
HABRŮVKA
Občasník obce Diváky                                                                                         

Číslo 2

srpen 2012

                                                                                                                                                                          

NEŠČASNÉ ČLOVĚK

  „A – a - -  Kinzl! A – a podívéme se! Keré ďas jé zas přinesl! 
Vopica – hotová vopica.“
  „A deť je celé černé a voteklé! Že mu zas nekdo hublížil!-“
  „Neščasné člověk! Co chvíla jé nekdo dobije. - - - “
  S jakýmsi velmi důležitým chvatem pobíhal Kinzl po dědině, 
jako by z Habrůvky chtěl ven a nemohl trefit. Konečně přece 
našel, co hledal: starostu. Filipek s motykou na rameni vracel se 
z polí. 
  „Co ti zas čert sem donesl? Seš te hale hudéchané a jakési 
z hjinýho elementu. K sobě néseš hani podobné!“ vital starosta 
„jedneho velkýho svýho trýznitela“
  Kinzl vysekl Filipkovi švarnou poklonu, a mačkaje čepici, 
v póze velkého trpitele dovolával se přednostovy podpory a 
moci. 
  Smysl Kinzlovy řeči byl, že potřebuje „chudobné list“.
  „A nač potřebuejš chudobné list?“
  „Do špitála s ňém pudu. Bez chudýho listu mě tam nevezmó.“
  „No – pod žádnó protekcijó ti chudobné list vedat nemožu. Haž 
ti prohlídnó a huznajó, že seš vopravdu na dranc, pak si ti tam 
beztak nechajó a vo chudé list bodó si sami psát. Ha co ešče 
chceš?“
  „Maličkost na cestu.“
  „Decke, deš do Habrůvke přindeš, potřebuješ maličkost. 
Kolikrát huž místem dostals ne maličkost, hale velkó maličkost, a 
v Habrůvce přeci zvostals pro zlost. Te, mně se zdá, žádáš takovó 
maličkost, jakó ti na cestu dali v Havranicích. Tam seš, dež ne 
celé, haspoň jednó nohó taky příslušné. Maličkost chceš! –
Meslíš te, že v Habrůvce te maličkosti dělá vobecní bék? Nač 
potřebuješ tu maličkost? Nic ti nebude platná. Já ti, Kincle, znám 
a já ti něco povím: Deš bodeš mět hlad, vepté si. Chlebem se 
nevožereš, a napiješ-li se z pumpe vode, nebodeš mět hani žízeň. 
Na to dává Bůh, otec nebeské, takovó hórodu vode, habe nikdo 
nemosel mět žízeň. Do příkope si lehni, dež nebodeš moct hjít. 
Vodpočni si a di zas kósek dál. A tak pořád dál a vod Habrůvke 
dál, haž ti hani vidět nebodem. Tak. A do brněnskýho špitála šak 
přeci nějak dondeš.“ ,,Hale, velevážné pane přednosto vůbce 
Habrůvke, deť neboďte tak tvrdé. Su dobité, neščasné člověk, 
vidíte, že tam do večera nedondu.“ 
   „ Di ráno!“
   „ Hani ráno dež vendu, tož tam nedondu. Hani za deň, hani za 
dva. Bolavá hlava je bolavá a na tu já scu tú maličkost. Na 
přeraženó hlavu. Klanicó mě mlátil, moteko na mě hledal a že mě 
zabije a zabije.“
   „Měl ti zabít.“
   „To, haž mozek mně z hlave tekl a zrovna cůrečkem kapala 
krýv haji z hube. Deť sem do Habrůvke sotva došil!“

   Starosta zašilhal nějak útrpně na Kinzlovu pomačkanou 
hlavičku. Mozek sice neviděl nikde „týct“, ale přece sáhnul do 
kapsy pro maličkost a vylovil tři krejcary. Kinzl obrátil je na 
dlani, ale maličkost byla maličkostí. I za tu byl vděčným a hnal 
se po starostově chlupaté tlapě. Přednosta utrhnul. „To ne, to ne! 
Za tři grécare si dát polóbnót ruku? Hani za šesťák, hani – hani –
hani za nic na světě!“
   Rozešli se - - -
   Darebná by byla dnes otázka – kdo je Kinzl. Rozumnější by 
bylo -  kdo byl, protože milosrdný Bůh už jej dávno povolal tam, 
kde rány nebolí a kde nikdo nebije „klanicó“. – „Neščasné“ to 
byl člověk. Taková užitečná, vším světem štvaná, nikomu 
prospěšná, kde komu škodná zvěř; trpitel i „žralok“. Ráno 
holoubek, večer tygr, lenoch i pracovník, hrubián, i služebník 
nejponíženějšího druhu, často zloděj, ale rytíř zas celý bez hany a 
vady, obraz boží, jak jej Bůh vyzdvihnul nade všecky tvory, ale 
zas pod obraz boží jak hluboko jen poklesnout dovede lidská 
tvář. Všecky ty odpory shromážděné v jednom člověku řídily se 
dle toho, jak mnoho by bylo těch „maličkostí“ posbíraných 
světem a „rozšmelcovaných“ ihned, jakmile se ocitly v jeho 
hrůzně rozklesnutých pařátech. Boží ptáček; nesel, nežal, 
Habrůvku jen za stodolu měl a do té zalezl vždy, když odevšad 
jej vyhnal zlý vítr a ,,mráz“. Divným řízením osudu a bývalého 
starosty Marečka stal se i Kinzl kdysi habrůvským občanem, 
protože Habrůvka byla rodným jeho hnízdem. V Habrůvce mimo 
zlou chvíli nikdy nepobyl. Objevil-li se v létě jistě přišel 
postrkem. Jeho táta byl odkudsi z německých hor. 
   Krejčovině se učil, ale živil se nádeničinou. Živil se s motykou 
a motyka s ním setrvala až do skonání dne. Ale stalo se přece, že 
buď jehla nebo motyka přece se ocitla v jeho rukou. Byly to snad 
jediné chvíle, kdy se cítil cele člověkem. Tenkrát i „véborně 
rozprávěl“, napomenutí dával jiným a křivými svými prsty na 
samečka poukazoval jako na nejúhlavnějšího nepřítele lidstva. - -
Plat brával vždy hned mezi prací. Ale tím okamžikem končila 
hned také lepší jeho část a začínala černá. Z holoubka rázem byl 
dravec, z trpitele žralok, z pracovníka lenoch, Kinzl, stvořený 
k obrazu božímu, v mžiku převrátil se v postrach všeho vůkolí. -
- Splašeně táhly slepice, třásli se psi, zalízaly kočky, lidé 
zamykali dvory na dvě závory a z řetězů pouštěli svoje „Cikány“. 
Kořalku miloval, jen za kořalku byl hotov složit život svůj, pro ni 
a jen pro ni pouštěl se do práce i nejsmradlavější, jen když 
„páchla“ kořalkou. Za ni a jen pro ni by byl ruku položil do 
výhně majstra pštrosa – jen v ní byl celý svůj a celý muž, i když 
kůži mu nafoukla a oči zatáhla mhou; když jí neměl, ruce se mu 
třásly a „rozum nemluvil“. - - Oh, že netekla potokem, nepadala 
deštěm, nepramenila ze skály. Špatně byl dle něho zřízen svět. - -
-



   Strašlivý měl Kinzl vzhled. Opuchlý modřinami, byl až černý 
v tváři, hlavu měl z polovice ovázanou červeným, krví prosáklým 
šátkem, za pravým uchem v parném slunci černala se mu jak na 
mrtvole ssedlá rána. Pochrámanou měl i ruku, levou nohu vlékal 
za sebou jak postřelený zajíc.
   A přece běhal – ne že by chodil, ale běhal, doslova běhal. Než 
se dočkal starosty z polí, oběhal už celou dědinu, posbíral 
„maličkosti“ v klášteře, na faře, rány ukázal i hraběti, ranami se 
pochlubil i milostpaní Ebr, všude vyprosil „maličkost“, aby na 
cestu měl do špitálu. Polovici „maličkostí“ už také ukryl u své 
„milé“ a zas se pustil na sběr. - - -
   „A prosím ti, vekládé, kdo ti to tak šikovně zrychtoval? 
Vepadáš, jako bes přišil rovno z Bosne.“
   „Havranické Nádeníček. Po celé tédeň sem mu pracuval a 

místová véplate – totok mně hudělal. To, jak su zakrvácené a 
zmučené – Tak pudu haji do špitála.“
   „A co tes mu hudělal? Vekládé!“
   „A nic. Debech mu bel jediném slovem hublížil! Nic – no nic.“
A Kinzl lehl si pod jabloň, čekaje, až zchladne sluníčko, aby ho 
rány tolik nepálily. Za měsíčku že se vydá na Brno. 
Vybral se teprv na druhý den k polednímu. Rány otrnuly, 
„maličkosti“ měla hospoda a celá Habrůvka brala jed na to, že 
Kinzl do Brna nedojde. No – nedošel. Hodili jím do  „díry“ jak 
zdechlinou.

                                  Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi II    

                                                                 

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

za pár dní skončí dětem prázdniny a s nimi období letních dovolených. V tyto dny na obci finišují přípravy na tradiční hody, během kterých 
náves i celá vesnice ožívá. Nenechte si tuto neopakovatelnou atmosféru ujít. Přeji Vám všem pěkný kulturní zážitek z hodů a  slunečný 
zbytek léta. 
                                                                                                                                                                                                           Libor Veverka                                                                 

Zprávy OÚ

                                                                                    
                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                 

Střecha škola

  Po ročním odkladu byla v červenci nákladem 330.000,- Kč 
provedena  oprava (výměna latí, křidlice a klempířských prvků) 
poslední střechy na škole a tím zároveň poslední střechy na  
obecních budovách. Vazba na škole je z roku 1947 tj. 65 let stará,  
je ve velmi dobrém stavu, takže si nevyžádala žádnou opravu.
  

Památný dub

  11. června byla poslední možnost vidět památný dub ve své po 
dlouhá léta nezměněné podobě. Odborná firma provedla 
následující den zásah, který podobu změnil odstraněním částí 
kosterních větví. Ukázalo se, že stav byl ještě mnohem horší, než 
se předpokládalo a zásah nebyl proveden za 5 minut 12, ale pět 
minut po 12. Z důvodu dalšího uchování stromu alespoň ve 
stávajícím stavu, bude ještě provedeno podepření bočních větví 
(betonové patky jsou již hotové) a zafixování kmene obručí. 
Doposud tato akce stála 38.000,-Kč.
  V návaznosti na ošetření dubu byla provedena kontrola velkých 
stromů na obecních pozemcích na veřejném prostranství. Byly 
provedeny nezbytné zásahy do větvoví a z důvodu větší 
bezpečnosti byly doplněny (hlavně u kostela) bezpečnostní 
vazby. Celková cena včetně vazeb - 39.000,- Kč.

Autobusová zastávka na dolním 
konci

  V měsíci květnu byla provedena oprava nástupního prostoru u 
autobusové zastávky na dolním konci. Cena? 25.000,-Kč.

Tržní řád

  Zastupitelstvo obce schválilo dne 13.8. na svém zasedání Tržní 
řád, ve kterém je na území obce Diváky zakázán pochůzkový a 
podomní prodej. Prodeje na tržnici se tento řád téměř nedotkne. 
Smyslem této úpravy je zamezení neustálého obtěžování a 
v mnoha případech zneužívání občanů obce podomními šejdíři 
s energiemi, agenty všeho možného i nemožného. 

Opravy na hřbitově

  Na místním hřbitově byla letos v jarních měsících provedena 
oprava hlavní cesty, části schodů a navazujících uliček. Celá 
oprava stála 298.000,- Kč. S dalšími opravami se letos již 
nepočítá.

Číslované sloupy

  Nejpozději do konce září provedeme očíslování všech sloupů 
v obci, na kterých je umístěn rozhlas nebo veřejné osvětlení. Na 
černém podkladu budou žlutá čísla, která je při poruše nutné 
nahlásit. Tímto opatřením bude jednoznačně vymezena případná 
porucha a zjednodušíme tím také práci servisní firmě.

Volby
  
Volby do krajského zastupitelstva a doplňující volby do senátu se 
budou konat v pátek 12. a v sobotu 13.října 2012.



Kontejner u hřbitova

Kontejner u hřbitova je určen jen na odpad ze hřbitova. Několik 
let byla tato zásada dodržována, bohužel v současné době je 
kontejner z poloviny zaplněn plastovými pytli a dalším 
komunálním odpadem. Respektujte prosím skutečnost, že tento 
kontejner je jen a pouze k ukládání odpadu ze hřbitova.

Územní plán
   
Termín veřejného projednání nového územního plánu je  
10.10.2012 v 16 hod v zasedací místnosti OÚ.

Oprava rozhlasu

  Výměnou vedení v části obce „Za humny“ byla dokončena 
postupná rekonstrukce obecního rozhlasu. Vyměněny byly  v celé 
obci některé reproduktory a po zkušebním provozu možná dojde 
k výměně, doplnění či přesunu dalších a to tak, aby byl rozhlas co 
možná nejlépe slyšitelný na celém území obce. Je tedy nutné 
nahlásit do konce září případné požadavky na úpravu rozhlasu na 
obecní úřad. V rámci těchto oprav byla také nově ozvučena ulice 
u sklepů a u bývalé obecní bytovky za 40.000,- Kč. Ostatní práce, 
včetně 20 nových  reproduktorů stály 150.000,- Kč. Počítáme 
ještě s novou rozhlasovou ústřednou, což by měl být náklad cca 
50.000,- Kč.
  

KULTURA  -  ŠKOLA  -  SPORT

                                                                                  

                                                                                                  

Základní škola 

  V pátek 29. června byl uzavřen  školní rok 2011 - 2012. 
Celoroční práce žáků byla zhodnocena  na vysvědčení. U nás na 
škole jsme v tomto školním roce vyučovali ve všech ročnících 
podle vlastního vzdělávacího programu pod názvem Sportem za 
kvalitou výuky.  Poslední měsíce školního roku přinesly škole 
řadu úspěchů v naukových i sportovních soutěžích. Žáci naší 
školy potvrdili kvalitu ve výuce, soutěžích a dalších aktivitách.
  V naukových soutěžích dosáhli nejvýraznějších úspěchů tito 
žáci: matematická olympiáda – okresní kolo: 6. třídy – 5. místo 
Z. Nekvapilová, 6. místo – M. Papež, 7. třídy – 6. místo P. 
Strouhalová , 9. místo – B. Gojdič, 8. třídy – 6. místo – J. 
Stejskal, 9. místo – M. Strouhalová,  zeměpisná olympiáda –
okresní kolo: 6. třídy – 6. T. Papežová, 7. třídy – 8. K. Šoberová. 
V malířské soutěži „Toulky přírodou“, kterou organizovala 
Českomoravská myslivecká jednota Břeclav, zvítězila ve své 
kategorii J. Čutová. Sportovním soutěžím dominovaly VII. 
Šúrovské hry, které se konaly ve dnech 31. 5. až 1. 6. na okrese 
Trnava – Slovenská republika. Z vítězství se radovali naši žáci, 
kteří získali 85 bodů a o 23 bodů předstihli domácí školu. Své 
kategorie vyhráli jak chlapci tak i děvčata. Z prvních míst se 
radovali: P. Honigová / 300m/, V. Honigová /60 m přek./, K. 
Vaňková /výška/, P. Bartl 60 m přek./, M. Švaňhal /60m a dálka/, 
A. Hanák /koule/, F. Čapka /výška/, štafety chlapců i dívek 
/Švaňhal, Bartl Bohm, Hanák, Čutová, sestry Honigovi, Valová, 
fotbal - chlapci. Druhá místa : P. Honigová /60m/, J. Čutová 
/300m/, M. Petrášová /výška/, R. Bohm /800m/, M. Vintrlík 
/výška/, házená - dívky. Třetí místa: M. Petrášová /koule/, A. 
Hanák /60m přek./, J. Stejskal /800m/, házená - chlapci.  Pavlína 
Honigová  a M. Švaňhal se stali nejlepšími sportovci Her. Na 
okresních přeborech v plavání nejmladšího  žactva zvítězil L. 
Witpeerd. Na okresních přeborech v atletice jsme také uspěli:  2. 
místa: P. Bartl /300m/, P. Honigová /300m/, 3. místo: O. Slavík 
/800m/, 4. místa: V. Honigová  /300m/, A. Urbánek /koule/, 6 . 
místo: P. Bartl /60m/, 8. místo: O. Klobása  /dálka/. Na 
Nikolčické  lyře zvítězila K. Jelínková, druhá byla A. Slavíková a 
třetí L.Rabovská. V kategorii dvojhlas potom tato děvčata 
skončila na druhém místě. Touto cestou bych chtěl poděkovat 
panu J. Ficovi za opravy treter a míčů a panu V. Kosinovi za 
zámečnické práce.
                                                                                                                                                    
  V závěru děkuji všem žákům 9. třídy, kteří ukončili základní 
školní docházku, za aktivní přístup k vyučování a přeji jim hodně 
úspěchů v dalším období jejich vzdělávání.                                                                                      
       
                                               PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy         

Mateřská škola

  Prázdniny se přehouply do druhé poloviny a už se těšíme na 
nový školní rok. Ale ještě bych Vás chtěla seznámit s tím, jak 
proběhl konec školního roku 2011-2012. To je čas plný her, 
výletů, zábavy a těšení se  na léto.
V dubnu jsme byli pozváni na chatu Mysliveckého sdružení, kde 
děti poznávaly lesní zvířátka a poslechly si zajímavé vyprávění o 
jejich životě. Děkujeme panu Rozsívalovi a Káňovi   za pěkný 
výklad a paní Rozsívalové za přípravu pohoštění pro děti. Do 
Nikolčic jsme se jeli podívat na divadlo „Dobrodružství veverky 
Zrzečky“ a také jsme vyjeli na exkurzi do Rybářství Pohořelice, 
kde se děti seznámily s chovem kaprů.
Velmi dobrá je spolupráce s MŠ Nikolčice, jezdíme na vzájemné 
výlety do MŠ, 23. dubna jsme navštívili Hvězdárnu Brno. Děti 
poznávají své budoucí spolužáky, kamarády.
Oslavili jsme Den dětí, připravovali jsme kulturní programy 
k Vítání dětí do života, ke Dni matek, vystavujeme výtvarné 
práce v obecní knihovně, na jaře skončil plavecký výcvik a po 
celý rok paní učitelka Konečná seznamovala nejstarší děti  
formou hry s anglickým jazykem.
Společně se ZŠ navštěvujeme divadla, pořádáme různé kulturní a 
výchovné akce, jezdíme na společný školní výlet. Děti se znají 
navzájem, jsou v kontaktu s pedagogy a bez obtíží přechází po 
prázdninách do základní školy.
Každoročně se na konci školního roku loučíme s předškoláky, 
kteří odcházejí do 1.třídy. V letošním roce jsou to 4 děti: Filip 
Kovář, Miroslav Kovář, Marie Slováková a Alexandra 
Kaplanová. Letos jsme se loučili také s paní učitelkou Ludmilou 
Stehlíkovou, která odchází do důchodu.
Poděkování patří rodičům, kteří se zapojili do života Mateřské 
školy. Ať už to bylo darování pomůcek pro práci, oprava hraček, 
nebo finanční obnos na zakoupení nových hraček, také 
Honebnímu společenstvu a Obecnímu úřadu za velmi dobrou 
spolupráci.
  Našim budoucím prvňáčkům přeji mnoho úspěchů v základní 
škole a Vám všem krásný zbytek léta.
                                                                                     
                                                                             Anna Rosívalová
                                                                                     



                                                                                               

                                                                       
                                                                       
                                                                

Májová zábava

  Dne 15. května se konala v sále, který jsme vyzdobili do jarního 
stylu, Májová zábava. K poslechu i tanci hrála skupina AB Music 
Club Brno (Pavel Neckář). Zábava byla vedena ve  stylu RETRO, 
potěšením bylo, že se ti, kteří přišli, do tohoto stylu oblékli. 
Parket byl pořád plný a všichni se skvěle bavili. Úsměv  vyvolala 
tombola, hlavně pak první tři  retro ceny :  televizor, gramorádio 
a přenosný telefon.

NH

Neckyáda 2012

  16. června se konala na “nádrži“  2. neckyáda.  Od 15 hodin se 
všechna plavidla předvedla na vodní hladině. Pro odvážné byla 
přichystána lávka, na které si vyzkoušeli nejprve chůzi, později 
jízdu na koloběžce. K vidění byly i pády, ale vzhledem k tomu, 
že bylo úplně letní počasí, tak to ani moc nevadilo. Točené 
studené pivo nebo kofola, pro hladové cigárka z udírny –
málokdo odolal. O občerstvení se postarali diváčtí fotbalisté. Děti 
si půjčovaly plavidla a s rodiči se projížděli po vodě. Odměnou 
za snahu nachystat nějaké to plavidlo byl „pivní balíček“ ,pro děti 
samozřejmě balíček nealko. 

NH

Dětský den

  Kulturní komise při OÚ přichystala za významné podpory firmy  
Agrotec a.s Hustopeče pro děti k jejich svátku zájezd do ZOO 
Lešná. Účast byla velmi hojná, zaplněny byly dva autobusy. 
Počasí bylo ideální. Dětem se nejvíce líbily gorily a krmení 
slonů. Ti rychlejší stihli také prohlídku zámku a výstavu plazů. 
Z ohlasů bylo znát, že se výlet zúčastněným líbil.

NH

Fotogalerie

  Ze všech akcí pořádaných kulturní komisí, jsou k vidění 
fotografie v sekci fotogalerie na stránkách www.divaky.cz  
Z akcí pořádaných ostatními organizacemi lze fotografie na 
stránky také umístit, stačí se domluvit na obecním úřadě nebo 
s paní Irenou Kaňovou. Také všechny zpravodaje Habrůvky jsou 
na webových stránkách obce.

RP 

Myslivecké sdružení Diváky

  Myslivecké sdružení v Divákách má v současné době 15 členů a 
3 hosty. V měsíci březnu požádal o ukončení členství v našem 
sdružení náš dlouholetý člen pan Josef Valíček, který v lednu 
letošního roku s námi oslavil své osmdesáté narozeniny. V 
družném a přátelském posezení s mladšími členy našeho spolku 
zavzpomínal na své lovecké zážitky a na činnost mysliveckého 
sdružení před sloučením v roce 1982 se Šitbořicemi a 
Nikolčicemi. Pan Valíček se věnoval lovu spárkaté zvěře, 
především jelenů na Tachovsku, o čemž svědčí jeho překrásné 
trofeje. Ještě jednou bych mu touto cestou popřál hodně zdraví do 
dalších let a chtěl bych, aby v našich řadách zůstal i nadále jako 
náš čestný člen s právem využívání mysliveckých zařízení a 
účasti na všech společenských akcích mysliveckého sdružení.
  V měsíci dubnu jsme pozvali děti naší mateřské školy na besedu 
o myslivosti a přírodě na chatu MS Diváky. Děti nás velice 
potěšily znalostmi při poznávání zvířátek z naší přírody a 
pěknými obrázky, které ve školce namalovaly. Největší úspěch 
měl již tradiční myslivecký čaj, o který byl velký zájem. 
Doufáme, že se dětem u nás líbilo a v příštím roce se opět 
setkáme.
  Od 16. května začal odlov srnců jehož vrchol bývá v horkých 
červencových dnech v době srnčí říje, 1.srpna začíná odstřel 
zvěře mufloní a dospělé zvěře černé.
  
  V průběhu měsíce září připravujeme pro děti z mateřské školy a 
žáky prvního stupně ZŠ sportovní den, spojený se znalostmi z 
myslivosti. Termín bude oznámen rozhlasem.
Dovolujeme si tímto děti i rodiče na tuto akci pozvat. Na závěr 
chci dětem popřát hodně sluníčka a prázdninových radovánek ve 
zbývajících prázdninových dnech.

Bořivoj Rozsíval - předseda  MS Diváky  
.

       

TJ Diváky

  Obec Diváky žije fotbalem již 31 let a články v obecním 
zpravodaji se stávají pravidlem. Proto i nyní pár slov k aktivitám 
TJ. Jarní část fotbalové sezóny 2011-2012 jsme ve IV.C skupině 
zakončili na 6. místě s aktivním skóre 35:27. Nejlepším střelcem 
našeho mužstva byl Tomáš Podlucký (7 branek) a to hrál jarní 
část v Šitbořicích. Druhý ve střelecké soutěži skončil Vladimír 
Sokolář (obránce) (6 branek), který hrál z jara v útoku. Do nové 
sezóny 2012-2013, kterou zahajujeme 12.8. na místním hřišti, se 
vrací Jan Střelec ml. Z Bošovic přijde na dvouleté hostování 
Tomáš Procházka a provádíme registraci Radko Šípa. A tady je 
rozpis utkání našeho oddílu na podzim 2012 :

NE   12.8.       16 : 30      Diváky  -  Uherčice
NE   19.8.      16 : 30      Diváky  - Starovice
SO   25.8.      16 : 30      Velké Němčice B - Diváky 
NE   2.9.         16 : 30      Diváky  -  Kurdějov
NE   9.9.           -- : --      volno
NE   16.9.      16 : 00      Diváky - Horní Bojanovice  
NE   23.9.       16 : 00     Boleradice  -  Diváky
NE   30.9.       16 : 00      Diváky -  Rakvice
NE   7.10.       15 : 30      Šitbořice -   Diváky
NE  14.10.      15 : 00      Diváky – Zaječí B
NE  21.10.      15 : 00      Němčičky/Pavlovice – Diváky

  Pro ty, co nebyli na letní noci, kterou jsme pořádali 21.7. na 
místním hřišti. Nejprve se hrálo tradiční fotbalové utkání  
Záhumna : Dědina. Zápas skončil nerozhodně 3:3 a na penalty 
vyhrály Záhumna 8:7. Na místní sportovní derby navázala večer 
taneční zábava. K tanci i k poslechu hrála skupina TRIO 
RELAX. Ani pár kapek, které krátce v průběhu večera padlo na 
hlavy  přítomných, nepokazilo dobrý dojem z této akce. Přejme 
našim fotbalistům dobré sportovní výsledky a hlavně je přijďte 
podpořit.

                                   Jaroslav Hekl



POZVÁNKY

Diváčtí stárci a stárky Vás srdečně zvou na tradiční hody,
které se konají 18. a 19. srpna 2012.
V krojích půjdou 4 páry a to: Zdeněk Veverka a Veronika Majerová

Jan Manek a Zuzana Srncová
Jan Střelec a Eliška Sokolářová
Martin Žemlička a Markéta Petrášová

                              sklepníci: Erik Čuta, Ivan Gracl

Stavění máje proběhne v pátek 17. srpna v podvečer, pozvání bude oznámeno 
rozhlasem.
V sobotu bude hrát k tanci a poslechu DH Sokolka a v neděli DH Hornobojani.
V sobotu i v neděli bude sraz u první stárky v 15:00 hod. Krojovaný průvod v
sobotu půjde obcí na „Dolní konec“ a v neděli přes „Záhumna“ a na „Horní řádek“.

Hodování bude dále pokračovat na návsi pod májí, při nepřízni počasí v sále. 
Vstupné po oba dny na odpoledne 30,-Kč a večer 70,-Kč.
Přijďte nás podpořit a vychutnat si atmosféru hodů.
Těší se na Vás stárci a stárky

  

                                          VII. Divácká třináctka

                                           15. a 16.9.2012               

Hřbitov

Části větví z
dubu



SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rok 2012

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.4.2012 do 31.8.2012

  

Narození:                           Sňatky:                                                Úmrtí :                                                                                    
Šimon Knaurek                                 Bohumila Graclová – Kamil Štambacher                 Vladimír Ptáček
                                                                                                                                             Václav Rozsíval

Miloš Gloc
Jana Vráželová

Blahopřejeme jubilantům :

             

                                      

Redakce děkuje všem, kteří svými příspěvky pravidelně, ale i nepravidelně obohacují stránky našeho zpravodaje. 
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Duben: 
60 let     Nasadil Josef
61 let     Böhm Vlastimíl
62 let     Matýšková Oldřiška
63 let     Střelcová Jindřiška
65 let     Petráš František
69 let     Bezděková Marta
70 let     Chalupná Jana
72 let     Kilinger Jan 
82 let     Komárková Božena    

87 let     Němečková Květoslava

Květen:
61 let    Kedrová Marie
64 let    Němeček Jaroslav  
64 let    Pokorný Jan                                                                                                           
66 let    Štrubl Jiří
66 let    Hanák Petr       
82 let    Čuta Jaromír

Červen:
63 let    Kiliánová Božena
66 let    Hájková Marie
68 let    Sokolářová Marie
69 let    Suchánková Jana
77 let    Hopjanová Pavlína
78 let    Ludín Lubomír
80 let    Čutová Ludmila
91 let    Novotný Jan

Červenec:
62 let    Soukop Jan     
64 let    Stelmaščuk Rostislav
64 let    Sáček Blažej
65 let    Bělka Jaroslav                                                                                
66 let    Skřivánek Ladislav
68 let    Střelec Jiří
72 let    Bezděk František
78 let    Valíčková Marie

Srpen:
60 let    Kedra  Miroslav
60 let    Hanáková Eva
61 let    Sáčková Marie
62 let    Stejskal Josef
63 let    Bílý František
65 let    Ryšavý Vladimír
66 let    Štrublová Marie
71 let    Macušová Jana 
79 let    Graclová Helena
79 let    Neugebaurová Ludmila




