčovní doba o vánočních svátcích: 

  neděle  27.12.2015    10 – 11 hod 

  pondělí 28.12.2015    17 – 19 hod 

  neděle      3.1.2016    10 – 11 hod 

 

Slovo starosty 
Vážení spoluobčané,  
 

  vánoční svátky, na které se rok co rok připravujeme a které v nás probouzejí očekávání klidného zakončení celého roku, jsou doslova  za 

dveřmi. Přeji Vám všem, ať jsou opravdu klidné, plné radosti a pohody. Do Nového roku 2016 Vám přeji hodně zdraví a osobních i 

pracovních úspěchů. 

  Konec roku je také vhodným termínem pro ohlédnutí a hodnocení. Jsem velmi rád, že se daří i nadále zapojovat Vás, občany naší obce, do 

společenského života v obci. Některé již léty prověřené akce, pořádané kulturní komisí a jednotlivými spolky, se těší stálému zájmu. Neméně 

zdařilé jsou i ty nové, mezi které se v letošním roce zařadily Babské hody. 

  Děkuji všem, kteří neváhají obětovat svůj volný čas, organizují, vymýšlí nové akce a berou na sebe tuto nelehkou úlohu s nejistým koncem.   

 

 

                                                                                                                                                                              Libor Veverka                                                                  

 

            

        

Zprávy OÚ 

 
 

 

 

 
                                                                                     

                                                                                                                                                                                                   
 

 

                                                                                                                 

Plány na rok 2016 
 

  Do poloviny ledna 2016 je možné podávat podněty na doplnění 

zásobníku plánovaných a potřebných investičních i 

neinvestičních činností. Tento plán bude následně projednán 

v zastupitelstvu obce a dle priorit a dalších technických i 

ekonomických ukazatelů se promítne ve schvalovaném rozpočtu 

na rok 2016. Svoje podněty oznamte emailem nebo osobně na 

obecním úřadě. 

 

 

 Ordinace  MUDr.Nentvicha v době od 23.12. do 31.12.2015 

 

23.12.2015 V.Němčice 7 - 10 hod. 

28.12.2015 zástup ve Vranovicích MUDr.Bartlová 7:30 - 10 hod. 

29.12.2015 Šitbořice 7 - 10 hod. 

30.12.2015 V.Němčice 7 - 10 hod. 

31.12.2015 Šitbořice 7 - 10 hod. 

 

tel: V.Němčice 519 417 242 

      Šitbořice     519 421 255 

      Vranovice    519 433 116 

 

 

Internetové stránky 
 

  Od začátku prosince jsou funkční nové internetové stránky 

obce. Některé sekce je ještě nutné doladit, budou postupně 

upravovány a doplňovány. Stránky jsou plně přizpůsobené pro 

mobilní aplikace a mají jednodušší redakční systém, tak snad 

vydrží alespoň tak dlouho, jako ty předchozí, používané od roku 

2006. Budeme se snažit v co největší míře využívat potenciálu 

nových stránek, např. od ledna budou v  sekci „hlášení rozhlasu“ 

všechna důležitá hlášení. Taktéž všechny fotografie z pořádaných 

akcí jsou k vidění ve fotogalerii. 

 

 

Náhrobní kříž 
 

  Restaurování náhrobního kříže na hrobě Viléma Mrštíka je již 

dokončeno. Práce provedl restaurátor pan Petr Janda z Malé 

Lhoty u Černé Hory. Z celkového nákladu ve výši 66.550,- Kč je 

z dotace 59.000,- Kč. (Kříž navrhl Dušan Samuel Jurkovič a 

práce provedli bratři Bohumír a Alois Jaroňkovi, rodáci ze Zlína, 

kteří s Jurkovičem mj. spolupracovali na Pustevnách pod 

Radhoštěm. Bohumír Jaroněk založil mj. Valašské muzeum 

v přírodě, gobelínku a keramičku). 
 

 

 

 

 



                                  Kultura  -  škola  -  sport 
 

                
   

                                                                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

V pátek dne 2.10. 2015 se naší žáci zúčastnili silničního běhu , 

který organizovala ZŠ Velké Němčice ve spolupráci s 

partnerskými okolními školami. Akce se zúčastnilo 20 žáků z 

naší školy. Získali jsme celkem 13 medailí. Medaile nám 

vybojovali žáci :  Š.Jelínek,  M.Chalupná ,M.,Chalupný , L. 

Tomková ,P.Rozkydal, K.Hanáková, V.Prokeš , A.Jeřábek, 

G.Svobodová , D.Strouhalová , P.Rujzlová , J.Slavík . 

  V pátek 9. 10 .2015 naše škola pořádala 31. ročník  Běhu  

nikolčickými stráněmi. V hodnocení škol suverénně vyhrála naše 

škola.  V jednotlivcích  zvítězili: P. Rozkydal, R. Bohm, 

Strouhalová D. a O. Slavík. Druhá místa: K. Hanáková, L. 

Tomková, Jelínek Š. a Chalupný J.. Třetí místa: Prokeš V., 

Brázdová S. a Rujzlová P. V úterý 13.10 se naši chlapci 

zúčastnili okresního přeboru škol ve stolním tenisu, který se 

konal v Břeclavi . 

  Dne 18.11.2015 se naší žáci zúčastnili v ZŠ Křepice  šplhu 

"Křepická veverka" .Výborně se dařilo žákům  Nikole Pokorné, 

Martinovi  Klobásovi, Christiánu Witpeerdovi, Monice 

Rozkydalové, Petru Rozkydalovi a Karolíně Zelinkové. 

 

Poznámky do kalendáře: 

21. 12.2015  – 22. 12.2015  – ředitelské volno pro žáky ZŠ / 

rekonstrukce žákovských šaten  

23.12. 2015 . -   3. 1. 2015 -   vánoční prázdniny 

4.1. –  9.1.2016 – LVK pro žáky 2. st. / České Petrovice  

4.1.201 6- 8.1.2016 – LVK pro žáky 1. st. /Velké Němčičky  

28.1.2016 – ukončeno 1. pol. šk. roku 2015 / 2016 / žáci obdrží 

výpis z vysvědčení /  

29. 1.2016 -  pololetní prázdniny pro žáky ZŠ 

3.2. a 4 .2. 2016  - zápis do 1. třídy v ZŠ Nikolčice a v ZŠ Diváky  

 

 V  pátek   18. prosince byl poslední školní den v roce 2015.  

Školní družina a mateřská škola budou mít běžný provoz. 

 Vyučování  a provozy v mateřských školách, školních družinách 

a jídelnách po vánočních prázdninách bude zahájeno v pondělí   

4. ledna 2016. 

  Vážení rodiče a  občané,  na všechny naše akce vás průběžně 

srdečně zvu  jménem všech žáků a pedagogů školy. Podrobnosti 

vždy naleznete  na webových stránkách školy, včetně fotogalerie 

školy a příspěvků žáků.  

 

Vánoční slovo ředitelky školy  

  Co závěrem?  

Jen malé předvánoční přání všem  - aby nový rok  2016 byl pro 

všechny rokem klidnějším, pohodovějším  a  úspěšným. Aby  se 

nám rok 2016  ve zdraví vydařil podle našich představ, podle 

našeho  očekávání.  

  Všem lidem dobré vůle ještě jednou přeji krásné prožití svátků 

vánočních a hodně spokojenosti, zdraví a štěstí v roce 2016. 

               

                   Mgr. Jitka Gebauerová , ředitelka ZŠ a MŠ Nikolčice  

 

 
 
 

   

Základní škola  
 

Milí rodiče, občané,  

  čas je neúprosný, čtvrtletní období školního vyučování skončilo 

a pomalu a jistě se blíží  nový kalendářní rok 2016 . Začátek 

školního roku byl  spjat s realizací projektu „ Výzva 56 „ ,do 

kterého se škola přihlásila v minulém školním roce. Jednalo se o 

přípravu a realizaci čtenářských dílen v osmi ročnících, jazykový 

pobyt pro 30 žáků školy ve Velké Británii a tzv. „Stínování 

pedagogů „ v rámci sdílení dobrých praxí. Projekt úspěšně  

probíhal od 1.9.2015  do 30.11.2015.  

  Žáci a učitelé  pracovali po celé čtvrtletí  v klidné pracovní 

atmosféře , v souladu  s plněním a ověřováním školního 

vzdělávacího programu .  Vzdělávali se  i v rámci projektových 

dnů, výukových programů, exkurzí, besed . Žáci se účastnili 

sportovních utkání , naučných soutěží ( Bible a My, soutěže 

"Matematický poker".) , výukových a preventivních programů , 

exkurzí , plaveckého výcviku, koncertu  a jiné. Nezapomněli 

jsme ani na projektový den „Motýlí dny“, Evropský den jazyků, 

Mikulášskou nadílku , Celé Česko čte dětem  a jiné  aktivity 

organizované žákovským parlamentem. Nově jsme se zapojili ve 

spolupráci s rodiči a obcí ,do projektu „72.  hodin“ ( zvelebování 

okolí školy).  

  Jako každý rok jsme v říjnu žákům nabídli  zájmovou činnost , 

zejména pro 1. st.  Pro 2. st. jsme hledali společná  řešení 

k rozšíření zájmové činnosti a zatím , z důvodů dopravní 

dostupnosti, se nám nepodařilo s žádnou organizací navázat 

spolupráci. Proto se obracím na rodiče, pokud budou mít zájem 

vést na naší škole jakýkoliv kroužek, obraťte se prosím na 

ředitelství školy. Velmi rádi vás přizveme do našich řad.   

  Koncem měsíce října probíhalo na naší škole slavnostní otevření 

učeben v rámci ukončeného projektu „Modernizace školy “ve 

spolupráci s obcí Nikolčice. Za přítomnosti hejtmana M. Haška a 

jiných pozvaných hostů z okolí jsme představili nové učebny 

v tzv. Moderním kabátě. Nové prostředí ve škole včetně vybavení 

škola pravidelně využívá.  

  V rámci výchovy ke zdraví žáci 1. st. úspěšně absolvovali a 

ukončili  plavecký výcvikový kurz v Hustopečích. Žáci společně 

s rodiči  sbírali  starý papír, šípky. Sbírali jsme i víčka pro Filipa. 

Moc za to všem sběračům  děkuji.  Výtěžky ze sběrových aktivit 

budou opět využity  pro žáky školy.   

  Základem a nedílnou součástí se stává  nadále vydávání  

školního časopisu, v současné době se připravuje vánoční vydání, 

které bude moci zhlédnout i na stránkách školy.  

  První čtvrtletí nového školního roku bylo uzavřeno 24.11.2015 . 

V období čtvrtletí jsme se s  rodiči sešli  1.9. na informativní 

schůzce s prvňáčky, dále pak 6.10.2015 na SPDŠ a  na 

konzultačních hodinách pro rodiče, které  probíhaly na škole dne 

1.12.2015. Pro rodičovskou veřejnost  a občany škola v 1. 

čtvrtletí pořádala výstavu „Putování za uměním východní 

Evropy“, Rozsvěcení vánočního stromu. Nyní se žáci s učiteli 

připravují dne 15.12. Vánoční jarmark v Nikolčicích a Vánoční 

besídku v Divákách dne 20.12.2015. Přijměte od žáků a 

zaměstnanců školy srdečné pozvání na předvánoční aktivity a na 

veškeré nejbližší akce školy.  Podrobnosti vždy naleznete  na 

webových stránkách školy, včetně fotogalerie školy.  

Během  čtvrtletí dosáhli  žáci významných  úspěchů :  

  Ve středu 30. září se naši žáci zúčastnili okresního přeboru v 

přespolním běhu, který se konal v Břeclavi.  Přeborníkem okresu 

v kategorii starších žáků se stal 0. Slavík, který trať dlouhou 3 km 

zvládl nejlépe ze všech. Na druhém místě v kategorii ml. žáků 

skončil V. Prokeš a třetí místo v kategorii st. žákyň získala D. 

Strouhalová. V této kategorii byla třináctá K. Vedrová, která však 

je věkem ještě ml. žákyně. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mateřská škola - Diváky 

  V tomto školním roce, který jsme zahájili 1. září 2015, bylo 

zapsáno do Mateřské školy Diváky 23 dětí, z toho 13 chlapců a 

10 děvčat. Připravujeme pro děti pestré činnosti vycházející ze 

Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, 

„Školku máme rádi, budeme všichni kamarádi“. Na podzim jsme 

chodili na dlouhé vycházky k lesu, rybníku, kde jsme pozorovali 

krásnou podzimní přírodu, zvířátka na poli a taky jsme pouštěli 

draka. Do Divák přijelo maňáskové divadlo z Hodonína 

s výchovnou pohádkou „Krteček a kolo“ a  abychom se něco 

nového dozvěděli o hvězdách a planetách, tak jsme  navštívili 

Hvězdárnu a planetárium v Brně, kde byl pro děti připravený 

vzdělávací pořad s pohádkovým příběhem „Se zvířátky do 

vesmíru“. Tradičně jsme se zapojili do projektu „Celé Česko čte 

dětem“. 

Jako každý rok tak i letos děti jezdily na plavecký výcvik do 

bazénu v Hustopečích a v lednu  je připravený  pro předškoláky 

lyžařský kurz v Němčičkách. 

A teď nás čeká nejkrásnější období v roce. Nejdříve si krásně 

vyzdobíme třídu a školu vánočními výrobky, aby se u nás líbilo 

Mikuláši, andělům a čertíkům, až přijedou z Nikolčic na 

návštěvu. Určitě budou mít pro děti něco dobrého a ty jim u 

vánočního stromečku zazpívají koledy. Ještě se pojedeme podívat 

do Hustopečí na představení „Od čerta k Ježíškovi“. V sále OÚ 

děti vystoupily 20.12. 2015 s vánočními koledami, básněmi a 

tanečním pásmem. 

  Do konce školního roku nás čeká ještě spousta práce a akcí, jako 

je například návštěva chaty Mysliveckého sdružení, zápis do 1. 

třídy, divadlo, návštěva knihovny, Čarodějnický rej, Den matek, 

Den dětí, školní výlet, rozloučení s předškoláky atd. 

Nyní se těšíme na krásné Vánoční svátky. 

  

                                                                         Anna Rosívalová 
 

 

 

 

Školní družina - Diváky  
 

  Do naší družinky chodí šestnáct šikovných dětí, které si rády 

vyrábějí, malují, hrají.  

Nejvíce se nám zatím líbilo PEČENÍ PERNÍČKŮ S PANÍ 

VYCHOVATELKOU. 

Donesli jsme si vykrajovátka, která se nám nejvíce líbila. Paní 

vychovatelka nám pověděla, jak se připravuje těsto a co se do něj 

dává, a na co si musíme dávat pozor. Potom nám rozválela těsto a 

my jsme si postupně vykrajovali. Paní kuchařka nám nachystala 

plechy na pečení a poté nám plné plechy dala do trouby. Perníčky 

byly nejen pěkné a povedené, ale hlavně chutné. Mysleli jsme si, 

že nám nebudou stačit, ale stačily. Každý si vzal perníčky domů a 

také jsme dali ochutnat školčátkům a všem dospělým. 

 

                                                      Kolektiv dětí ŠD z Divák 

 

 

 

 

Myslivost 
 

 V současné době vykonává právo myslivosti patnáct diváckých 

občanů a tři přespolní myslivci. 

Myslivecké sdružení mění od nového roku svůj název. Bude se 

nazývat „Myslivecký spolek Diváky.“ Tato změna nastala 

v důsledku platnosti nového občanského zákoníku, který mění 

majetkové a právní vztahy mezi občany dříve sdružených podle 

zákona o sdružování osob, které mělo v evidenci do konce roku 

2014 ministerstvo vnitra. V uplynulém roce jsme zvládli 

kompletní úpravu dvora a vstupu na naší chatě. Měli jsme v plánu 

uspořádat zvěřinové hody, ale museli jsme od tohoto záměru 

upustit, neboť nám příroda a především suché počasí nepřálo při 

lovu černé i ostatní spárkaté zvěře.  

  V listopadu a prosinci jsme uspořádali hony na bažantí zvěř. Již 

několik let vypouštíme před hony do honitby odchované bažanty, 

ale na výsledek jednotlivých honů to velký význam nemá. 

 

  Dovolte mi, abych Vám jménem Mysliveckého spolku Diváky 

popřál pohodové vánoční svátky, mnoho radosti z narození Krista 

a úspěšný rok 2016 

                                             Bořivoj Rozsíval, předseda MS  
 

 

Tělovýchovná jednota Diváky, z.s. 
 

  Toto je nový název naší organizace, který schválila na svém 

zasedání 24. 10. 2015 valná hromada, jakožto její nejvyšší orgán. 

Kroky vedoucí ke změně názvu vycházely ze zrušeného zákona 

č.83/1990 Sb. o sdružování občanů a platného přechodného 

ustanovení § 3045 odst. 1, jenž stanoví, že se sdružení považují 

za spolky. Od 1. 1. 2016 musí proto sdružení změnit svůj název 

na spolek a do 31. 12. 2016 upravit stanovy. Po všech těchto 

procedurách a běhání po úřadech byly odeslány mnohalistové 

podklady na Krajský soud v Brně, k zapsání nových údajů do 

spolkového rejstříku.  

  V průběhu roku probíhaly u hřiště práce na dokončování 

komunikace a inženýrských sítí k RD. Práce však nebyly ze 

strany obce dokončeny. Nedošlo zde ke konečné úpravě a 

srovnání terénu na parkovišti, kolem kabin a hřiště. 

Předpokládáme, že s příchodem jara bude akce dokončena 

zarovnáním, vyhrnutím kamenů a zasetím trávy, aby bylo možné 

do těchto prostor zajet sekačkou. Zátiší s vysokou trávou 

doplněné bodláky, jak tomu bylo na podzim, není moc estetické a 

nebudí příliš dobrý dojem. V kabinách došlo k výměně 

stávajících oken za plastová. Akce se uskutečnila svépomocně. 

Chybí zabudovat parapety a provést zednické práce. Do konce 

roku předpokládáme jejich dokončení. Finanční náklady byly 

kryty z peněz Obce Diváky na základě veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace. V následujícím roce chceme pokračovat 

v rekonstrukci kabin. Nevyhovující jsou sprchy obou týmů a 

nedokončeno je i ve skladě, kde byla porušena zem v důsledku 

přípojky vody. Kabiny jsou důležitým zázemím pro hlavní 

činnost naší organizace - kopanou. Proto několik slov k fotbalu. 

Podzimní část ve IV. C skupině sezóny 2015 – 2016 jsme zahájili 

prohrou v Šitbořicích a ukončili prohrou doma s Velkými 

Němčicemi. Debaklem skončilo i utkání doma s Němčičkami, ale 

všechny ostatní utkání nám přinesly body do tabulky. Tři remízy 

a tři vítězství nás zařadily po podzimní části na pěkné 4. místo. 

Bilance 15 vstřelených a 20 obdržených branek však není příliš 

příznivá. V roce 2016 přejme našim fotbalistům více lepších 

sportovních výsledků při reprezentaci obce Diváky v rámci 

okresní soutěže. Protože se blíží konec roku 2015, přejí všichni 

sportovci i funkcionáři TJ všem svým spoluobčanům příjemné 

prožití vánočních svátků se šťastným a veselým Novým rokem 

2016, doplněným mnoha pěknými sportovními zážitky.    

                                                       Hekl Jaroslav předseda TJ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní komise  
 

Vážení a milí spoluobčané, 

od posledního vydání Habrůvky uplynulo několik měsíců, ve 

kterých jsme společně s vámi prožili mnoho vydařených akcí. 

  Na konci léta jsme se s dětmi pohádkově rozloučili 

s prázdninami. Děti na jejich dobrodružné výpravě za záchranou 

princezny čekalo setkání s magickými pohádkovými postavami, 

jako jsou čert, skřítci, víly, vodníci, černokněžník nebo 

čarodějnice.  Všichni byli opravdu stateční, a pokud někdo trochu 

zaplakal, tak jen aby si dodal ještě více kuráže!  

 

O měsíc později zase vesele poletovali draci nad našimi hlavami 

při divácké Drakiádě. Mohli jsme vidět draky vyrobené i 

koupené, tradiční i novodobé, malé i velké, létající i ty spíše pole 

orající.  

 

1.10. je Mezinárodní den seniorů a proto říjen patří zejména 

našim babičkám a dědečkům. Každoročně pořádáme jejich 

setkání, kde mají příležitost si popovídat, vypít a sníst něco 

dobrého a společně se zasmát. 

 
 

Koncem listopadu začalo pro mnohé nejkrásnější období – 

advent. Letos poprvé byl součástí rozsvícení vánočního stromu 

předvánoční jarmark, spojený s pěveckým vystoupením 

mužského sboru z Kobylí. Podle kladných ohlasů soudíme, že se 

akce vydařila a v  podobném duchu bude probíhat i v budoucnu. 

  Na příští rok pro vás kulturní komise a divácké spolky plánují 

akce tradiční i nové. Přesný seznam i s termíny bude zveřejněn 

v jarním vydání Habrůvky, ale již nyní malá ochutnávka na první  

tři měsíce: 

Leden – Ples , Dětský karneval 

Únor –  Masopust 

Březen – Velikonoční dílna, Den krásy 

 

  Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv 

způsobem zapojují do organizací akcí v Divákách a věnují tak 

svůj čas nám všem. 
 

                                               Za kulturní komisi Hana Nasadilová 
 

 

Dárky pro mateřskou školu 

 

  Jak bylo slíbeno, po dohodě s učitelkami MŠ byly z výtěžku 

„Babských hodů“ zakoupeny hračky pro děti MŠ – kočárek pro 

panenku, panenka miminko, samoodrážedlo, sekačka na trávu, 

mlýn na písek a pastelky (ty už děti dostaly na zahájení školního 

roku). Dárky dostaly děti pod stromeček zabalené, takže 

nechyběla chvilka napětí při postupném rozbalování. A všechno 

se hned muselo vyzkoušet! Podle reakcí dětí nám bylo jasné, že 

dárečky jim udělaly velkou radost. Děti i paní učitelky nám moc 

děkovaly. Chvilka strávená ve školce u stromečku a vánočního 

cukroví nám připomněla, že vánoce jsou již opravdu za dveřmi. 

Pěkné přáníčko, které nám děti daly, je k vidění na obecní 

vývěsce.    

                                                                         Radka Prokešová 

 

 
 

 

Vánoční besídka 
 

  V neděli 20. prosince jsme se sešli v sále, aby nám děti 

z mateřské školy a družiny předvedly, co si připravily na vánoční 

besídku. Program měly moc pěkný. Po vystoupení dětí 

následovala vánoční dílna. Děti si mohly vytvořit různé ozdoby 

na stromeček. Velký zájem byl také o fotokoutek. Poslední 

adventní neděle byla tedy věnována dětem.    

                                                                     

                                                                    Radka Prokešová 
 

 

Pozvánka na ples 
Myslivecký spolek Diváky pořádá v pátek 22. ledna 2016 ve 20 

hodin  Myslivecký ples. Všichni jste srdečně zváni.                  

 

 

Výtvarná dílna 
 

  V listopadu jsme si v knihovně pod vedením paní Kateřiny 

Flesarové vyrobili krásné vánoční ozdoby – hvězdy z korálků. 

Šikovné děti i dospělí si po více než hodině trpělivého navlékání 

korálků odnesli domů svou vlastní, originální hvězdu. 

 Všem čtenářům i účastníkům výtvarných dílen děkuji za přízeň 

v letošním roce, přeji Vám všem krásné Vánoce a těším se na 

setkání v novém roce. 

                                                                     Eva Veverková 
 

 

Tříkrálová sbírka 
 

 Nejprve bych se chtěla vrátit ke sbírce, která proběhla na začátku 

letošního roku v neděli 11.1.2015. Velice děkuji všem, kteří 

přispěli. Vybrali jsme krásných 13.439,- Kč. Přidávám jen 

základní čísla k rozdělení sbírky, které má svá pravidla: 80% 

záměr sbírky Diecézní charity Brno, 10% humanitární pomoc 

Diecézní charity Brno, 5% projekt Charity ČR, 5% režie 

Tříkrálové sbírky. Pokud by chtěl někdo vědět, kam konkrétně 

peníze jdou, může se obrátit na paní Janu Studýnkovou, tel. 

605 233 403 z Charity Břeclav, která Vám ráda poskytne 

podrobné informace. Také bych chtěla poděkovat všem, kteří se 

podíleli na organizaci. Nejvíce dětem, které i přes nepřízeň 

počasí byly moc šikovné. Odměnou jim byly pamlsky, které si 

vykoledovaly. 

   3.ledna 2016 v odpoledních hodinách proběhne v naší obci již 

4.ročník sbírky. Rádi přijdeme „povinšovat“ zdraví, štěstí, dlouhá 

léta i k Vašim dveřím. Pokud by se někdo z dětí, ale i dospělých 

chtěl přidat k naší skupině, rádi Vás mezi námi uvidíme. 

Přeji Vám všem krásné a požehnané vánoční svátky a ať co 

nejlépe vstoupíte do roku 2016.  

                                                                    Hana Sokolářová 
 

 

Sportovní úspěchy Vojtěcha Prokeše 
 

V letošním roce se Vojtovi, který reprezentuje Atletiku 

Hustopeče a zároveň také Lokomotivu Břeclav dařilo. Největší 

úspěch je 3. místo ve skoku vysokém na Evropských atletických 

hrách v Brně, kterých se zúčastnilo více jak 1300 mladých 

sportovců ze 13 zemí. Další úspěchy v roce 2015:  

3. místo – skok vysoký - Hustopečské skákání 2015 

1. místo – skok vysoký – okresní přebor 

2. místo – skok vysoký - Brněnská laťka 

3. místo – skok vysoký – mistrovství Moravy a Slezska 

1. místo – Zajícova liga (soutěž  6 atletických družstev v různých                                     

disciplínách v několika kolech) 

1. místo – běh na 800 m – Moravsko-slezský pohár 

2. místo – okresní přebor v přespolním běhu  

1. místo –  běh na 1200 m - Hustopečská vánoční desítka (po 

tomto běhu si ještě zazávodil s dospělými na 10 km a skončil na 

112 místě ze 146 závodníků s časem 52 minut) 

3. místo – skok vysoký – Vánoční laťka Hády Brno 

Kromě výše zmíněných úspěchů se umísťuje na stupních vítězů 

v soutěžích  pořádaných atletickými kluby a také při reprezentaci 

Základní školy Nikolčice.  

 



Z kronik  
 

   

Národnost, nářečí a kroj (rok 1926) 

 

Obyvatelstvo nynějšího našeho soudního okresu bylo od nepamětných dob slovanské (ryze české). Domácích Němců zde nikdy nebylo. 

Nářečím čítá se obyvatelstvo našeho okresu ku kmenům horáckému, hanáckému a slováckému (Brumovice, Morkůvky, Krumvíř). Cizích 

slov z němčiny vzatých u našeho lidu není. Mladší lid mluví nářečím spisovnému jazyku blízkým, toliko lidé starší odchylují se od jazyka 

spisovného. 

Krásný kroj našeho kraje mizí a toliko při některých slavnostech rodinných ještě tu a tam se objevuje. Kožichy, haleny, koženky a staré 

beranice vymizely již docela. Také naše národní keramika mizí. Malované postele a skříně již nikde nevidět, pouze některé malované truhly 

a lištvy odpočívají buď v komůrce neb na půdě. Z národních zvyků, obyčejů, slavností, písní, zachovaly se jen zbytky a i ty přijdou 

v zapomenutí. Některé z národních zvyků a obyčejů v této knize zaznamenávám. 

 

                                                                         (Doslovný, gramaticky neupravovaný přepis  z originálu Pamětní kniha Obce Diváky I.) 

 
 

 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2015 

 

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od září do prosince .2015 
 
 

   

Narození:                                    Sňatky:                                                   Úmrtí :                                                                                                                
Rozálie Urbánková                                     Karolína Poláčková – Jakub Valíček                    

Pavel Gratzl                                                                                                                                   
 

 

Blahopřejeme jubilantům : 
 

 

 

 

 

 

 
 

              

 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín uzávěrky dalšího čísla : 1.3.2016 

Občasník obce Diváky Habrůvka, vydává Obec Diváky, 691 71 Diváky 110, IČO 00283100. 
Zaregistrováno MK ČR E 14521. Neprošlo jazykovou úpravou.  
Email: divaky@divaky.cz                                  NEPRODEJNÉ 

Září: 
60 let    Sedláček Josef 

60 let    Vokál Jiří 

60 let    Soukopová Jitka 

65 let    Hájková Františka 

66 let    Střelec Václav 

67 let    Čutová Jana 

67 let    Bělková Drahomíra 

72 let    Hrdlička Miroslav 

76 let    Sokolářová Bronislava 

82 let    Rosívalová Marie 

85 let    Gracl Oldřich     

 

 

 

Říjen: 
61 let    Nádeníčková Marie 

62 let    Kotasová Emilie 

62 let    Čečilová Jana 

63 let    Nádeníček Jaroslav 

65 let    Němečková Alena 

66 let    Divišová Marie 

69 let    Psota Josef 

71 let    Ryšavý Josef 

80 let    Sedláčková Marie 

84 let    Matýšková Bohumila 

86 let    Stehlík Karel    

 

 

Prosinec: 
60 let    Fialová Alena 

63 let    Ryšavá Marie 

65 let    Vrážel Václav 

67 let    Petrášová Blanka 

67 let    Glocová Dagmar 

70 let    Hrdličková Marie 

79 let    Urbanová Josefa 

88 let    Pernikářová Drahomíra 

88 let    Baťková Štěpánka 

92 let    Sedláčková Růžena 

 

Listopad: 
62 let   Vídenská Jindřiška 

72 let   Rozsívalová Ludmila 

73 let   Gloc Karel 

79 let   Zhejbalová Marie 

 

 

mailto:divaky@divaky.cz

