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BÍLÝ DEN
Na den sv. Mikuláše.
Byl to hotový soudný den.
Habrůvka už dávno nezažila nic podobného jako včera.
Pazderků
Janek,
přestrojený
za
čerta
v obrácený
velevelechlupatý kožich z černé ovčí vlny, s neuvěřitelnou maskou
v obličeji a přivázanými kravskými rohy na hranaté hlavě poděsil
s Plhalovým Mikšou celou Habrůvku. A nebylo také možno
představiti si důstojnějšího světce, než jakým se v podobě svatého
Mikuláše Habrůvce zjevil Mikša. Vysoký, táhlý, počínal si tak
velebně, andělsky vlídně, jako by byl rovnou cestou přišel ze
zářících bran nebeských. - - Zahalen v dlouhou bílou plachtu,
posetou zlatými a stříbrnými hvězdami, prodloužil už beztak dost
vytáhlou svou postavu ještě o dobrý střevíc papírovou biskupskou
mitrou s velkým zlatým křížem vpředu i vzadu a činil tak i na lidi
starší dojem ohromující. Biskupská berla, obložená barevným
papírem, v ruce dlouhá březová metla a pak ta dlouhá sivá brada
z bůhví jakých chlupů a cucků, cele posypaná a zaprášená
bělostnou moukou, ba i ta mile červená tvář bodrého kmeta
s dobrým úsměvem v oku – učinily z něho Mikuláše – jakým
Mikuláš všech národů a vlastí má být a jakým snad nebyl ani
světec Mikuláš sám.
Před čertem nejvíc se bláznila velká děvčata. Prudkova Babuša
obě putynky v síni převrhla i s vodou a teprv ve stáji za Strakou
našla bezpečný útulek, kde bolestí křivíc mladě svoje rty, hladila si
divokým skokem vyvrtnutou nohu. Tak ji polekal čert. Horbiškova
Káča myslila, že duch z ní vyletí, když ji čert sevřel do náručí
chlupatými svými tlapami a umouněnou tváří s bílými, strašně
vyvrácenými rohovkami v oku hledal ječící její rty. – Čertova Káča
říkají jí od této chvíle a do smrti nezapomene na pekelný jeho
polibek. – I stará Horbišková tak se zděsila hrozných těch „oblud“
s drnčícím řetězem, že nemohla ani cesty domů najít a vrazila
k sousedě.
Dětem v hlavě báje rostly v hotové zázraky, a když se ráno sešly
do školy, malé ty mozečky neměly dosud na nic jiného ani
myšlení; konce nebylo všem výkladům a rozkošným básním o
hrozném čertu a bílém Mikuláši, který už svou nadpozemskou
krásou a výškou zničil kdejakou pochybnost.
A ne a ne se dopátrat toho – kdo to byl.
„Přeci ruce měli člověčí a haji boty měli!“ důvtipně vzpomněl si
Anyášův Franta, ale teprv až na druhý den; den předtím nebylo pro
něho ani bot, ani rukou lidských – byl jenom čert a byl jenom
Mikuláš.
„A našu Francku chcél brát čert sebó. Že pré rovno do pekla.“
S tou zprávou přišel Jožka.

„A proč ju nesebral?“
„No dež tak moc se modlila“ Hale huž na ňu házel řetěz - - Ta
řvala!“
„A naši je ani nepustile,“ křičel do toho zas Ladík.
Hložek Jan vypravoval zas své mikulášské zkušenosti z minulých
let a známé jeho hrdinství, jak čerta podkůvkou přivedl zas k pravé
jeho podobě, přišlo na chvíli opět k platnosti. Jeho řeči nesly už na
sobě ráz čistokrevného neznaboha. Nebylo pro něho ani nebe, ani
pekla a „žádnéch svatéch“ - - „To všecko só hlóposti. - - Měls
hudělat jako já a viděl bes, co je to za čerta - - “
„Kdo to jen mohl být?“
Hádali sem, hádali tam, ale nedohádali se ničeho. A ani jim tak
na tom nezáleželo mnoho - - Zdálo se, že celé to tajemství,
obestřené hrůzokrásnou iluzí mikulášské noci, je jim milejší – než
koneckonců hrozně hloupá pravda, že ten čert nebyl žádný čert, ale
Pazderků Janek, a Mikuláš nebyl žádný biskup, a dokonce ne svatý
Mikuláš, ale Plhalůj Mikša. - - - Bzučelo to všem v hlavě po celé
dopůldne, a z učení ovšem nemohlo být nic, Ještě tak nejraději by
si byli vykládali s panem „hučitelem“ o čertovi.
Teprv odpoledne nebeské tajemství rozluštila Plhalova Tonička.
Našla doma za pecí světcův háv.
Ti malí „slabikáři“ rozpovídali se zas, co kdo dostal „naložíno“, a
svěřili se ve škole se vším, i se zklamanými svými nadějemi. Josef
Prudků měl tam za oknem v punčoše nastrkané zemáky. Zato jeho
sestře Rozáře „naložil“ svatý Mikuláš dvacet ořechů a dvě jablka.
„Proč Josef jen zemáky a ty – ořechy a jablka?“
„No, dež von večír dycky brečí, dež se má modlit!“
Také Dóbkůj Honzík toužil po jakémsi nesmírném bohatství darů.
Ještě za dne si dal obě boty za okno a – na druhý den ráno mu
z každé z nich trčela březová metla jak opelíchaný muškát.
Koně a „pistulu“ přinesl Mikuláš Pepíku Matulovi a nové zimní
šaty Hedvice. Dětem živostí až oči lezly z důlků. Pepík ani dočkat
se nemohl konce učení,aby ze školy rovno skočil na hřbet –
houpavého svého Hanzla.Kdekoho ve škole zval k sobě, aby se
přišli podívat a také se svezli.
Pazderovy děti dostaly po jablíčku – zato, ach, jak smutně
pohořely bledolící děti Velebovy! Prázdné punčochy daly za okno
– a prázdné vytřepaly zas na druhý den. Slzy, které jim
skanuly,byly jediné, co na okamžik aspoň zazářilo nebeským
svitem hvězd. Mařenka rechtorova na okno přichystala malovaný
talíř a do rána byl plný ořechů, jablek a cukrovinek. A kdyby snad
byla přichystala mísu – i ta byla by bývala plna. „Škoda!“ uhodila
si dlaní do sukýnek. „Až podruhé!“ ...
Ukázka z knihy bří Mrštíků Rok na vsi

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
když jste dnes ve svých schránkách našli vánoční číslo Habrůvky, možná Vás napadlo stejně jako mě, že to přece není tak dávno, kdy jste
v rukou drželi loňské vydání. Ano, je to tak, aniž bychom si to stihli uvědomit, končí další rok. Zase vyměníme starý kalendář za nový, budeme
si zvykat na devítku v letopočtu a těšit se, co pěkného nám přicházející rok přinese.
Ještě předtím nás však čeká pro mnohé jistě nejkrásnější období v roce – Vánoce. Už jen pár dní a doma zavoní stromeček, cukroví a dobroty
od Štědrovečerního stolu.
Než se však pustíte do rozbalování vánočních dárků, mlsání a vánočního lenošení, rád bych Vám poděkoval, že jste po celý rok zůstali věrnými
čtenáři a přispěvateli naší Habrůvky. Mé díky patří všem, kteří se podílejí na veřejném dění obce a jejich práce tak přináší užitek a radost nám
všem. Doufám, že v naší spolupráci budeme pokračovat i nadále a že se nám pro Vás příští rok podaří připravit další úspěšné akce.
Za všechny, kteří se podílejí na vytváření naší Habrůvky, bych Vám rád popřál, aby Vám letošní Vánoce přinesly dny plné pohody a
odpočinku. Dětem přeji, aby je, až zacinká zvoneček, čekalo pod stromečkem krásné překvapení.
V roce 2009 ať Vás potkávají jen samé radosti a příjemné starosti, zdraví, spokojenost, malé i velké osobní i pracovní úspěchy a ať máte vždy
důvod k úsměvu.
Libor Veverka

Zprávy OÚ
Opěrná zeď u kostela
Do konce letošního roku měla být provedena oprava opěrné zdi u
kostela. Administrace akce se ukázala být časově náročnější a
všechna potřebná povolení se podařilo vyřídit až nyní před vánoci.
Proto se akce přesouvá na rok 2009.

Změna v Zastupitelstvu obce
K 31.10.2008 se vzdal mandátu pan Jiří Vokál. Od stejného data
ho nahradila paní Irena Kaňová.

Co v roce 2009
Oprava WC – ZŠ a MŠ Diváky
Školáci mají k dispozici po kuchyni a jídelně další kompletně
zrekonstruovanou část školy. Oprava včetně všech souvisejících
činností úspěšně skončila v září, nákladem 890.000,-Kč z toho dotace
JMK ve výši 155.000,-Kč.

Oprava prostranství před školou –
dětský koutek
Za pomoci grantu MND a.s. (Moravské naftové doly) byla provedena
úprava prostranství před školou. Nová vstupní cesta, doplnění
dopadových ploch a řádné ukotvení dřevěného vybavení – to vše za
180.600,- Kč - z grantu MND 80.000,- Kč

U daňových příjmů v roce 2009 nepředpokládáme výrazný růst.
Tato situace se promítne i do plánovaných akcí. Ze stavebních
akcí je pro příští rok naplánována oprava opěrné zdi u kostela
(akce byla přesunuta z roku 2008), kterou máme z velké části
krytou z dotace JMK, snad se rozběhne výstavba sběrného dvoru
– dotace EU. Z dotace ze státního rozpočtu ve výši 2 miliony
korun budeme pokračovat v opravách komunikací a kanalizace,
naší pozornosti neunikne škola, je předpoklad oprav na hřbitově
(spodní zídka). Pozemkový úřad bude na jaře zadávat výstavbu
záchytné nádrže za ZD směrem na Hustopeče – po vybudování
bude nádrž převedena do vlastnictví obce. Samozřejmě, že
některé stavebně technické akce budou vynuceny aktuálním
stavem a určitě zde nejsou vyjmenovány všechny, které budou
muset být v roce 2009 řešeny.

Poplatky

Po instalaci vybavení začne platit nový provozní řád382
dětského
koutku, kterým se budou návštěvníci řídit.

Pro rok 2009 se výše poplatků nemění:

Oprava střechy na škole

Odpad : 400,-Kč/ osoba ( nemovitost ) – splatnost do 28. února
Psi
: 80,- Kč / pes – splatnost do 28.února
Hroby – podle rozměru – splatnost do 31.března

V listopadu proběhla oprava střechy na celém dvorním traktu školy
nákladem 226.000,- Kč z toho 200.000,- Kč byla dotace z JMK. Byla
provedena výměna střešní krytiny, střešních latí,oplechování i rýn.
Původní střecha (křidlice) zůstává už jen na hlavní budově. Její stav
zatím není kritický. Je tedy čas na získání další dotace.

Prodloužení vodovodního řadu
V prosinci byl prodloužen vodovodní řad na dolním konci obce
směrem na Boleradice. Prodloužení si vyžádala výstavba v této části
obce.Akce není doposud dokončena, chybí montáž nadzemního
hydrantu, některé úpravy terénu a oprava komunikace. Celková délka
prodloužení je 80 metrů. Dokončení a kolaudace je plánována do
poloviny roku 2009.

Opět připomínáme, že ze zákona platí ohlašovací povinnost –
poplatník ohlásí správci poplatku (Obci Diváky) vznik nebo
zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala – u poplatku za odpad !
Ohlašovací povinnost u poplatku ze psů je 15 dnů od vzniku
poplatkové povinnosti !
Podle OZV je termín pro podání žádosti o prominutí poplatku
do 31.ledna.

Poplatky se začnou vybírat od 26.1.2009

Kultura - škola - sport
Základní škola v Nikolčicích
Školní rok 2008 - 2009 byl slavnostně zahájen v pondělí 1. září.
Pravidelné vyučování započalo potom v úterý 2. září. V současné
době má škola celkem 169 žáků v devíti třídách. Z tohoto počtu
je 98 chlapců a 71 dívek. Školu navštěvují žáci z těchto míst: 68
z Nikolčic, 45 z Divák, 49 z Křepic, 4 z Nového Dvora, 2 ze
Šitbořic a 1 z Borkovan. První a druhá třída jsou tradičně
umístěny v Divákách, ostatní jsou v Nikolčicích. Pedagogický
sbor tvoří 12 pedagogů. Při škole pracují dvě oddělení školní
družiny a jedno oddělení školního klubu. Škola má dále 2
vychovatelky školní družiny a 5 správních zaměstnanců.
Dyslektickou poradnu vede Mgr. Marcela Chalupná. Výchovným
poradcem je Lubomír Šlancar a funkci preventisty zastává Petr
Chalupný.
Složení pedagogického sboru: 1. třída – Jaroslava Kocurková,
2. třída – Jana Čutová, 3. třída – Mgr. Andrea Slavíková, 4. třída
– Ing. Libuše Nováková, 5. třída – Eva Kamenská,
6.- Lubomír Šlancar, 7. třída třída – Mgr. Květoslava Charvátová,
8. třída – Mgr. Jan Homola, 9. třída – Mgr. Jiří Slavík. Zástupcem
ředitele školy je Ing. Ladislav Straka, dalším učitelem na 2.
stupni je Petr Chalupný. Vychovatelkami školní družiny jsou
Božena Šlancarová a Simona Linhová.
V tomto školním roce se na naší škole vyučuje podle vlastního
RVP ZV - školní vzdělávací plán pod názvem S p o r t e m z a
k v a l i t o u v ý u k y a to v l., 2., 6. a 7. ročníku. V ostatních
ročnících se vyučuje zatím podle schváleného vzdělávacího
programu Základní škola, č.j. 16874/96-2. Tyto učební plány jsou
doplněny na druhém stupni povinně volitelnými předměty.
Také v tomto školním roce plánujeme řadu naučných ,
uměleckých a sportovních soutěží. Uskutečníme také všechny
akce, které mají na naší škole dlouhou tradici: lyžařský výcvik a
plavecký výcvik, exkurze, výlety apod. O všech těchto
záležitostech, akcích i výsledcích našich žáků Vás budeme
pravidelně informovat v dalších číslech zpravodaje.
Informace o prázdninách a přijímacích zkouškách na střední
školy a učiliště:
podzimní prázdniny: pondělí 27. a středa 29. října,
vánoční prázdniny: od pondělí 22. prosince 2008 do pátku 2.
ledna 2009,
pololetní prázdniny: 30. ledna,
jarní prázdniny pro okres Břeclav: od 23. února do 1. března,
velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. a pátek 10. dubna,
hlavní prázdniny: od středy 1. července do pondělí 31. srpna
2009.
Termín přijímacích zkoušek na střední školy: 20. – 24. dubna
2009, talentové zkoušky: 12. – 16. ledna 2009.
Akce školy v prvních měsících nového školního roku: Běh
Nikolčickými stráněmi, Drakiáda, výstava dýňových strašidel,
turnaje v košíkové, dějepisná soutěž Bible a my apod.. Co
plánujeme na nejbližší období: Mikulášské hrátky 5. 12., Vánoční
jarmark 11. 12. v 16. 00 hod., Vánoční laťka, Živý Betlém,
školní kola olympiád, další naučné a sportovní akce.
V prázdninovém období došlo v ZŠ a MŠ v Divákách k úplné
rekonstrukci celého sociálního zařízení a přilehlých chodeb.
Náklady dosáhly výše 890 000,-- Kč. V těchto dnech byla
dokončena oprava střechy a výměna tašek nad kotelnou a
skladovými objekty v hodnotě 200 000,--Kč.
Koncem června došlo k rozsáhlé rekonstrukci části školy v
Nikolčicích, kde se z bývalého učitelského bytu, cvičné kuchyně
a dvou učeben postavilo stravovací zařízení s kuchyní a jídelnou.
Současně byla vybudována výdejna jídel v MŠ Nikolčice.
Celkové náklady dosáhly výše 7,5 milionu korun. S vyvařováním
pro žáky se začalo v pondělí 15. září.
Všem žákům, učitelům, rodičům a příznivcům naší školy přeji
úspěšný a klidný školní rok, příjemné prožití vánočních svátků a
hodně zdraví v roce 2009.
PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy

Mateřská škola
Ve školním roce 2008/2009 je zapsáno 20 dětí. Mateřská škola
bude pracovat podle rámcového programu pro předškolní děti
s názvem: „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“. Rodiče
jsou o každodenní činnosti dětí informování na nástěnce
v chodbě školy. V prosinci začal opět kurz plavání. S dětmi se
připravujeme na nejkrásnější svátky v roce, a to jsou vánoce.
Nejdříve však děti navštívil Mikuláš s čertem a mikuláškou
nadílkou. Maňáskové divadlo z Hodonína sehrálo pohádku
s názvem „Vánoční pohádka“, žesťový orchestr p. Blinkala
zahrál vánoční koncert. Pro děti a rodiče byla přichystaná
vánoční besídka spojená s vánoční dílničkou, na které si děti
mohly vyrobit vánoční ozdoby. Všichni zaměstnanci mateřské
školy přejí občanům pěkné prožití svátků vánočních a do nového
roku 2009 hodně zdraví a štěstí.
Ludmila Stehlíková

Kultura
Sportovní stezka Jiřího Bezděka
Je sobota 13.9.2008 a kulturní komise OÚ pořádá pro všechny
děti, ale i dospělé, akci s názvem „Sportovní stezka Jiřího
Bezděka“. Cílem celé akce bylo připomenout aktivity pana Jiřího
Bezděka, který za svého života organizoval v osmdesátých letech
minulého století sportovně branné akce pro naši mládež.
Sobotní odpoledne mělo dvě základní části. Organizovaný
pochod ke skalce a branný běh. Před školu došlo na start okolo
třiceti občanů dětí i dospělých. První zastávka byla u hrobu pana
Jiřího Bezděka, kde jsme krátce připomněli akce, kterých se
zúčastnili v minulosti rodiče dnešních dětí. Po položení kytice a
zapálení svíce jsme lesní stezkou nad dubem šli ke skalce. Děti
MŠ hledaly cestu krásnou lesní krajinou pomocí značek a plnily
dané úkoly.
Na skalce pak vyběhli první závodníci na asi 1,5 km dlouhou
trasu, kde plnili na jednotlivých stanovištích úkoly. Střílelo se
vzduchovkou, prolézali jsme pneumatikami, házeli granátem na
cíl a ručkovali po laně. Na startu bylo celkem 27 běžců - děti MŠ
s rodiči i žáci ZŠ. První tři děti v každé kategorii byly odměněny
diplomy a věcnými odměnami. Ostatní účastníci obdrželi pamětní
listy. Drobné dary včetně občerstvení dostali všichni účastníci.
V průběhu dne byl zapálen táborový oheň, u kterého jsme všichni
opékali špekáčky. Počasí nám přálo a tak jsme se spokojeně
rozešli domů kolem 17.00 hod.
Na závěr je nutné poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli
a přispěli tím k jejímu zdaru. Prostory kolem skalky upravili
zaměstnanci OÚ, trasu nachystali členové komise. Akci
financoval OÚ . Sponzorem byl pan František Bezděk, paní
Marcela Vykoupilová a Pramos Šitbořice.
hj

Divácké proměny a Listy podzimu
O víkendu ve dnech 25.-26.10.2008 se uskutečnily v obci
Diváky dvě velké kulturní akce. Výstavka fotografií včera a dnes
s názvem „Divácké proměny“ a setkání s důchodci „Listy
podzimu“. V kulturním sále bylo soustředěno několik stovek
starých fotografií od místních občanů a vedle nich byly
k porovnání nové. Vystaveny byly i fotografie dokumentující
práce a akce v obci za uplynulých 18. let a mnoho leteckých
snímků. Výstavka byla obohacena o desítky obrazů, 8 dřevěných
soch místního občana, kroniky hasičů a historických dokumentů (
školní třídní knihy a mnoho novin z doby protektorátu, diplomy
z akcí hasičů, kniha z divadelní historie v obci kolem roku 1910
aj.) . Příjemným zpestřením výstavky byly práce dětí a učitelek
základní a mateřské školy v Divákách doplněné o velkou sbírku
listů z různých stromů poskládaných mezi fotografie a
vystavované exponáty.
Stávající výzdoby bylo využito i při setkání s důchodci. Vedle

fotografií byly promítány i historické filmy z obce ( biřmování
1970, hody, slavnostní otevírání památníku bratří Mrštíků), které
mezi přítomnými vzbudily velký zájem. Letecký filmový snímek
nad naší obcí doplnil historii o současnost. Slavnostně nazdobené
stoly s občerstvením zpříjemnily setkání všem přítomným
důchodcům. Naše maminky a tátové, babičky a dědové se vrátili
do svého mládí a mohli nahlas vzpomínat.
Obě akce připravila kulturní komise při OÚ Diváky. Výstavka
byla prodloužena pro velký zájem do úterý 28.10. 2008.
hj

Vánoční tradice 22.11.2008
Týden před první adventní nedělí pořádala kulturní komise
výstavku spojenou s ukázkami výroby tradiční vánoční výzdoby.
Dominantou byl asi 4m vysoký, nazdobený vánoční stromek,
postavený před oponou, pod nímž se nacházela spousta balíčků.
Vedle stromku byly z obou stran vystaveny Betlémy (papírové,
keramické, dřevěné, háčkované, voskové aj.). Uprostřed sálu
soustředili členové komise výzdobu ze svých vlastních zdrojů.
Stěny zdobily obrazy malované i háčkované, nádherné a vkusné
nástěnky z naší školy a to vše doplněné množstvím světelných
efektů (výrobků žáků SOŠ a SOU Hustopeče). U vchodu byly
nazdobené stoly s vánočkami z Karlovy pekárny a od členů
komise. Zde se také podával teplý čaj, k němuž mohl každý
přítomný vánočky okoštovat. Kolem dokola měli stánky pozvaní
hosté. Při vstupu do sálu byli příchozí vítáni teplou medovinou a
spoustou produktů a výrobku od včeliček manželů Jaroslava a
Aleny Partykových , kteří mimo jiné prodávali nádherné voskové
Betlémy a svíčky. Svíčku si zde mohli příchozí sami vyrobit.
Sousedku jim dělala paní Bukovská z Bořetic, kde se vyráběly a
prodávaly ozdoby ze slámy. Stánek si nazdobila také slečna
Radka Nádeníčková, kde prezentovala svůj talent velmi
vkusnými svícny. Prodávaly se zde i perníčky, které svojí
přesností a krásou zaujaly všechny přítomné. V přísálí bylo
několik stolů pod patronací paní Koníčkové z Velkých Němčic.
Zde za asistence tří pomocnic předváděli pracovní postupy při
vytváření ozdob ze slámy, šoustí a paličkováním. Zájemci zde
vyráběli andělíčky, Betlémy, řetězy aj. Adventní věnce byly
záležitostí paní Ryšavé ze Šitbořic. Mnozí z přítomných si zde
věneček sami vytvořili a s uspokojeném odnesli domů. Akce
trvala 4 hodiny a kdo ji vzhlédl odcházel spokojený s množstvím
zážitků, nabitý vědomostmi, s plnými kabelami a prázdnou
peněženkou.
hj

Rožneme vánoční stromek
Pod tímto názvem každý občan obce Diváky ví, že na návsi se
koná shromáždění. Je to velká slavnostní příležitost, ke které se
30.11.2008 v 16.00 hod. na první adventní neděli sešli občané
obce, aby rozsvítili vánoční stromek. Při této příležitosti bylo
přítomno více jak 150 lidí, zpívaly se vánoční koledy pod
taktovkou harmoniky pana Vladimíra Psoty, byli přítomni
Mikuláš, anděl a čert, kteří našim dětem rozdávali drobné
dárečky. Počasí nám přálo i když foukal vítr. K tomu všemu se
podávalo občerstvení. Pro děti teplý čaj a dospělí mohli pít
svařené víno, kterého bylo letos více jak 30l. Pro tuto akci nám je
darovali pan František Petráš, Střelec Václav a paní Jitka
Šabatová. Nejen jim, ale všem těm, kteří přišli patří vřelý dík.
hj

Pozvánka
Tělovýchovná jednota Diváky pořádá o vánočních svátcích
v kulturním sále místního pohostinství
„Vánoční turnaj ve stolním tenisu“.
Přihlásit se můžete již nyní u pana Jindřicha Sáčka nebo
Květoslava Rosívala ml. Hrát se bude 25.-26.12.2008 a o začátku
budete včas informováni. Hraje se o pohár a mnoho dalších
drobných upomínkových předmětů. Plakát s pozvánkou bude
vyvěšen na nástěnce TJ před pohostinstvím U Pážat.
Zvou pořadatelé.
hj

Slova na závěr
Zde by mohlo být napsáno mnoho krásných vět. Chtěl bych ale
zvláště vyzvednout všechny členy kulturní komise OÚ Diváky. Po
celý rok obětavě pracovali pro zlepšení kultury v obci. Jak se jim to
podařilo může posoudit každý z Vás. Mnoho akcí uskutečnily pro
občany i organizace TJ, myslivci, základní a mateřská škola. Foto
dokumentaci z akcí si můžete prohlédnout na nových internetových
stránkách obce.
Již nyní pracujeme na plánu akcí v roce 2009 a společně s Vámi se
těšíme na další spolupráci. Šťastné a veselé, v klidu a spokojenosti
strávené vánoce, příjemně a ve zdraví prožitý rok 2009 Vám všem
přejí členové kulturní komise:
Hekl Jaroslav, Hanáková Alena, Hájková Dana, Hájek Luděk,
Heklová Bronislava, Prokešová Radka, Sáčková Monika,
Sokolářová Romana a Střelcová Ivana.
Hekl Jaroslav, předseda komise

Vítání občánků
V neděli 30.listopadu 2008 jsme přivítali v zasedací místnosti
obecního úřadu nejmladší občánky obce:
Danielu Ryšavou
Martinu a Michala Minaříkovi
Veroniku Vráželovou
Alexandra Hoška
O kulturní program se tradičně postaraly děti mateřské a základní
školy. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě podíleli.
rp

Dárky pro MŠ
Jako každoročně i letos našly děti mateřské školy pod stromečkem
dárky, které byly uhrazeny z dobrovolného vstupného na akcích,
pořádaných kulturní komisí Obce Diváky. Tentokrát to byl
sportovní kočárek, velké auto Mercedes, dřevěné domino a puzzle.
Všem přispívajícím patří dík.
rp

Kultura 2009 v úvodu – Nepřehlédněte !
Plán kulturních akcí na rok 2009 bude vydán v Habrůvce
č.1/2009 z jara. Z tohoto důvodu podáváme informaci o akcích,
které bude organizovat obec v prvních třech měsících roku.
22.2.2009 –
dětský karneval
28.2.2009 –
Masopust /průvod masek obcí ukončený
v sále večerní zábavou/.
Již nyní zveřejňujeme výzvu pro všechny občany k zapojení se
do této akce. Vítáni jsou všichni v maskách i bez masek.

MYSLIVOST
Myslivecké sdružení Diváky v roce 2008, mimo práci pro
myslivost uspořádalo v obci několik kulurních akcí.
V měsíci lednu to byl 7. myslivecký ples, kterého se zúčastnilo
155 hostů.
V polovině května jsme zkušebně uspořádli dvoudenní zvěřinové
hody, kde bylo prodáno 350 jídel.
V měsíci červnu již tradičně na ukončení školního roku jsme pro
děti mateřské školky a mladší žáky ZŠ uspořádali poznávací závod
„ příroda kolem nás“. Především odhodlání nejmladších soutěžících
bylo příkladem pro všechny zúčastněné , vyhráli všichni účastníci.
Listopad, prosinec patří tradičně honům na drobnou zvěř.
Každoročně tak i v roce 2008 jsme uspořádali v sále OÚ Diváky
poslední leč s muzikou pro veřejnost.
Mimo kulturní akce se naše myslivecká společnost věnuje
především péči o zvěř v naší honitbě.
V roce 2008 jsme oseli 1,5ha pole kukuřicí, ve společném
záhumenku jsme měli krmnou řepu, pícniny jsme připravovali
samostatně. Pro odchov bažantů jsme v horní části naší chaty
vybudovali voliéru o ploše 50m2. Již v letošním roce jsme zde
odchovávali první bažanty, které jsme vypustili v třech lokalitách v
rámci honitby. Všichni vypuštění bažanti byli okroužkováni k
dalšímu sledování. Na vodní nádrži od Šitbořic bylo zkušebně

vypuštěno 20 divokých kačen. Ve spodní části honitby budujeme
koroptví boudy a snažíme se o vytvoření vhodných podmínek pro
návrat koroptve do naší přírody.

Pozvánka na ples

MS Diváky a HS Diváky přejí všem členům HS a občanům Divák
příjemné prožití vánočních svátků, šťastný nový rok, mnoho štěstí,
zdraví, osobních a pracovních úspěchů v roce 2009.

Myslivecké sdružení Diváky
pořádá dne 17. ledna 2009
8. myslivecký ples.

Bořivoj Rozsíval, předseda MS

Kalendář svozu odpadů na rok 2009

TJ Diváky

Tučně jsou vyznačeny dny, kdy bude prováděn i sběr pytlů
x - jsou označeny termíny svozů mimo pondělí

Fotbal, podzim 2008
Při hodnocení podzimní části letošního ročníku můžeme být
rádi, že se z té naší „pralesní ligy“ nedá sestoupit. I když jsme
skončili na 8 místě a získali 17 bodů (vloni 3 místo a 20 bodů,
předloni 4 místo a 23 bodů) a za námi skončilo ještě 5
mužstev, výkony mužstva zejména ve druhé polovině měly
klesající tendenci (poslední 4 kola = 0 bodů). Přitom po
prvních třech kolech jsme byli na prvním místě.
Někteří hráči jakoby zapomněli, že bez tréninku a solidní
fyzičky se toho mnoho uhrát nedá. Zpracování míče, přihrávky
a vůbec souhra celého mužstva někdy pěkně skřípala.
Do zahájení jarních odvet je ještě spousta času a proto
doufáme v obrat a zlepšení všech vzpomínaných činností a
těšíme se, až to zjara opět začne.
Tělovýchovná Jednota přeje hráčům, členům a všem občanům
krásné prožití Vánočních svátků a do Nového Roku jen to
nejlepší.
Karel Stehlík

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

12, 26
9, 23
9, 23
6, 20
4, 18
1, 15, 29
13, 27
10, 24
pytle – 18. x
7, 21.
5, 19
2, 16, 30
14, 27x

Vánoční slovo
Doba je neklidná. Mnozí si stěžují na ztrátu „životních jistot“, vyhlídky do budoucna nejsou zrovna růžové, „svět je prostě zlý“… Snad
ano, ale čí zásluhou? Nestvořil Bůh svět takový, že o svém díle sám s uspokojením prohlásil, že je to dobré? To až my lidé jsme situaci
zkomplikovali. A zřejmě Bůh ponechává na nás, jak si s tím poradíme.
Před Vánocemi jsem tak trochu zkoumal, jak někteří z nás, hlavně ti co „už něco pamatují“, vzpomínají na své Vánoce. A zjistil jsem, že
byly Vánoce v dobách klidných i neklidných, byly Vánoce válečné, byly zasazeny do různých dobových rámců, ale vždycky v sobě nesly
tu radostnou zvěst, poselství lásky, míru, pokoje, snášenlivosti, klidu a štěstí.
Vánoce těch pamětníků nebývaly tak bohaté jako ty dnešní. Za války toho pod stromečkem moc nebylo, ani v letech brzy po ní. Jejich
dětství nepoznamenaly desítky panenek Barbie s kompletní výbavou ani mechanické hračky se špičkovou elektronikou. Upřímně přeji
dnešním dětem radost nad kupou dárku, ale časem poznají asi i ony, že to není na Vánocích to nejdůležitější. To podstatné je někde jinde…
Všichni, koho jsem se ptal, vzpomínali především na vánoční atmosféru v kostele, na půlnoční bohoslužbu, na kostelové betlémy a
jesličky, koledy a šťastnou rodinnou pohodu doma u společného stolu. A já chci věřit, že v křesťanském světě tyto pocity stále přetrvávají.
Protože náš Bůh, stejný dnes, včera i zítra, k nám přichází i o letošních Vánocích stejně jako o těch loňských, předloňských nebo
před čtyřiceti či padesáti lety. Právě před chrámovým betlémem můžeme zakusit závan věčnosti: Jednou provždy a každým rokem znova
nám – nám narodil se, a dovoluje nám, abychom se stali vděčnými účastníky věčného Betléma, ve kterém každý z nás má své místo.
Požehnané Vánoce a rok 2009 plný opravdových setkání s Kristem Vám přeje váš duchovní otec Jiří Topenčík

Nové jízdní řády jsou zájemcům k dispozici na obecním úřadě.

Krupicové kuličky
1/8 balení másla
1/4 kg dětské krupice
1/4 kg mletý cukr
1/2 dcl rum
kokos, čokoláda
Postup:
Krupice se na másle opraží, do vychladlého
se přidá cukr a rum. Zpracuje se, udělají se
kuličky,které se namáčí v čokoládě a balí v
kokosu

Veselý Vánoční kapr na pivě (6 porcí)
6 porcí kapra | sůl, pepř | 250 ml světlého piva | 2 lžíce oleje | 1 cibule |
citronová šťáva | 50 g másla | mletý kmín | sladká paprika
Příloha: bramborový salát, bramborová kaše. chléb
Příprava: Kousky ryby osolíme, opepříme, pokapeme pivem /ne však vším/a
vložíme asi na hodinku do lednice. Na oleji osmahneme na tenká kolečka
pokrájenou cibuli a vložíme na ni porce kapra, zalijeme zbylým pivkem,
mírně pokapeme citrónovou šťávou, okořeníme kmínem a paprikou, přidáme
máslo a na mírném ohni pomalu dusíme do změknutí.

Z kronik
Lidová lovecká společnost v Divákách - 1948
Protokol o schůzi honebního výboru,konané dne 14. ledna 1948 v 8 hod večer v hosp. u Mercinerů za účasti podepsaných.
I. Jednání : usneseno jednohlasně by se požádal ONV v Hustopečích (nižší myslivecký úřad) o zrušení arondace pozemků Borovinky a
Borgantny a přidělení jich ke společenstevní honitbě – podle zákona ze dne 18. prosince 1947. Dle téhož zákona bude požádán ONV o
přidělení vlastní honitby, patřící akc. spol. pro průmysl cukrov. v Brně ke společenstevní honitbě v Divákách, která se nachází v katastru
obce Diváky. – Fr. Pavliňák, zapisovatel, Čuta Aug., Mercinery Jakub.
Členové kroužku lidové lovecké spol. – 1947
pánové: Max Šmelík, předseda, Jakub Mercinery, pokladník, Frant. Pavliňák, zapisovatel, Frant Gracl a Filip Klimeš, hospodáři a ochr.
střáž.
Další: Vystoupil Jan, Komárek Josef, Ovísek Hynek, Gracl Mikuláš, Nasadil Filip, Jindřich Ladislav,Brno, Střelec Jan, Kilián Karel.
Stav zvěře uspokojivý, jen stav koroptví špatný (jsou hájeny.) Tohoto roku střeleno: 78 zajíců, 4 srnci, 8 bažantů, 72 králíků (na čekané).
Škodná: 4 lišky, 6 psů toulavých, 22 koček,18 strak, 1 tchoř, 2 ostříži.
Podal Filip Klimeš.
(přepis z obecní knihy 3)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rok 2008
Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.9.2008 do 31.12.2008

Narození:

Sňatky:

Daniela Ryšavá
Martina a Michal Minaříkovi
Veronika Vráželová
Alexandr Hoško

Petr Stejskal - Jana Vopálková
Jindřich Sáček - Šárka Májová

Blahopřejeme jubilantům :
Září:
60 let
60 let
65 let
69 let
75 let
76 let
78 let

Čutová Jana
Bělková Drahomíra
Hrdlička Miroslav
Sokolářová Bronislava
Rosívalová Marie
Rozsíval Václav
Gracl Oldřich

Říjen:
62 let Psota Josef
64 let Ryšavý Josef
73 let Sedláčková Marie
77 let Matýšková Bohumila
79 let Stehlík Karel
80 let Graclová Marie
88 let Kedrová Květoslava
88 let Kutálková Eliška
91 let Pohanková Hedvika

Úmrtí :

Listopad:
60 let
65 let
66 let
72 let
72 let
74 let
78 let
80 let
83 let
83 let

Kadlecová Jindřiška
Rozsívalová Ludmila
Gloc Karel
Podlucká Františka
Zhejbalová Marie
Podlucká Marie
Čurda Milan
Němečková Marie
Hájková Vlasta
Strouhalová Anna

Prosinec:
60 let
60 let
63 let
79 let
81 let
81 let
85 let

Petrášová Blanka
Glocová Dagmar
Hrdličková Marie
Pírková Ludmila
Pernikářová Drahomíra
Baťková Štěpánka
Sedláčková Růžena

Statistika: (k 20.12.2008)
Počet obyvatel: 503
Narození: 6
Úmrtí: 1
Přistěhovalo se: 18 občanů
Odstěhovalo se: 12 občanů
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