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Vánoční čas  
 
 Vánoční čas je krásný – nejen pro zasněženou 
krajinu a všude znějící koledy, pro celou atmosféru, která 
se kolem Vánoc vytváří. 
 Jsme citliví a vnímaví pro radost druhých. Zvlášť 
to prožijeme na Štědrý večer při rozbalování dárků. I 
pohlednice, dopisy s přáním krásných Vánoc a 
s ujištěním, že o sobě víme, nás naplní radostí. Věřím, že 
bude dobře… A to je to pravé rozpoložení, kdy jsme 
oslovitelní. 
 Nechme se oslovit „Slovem, které se stalo 
člověkem, aby přebývalo mezi námi“, jak píše v Bibli na 
začátku svého evangelia sv. Jan. 
 Snad bude milé v těchto dnech vědět, že kromě 
lidí, kteří nám svou lásku projevili dárkem, pohledem či 
dopisem, je tu ještě Někdo, jehož láska je nekonečná, 
nezatížená vnucováním, plná svobody, a ukazuje se 
úžasně citlivým způsobem.  Ač se  většina  lidí prohlašuje  
 

 
za nevěřící, dotek a něha toho všeho nám jasně říkají, že 
pravda je někde jinde. 
 Snad víme, že není slovo jako slovo. Jsou slova, 
která potěší. Jsou slova vtipná, radostná, urážející, plná 
bolesti i tvrdá. Ale slovo, které se nás o těchto vánočních 
svátcích dotýká, je Slovo věčné, Slovo plné lásky a 
dobroty. Tímto Slovem přišel sám Bůh proměnit tento 
svět. Přišel ho uzdravit. 
 Záleží opravdu jen na nás, zda se otevřeme a 
popřemýšlíme… 
 Vánoční čas je krásný, pro sníh i koledy, pro 
dárky a různá přání, vánoční čas je krásný, protože Bůh 
v Ježíši Kristu je blízko člověku….  I Tobě?! 
 
 Přeji požehnaný vánoční čas. 
 
 Váš duchovní otec p. Jiří Topenčík 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Slovo starosty 
     

Vážení spoluobčané,  
rok 2004 se nezadržitelně blíží ke svému konci a to je 
důvod k ohlédnutí se a bilancování. Každý z nás měl jistě 
jiné plány i jiná očekávání. Zamýšlíme se nad tím, co se 
nám podařilo či nepodařilo, co radostného či smutného se 
v našem životě za uplynulý rok přihodilo. A s  novým 
rokem si  dáváme  nová  předsevzetí, máme nové plány a 
nová očekávání. Stejným způsobem hodnotíme i uplynulý 
rok z pohledu života obce. Některé plány se podařilo 
realizovat beze zbytku, jiné zčásti. 

 
 Na tomto místě chci hlavně poděkovat všem obětavým 
„dobrovolníkům“, kteří část svého volného času věnovali 
ve prospěch dětí i nás všech organizováním 
společenských, kulturních a sportovních akcí  v průběhu 
celého roku a zároveň popřát Vám všem, občanům Obce 
Diváky, klidné prožití vánočních svátků a opravdu šťastný 
a plný splněných přání   Nový rok 2005. 
                                                                                                                    
                                                                             Libor Veverka

 

Zprávy OÚ 
Obnova katastrálního operátu 
Katastrální úřad Brno přerušil svoji činnost v obci, 
pokračovat   bude až  na  jaře 2005.   
 

Silnice „Horní řádek“ 
Dnes Vám již mohu sdělit 

konečnou cenu za opravu silnice na 
Horním řádku – 1,774 mil. Kč, (z  toho  dotace  z  JM 
kraje - 0,3mil. Kč). Oprava silnice u hřiště a u RD 
Hájnikových  stála  0,108 mil. Kč. Dohromady jsme do 
oprav  komunikací  v roce 2004 investovali 1,882 mil. Kč.   
 

Odpady 
Zastupitelstvo obce připravuje novou 
vyhlášku o odpadech. Bohužel není to 
zpráva radostná. Město Klobouky zdražilo ukládku na 
skládce v Martinicích s platností od 1.1.2005  a koncem 
listopadu neprošel parlamentem návrh na snížení DPH u 
nakládání s odpadem z 19% na 5% a tak se musíme 
vypořádat i s nárůstem DPH o 14 %. (Obec uhradila firmě 
Hantály a.s.  částku za celý rok 2004 už v dubnu, čímž 
jsme se vyhnuli placení zvýšené sazby DPH již v letošním 
roce.) Firma Hantály pro příští rok zachová ceny stejné tj. 
166 Kč na občana za komunální odpad a 46 Kč na občana 
za separovaný a nebezpečný odpad (ceny  bez DPH).  
Velkým cenovým skokem je cena za ukládání odpadů na 
skládku v Martinicích.  Ze současných 744,- Kč za tunu 
zaplatíme od nového roku  1011,- Kč (včetně DPH), tj. o 
267,- Kč víc jak v roce letošním. V roce 2004 obec 
doplácí na odpadové hospodářství z rozpočtu     17 000,- 
Kč, tj. cca 200,- Kč na každou tunu odpadu, v roce 2003 
jsme dopláceli 27 000 Kč.  Pokud příští rok opět 
vyvezeme na skládku do Martinic  90 tun odpadů jako 
letos, celková cena za ukládku se  zvýší o 24 000,- Kč. 
Zvýšená sazba DPH náklady za svoz dále zvýší  o   
14 500,- Kč a připočteme-li doplatek z rozpočtu 17 000,- 
Kč, budou celkové náklady na odpadové       hospodářství  
v obci cca o 55 500,- Kč vyšší oproti roku 2004. Při počtu  
486 poplatníků je průměrný nárůst  114,- Kč na jednoho  
 
 
 

 
poplatníka. V době, kdy se nám díky  třídění   odpadů daří  
snižovat  doplatky z obecního rozpočtu, jsme zákonem i 
majitelem skládky bohužel donuceni přistoupit 
k dorovnání cen.   
 

Větrné elektrárny 
S výstavbou tří větrných 
elektráren v těsném sousedství 
s naším katastrem (u  „Rasoviska“ ) počítá ve svých 
záměrech firma MBBF Viventi česká, spol. s r.o. Tato 
německo-rakouská firma působí na českém trhu od 
30.ledna letošního roku. V obchodním rejstříku má  jako 
činnost uvedeno velkoobchod a realitní činnost. Nebude 
tedy sama nic stavět, ani provozovat.   Hlavním aktérem   
v  těchto aktivitách je MěÚ v Kloboukách. Důvod je 
jednoduchý  - slíbená odměna obci či městu, na jejímž 
katastru budou větrné elektrárny stát, ve výši 1,2 mil. Kč 
za jednu elektrárnu. Mimochodem,  tato „odměna“  je 
směšná a vůbec neodpovídá  „odměnám“, které firmy 
provozující tyto větrné parky poskytují obcím. Na 
klobouckém katastru  má stát asi dvanáct těchto 
elektráren.  Výška stožáru 105 metrů a průměr vrtule 90 
metrů, tedy celková výška  150 metrů.  Pro představu 
uvádím, že nejvyšší stromy v parku na návsi mají výšku 
asi 25 metrů. Firma Viventi ani MěÚ Klobouky, jakožto  
náš  soused, nás o této iniciativě, která se nás významným 
způsobem dotýká,  neinformoval. Proč ? Vždyť  na ten 
krásný pohled na „vrtule“ vzdálené 800 metrů od domů a 
tyčící se do závratných výšek je potřeba  se připravit.  A 
také na další  možné negativní vlivy, především hluk. Jistě 
je všechno v pořádku a není se čeho obávat. Proto je celý 
větrný park situován do nejvzdálenějších koutů 
klobouckého katastru, co možná nejdál od města.. 
Pozitiva do Klobouk, negativa ostatním. Obdobný 
problém jako Diváky mají  např. i Velké Hostěrádky.  
Územní energetická koncepce JMK se stavbou větrných 
elektráren v naší oblasti  nepočítá.  
Celá záležitost ohledně větrného parku  není zatím nijak 
uzavřená a vlastní stavba, pokud k ní vůbec někdy dojde, 
si vyžádá spoustu času, mnoho a mnoho papírové práce.  
   Zájemci o tuto problematiku se mohou  průběžně 
informovat o dalším vývoji   na  OÚ v Divákách.  
 
 
 



Kalendář svozu odpadů 2005 
Tučně jsou vyznačeny dny, kdy bude probíhat sběr pytlů  
x -  jsou označeny   termíny svozů  mimo pondělí 
 
Leden                   3, 17, 31  
Únor                    14, 28 
Březen                 14, 29x  
Duben                  11, 25 
Květen                  9, 23  
Červen                  6, 20 
Červenec              1x, 18 
Srpen                    1, 15, 29        pytle – 16 x 
Září                       12, 23x 
Říjen                     10, 24 
Listopad                7, 21 
Prosinec                5, 19 

 

Oprava školy 
V listopadu byla opravena západní štítová zeď na budově 
školy nákladem 200 000,- Kč ‚ z toho dotace z JMK 
činily  90 000,- Kč a z rozpočtu  obce  bylo 110 000,-Kč). 
Práce, které se již nedaly odkládat, provedla firma SSS 
Hustopeče s.r.o. Velké kusy zvětralé omítky padaly do 
dvora a na střechu sousedního rodinného domu a mimo 
nepořádku  hrozilo i nebezpečí úrazu majitelů a jejich 
dětí.  V příštím roce opravíme také druhou stranu budovy, 
kde jsou problémy obdobné.  
 

Oznámení 
Lesní závod Židlochovice, polesí 
Diváky  vyzývá  občany, kteří vlastní 
v KÚ Diváky  parcely vedené na LV jako 
lesní pozemky, aby si na MěÚ v Hustopečích, odboru 
životního prostředí u Ing. Botka vyzvedli  tzv. lesní 
hospodářské osnovy a dle těchto osnov ve spolupráci 
s polesím Diváky provedli plánované hospodářské zásahy. 
 

Stavební úřad - info 
 
VYHLÁŠKA č. 132/1998 Sb Ministerstva pro místní 
rozvoj, ze dne 29. května 1998, kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve znění vyhlášky 
č. 492/2002 Sb. 

§ 14 
( Udržovací práce ) 

 
Udržovacími pracemi, které nevyžadují ohlášení 
stavebnímu úřadu, jsou zejména 
a) opravy fasády a vnitřních omítek, obkladů stěn, podlah 
a dlažeb, výměna a opravy střešní krytiny, opravy 
povrchu plochých střech, komínových těles, opravy 
vnitřních instalací, výměna, opravy a nátěry oplechování 
střech, žlabů a odpadních dešťových svodů, opravy oken a 

dveří a jejich nátěry, výměna dveří a oken a opravy 
oplocení, nemění-li se jimi vzhled stavby, 
b) výměna nepodstatných částí konstrukcí stavby, 
c) opravy ústředního vytápění, větracího a klimatizačního 
zařízení a výtahů, budou-li je provádět oprávněné osoby, 
d) výměna zařizovacích předmětů (např. kuchyňských 
linek, van) a jiného běžného vybavení stavby, 
 
Ostatní zde neuvedené práce a činnosti je vhodné 
konzultovat se Stavebním úřadem v Hustopečích.  
 

Občanské průkazy  
Doba platnosti občanského průkazu je uvedena na 
občanském průkazu. Pokud má někdo uvedenu dobu 
platnosti bez omezení, tato již neplatí a musí se řídit tím, 
že platnost občanského průkazu je 10 let. Vydání 
občanského průkazu trvá 30 dnů. 

Žádost o občanský průkaz - při skončení 
platnosti OP, při ztrátě nebo odcizení OP 

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu:  
- 1x fotografie současné podoby s čelním pohledem  
- rodný list  
- rozsudek soudu o rozvodu – v případě rozvedeného 

žadatele 
- úmrtní list partnera – v případě vdovce, vdovy 
- oddací list – v případě zápisu manžela/ky do 

občanského průkazu 
- rodné listy dětí – v případě zápisu dětí do občanského 

průkazu 
- doklad o získaní titulu – v případě zápisu titulu 
Zapsání manžela/ky, dětí a titulu jsou nepovinné údaje, 
nemusí se v OP uvádět. 
 
Žádost o první občanský průkaz – před 
dovršením 15 let 
Pokud nevlastní dítě v den dovršení 15 let cestovní pas, 
musí jeho zákonný zástupce požádat o vydání „Osvědčení 
o státním občanství ČR“. Vydání Osvědčení trvá 2 – 3 
týdny, proto je lépe požádat alespoň 1,5 měsíce před 
dovršením 15 let. O vydání Osvědčení se žádá na OÚ 
v Boleradicích, nebo na MěÚ v Hustopečích.  
Zákonný zástupce dítěte s sebou musí přinést tyto 
doklady:  
- občanský průkaz 
- rodný list dítěte 
- rodné listy rodičů dítěte 
- oddací list rodičů dítěte 
- potvrzení o trvalém pobytu – vystaví  OÚ v Divákách 
 
 
Osvědčení o státním občanství přijde na jméno zákonného 
zástupce.  S tímto Osvědčením a s jednou fotografií už 
může přijít samotný žadatel o první občanský průkaz na 
Obecní úřad v Boleradicích nebo na Městský úřad do 
Hustopečí.  
Žadatel o první občanský průkaz, který vlastní cestovní 
pas, přijde si požádat o občanský průkaz s cestovním 
pasem, rodným listem a jednou fotografií. 



Dnem 1.ledna 2005 
nabývá účinnosti Nařízení 
vlády ze dne 16.11.2004, 
kterým se stanoví lhůty 
pro výměnu občanských 
průkazů bez strojově 
čitelných údajů. Státní 
občané České republiky 
jsou povinni provést 
výměnu občanských 
průkazů (OP) bez strojově 
čitelných údajů, vydaných: 
a) do 31.prosince 1994 - 

výměna  do  31.prosince 2005 žádost o vydání OP 
občan předloží nejpozději do 30.listopadu 2005 

b) do 31.prosince 1996 - výměna  do  31.prosince 2006 
žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 
30.listopadu 2006 

c) do 31.prosince 1998 - výměna  do  31.prosince 2007 
žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 
30.listopadu 2007 

d) do 31.prosince 2003 -  výměna  do 31.prosince 2008 
žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 
30.listopadu 2008 

 

Kalendář svozu odpadů 2005 
Tučně jsou vyznačeny dny, kdy bude probíhat sběr pytlů  
x -  jsou označeny   termíny svozů  mimo pondělí 
 
Leden                   3, 17, 31  
Únor                    14, 28 
Březen                 14, 29x  
Duben                  11, 25 
Květen                  9, 23  
Červen                  6, 20 
Červenec              1x, 18 
Srpen                    1, 15, 29        pytle – 16 x 
Září                       12, 23x 
Říjen                     10, 24 
Listopad                7, 21 
Prosinec                5, 19 
 
 
 

Kultura  -  škola  -  sport 
Pozvánka na -                                                              
.........................Myslivecký ples 
 
   V sobotu 15.ledna 2005  pořádá Myslivecké sdružení 
Diváky společenský ples. Začátek v 19 hod. , k tanci hraje 
VONIČKA z Nikolčic. 

                                                                                                                      
Zvou myslivci !  

Rozsvícení vánočního stromu 
 V  sobotu  4. prosince, 
den předtím co zavítal do 
našich domovů sv. 
Mikuláš s anděly a čerty, 
jsme  společně přivítali 
přicházející  vánoční čas . 
Ještě před setměním 
přibíhaly do parku 

k nazdobenému 
vánočnímu stromu nejprve 
děti, pak se trousili  i 
dospělí. V sychravém 
mrazivém  podvečeru nás 
zahřívaly na duši i na těle 

vánoční koledy  v  podání divácké skupiny „Čeholitr“ a 
svařené červené a bílé  P. Gratcla a A. Guldana. 
Nádhernou pokojnou atmosféru  umocnilo rozsvícení 
obrovského vánočního stromu. Nebýt  zimy, ani se 
nechtělo domů.Našemu „Čeholitru“ moc a moc děkujeme 
za  nevšední a milý zážitek.    Krásné  Vánoce Vám všem! 

                                                                               ně 
    

Knihovna 
    Od 16. prosince je v knihovně 
změněna provozní doba.  Přes zimní 
měsíce bude knihovna otevřena ve čtvrtek 
od 15 hodin do 17 hodin. 
                           

 Eva Veverková, knihovnice 
  

Hodové ohlédnutí 
 Po  několika letech, kdy na divácké hody bylo spíše 
horko než teplo, se letos počasí moc nevyvedlo. V sobotu 
odpoledne začalo pršet a byl ohrožen i průvod obcí. 
Průvod nakonec byl, ale pobyt pod májí netrval dlouho - 
déšť  nedal pokoj a tak jsme se museli přesunout do sálu. 
Tam se na nás přišlo podívat jen pár nadšenců, spíše  
rodinných příslušníků. Večer to bylo lepší, i když 
chvílemi slabě pršelo. V neděli už zase svítilo sluníčko. I 
tak měly letošní hody něco navíc – v sobotu sólo pro 
nevěstu a v neděli po tradičním sólu v trenkách mělo svoji 
premiéru sólo v podprsenkách!  
Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu starostovi a 
pracovníkům obce za všestrannou pomoc s přípravou 
(stoly, lavečky, WC, kolotoče a další) a také p. ing. 
Kosinovi za pomoc při výběru máje. Samozřejmě 
rodičům starek a stárků, bez kterých by hody vlastně   ani   
nemohly  být.  Takže  děkujeme  všem, kteří  
jakkoli přispěli k úspěšnému konání letošních hodů a 
věříme, že tato tradice u nás nezanikne.  
Snad jsme se líbili!!!! 
 

 Za divácké stárky a starky   Květoš a Markéta 



ZÁJMOVÁ ČINNOST 
 
S  příchodem zimního času se v naší obci rozběhla 
činnost některých zájmových kroužků, o jejichž činnosti 
vás chci stručně informovat : 

1. Stolní tenis – dívky a ženy – v pondělí od 17.00 
do 18.30 v obecním sále, vedoucí kroužku – 
Irena Kaňová.  

2. Stolní tenis – hoši – v pondělí od 18.30 do 20.00 
v obecním sále, vedoucí kroužku – Jindřich 
Sáček. 

3. Kroužek ručních prací - v úterý od 17.00 do 
18.30 v družině ZŠ, vedoucí kroužku – Henrieta 
Hájniková 

4. Cvičení rodičů s dětmi – ve středu od 17.00 do 
18.30 v tělocvičně ZŠ, vedoucí kroužku – Ivana 
Gratclová a Irena Kaňová. 

Jako obvykle bylo nemalým problémem najít lidi ochotné 
obětovat svůj čas a nést odpovědnost za činnost těchto 
kroužků. 
O to větší jim za to patří poděkování. 
A jestliže zde již mluvíme o zájmové činnosti, nemůžu 
nevyzvat Vás všechny ! 
Probuďte svoje zájmy ! Neseďte celou zimu doma na 
kostrči a vyjďěte mezi lidi, uvidíte, že nebudete litovat. 
                                                        

  Pg 
 
PŘIPRAVUJE  SE : 
 
15.1.2005     –  Myslivecký ples ( MS Diváky) 
březen 2005  –  Dětský karneval-ZŠ 
30.4.2005     –  Pálení čarodějnic (rybáři) 
květen 2005  – Den matek – ZŠ 
3.7.2005       –  Pohárový turnaj v kopané-TJ  
srpen 2005   –  Dědina – Záhumna – Kopaná 
srpen 2005   –  NÁHLÍKCUP – nohejbal 
srpen 2005   –  Tradiční Hody 

                                                        Pg 

Základní škola v Nikolčicích 
 
Školní rok 2004/2005 byl na naší škole slavnostně 
zahájen ve středu 1. září. Pravidelné vyučování započalo 
ve čtvrtek 2. září. 
 V současné době má škola 163 žáků v devíti třídách. 
Z tohoto počtu je 74 dívek a 89 chlapců. Školu navštěvují 
žáci: 72 z Nikolčic, 45 z Divák, 40 z Křepic, 4 z Nového 
Dvora a 2 ze Šitbořic. Průměrný počet dětí ve třídách je 
18,1 žáků.  
První a druhá třída je umístěna v Divákách, ostatní třídy 
jsou v Nikolčicích. Pedagogický sbor tvoří 11 učitelů. 
Kladem je dlouhodobá stabilizace sboru. Velmi příznivé 
je i jeho složení, protože jej tvoří 6 mužů a 5 žen. Při 
škole pracují dvě oddělení školní družiny a jedno oddělení 
školního klubu. Škola má dále 5 správních zaměstnanců a 
jednu asistentku pedagoga pro integrovaného žáka. Na 
škole pracuje také dyslektická poradna pod vedením Mgr. 
Marcely Chalupné. Součástmi základní školy jsou i 
mateřské školy s jídelnami v Nikolčicích a Divákách. Je 
v nich zapsáno celkem 41 dětí. O ně se starají 4 učitelky. 
Dále zde pracují 3 správní zaměstnanci. Složení 
učitelského sboru: 1. třída – Jana Čutová, 2. třída – 

Ludmila Skřivánková, 3. třída – Ing. Libuše Nováková, 4. 
třída – Mgr. Lenka Bínková, 5. třída – Mgr. Květoslava 
Charvátová, 6. Třída – Petr Chalupný, 7.třída – Lubomír 
Šlancar, 8. třída – Mgr. Jan Homola, 9. třída – Mgr. Jiří 
Slavík. Zástupcem ředitele školy je Ing. Ladislav Straka. 
Vychovatelkami školních družin jsou Božena Šlancarová 
a Alena Hanáková. O školní klub se starají učitelé pan 
Homola a pan Šlancar. Složení sboru mateřských škol: 
MŠ Nikolčice: Ludmila Stehlíková – vedoucí učitelka, 
Eva Rohrerová – učitelka, MŠ Diváky: Jindřiška 
Střelcová – vedoucí učitelka, Anna Rozsívalová – 
učitelka.  
 Také v tomto školním roce plánujeme řadu 
naukových, uměleckých a sportovních soutěží. Uskuteční 
se samozřejmě také všechny akce, které mají u nás 
dlouholetou tradici. Pro žáky připravujeme plavecký a 
lyžařský výcvik, exkurze, výlety a další akce. Opět 
uskutečníme ozdravný pobytový zájezd dětí a rodičů do 
zahraničí v tradičním termínu – začátek června. Naším 
cílem bude buď pobřeží Chorvatska nebo ostrov Elba.  
 O všech těchto záležitostech, akcích a výsledcích 
našich žáků Vás budeme pravidelně informovat v dalších 
číslech zpravodaje. Informace o prázdninách a přijímacích 
zkouškách na střední školy a učiliště:  
vánoční prázdniny: od 23. prosince 2004 do 2. ledna 2005 
 pololetní prázdniny: pátek 4. února 2005 
 jarní prázdniny: od 14. března 2005 do 18. března 2005 
 velikonoční prázdniny: 24. a 25. března 2005 
 hlavní prázdniny: od 1. července 2005 do středy 31. 
srpna 2005 
Termíny přijímacích zkoušek: 
 1. kolo – pondělí 18. dubna 2005 
 2. kolo – čtvrtek 19. května 2005 
 talentové zkoušky: od 15. do 31. ledna 2005 
 Všem žákům, učitelům, rodičům a příznivcům 
naší školy přeji klidný a úspěšný školní rok 2004/2005 
                                                                            

 PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy        

 

 

 

 
 
 

 

 

Pět let školního antropologicko-
archeologického výzkumu 
v Divákách 
 

Již po pět let se o prázdninách, nebo začátkem školního 
roku, pohybuje několik týdnů na ostrožně jižně Divák, 
zvané „Padělky za humny“, skupina většinou mladých 



lidí, kteří tam něco kutí. Tato činnost již přinesla své 
výsledky a je možné o ni informovat divácké občany. 
Jedná se o výzkum, při němž si studenti Masarykovy 
univerzity v Brně osvojují některé nezbytné znalosti 

z archeologie a antropologie nutné pro jejich další praxi. 
Když před pěti lety hledala Katedra antropologie 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
vhodnou lokalitu pro školní výzkum, padla tehdy volba na 

 Diváky a to z několika důvodů. Na základě upozornění 
dlouhodobého spolupracovníka moravských archeologů 
Jaroslava Němečka se vědělo o tom, že na ostrožně jižně 
od Divák jsou orbou soustavně ničeny hroby. Podle 
ojedinělých zachráněných nálezů (mince, esovité 
záušnice) bylo zřejmé, že se jedná o pohřebiště z 11. stol., 
které přímo volá po záchraně. Dalším důvodem byla 
vstřícnost představitelů obce, kteří umožnili studentům 
používat „hasičku“ jako šatnu, vstřícnost některých 
majitelů pozemků, možnost spojení s Brnem, navázaná 
spolupráce s Ústavem archeologické památkové péče v 
Brně a ochota Jaroslava Němečka, který pro potřeby 
výzkumu dal k dispozici zděděný dům.  Tak v roce 2000 
proběhla první etapa tohoto výzkumu, po níž následovaly 
ještě čtyři. Pět výzkumných sezón již umožňuje jakési 
hodnocení a to z několika hledisek.  

Především se jedná o hledisko záchranné. Celá 
řada zkoumaných hrobů již byla částečně a někdy dosti 
značně porušena při orbě a každá další hluboká orba by 
znamenala nedocenitelné ztráty na kulturních hodnotách.  

Druhé hledisko je pedagogické. Během výzkumu 
byly zde proškoleny desítky studentů v preparaci, 
dokumentaci a zpracování archeologického a 
antropologického výzkumu pohřebiště z časné doby 
dějinné. Výsledkem jsou nálezové zprávy, které obsahují 
podrobný popis, nákres a fotografii každého odkrytého 
hrobu a také popis a nákres nálezů.  

Třetí hledisko je odborné. Při výzkumu se 
podařilo objevit nejen několik desítek hrobů z 11. stol. 
s mincemi raženými v Uhrách i na Moravě, bronzovými a 
stříbrnými záušnicemi zdobícími hlavy žen před devíti 
staletími, ale i hroby starší z doby velkomoravské z 9. 
stol., v nichž se našly charakteristické nádoby, náušnice a 

také sekera bojovníka. Překvapením však byl objev 
mnohem starších hrobů z mladší doby bronzové a to tří 
žárových hrobů patřících velatické kultuře z doby asi 
1000 let př. n. l. a jednoho hrobu, v němž byla nalezena 
kostra ve skrčené poloze s charakteristickým koflíkem 
únětické kultury z doby asi 1800 až 1500 př. n. l. Pobyt 
lidí na tomto místě v dobách ještě starších dokládá depot 
tří nádobek kultury zvoncovitých pohárů z doby před asi 
čtyřmi tisíciletími a část silně porušené nádoby patřící 
kultuře s moravskou malovanou keramikou staří asi 5000 
let. Velmi zajímavé je, že toto místo sloužilo v dávné 
minulosti nejen k pohřbívání, ale i jako obětiště, takže 
mělo kultovní význam. Ostatně dodnes dřevěný kříž 
nedaleko  od  zatím  prozkoumané  plochy svědčí o 
„geniu loci“ tohoto místa.  

Čtvrté hledisko je společenské. Na výzkumu se 
mladí lidé při práci, která je někdy fyzicky náročná, lépe 
poznávají, navazují zde známosti a vůbec poznávají 
jihomoravskou vesnici s tak bohatou kulturní tradicí jako 
jsou Diváky. Návštěva Památníku bratří Mrštíků patří 
k samozřejmému programu. Každá výzkumná sezóna je 
také ukončena komisionálním posouzením výsledků a při 
té příležitosti se nad prozkoumanou plochou setkávají 
nejen odborníci, ale i zástupci obcí z okolí, vlastivědní 
pracovníci a pracovníci muzeí. Je samozřejmé, že tyto 
chvíle patří k těm na, něž se dobře vzpomíná.  
Nálezy získané při výzkumu se v souladu se zákonem 
předávají do muzea v Kloboukách, kde obohacují tamní 
archeologickou expozici. Doufáme, že i v příštích letech 
bude výzkum na „Padělkách za humny“ pokračovat a že 
se dočkáme ještě mnoha zajímavých nálezů obohacujících 
poznání naší minulosti.  

   Prof. PhDr. Josef Unger 
         

 

Víte, že .... 
Z historie naší obce –  negativní pohled na řád 

 
V soustavě rybníků lovných musel 
existovat, neznámo kde, menší 
rybník, kde se uchovávaly ryby po 
výlovu. Se statkem Jezuité získali 
také mlýn a pivovar. 
K hospodářství patřila cihelna, 
kamenolom, pískovna, vinný sklep 
s lisovnou a snad i vápenka.  
             Vrchnostenský mlýn byl 
pronajímán mlynářům, za světské 
vrchnosti se připomíná 1830 Jiří 
Schmied, 1863 Josef Záleský, 1880 
Eduard Kubeš, do r. 1921 Jaroslav 
Bezák, poslední Stanislav Broskva 
z Boleradic. Ten  po požáru v r. 
1923 přestavěl mlýn na benzínový 
pohon a  v r. 1938 demontoval 
zařízení a budovu prodal 
brněnskému velkouzenáři Adolfu 
Jebavému. Když protektorátní tisk 
zveřejnil na titulních stránkách 
fotografii Hitlerova triumfálního 

vjezdu na brněnské Náměstí 
Svobody, díky fotografovi se vedle 
Hitlerovy hlavy objevila část 
firemního štítu se jménem Adolf 
Jebavý. Češi to pochopili jako že 
Adolf   /rozuměno Hitler/ je 
/brněnské Němce/ baví. Tato slovní 
hříčka přinesla rodině Jebavých 
spoustu bezesných nocí. 
 Pivovar stával v místech 
dnešní fary  /pod farou pivovarský 
sklep/, vedlejší stodoly, přilehlé 
dvoubytovky a sklepa-ledovny 
pana St. Havránka. Záznamů o 
výrobě – výstavu piva se dochovalo 
poskrovnu, ostatně kvůli distribuci 
piva do Brna se záznamy úmyslně 
podhodnocovaly, obdobně jako 
v nedalekém těšanském pivovaře. 
Dělo se tak kvůli brněnským 
měšťanům, kteří tvrdě bránili své 
várečné právo a odmítali dovoz 

levnějšího piva z vesnických 
pivovarů. 
 Cihelna “u dubu“ vyráběla 
pálené cihly nekolkované i 
s kolkem. Značka HD /Herrschaft 
Diwak/ - příčná čárka v písmeně H 
byla prolomena do “v“, druhá 
kolmá společná i pro D. Později 
byla ražena puncovní značka 
s rovnou příčnou čárkou v písmeně 
H. Kromě běžných cihel se 
vyráběly římsové cihly /50x20x10 
cm/, kterým se říkalo “mamlas“, 
profilované římsovnice, dlaždice 
čtyřhranné i šestihranné, později 
drenážní cihly a větráky na sklepy.  
 Kde byl původní 
kamenolom se dá těžko určit, 
ostatně stop po dobývání je v okolí 
dost. Speciální kamenné články, 
např. ostění oken, dveří a krbů, 
byly dováženy z kamenických hutí, 



občas se s nimi můžeme setkat 
/druhotně použité/ ve zdivu starých 
budov, např. v bývalé futerně JZD  
za zámkem. Jistě si někteří z Vás 
všimli velkého opracovaného 
kamene při budování nové 
hřbitovní zdi nad hrobem rodiny 
Tiblovy. Nešel vybagrovat, tak 
zůstal v základech nové zdi. Ten 
pocházel z gotického opěráku 
původního kostelíka. 
  Písek se těžil nejen 
v pískovně  v Boří, ale také 
v místech dnešních sklepů za 
bytovkami. A tak “čerťák“ a ostatní 
prolákliny, místa našich dětských  
zimních radovánek, byly 
pozůstatky po intenzivní těžbě 
písku.  
 K hospodářství patřil 
rovněž vinný sklep s lisovnou . 
Lisovna je nejstarší částí celého 
komplexu, obrovský kládový lis je 
vystaven v muzeu v Mikulově. 
Sklep je obdobou křížového sklepa 
ve Valticích. V Divákách byl ražen 
do svahu, ve Valticích byl postaven 
a zemina na něj navežena. Svojí 
délkou 50 m a bočními rameny 40 
m patří mezi největší. Historii 
zpracoval v brožuře “80 let 
Hasičského spolku v Divácích“ pan 
Hložek z Velkých Pavlovic.  
 Vápenka  se nacházela  
nad “Zadním koutem“ nad 
kamenolomem, kde byla  
prozkoumána jedna z vápenných 
pecí – novověká,  je zachycena  na 
mapě z r. 1832. Kompletním 
výzkumem by se zcela určitě našly 
i starší. 

 Zámek dostavěl v r. 1747  
do dnešní podoby brněnský barokní 
stavitel Grim. Je to jedna z jeho 
dvou světských staveb 
z vesnického prostředí. Křídlo 
bližší k faře až po hlavní vchod 
postavil v bažinaté půdě na 
dřevěných pilotech. Základy jsou 
protkány důmyslnou soustavou 
odvodňovacích kanálků, které ústí 
do hlavní stoky o průměru 80 cm. 
Ta odvádí přebytečnou vodu do 
potoka. Celý systém je do dnešní 
doby funkční. Jako poslední byl na 
budově dodatečně přistaven 
tympanon s erbem Lewetzowů. 
Uprostřed čestného nádvoří stávala 
kamenná kašna. Voda do ní byla 
přiváděna vodovodem z rybníka za 
zámkem. Vodovod byl z dlabaných 
dubových trámů, ty se našly při 
budování úpravny vody. Hráz 
rybníka přehrazovala údolí 
v místech  staré lihovarské brány a 
kaštanu – jírovce na břehu potoka 
proti hlavnímu vchodu do internátu. 
Tento strom je nejstarším 
v zámeckém areálu. Kromě 
základního kamene je někde pod 
omítkou deska s nápisy. Uprostřed 
parku před zámkem stávala na 
vyvýšeném místě socha Panny 
Marie z pálené hlíny – terakoty. 
Podstavec, na kterém stála, byl 
původně pranýř. Kvůli parku byly 
zrušeny tři zemědělské usedlosti – 
Bornemíza a proluka směrem ke 
Štrůblovým. Do 60 let stávala 
několik metrů před platanem líska, 
ve výšce asi 1 m rozdvojená, 
stažená obručemi. Byla největším 

stromem svého druhu ve střední 
Evropě. V dnešní době je nejblíže 
k vidění za kostelem v Podivíně.  
 Ve starší literatuře se 
uvádí nález středověké kachle 
s motivem sv. Jiří – drakobijce, na 
vratech statkové stodoly gotický 
zámek, na faře podlahové hodiny – 
orloj ukazující různé světové časy a 
starožitný hudební nástroj – spinet. 
 Svým vyprávěním 
o historii naší vesnice jsem se 
snažil v  úrovni výjimečné 
osobnosti – výjimeční hospodáři 
ztlumit ustálený negativní pohled 
na řád.  
 

Jaroslav Němeček                                              
 
Seznam informací a použité 
literatury:  
F. J. Schwoy – Topographie von Mähren 
Wolny G. – Kirchliche Topographie von 
Mähren 
B. Duhra – Bajky o Jezuitech 
Kolektiv  autorů – publikace Diváky 
J. Tenora – Život sluhy božího P. Martina 
Středy z tovaryšstva Ježíšova z vyprávění 
předků 
M. Gracl – likvidace vrchnostenského 
archivu příslušníky R. A. za frontových 
událostí r.1945 

- likvidace archivu v budově Polesí                      
v 50 letech 
- likvidace archivu na sýpce JZD 
v 60 letech 

F. Bezděk starší – objevení desky 
s nápisem při generální opravě fasády 
zámku v r. 1939 
Miloš Strouhal, učitel – čtení z neznámé 
gruntovní knihy o zrušení třech statků 
v zámeckém   parku            

                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z kronik 
 

Jak vzniklo pojmenování 
Divák 
 
Na kopci Pohledna u Divák, porostlém lesem, stávala 
rozhledna. Bylo prý odtud vidět brněnský Špilberk. 
S rozhledny se prý stále díval do dálky strážce – hlídač,  
 
 

 
ustanovený diváckým pánem. Dával pozor, neblíží-li se 
do kraje nějaký nepřítel. A spatřil-li  něco podezřelého, 
hned to pánovi ohlašoval. Tomu hlídači prý říkali divák a 
od něho dostala osada jméno Divák čili Diváky. 
Divák měl na kopci Pohledně boudu, na níž vystupoval, 
aby viděl dále po kraji. Té boudě říkali pohledna 
(rozhledna) a jméno Pohledna zůstalo kopci i lesu podnes. 
                                                                                                           
Napsal  Karel Bukovanský 

                                                                                               ně    

 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2004 

 
Údaje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.8.2004 do 31.12.2004  

 
                                     ?? 
                                                                             
 
             
Narození:                                                                      Úmrtí :                                                                                                               
                                                                                                                    9.8.   Růžena Bílá                  27.9.   Amálie Hájková                                                                                                                        
                                                                                                             15.10. Antonie Grűnová         27.10.  Klement Fic 
                                               

Blahopřejeme jubilantům : 
 
Srpen: 
71 let  Graclová Helena 
80 let  Vodák Ladislav         
71 let Neugebauerová                                    

Ludmila         
63 let  Macušová Jana             
 
Září: 
72 let         Rozsíval Václav 
71 let         Rosívalová Marie 
74 let         Gracl Oldřich 
61 let         Hrdlička Miroslav 
65 let         Sokolářová                                         
..................Bronislava                               
75 let         Gratcl Václav 

Říjen: 
73 let         Matýšková                         
..................Bohumila       
87 let         Pohanková 
..................Hedvika 
69 let         Sedláčková Marie 
84 let         Kedrová 
..................Květoslava 
76 let         Graclová Marie 
60 let         Ryšavý Josef 
75 let         Stehlík Karel 
72 let         Havránek Stanislav 
84 let         Kutálková Eliška 
 
 

Listopad: 
70 let        Podlucká Marie 
61 let        Rozsívalová 
..................Ludmila 
68 let        Podlucká Františka 
62 let        Gloc Karel 
79 let        Hájková Vlasta 
79 l̈et        Strouhlalová Anna 
74 let        Čurda Milan  
76 let        Němečková Marie 
81 let        Tesařová Milada 
72 let        Vítková Marie 
68 let        Zhejbalová Marie 
 
 

Prosinec: 
77 let        Pernikářová 
.................Drahomíra 
81 let        Sedláčková Růžena 
73 let        Heklová Františka 
81 let        Ptáčková Ludmila 
70 let        Vodáková Jiřina 
75 let        Pírková Ludmila 
61 let        Moravec Drahomír 
77 let        Baťková Štěpánka 
 
 
 

 
 
 
Vážení a milí spoluobčané, 
přejeme Vám všem pokojně prožité vánoční svátky a 
hodně zdraví, štěstí, lásky a osobních i pracovních 
úspěchů  v novém roce. 
P.S. Děkujeme dětem MŠ , ZŠ i ostatním přispěvatelům za                                                           
psané i obrazové příspěvky.         
                                                             Redakce Habrůvky 
 
 
Termín uzávěrky dalšího čísla : 5.3.2005 
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Vánoční stromek

Před klášterem zastavil pánský 
vozka a složil velkou bednu 
s průvodní vinětou „Wien.“..Frau 
Veronika Ebr,Direktoswitwe (jak 
černé na bílém stálo v původním 
listu) a zakladatelka mariánské 
opatrovny jako každý rok posílala 
bednu, naplněnou vánočními dary, 
a jako každý rok byla to už bedna 
druhá.První došla už po Všech 
svatých, poněvadž v ní byly štučky 
laciného kartounu, cajku, kusy 
řídkého plátna, které se musili 
napřed rozstříhat, rozměřit, pošít, 
aby se na vánočním stromu objevit 
mohli podobě kacabajek, 
podvlíkaček, kabátů a kalhot pro 
habrůvskou chamraď . 

Přidáno bylo i několik beraniček, 
bavlněných šálů, tucet dětských 
kšandiček a šest párů střevíců. 
.Teprv až těsně před vánoci dojde 
bedna druhá. A tam jsou 
marcipány, cukrovinky, hračky a 
něco jižního ovoce. 
A rok co rok tak od Dušiček až do 
vánoc ponocný Hrózek, bloudě 
tichou dědinou s hlásnou troubou 
na zádech, dlouho do noci vídá 
zamřížovaná okna kláštera, jak 
svítívají do tmavého návsí. To 
„sestřičke“ rozměřují, stříhají, 
sešívají, párají a přešívají a zas 
ořechy mění v zlato, niti uvazují 
k jablíčkům, na drátky připevňují 
svíčky a nejrůznějších barev mlsy – 
stále se radí, lopotí, nespí, nejedí --- 
k vánocům únavou sotva už chodí. 
.Večer jsou zas zkoušky k 
„divadlu“. Žádný dramaturg 
nezakusil tolik, co snésti a 
přeslechnouti musila sestřička 
představená, než rozdělila a 
správně „rozvrhla“ všechny ty 
úlohy a říkání s deklamůvkami i  
zpíváním.Děti denně zpívaly, 
říkaly, hrály a učily se. Konečně 
všechny   už   to   dobře   uměly. 
I stromek už  starý  Horák  z     lesů  

donesl a den slavnosti mohl být 
konečně stanoven na 19. prosince o 
čtvrté hodině odpoledne. 
 A už byl tu – slavný den 
vánočního veselí. Ke klášteru se 
pod vlňáky  trousila děvčata a děti 
– vesměs umyty, „napucovány“, 
vlasy jeden vrkoč, šaty jedna běl 
.Za dětmi scházely se i matky 
s nemluvňaty na zádech, a když se 
setmělo – v těžkých, dlouhých a 
řasnatých kožuchách dotáhli se i 
někteří mužáci. - - „Pochválen Pán 
Jéžiš Kristus!“ šeptali si na prahu a 
oči plné záře obraceli vzhůru na 
velikou nádheru světla, kterým 
naplněn se zdál být celý dům.K 
bílému stropu letěl vršek božího 
stromu. Co  na  něm  hořelo světel! 

Co tu blýskalo hvězdiček a měsíčků 
– co tu jiskřilo ozdob.Jako 
v pohádce!A všude, všude – samý 
věnec a řetěz z nejpestřejších barev, 
větve div neklesaly pod tíží 
jablíček, ořechů zlatých a 
stříbrných, marcipánů, panenek, 
hraček a křehoučkého cukroví. - - 
A nad celou tou slávou, neznámo 
odkud a jak, shůry se snášel sladký 
zjev směle letícího bílého anděla 
s rozepjatými křídly, nesoucího 
v rukách sněhobílou stuhu se 
zlatými slovy:Gloria in excelsis 
Deo! Dojem velkého toho obrazu 
byl tak mocný, že si nikdo ani 
nevšimnul hned, kterak dole, až na 
zemi ve stínu stromu sladce dřímá a 
v bílých peřinkách se červená 
z vosku urobený Ježíšek. 
Ve vedlejší světnici je plno 
dušeného hukotu.Tam za dvojí 
řadou prázdných, honoraci 
vyhrazených židlí, mačkají se ženy 
s děcky  v náručí, tísní se baby, 
širokými rameny místa si dobývají 
mužáci. Ovčí jejich kožichy čpí,- 
těla se vzpínají na špičkách. Kdy 
jen už to začne? V náhlém tichu 
černá představená bílou svou rukou 
jak duchy   předvádí   řadu    bílých  
 

andělů.Jsou obuti v bílé punčochy - 
vlasy mají nakadeřeny  a dolů 
spuštěny mezi křídly. Za nimi 
v patách jdou hned pastýři se 
slamáky na hlavách a vysokými 
holemi.Andělé hýbají křídly, 
pastýři šťuchají  se holemi a šlapou 
na paty tvorům nebeským. 
 Rozčilení roste. Ozval se 
rozpustilý smích. Klopýtnuv, 
pochopem za oponou vletěl starý, 
krátkozraký Horák v prapodivné 
podobě lesního ducha či co, s vousy 
až  po břich, a hned za ním 
vklouzla královna – děvečka z fary 
– Anyša. „Ešlipak hale tú svó 
deklamůvku ze sebe vepraví,“ 
lámala si hlavu kamarádka její – 
Evička, tělem i duší zúčastněný 
svědek  všech svízelů a trampot, 
které Anča měla s úlohou  po 
celých čtrnáct dní. 
Světly ozářeno už i divadlo, ztichla 
mládež, zklidnily se  baby.- - Jen 
panstvo ze zámku ještě tu nebylo a 
pan farář. Ostatní honorace už se 
trousila. „A co že nejdou?“ pravila 
sestra Bohumila. „Hneď bude přijít, 
sestričko,“ konejšila frajle Tóny 
z fary. „To si dal, sestričko, velkou 
prácu – tak pěkny je to šecko“ 
pravila a přejížděla si dvěma prsty 
seschlou svoji hubičku, přemýšlejíc 
patrně, co by ještě lichotného řekla 
představené  -  když mraky lidu se 
rozestoupily a z mraků vylouplo se 
slunce habrůvského světa v celé 
slávě hraběcí  své milosti. Pan 
farář, nesa bílou svoji hlavu na 
krátkém krku, záře úsměvem, 
předcházel jeho východu a mluvil o 
veliké zimě v Petrohradě. 
„Und bei uns Sommer – Sommer!“ 
řeklo Slunce a sedlo tváří v tvář 
divadlu. „Vítám vás – tám vás – 
tam vás - -“potřásá velebníček 
bílou hlavičkou  a posečkav stranou  
nastavil ještě buclatou svou ruku 
k políbení několika ústům 
najednou. 
 Pojednou se rozletěla bílá šířka 
opony. Na jevišti seděly kolem 
stolku nejstarší školačky a 
„vykládaly si“. Nebyly dřevěné, ale 
jako by zdřevěněly: nejstarší – 
mlynářova Bětka vedla celou hru. 
„Ach, jestlipak jste již viděly, milé 
moje soudruhyně, tu chudobu tam 
v malé chaloupce pod strání?“ „Ó 
ano, milá přítelko, viděly sme,“ 
odsekla  naproti ní sedící Mařka 
Fókalova. „Byly sme se tam 
podívat a tak mně těch sirotků bylo 
líto,“  vydychla  Tónka  Ráčkova  a  
 



střihnuvši očima po Julce, šťouchla 
ji do ramena – co že s řečí otálí. 
Konečně Julka promluvila – jako 
by se probrala ze sna. „Ó, jak nám 
bylo líto těch ubohých tetiček- 
dětiček!“ opravila se honem. „Já 
mám dobrý nápad!“ hodila sebou 
Bětka. „Doneseme v  košíčku 
každá něco, co nám dobrá matinka 
daruje a zaneseme  těm ubohým 
dětičkám,aby poznaly, jak dobré 
máme srdce „ – Suflé řval:“Že se 
narodil Kristus Pán a že máme 
dobré srdce“ – ale na Krista Pána 
už bylo pozdě. - - - A bylo po 
prvním jednání. 
Místo muziky zabrblaly vzadu  
baby, panstvo vyměnilo několik 
úsměvů  a poznámek dobře 
míněného uznání. 
Ale už děvčata vracela se na 
pódium a každá s košíčkem. „Já 
nesu sladké jablíčka“, pravila 
Sefka. „Já oříšky.“ „Já cukrovinky 
a perník.“- Čtvrtá nesla staré 
„botičky“,pátá  obnošené „šatičky“ 
– šestá „modlitbičky“.- - -  Jak to 
bylo všecko krásné! Staré 
Kocmánkové div slzy nevskočily 
do očí.- - - Přítelkyně  přišly a 
obdarovaly sirotky, kteří se nic, ale 
pranic nedivili jejich 
návštěvě.Poskakovali kolem dokola 
a tleskali radostí nad dárečky. 
Vtom se rozevřela postranní plenta 
a vhrnula se sama „paní kněžna“ ze 

zámku v závoji a se šlepem *, který  
jí ještě sáhal za kulisy, když byla už 
uprostřed jeviště.Měla i korunku na 
hlavě a bílé rukavičky na 
ohromných rukou, které celá 
Habrůvka denně viděla, jak 
putynkami smýkají u studně. 
Vzadu smích. „Mlčte, babe!“ 
zahučel přednosta Filípek přísně. 
„Slyšela jsem – slyšela - - že sou 
zde chudobní lidi, a tak sem - - -“ 
dál už nevěděla ubohá Hanča. A 
tolik se to učila! Celá Habrůvka 
byla svědkem, jakou si dala práci, a 
když došlo –  
Hanči pod korunkou vyrazil pot - - 
- div se nesvalila. „- - - přišla, 
abych - - -“ šeptala s úzkostí za 
plentou sestra Bohumila. „sem 
habech přišla - - -“ Výbuch smíchu. 
S Hančou točil se klášter. 
Napovědka se svou knížečkou 
postoupila téměř až k ní. - - Ale 
Hanča neviděla, neslyšela – 
nerozuměla ničemu - - Pojednou se 
sebrala – vypjala velikou svou hruď 
a pravila jadrně:„- habeste věděle, 
že se narodile Kristus Pán Jéžiš – 
Nazaretský -“ náhle si pomohla 
sama extempore, bez nápovědy, a 
zpocena si oddechla.- - A konečně 
se Hanča dočkala toho 
nejhlavnějšího - - sirotečci i 
dědoušek Horák líbali šlechetné a 
dobročinné Hanči ohromnou ruku.- 
- Všichni sborem zazpívali 

„Narodil se Kristus Pán – veselme 
se!“ – A bylo po představení.- - -  
Konečně nadešel vrchol slavnosti – 
podělování dary. Velebníček dlaň 
složil v dlaň, naklonil bílou hlavu a 
ujal se slova.- - Poděkovav za 
účastenství vznešené návštěvy, 
vylíčil práci ctihodných sestřiček a 
vyzval Habrůvku, aby se pomodlila 
za všecky své dobrodince, a zvláště 
milostivou paní, jejíž šlechetné 
srdce ani v daleké Vídni 
nezapomíná na ubohou chudinu 
Habrůvky. 
Všechno poklekalo – staří i mladí- 
pomodlili se a Bohumila hlasem už 
ochraptělým počala vyvolávat 
obdarované.- - - Sál zvolna se 
prázdnil. - - Ještě tu zůstaly ženy 
s těmi nejmenšími v náručí a na 
zádech. Těm patřilo bohatství na 
stromku. Některé ani nečekaly a 
vrhly se na stromek samy. Za chvíli 
byl stromek - - až úzko bylo se na 
něj podívat. - - Svíčky dohořívají – 
ostatní Otylka zhasíná. - - Odešli i 
poslední. - - -  
                                                                  
Ukázka z knihy bří Mrštíků  Rok na 
vsi II (zkráceno) 
                                                                                                                                                  
ně  
                                                                                                                              

                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


