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Na Štěpána 

 
Ještě celé dopoledne náleželo Bohu. 
Při slavné mši svaté, sloužené za habrůvskou chasu, vyšel mezi 
obětováním ze sakristie kostelník a nesl plné ruce rozžatých 
svíček. Kývnul a  - chasa se pohnula. 
   První stárci, za nimi ostatní, každý s planoucí svíčkou obcházel 
oltář a svíčku podal zase tomu, kdo „ofěrou“ ještě nešel. Obtáčeli 
oltář jak řetězem. Ještě jich první věnec neobešel, a varhany na 
kůře – jako by uťal. Do preface zbývala ještě hezká chvilka.  
   Za všeobecného ticha oči celého kostela upíraly se k oltáři, kde 
světýlka jak hořící mušky sletovala se a zase rozletovala stále 
z jednoho místa – kde se jen hemžila v hejnu přeskakujících 
jiskřiček. 
   V tichu slyšet bylo každý krok. Děvčata žďuchala do sebe a 
smála se do bílých nahladko složených šátků. „To, jak hjim te 
podkůvke cvakajó!“ pravila největší řehula, Ryšánkova Julka, a 
strhla za sebou asi pět vedle ní stojících děvčat. 
   Podkůvky opravdu jen zvonily o kamennou podlahu; rozpaky 
zahořeli někteří ve tváři, a když viděli rozchichtané oči děvčat – 
zlostně zajiskřili očima po kůru. – – Tamodtud zasvítily na ně zuby 
škodolibého úsměvu. – – Když už i ti „šprčci“ odbývali si „ofěru“ 
a cvakavý ropot podkůvek vzbudil úsměv i nejvážnějších občanů, 
nahnul se k varhanám na kůře stařeček Hrabálek v ohromném 
svém kožuchu a pravil: „ Voni só přeci jenom nabíjaná šelma, pane 
hučitel. Tak hjich nechat zvonit pokdkůvkama! – – To, jak se 
vohlížijó! – – A lí-í-di – – to sem jakživ neviděl – Celé kostel se 
hjim směje.“ 
  „Já jim nestojím o těch pár šestáků, co mají dát –“ pravil u varhan 
učitel – „ale snad za to stojím, aby někdo z nich přešel a řekl, čerte 
ďáble – zahrej nám! Ať si hrají sami!“ 
  „Majó recht, majó recht. Patří se to, patří – včil hať zvonijó.“  
  To byla jen předehra. Všechna nábožnost jako by se stěhovala z 
myslí habrůvského lidu – na její místo tlačila se dlouho tlumená a 
adventem až do poslední míry stlačená veselost přece jen 
marnostem světa věrně oddané krve. Ještě jaks taks pro požehnání 
držela se lilie v unavených jejich rukou, ale sotva kněz zmizel se 
čtyřmi svými poslužníky v přítmí sakristie  –  kostel zahlučel jak 
probuzený ze sna roj.  
 Brzo po požehnání zaburácela hospoda veselou bouří. Bylo nabito. 
Chasa písničku řvala do písničky, „kukyryhal“ majstr pštros, do 
dveří se tlačily a na prahu řehtaly se pro muže přicházející ženy.   
Habrůvka rozevřela starý, od nepamětných věků sepsaný a 
jednomyslně schválený zákoník, jehož první černý paragraf hlásá, 

že na Štěpána musí být v hospodě kdekdo a pije, kdo co může. 
Jako by záklopku otevřel. Na svatého Štěpána služebná chasa 
oslavuje změnu své služby – hospodář s čeledínem, čeledín 
s hospodářem uzavírají smlouvy a pak s peklem každý pro sebe 
nekalé své sázky, Po tichém, velikém svátku Božího narození zlý 
vítr zavichřil Habrůvkou. „Spíš se pijávalo víno. Dež se neurodilo, 
pilo se pivo. A včil, dež néni na víno, hani na pivo, chlašče se 
gořalka,“ shrnul šilhavý Kočárek „svinské správec“, celý svůj 
názor o pijáctví v tyto tři věty, a nasadiv pod nos už nějak 
rozkývaného samečka, který ho stál celý čtvrtlán, napil se a dodal: 
„A taky je dobrá! – –“ 
  Jiný paragraf habrůvského zákoníka byl vytlačen písmem 
červeným a zněl: „Svaté Ščepán nikdá se nevobende bez ran. – 
Póščí se krýv – – “ Následuje celá dějeprava všech bitev a 
krveprolití, jaké se kdy odehrály na špinavé půdě habrůvské 
hospody, a opravdu, zřídkakdy chyběl který rok, aby nebyl 
poznamenám výpočtem všech ran snešených na nešťastného 
svatého Štěpána.  
  Loni se posbíral Dlabaja z Lipůvky. – Oddychuje jak před smrtí, 
dolezl až k potoku a tam zůstal ležet, Byl zmalován do všech 
barev, a když se konečně vylízal – chodil na jeden bok nahnutý, 
jako by na té straně neměl jediné „kostke“. – – – 
  Večer se hospoda otřásala v hukotu nesčíslněkrát kříž na kříž přes 
sebe a do sebe říčících hrdel a rupotu opilých, v základech svých 
pat vyvracejících se postav. A kdyby jeden byl věděl, proč křičí, 
proč zvedá tu ruku tak nemožně nad hlavu, proč se hádá a strká do 
vlastního svého přítele! „Já-já-já-já-já,“ vykoktával ze sebe hrozně 
těžkou nějakou větu na řeč chybný Veleba švec – – „já-já mám 
radost – a ne-ne-vím hani proč,“ vypravil konečně ze sebe a sklesl 
na židli, tou nevysvětlitelnou radostí celý jako zchvácený. – – 
Studýnka zpíval u kamen kuplety, Janek Kocmánek už ani pít 
nemohl a jen hlavou tloukl o stůl. Ondruška Ludvík s vyžilým, 
stařeckým, poloslepým  –  poloblbým obličejem vyvracel se na 
všechny strany, jako by měl tisíc noh, a přec žádnou k ničemu; 
pivo chlístal na zem.  
  Do zakouřeného vzduchu každou chvíli vylítla svinutá hrozící 
pěst a patrně také nevěděla komu a zač. Vřava rostla do strašných 
ozvěn. 
  „Hale chlapci, chlapci!“ – naříkal v té spoušti bílou zástěrou 
ovázaný Rybář. „Dite huž dům! Huž je teho dost! – Hlásní, děléte 
pořádek!“ 

 
                                    Ukázka z knihy  bří  Mrštíků  Rok na vsi I    



Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané,  
 
  rád bych Vás přivítal při čtení vánočního čísla Habrůvky. Rok na vsi utekl jako voda a je tu opět kouzelný předvánoční čas. Děti s radostí 
otvírají každé další okénko adventního kalendáře a i my dospělí si uvědomujeme, že se blíží Štědrý večer. A s ním také vánoční svátky a oslavy 
konce roku.  
  Přál bych Vám, abyste si i přes všechen ten shon a starosti s nákupem dárků, úklidem a pečením cukroví, uvědomili, že Vánoce jsou především 
svátky lásky, klidu a pokoje. Abyste je všichni prožili se svými nejbližšími a aby na všechny děti čekalo pod stromečkem krásné překvapení.   
 
  Je tomu již několik let, co se divácký zpravodaj Habrůvka stal pravidelnou součástí dění v obci a věřím, že tomu tak zůstane i nadále. 
V předvánočním čase, v době Velikonoc a před hody přináší Habrůvka informace o životě  v naší obci i o zajímavostech z dob  minulých.  
  Proto bych při této příležitosti rád poděkoval všem spolupracovníkům, kteří se podílí na tvorbě Habrůvky a zároveň vyzval Vás ostatní, abyste 
neváhali svými nápady obohatit její stránky. A třeba již v příštím čísle Habrůvky si budeme moci přečíst Váš příspěvek.  
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                Libor Veverka                                                                 
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Rekonstrukce školní jídelny a 
kuchyně 
 

Rekonstrukce započala v první etapě přístavbou již v roce 2006 
nákladem 212 000,-Kč. Za tyto peníze byla postavena hrubá 
stavba. V roce 2007 byla druhou etapou celková oprava 
dokončena. Celkem tedy lze obě etapy opravy školní kuchyně 
vyjádřit čísly:  
Celkem rekonstrukce: 2 717 867,-Kč  
Stavební část: 1 894 475,-Kč 
Technologická část: 823392,-Kč 
Dotace kraj: 593 000,-Kč 
Dotace stát: 1 600 000,-Kč 
Vlastní prostředky obce: 524 867,-Kč 
 

Mnozí z Vás využili možnosti a prohlédli si novou kuchyni a 
jídelnu při dnu otevřených dveří v září. 
Další investicí ve škole v letošním roce byla nejnutnější oprava 
elektroinstalace a topení za 115 637,-Kč 
 
 

Stravování – prodej obědů ze 
školní kuchyně 
 

Kapacita nové kuchyně umožňuje vaření i pro další strávníky. 
Začátek vaření mimo školu  předpokládáme v  průběhu prvního 
čtvrtletí roku 2008. Z tohoto důvodu již ředitel školy PaedDr. 
Čuta vyřizuje potřebné náležitosti. K dnešnímu dni  není ještě  
schopen uvést cenu za oběd ze školní jídelny. Po novém roce 
vstoupí v platnost mnoho zákonů, jejichž dopad na cenu energií a 
potravin nelze v současné době přesně odhadnout. Cena obědů 
bude podobná cenám, které se platí soukromým firmám. 
Předběžně a nezávazně se můžete k odběru obědů přihlásit ve 
škole v Divákách, nebo na obecním úřadě. Podle počtu obědů 
vařených mimo školu zvažujeme i roznos do domů. Bližší 
informace budou včas oznámeny prostřednictvím letáku na 
počátku roku 2008.  
 
 
Knihovna 
 

Provoz knihovny bude zajištěn i během vánočních svátků, ve 
čtvrtek 27. prosince , 16 – 18 hod.   
 

Čtenářský poplatek na rok 2008 – do 18 let – 25 Kč, 
                                                       dospělí    - 50 Kč. 

Čísla popisná 
 
 

Česká pošta obeslala Obecní úřad Diváky dopisem, kde žádá o 
sjednání nápravy v označování budov čísly popisnými. 
Neoznačené budovy ztěžují doručování zásilek. Jak všichni víte, 
doručovatelé se stále střídají a nemají tedy přehled o domech a 
osobách v nich bydlících. Podle zákona číslo  128/2000 Sb., §31 
je povinností vlastníka označit nemovitosti číslem popisným. 
Žádáme občany, kterých se toto upozornění týká, aby doplnili  
čísla na domy v co nejkratší době.  
 

Kalendář svozu odpadů 2008 
Tučně jsou vyznačeny dny, kdy bude probíhat sběr pytlů  
x -  jsou označeny   termíny svozů  mimo pondělí 
 

Leden                   2x., 14., 28.  
Únor                    11., 25. 
Březen                 10., 25x.  
Duben                  7., 21. 
Květen                 5., 19.  
Červen                  2., 16., 30. 
Červenec              14., 28. 
Srpen                    11., 25.        pytle – 19. x 
Září                       8., 22. 
Říjen                     6., 20. 
Listopad                3., 18x. 
Prosinec                1., 15., 29. 
 

 

Internet 
 

Zatím neúspěšně dopadly jednání s poskytovateli bezdrátového 
připojení internetu pro občany obce. Zůstala poslední 
z oslovených firem a zdá se, že má opravdu zájem do obce 
bezdrátový internet přivést. Na jaře příštího roku budou 
provedena poslední měření a na základě výsledku se rozhodne, 
zda je připojení od této firmy možné či nikoliv. Nevýhodou naší 
obce je, že není z žádného vhodného místa „vidět“ na přístupový 
bod a je tedy nutné zvažovat retranslaci, tedy zbudování 
pomocného bodu někde na kopci.  
 



 
 

 
 

                                                                                                
                                                                                                                                     
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

Kultura  -  škola  -  sport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Poplatky 
 

Splatnost poplatků je podle obecně závazných vyhlášek do 28.2.  
Výše poplatků se nemění:  
odpad 400,-Kč/osoba/rok; ( platbu nad 800 Kč možnost rozdělit 
do dvou splátek ) 
pes 80,- za každého, 
hrobové místo – podle smlouvy.  
Upozorňujeme na povinnost hlášení všech změn, které mohou 
ovlivnit poplatkovou povinnost – platí i u poplatku ze psa, kdy je 
třeba každou změnu nahlašovat. 
Žádosti o prominutí poplatků za odpady se podle čl.5 OZV   
podávají do 31.1. 
 
O zahájení vybírání poplatků budete informováni místním 
rozhlasem!!!!! 
 
 
Lékařská služba první pomoci 2008 
při Městské nemocnici Hustopeče  

- bez návštěvní služby 
- LSPP pouze pro dospělé  
- LSPP pro děti - Nemocnice Břeclav 

všední dny: 17.00 – 22.00 hod. 

so, ne a svátky: 8.00 – 20.00 hod. 

- ohledání zemřelých bude provádět LSPP Poliklinika 
Břeclav 

- služba LSPP je zpoplatněna regulačním 
poplatkem 90,- Kč 
 

 
Některé 
lékárny a provozní doby 
 
Lékárna U sv. Tadeáše    Lékárna Na Poliklinice 
Brněnská 361/27a                   bří Mrštíků 2708/38 
693 01  Hustopeče                  690 02  Břeclav 
Po – Pá  7:00 - 18:00              Po – Pá  7:00 - 18:00 
So           8:00 - 12:00             So           8:00 - 12:00 
tel:  519 411 294                     Po-Pá pohotovost do 21:00  
 
 
Lékárna Na Kobližné 
Kobližná 28/7 
602 00 Brno – město 
nepřetržitý provoz 
tel: 542 212 110 
 

 

Základní škola v Nikolčicích 
 První čtvrtletí nového školního roku bylo uzavřeno 12. 
listopadu. V rámci pedagogické rady byl zhodnocen  prospěch 
žáků i jejich chování. Od října se také rozjela zájmová činnost 
v kroužcích a školním  klubu. Na škole pracují zájmové útvary, 
které vedou učitelé, rodiče žáků nebo bývalí žáci školy: 
sportovní, basketbalový, florbalový, anglický jazyk, cvičení 
z matematiky a jazyka českého, přírodovědno-ekologický, stolní 
tenis, zeměpisný, literárně-dramatický, ruční práce, taneční, 
rybářský.                                                                    
   Koncem  tohoto čtvrtletí se naši žáci zapojují do školních kol 
olympiád a dalších soutěží. V úterý 20. listopadu uspořádala naše 
škola pod vedením p. učitele J. Slavíka tradiční okresní kolo 
dějepisné soutěže Bible a my. Soutěže, která se uskutečnila v sále 
kulturního domu, se zúčastnilo 47 soutěžících ze 13 škol okresu.  
Z našich   žáků  si  nejlépe  vedli   Vojtěch Novotný,   Alžběta  

Papežová a Martin Procházka, kteří se umístili na 4., 5. a 6. 
místě. Uspořádali jsme také 23. ročník Běhu Nikolčickými 
stráněmi, kterého se zúčastnilo celkem  177  běžců z pěti škol. 
Pohár pro vítěznou školu obhájila naše škola součtem umístění 
25. Z jednotlivců dokázali zvítězit: Ondřej Slavík, Pavlína 
Honigová, Martin Procházka, Vintrlíková Aneta, Novotný 
Vojtěch. Na stupních vítězů dále stáli:Tomáš Rabovský,   Tomáš 
Rabovský,  Rouzková  Kristýna,  Rozkydalová  Michaela, Ženatý  
Dominik,   Svobodová Jana, Čutová Jana, Tomková Terezie, 
Filípek Přemysl.   V  silničním  běhu  ve  V. Němčicích zvítězili : 
Buchta   Michael,   Vintrlíková Aneta,  Karmasinová Jana, 
Procházka Martin, Honigová Pavlína, druhá a třetí místa získali – 
Šípová Kamila, Novotný Vojtěch, Chalupný Matyáš a Brhelová 
Simona.                                        
V září se naši žáci zúčastnili mezinárodních závodů ve skoku 
HIGH JUMP Brno 2007. Nejlépe si vedl Daniel Petlák, který ve 
své  kategorii  skončil  na 5. místě  a dále  Pavel Novotný skončil                                       

Telefon MUDr. Hubačová 
nové telefonní číslo 

  720 300 717 
 

Doprava a bezpečnost  
 

V prosinci jsme nainstalovali na dvou nejrizikovějších 
křižovatkách v obci zrcadla. Věřím, že tato investice (22 307,- 
Kč) přispěje k vyšší bezpečnosti dopravy a hlavně občanů, kteří 
tyto křižovatky denně využívají. Doufám, že zrcadla budou 
sloužit svému účelu co nejdéle a nezničí je vandalové.  
  Dalším  krokem  ke zvýšení  bezpečnosti  bude v  roce  2008    
instalace příčných prahů na komunikaci ke hřišti. V současné 
době se vyřizují potřebné doklady.  
Mimo tyto dvě  akce se připravují další opatření, která by měla 
aktivně napomoci vyššímu bezpečí jak na obecních 
komunikacích, tak i na krajské silnici procházející obcí.     
 
                    

Záchytné nádrže 
 

Mezi společná zařízení, která byla navržená v pozemkové 
úpravě  patří i dvě záchytné nádrže. Jedna za areálem ZD v trati 
Pod Starýma Horama – bude částečně zavodněná a druhá v trati 
Pod Borgatně, ta bude suchá. Pozemkový úřad v dnešních dnech 
zahájil jednoduchou pozemkovou úpravu k dořešení některých 
pozemků, které budou stavbou dotčeny. Stavby se  projektují a 
v příštím roce, pokud se dořeší pozemky, měla by začít realizace. 
Investorem je  Pozemkový úřad, vlastníkem bude obec. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

desátý. V soutěži škol jsme skončili na sedmém místě. 
Výrazného úspěchu dosáhli naši žáci v okresním finále škol ve 
stolním tenisu. Okresním přeborníkem v kategorii mladších žáků 
se stalo naše družstvo ve složení: Petr Maška, Pavel Novotný a 
Dominik Ženatý. Na třetích místech potom skončila družstva 
starších žáků a žákyň ve složení: Vojtěch Novotný, Martin 
Ďásek, Jan Manek a Marie Ludínová s Lenkou Štýblovou. 
V okrskovém finále ve florbalu skončili naši chlapci na třetím 
místě. Mužstvo žáků zvítězilo v tradičním fotbalovém turnaji ve 
V. Němčicích.                                                        
  Pozitivně lze hodnotit sběrovou činnost. V září naši žáci 
nasbírali celkem 123 kg šípků a v říjnu 80 q starého papíru. 
S kladnou odezvou se setkala také tradiční výstava dýňových 
strašidel.                                                      
  Co připravujeme do konce 1. pololetí: budou pokračovat školní 
kola olympiád a naučných soutěží, Vánoční laťku, školní přebory 
ve šplhu a stolním tenisu, koncert vánoční hudby, prodejní 
vánoční jarmark /výrobky našich žáků/ 18. prosince, vánoční 
koledování „Živý Betlém“, předvánoční zájezd žáků do Vídně, 
lyžařský výcvikový kurz v Karlově pod Pradědem /27.1.-
1.2.2008/.                                                     
  Na  škole je instalována dlouhodobá výstava prací a výrobků 
našich žáků a učitelů z prázdninových táborů.                                                     
 
 Vánoční svátky jsou za dveřmi. Všem lidem dobré vůle přeji 
jejich krásné prožití. Všem našim žákům, učitelům, provozním 
zaměstnancům, rodičům žáků a příznivcům naší školy přeji 
úspěšný Rok 2008 s hojností zdraví, pohody a radosti ze života. 
 
                                   PaedDr.Jaromír Čuta,  ředitel školy 
 

                                                                              
Z kulturního a společenského 
života v obci 
   
Zahájení školního roku 
 

Obecní úřad tradičně obstaral pro všechny prvňáčky na uvítanou 
některé školní potřeby, které by jinak museli zakoupit rodiče. A 
jak jsme zjistili, jen málokterý obecní úřad v okolí to takto dělá. 
Rodičům to ušetří nějakou korunu a děti mají radost. 

rp 
 

Vítání občánků 
 
Nejenže 11. listopadu přijel „Martin na bílém koni“, ale panem 
starostou  byly  přivítány nejmladší děti mezi občany obce. O 
kulturní vložku se postaraly děti z mateřské a základní školy. I 
tato malá slavnost patří ke kulturním akcím a snad na ni zůstane 
rodičům hezká vzpomínka nejen v podobě malého dárečku pro 
dítě.  

rp 
 

Dárky od Mikuláše dětem v MŠ 
 

Také letos měly děti v mateřské škole Mikulášskou besídku. 
Tam jim byly předány dárky, které Obecní úřad pořídil 
z dobrovolného vstupného na dětském karnevalu. Tentokrát to, 
(po dohodě s učitelkami), byl jeden velký společný dar a to 
radiomagnetofon, který už byl potřeba, protože starý dosloužil. A 
aby to nebyl jen jeden dárek, tak děti dostaly ještě knihy a  
společenskou hru. Děti i paní učitelky byly spokojené. Všem, 
kteří přispěli patří velký dík. 

rp 
 

Statistika k 31.12.2007 
 
Počet obyvatel:  493 
Narození:  6                                   Přistěhovalo se:   29 občanů 
Úmrtí:  4                                        Odstěhovalo se:   8  občanů 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

Tradiční utkání v kopané 
ZÁHUMNA   :   DĚDINA 
 

  Pod tímto názvem hrajeme každoročně fotbalové místní derby. 
Hranice obou týmů byly dány na vyhotovené mapě obce. Dne 
11.8.2007 se hrál již čtvrtý ročník. Od roku 2004 nastoupili počtvrté 
hráči starší 15 let. Od roku 2006 hrají i žáci do 15 ti let věku. 
  Žáci začali hrát v 16.45 hod. Přítomni však byli jen „dědiňáci“ :  
Kaňa Jiří, Sokolář Petr, Manek Jan, Čuta Adam, Čuta Dominik, 
Tošnar Václav, Coufal Leon a Coufal Milan. Sestava Václava 
Tošnara po remíze 4:4 vyhrála nad žactvem Jana Manka  
v penaltovém rozstřelu 6:5. Rozhodčím tohoto utkání byl pan Pavel 
Gratcl. 
  Pro nedostatek aktérů začali hrát i dospělí později než bylo 
plánováno. Záhumna posílena dvěma hráči  z dědiny držela dlouho 
vedení 1:0, když branku vstřelil Vladimír Sokolář. Tento náskok 
však v závěrečném náporu dědiny neudržela. Vyrovnal Radek 
Stehlík. Rozhodovaly penalty. Střílelo se jich celkem 20, ale 
výsledek 4:2 ukazuje na dobrou výkonnost brankářů a zřejmě 
velkou únavu střelců. Penalty za vítěze vstřelili Květoslav Rosíval 
ml., Radek Čuta, Jakub Valíček a Jaromír Čuta. Za poražené 
skórovali Vladimír Sokolář a Jaroslav Hekl. Rozhodčím byl jako již 
tradičně  pan Antonín Macuš.  Vítěze obou utkání  jsme odměnili 
putovními poháry. 
   Konec fotbalového svátku jsme zapili společně přímo na hřišti. 
Čepovalo se pivo a opékaly se klobásy. Litovat mohou všichni, kteří 
váhali s příchodem na hřiště. Příští rok je však velmi rádi uvidíme.     
 

   Hekl Jaroslav,  předseda TJ  
 

Dýňová obec 
 

Akci „Dýňová obec“ plánovala základní a mateřská v Divákách na 
září tohoto roku. Uskutečněna byla v pondělí dne 17.9.2007 před 
školou a pokračovala po rozchodu všech aktérů před domy 
převážně našich menších spoluobčanů. Na akci se sešlo celkem 27 
vystavovatelů, jejichž dýně hýřily nápaditostí, tvořivostí a velmi 
hezkým uměleckým zpracováním. K vidění byly různé hlavy 
strašidel, čertů, indián, mimino, truhla plná sladkostí, páv aj. 
Takové krásné setkání starších i mladších občanů naší obce by mělo 
vést k větší semknutosti, komunikaci a dobrým přátelským 
vztahům. Velmi zdařený večer měly v patronaci učitelky základní i 
mateřské školy. Děti přinesly vyřezávané i ozdobené dýně, kreslily 
na ty nejmenší (okrasné) a vystavované exempláře zdokumentovaly 
na výkresy. Vestibul školy byl vkusně vyzdoben produkty ze 
zahrádky manželů Čutových. Bylo se na co dívat. Snahu dětí 
odměňovaly učitelky sladkým potěšením a každý vystavovatel 
obdržel  pamětní list – (Účastnický glejt  dýňové strašidlo 2007). 
Rozcházeli jsme se, když už byla tma a všechny děti si vzaly dýně 
domů. Celá akce však měla ještě pokračování. Děti si s nimi měly 
vyzdobit svoje předzahrádky. To také provedly, což bylo 
zaznamenáno v bohaté kolekci fotografií uložených na CD v místní 
knihovně. Přijďte se na ně podívat.  

                                  hj  
 

Country bál     
 

V sobotu dne 20.10.2007 uskutečnila kulturní komise při OÚ 
Diváky taneční zábavu  s názvem Country bál v sále místního 
pohostinství. K tanci i poslechu hrála country skupina Jewelci ze 
Znojma. Bál začal ve 20.00 hod. prvními tóny a vzhledem 
k malému množství přítomných spoluobčanů byli všichni přítomní 
přivítáni předsedou komise kolem půl deváté. Náladu a elán v sále 
pozvedl dětský country taneční soubor Nedánov Boleradice, který 
svým vystoupením zaujal pozornost všech přítomných. Ukázka 
jejich tanců  byla velmi zdařená a odměněna po zásluze potleskem. 
Několik dalších minut patřilo čtyřem členům skupiny Jewelci, kteří 
i vtipnými připomínkami se snažili přivést tanečníky k tanci. Kolem 
deváté hodiny začali vedoucí tanečního souboru Nedánov roztáčet 
na    parketu   koberce   a   chvíli  poté  se  na  něm  objevili  stepaři. 
Speciální boty a rychlé nohy jejich nositelů v rytmu hudby vydávali 
zvuky, které ladily lidskému uchu a v sále byl opět naprostý klid. 
Dveře do pohostinství byly dokořán a v nich stálo několik 
zvědavců. Nedánove: „Jen tak dál“.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kulturní postřehy 
 
   1. Není nutné sledovat kulturní kalendář a přemýšlet, kdy která 
akce bude probíhat a ve kterém obecním plátku se o tom dočteme. 
Ten, kdo má zájem o kulturu v obci, se o jednotlivých akcích  dozví 
prostřednictvím plakátů umístěných na:  
 -nástěnce budovy OÚ 
 -nástěnce na zastávce ČSAD 
 -nástěnce v budově ZŠ 
 -vchodových dveřích místní samoobsluhy 
 -okně obchodu u Havránků 
  2. Téměř ze všech akcí je prováděna fotodokumentace, která je 
uložena na CD v místní knihovně. Zde si je také můžete 
prohlédnout. Projevíte-li zájem o některá vámi vybraná fota, můžete 
si je odeslat na Váš Email. Máme zde foto z následujících akcí roku 
2007: -dětský karneval (25.2.) –pleteme žílu, zdobíme vejce (31.3.) 
–den matek (6.5.) –den dětí (9.6.) –den myslivosti (24.6.) -záhumna 
: dědina (11.8.) –country bál (20.10.)  V případě, že potřebujete 
pomoc, obraťte se na p. Jaroslava Hekla. Doufejme, že některé 
z těchto fotografií se objeví i na internetových stránkách naší obce. 
3. Vedle fotodokumentace jsou akce zaznamenávány i písemně a 
Vám občanům předkládány na stůl ve formě občasníku obce 
Diváky „Habrůvka“. Na škodu je však fakt, že nedostáváme žádné 
články od Vás (pochvalné i kritické), které by mohly obohatit tyto 
listy a vedly by ke zkvalitnění naší práce. 
  4. Plánované akce byly průběžně plněny. Pro nepřízeň počasí se 
neuskutečnila „Drakiáda“ – snad příští rok. A co nás čeká do konce 
roku?   25.-26.12. se žáci i muži mohou nachystat na turnaj ve 
stolním tenisu. Zájemci se již nyní mohou hlásit u p. Jindřicha 
Sáčka a Květoslava Rosívala ml. 
  V příštím roce by měl být kulturní kalendář obohacen o další, 
méně známé nebo i zapomenuté akce. Přemýšlejme společně a 
přineste náměty. Kalendář na rok 2008 vyjde opět v prvním čísle 
Habrůvky nebo v samostatném listovém formátu. Schválen by měl 
být v komisi a předložen obecnímu zastupitelstvu nejpozději 
v lednu 2008. 
  
  Vážení spoluobčané, dovolte, abych poděkoval závěrem roku 
všem, kteří se podíleli na organizování nějaké akce v obci a vyslovil 
přesvědčení, že nám pomohou společně s dalšími kulturními i 
sportovními nadšenci  vynést v příštím roce kulturu obce na ještě 
větší úroveň.  Všem občanům Divák  přeji k vánočním svátkům a v 
Novém roce 2008  jménem svým i všech členů kulturní komise  
zdraví , spokojenost, lásku a hlavně dobré občanské soužití. 
   

  Hekl Jaroslav , předseda kulturní komise 

 
 
Cvičení ještě jednou 
 

Od poloviny října probíhá v ZŠ Diváky každé úterý aerobik pro 
ženy a dívky. Ač toto cvičení není profesionální, k mé radosti se 
těším z hojné účasti dívek a žen. Byla bych ráda, kdyby nám to 
vydrželo až do jarních měsíců. Od ledna uvažuji o cvičení 2x týdně. 
Touto cestou bych chtěla pozvat mezi nás ženy a dívky, které se 
ostýchají, nemusí se nás bát. Na cvičišti jsme si všechny rovny. 
  Vzhledem k tomu, že se nám blíží čas vánoční, chtěla bych všem 
popřát krásné svátky a abychom se v Nové roce sešli všichni ve 
zdraví. 

Cvičení zdar !  Sokolářová Romana 
 
 

zvědavců. Nedánove: „Jen tak dál“.  
  Zábava pokračovala a lidí moc nepřibývalo. Přítomných bylo 56 
platících a po odchodu dětí tanečního souboru a jejich rodičů bylo 
v sále poloprázdno. Přesto se začalo tancovat. Mezi nejoblíbenější 
taneční kroky patřily ty pomalé, vhodné pro všechny věkové 
kategorie. O tom, že naši spoluobčané ovládají i country tance jsme 
se zde mohli přesvědčit.  
  Za vrchol večera lze považovat kankán v podání rozkvetlých 
místních dorostenek. Jejich vystoupení v kostýmech sledovali 
všichni v sále a celá hospoda. Kankán byl proveden  v rychlém 
tempu s mnoha nacvičenými tanečními variantami. Každý tón byl 
doprovázen potleskem celého sálu a uznáním všech. 
  Zábava pokračovala do jedné hodiny ranní, kdy se hudebníci 
chystali na zpáteční cestu domů.  Nejvíce práce zde provedla  p. 
Ivana Střelcová, která nám připravila celý program večera, 
organizovala jednotlivá vystoupení a sama se také stala účinkující.    

               hj                    
 

Rozsvítíme vánoční stromek 
 

  Na první adventní neděli přichystala kulturní komise slavnostní 
shromáždění občanů. Hlavním cílem celé akce bylo rozsvítit 
vánoční strom na naší návsi. Osvětlený strom, který nám připomíná 
blížící se vánoční svátky a s nimi neodlučitelně spojený příchod 
Ježíška. Pro nás dříve narozené jsou to velké přípravy, nakupování, 
uklízení a děti, ty netrpělivě počítají, kdy už skončí škola a konečně 
přijdou vánoce. 
  Na naši náves se sešlo v neděli 2.12.2007 značné množství 
občanů. Krátce po 16 hodině byli všichni přítomní přivítáni 
předsedou kulturní komise a za hudebního doprovodu (harmoniky) 
p. Vladimíra Psoty byly slyšet první tóny vánočních koled. Ty byly 
přítomným rozdány na natištěných papírech. Vánoční atmosféra se 
šířila obcí. Přítomni byli i Mikuláš, anděl a dva čerti. Počasí nám 
přálo a k občerstvení byl podáván čaj, čaj s rumem a svařené víno. 
Po čtyřech koledách zvonili Mikuláš s andělem na zvony a vánoční 
stromek na návsi se v plné své kráse rozsvítil za ovací všech 
přítomných. Dětem byly rozdávány dárky za zpěvu dalších 
vánočních koled. Setkání trvalo téměř hodinu a ukázalo, že i v naší 
obci mohou jít lidé na společnou akci, najít si cestičku jeden 
k druhému. Kdy jindy než o vánocích. Největší dar, který můžeme 
svým dětem dát, je naše vzájemná láska. Láska nejen k nim, ale i ke 
všem dokola kolem. 

                               hj  
 
 

Cvičte s námi  - pro ženy a dívky 
 

S nečekaně velkým ohlasem se setkalo cvičení žen v místní 
tělocvičně ZŠ. Cvičení s názvem aerobic je organizováno kulturní 
komisí OÚ. Hlavní aktivistkou a zároveň vedoucí celé akce je paní 
Sokolářová Romana. Každé úterý v 18.15 hod. se naše ženy a 
slečny scházejí k pravidelnému utužování svého zdraví. Zájem ze 
strany něžného pohlaví je značný. Tělocvična bývá v uvedenou 
dobu zaplněna a někteří musí, pro nedostatek prostoru, cvičit i na 
pódiu. Pokud bude zájem větší, budeme zvažovat přemístění do 
kulturního sálu. Cvičení probíhá od měsíce září  a pokračovat bude 
po celou zimu.  
Ten, kdo se ještě rozhoduje přijít a přemýšlí, co si vzít s sebou, tak 
nyní čte pozorně. Stačí: 
1) cvičební úbor – tepláky, tričko (není podmínkou) 
2) podložku na zem – „ karimatka“, deka, kobereček (pro       
cvičení vleže, vsedě či vkleče) 
3) činky malé -  nebo 1  l PET lahve naplněné vodou 
4) dobrou náladu a chuť si něco dokázat 
  Začíná se včas a opozdilci používají zvonek před vchodem, 
protože se dveře zamykají. Znalci poměrů jsou přítomni již kolem 
18.00 hod. a čekají na zahájení. Vše došlo tak daleko, že se nahlas 
přemýšlí o cvičení 2x/týden. Držíme našim ženám palce, přejeme 
výdrž a mnoho sportovního vyžití. 

     hj 
 



                                                                                                     TJ Diváky 
                                                                                        
                           
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         

Mateřská škola Diváky                                              
                  

Školní rok 2007-2008 jsme zahájili v pondělí v budově ZŠ, kde 
děti MŠ přivítaly žáky do 1.třídy kytičkou. 
  
 Od nového školního roku do MŠ nastoupila paní učitelka Ivana 
Valentová, která pracuje ve školce místo paní učitelky Jindřišky 
Střelcové. Ta odešla k 30.6.2007 do důchodu.  
   Začátkem října odešla do důchodu kuchařka paní Alena 
Němečková a do nové kuchyně nastoupila  paní Romana 
Sokolářová. Ve školní jídelně se vaří pro děti MŠ, žáky ZŠ a školní 
pracovníky. Celkem 57 obědů. 
  Ve školním roce 2007-2008 je od září zapsáno 20 dětí, z toho 14 
chlapců a 6 dívek.V příštím školním roce nastoupí do 1.třídy 9 dětí. 
  V naší školce pracujeme podle Rámcového vzdělávacího 
programu pro MŠ. Náš Školní vzdělávací program má název "Spolu 
je nám dobře." 
  
 Filozofie školy: 
V každém dítěti dříme semínko výjimečného úspěchu. Záleží na 
nás, jak se o ně budeme starat, aby z něho vyrostl úspěšný člověk. 
 Ke každému dítěti se snažíme přistupovat individuálně a přitom 
uplatňujeme různé metody výchovné práce. V průběhu celého roku 
pořádáme různé tematické vycházky, kdy se děti seznamují s 
přírodou, životem zvířat, lidí a celé společnosti. 
  V září děti MŠ a ZŠ společně s rodiči vyráběly "Dýňová strašidla", 
která vystavovaly před ZŠ . 
  Na podzim jsme využili krásné přírody, která obklopuje naši 
vesnici a připravili jsme pro děti podzimní vycházku, na které nás 
provázela myška Hrabalka. Pomáhala hledat a plnit úkoly, které se 
týkaly přírody a volně žijících zvířátek. Na konec vycházky děti 
našly v lese schovaný poklad, ve kterém se skrývaly medaile a 
sladká odměna. 
  V listopadu jsme navštívili Obecní knihovnu, kde pro děti 
připravila výstavu knih paní Eva Veverková. Výstava se moc líbila. 
Pro děti bylo velké překvapení, když si mohly půjčit pohádkovou 
knihu, ze které jsme četli ve školce. 
  V knihovně vystavujeme společně se ZŠ výtvarné práce našich 
nejmenších. 
  Také v listopadu za námi přijelo Maňáskové divadlo z Hodonína s 
pohádkou "Krteček a škola. Děti se už těší na další pohádku, kterou 
uvidí v únoru. 
Ještě v listopadu jsme s předškoláky připravili krátký kulturní 
program k vítání dětí do života. 
  Na podzim fouká pořádný vítr a protože jsme nepouštěli  draky, 
rozhodli jsme se, že pozveme rodiče a spolu vyrobíme větrníky. 
Děti ukázaly maminkám, jak jsou šikovné a měly z krásných 
větrníků radost. 
 
  A už je tady Advent a všichni se těší na Vánoce.                  
 
 Bílý vánoční čas,  na saních jede k nám zas. 
 Veze nám stromečky a milé dárečky, 
 lásku probouzí v nás. 
 
  Je to pro nás nejkrásnější období  v roce. S dětmi prožíváme tento 
vánoční čas velmi radostně. V pondělí 3.prosince se všem  dětem 
rozsvítily oči, když ve třídě uviděly stromeček, který si potom samy 
zdobily. Do vánoční výzdoby se zapojily i maminky. 
  Je tu 5.prosince, kdy děti netrpělivě vyhlíží Mikuláše. Copak nám 
asi nadělí?  Přinesl košík plný ovoce a perníků. 
  Pro rodiče jsme  připravili Mikulášskou besídku a dílničku, kde si 
děti vyrobily Mikuláše. Také jsme pozvali rodiče na  posezení u 
vánočního stromečku, u čaje  a lineckého pečiva, které děti napekly. 
  Nesmíme zapomenout na zvířátka, za kterými se vypravíme do 
lesa, kam jim přineseme ořechy, jablka a mrkev. 
  Před vánocemi uspořádal pan Richard Blinkal se svými hudebníky 
Vánoční koncert.  Děti se učily poznávat hudební nástroje a 
společně si zazpívaly koledy a vánoční písně. 
  Celý vánoční čas zpíváme koledy, vyrábíme přáníčka, svícny z 
jablíček, lodičky z ořechových skořápek a nakonec roznášíme 
přáníčka pro veřejnost. 
 
Krásné vánoční svátky, mnoho štěstí a zdraví                                                
v roce 2008 vám přejí  děti a pracovníci MŠ. 
                                                                            Anna Rosívalová                                                                                                                     
 

Podzimní sezóna TJ Diváky je u konce,a tak Vám nabízím před 
dlouhou zimní přestávkou malou rekapitulaci a hodnocení toho 
nejpodstatnějšího, co se na zelených trávnících událo. Sezónu 2007-
2008 jsme začali druhou srpnovou neděli. Po vydařeném začátku, 
kdy jsme 3x zdolali soupeře, přišla hořká sprcha v podobě ostudné 
porážky 7:2 v Bořeticích. Je ovšem nutné podotknout, že za soupeře 
hrálo několik hráčů z „A-týmu“, což bylo patrné jak na hře tak na 
výsledku. Někdy taková konfrontace s hráči z vyšší fotbalové 
soutěže není ke škodě. Alespoň je vidět, co vše se dá zlepšovat 
(myšleno po fotbalové stránce). Ale nezlepšovalo se, naopak 
zhoršovalo .Od této chvíle jsme šli od porážky k porážce a vypadalo 
to na ostudný podzim. Mnohokrát jsme sice byli minimálně 
rovnocennými soupeři, ale ke vstřelení branky jsme vždy 
potřebovali mnohem více příležitostí než soupeř. A ve fotbale, jak 
jistě všichni víme, se hraje na branky a nikoliv na šance. Vše se 
zlomilo až závěrem sezóny, kterou jsme završili výhrou 6:0 nad 
Vranovicemi. Myslím si, že se konečně dalo na co dívat. Škoda jen, 
že těch fanoušků bylo poskrovnu. Nakonec jsme i přes nepříliš 
oslnivé výsledky skončili na pěkném 3.místě. Je třeba si ale 
uvědomit, že sezona je teprve v polovině a čeká nás ještě spousta 
soubojů v jarní části, kde bude potřeba tyto výkony alespoň 
zopakovat.  
  Dále něco málo z fotbalových statistik a výsledků a přestupů. 
Na domácím hřišti získalo naše mužstvo 12, naopak venku jen 8 
bodů. Do oddílu přišel na hostování H.Maťa z Křepic a naopak do 
Zaječí odešel J.Šebesta. Mezi nejlepšími střelci se v podzimní části 
ocitli T.Podlucký (9 branek) , J.Krejčí  a R.Čuta(4 branky), 
R.Stehlík (3 branky). Není to zrovna moc, vždyť nejlepší střelci 
soutěže mají na svém kontě více jak 14 branek. Doufám, že v jarní 
části sezóny nám to bude střílet o něco lépe a bude se tak na co 
dívat. 
 
TABULKA – podzim 2007 
Rk Tým Skóre Body 
1. Brumovice 40: 10 29 
2. Bořetice 44: 19 24 
3. TJ Diváky 25: 24 20 
4. FC Hustopeče 33: 29 18 
5. V.Němčice B 20: 22 18 
6. Kobylí B 27: 32 18 
7. Němčičky 26: 20 17 
8. V. Hostěrádky 22: 22 17 
9. Vrbice 18: 18 14 
10. H. Bojanovice 15: 15 13 
11. Šitbořice B 18: 29 10 
12. Klobouky 13: 25 8 
13. Vranovice B 10: 46 6 
 
Na závěr  
Fungování fotbalového klubu bez peněz je nemožné. Provozní 
náklady na sezónu nejsou zanedbatelné a bez finanční pomoci obce 
by to nebylo možné zvládnout. Je však mnoho práce, kterou 
odvedou členové oddílu bezplatně. (sečení  a úklid  hřiště a okolí, 
údržba zařízení, mimosoutěžní aktivity atd.) 
Bez těchto obětavých lidí by fotbal dobře nefungoval. Děkujeme 
jim všem. 
 
 
Za všechny členy Tělovýchovné jednoty Vám přeji krásné prožití 
Vánočních svátků a Vše nejlepší v novém roce 2008. 
 

Radek Čuta 
 



Sváteční slovo 
 

Kdysi za jednoho mrazivého Štědrého večera seděl zamyšleně muž u krbu, ve kterém plápolal oheň, a přemítal o významu Vánoc. 
„Pro Boha nemá cenu, aby se stal člověkem,“ uvažoval. „Proč by všemohoucí Bůh měl trávit svůj drahocenný čas s někým, jako jsme my? 
A i kdyby, proč by se chtěl narodit zrovna ve stáji? Ani nápad! Celá ta věc je nesmysl. Kdyby Bůh opravdu chtěl sestoupit na zem, určitě by 
si našel jiný způsob.“ 
Náhle muže vyrušil z úvah divný zvuk přicházející zvenku. Přiskočil k oknu a opřel se o rám. Venku uviděl houf sněžných hus, které 
divoce mávaly křídly a zoufale se plácaly v hlubokém sněhu. Byly jako omámené a pomatené. Zřejmě z vyčerpání odpadly od většího 
hejna směřujícího do teplejších krajin. Muži jich bylo líto, a tak se zachumlal do teplého oblečení a vyšel ven. Pokusil se zahnat roztřesené 
husy do teplé garáže, ale čím víc se snažil, tím víc ptáci zmatkovali. „Kdyby tak věděli, že je chci zachránit,“ pomyslel si muž. Jak je mám 
přesvědčit, že to s nimi myslím dobře?“  
Tu ho napadlo: „Kdybych se aspoň na chvilku stal taky sněžnou husou a mohl s nimi mluvit jejich řečí, pak by mě pochopily…“ 
V náhlém osvícení si muž vzpomněl, že je Štědrý večer, a široce se usmál. Vánoční příběh se mu už nezdál nesmyslný. V duchu si 
představil prostě vyhlížející dítě ležící v jeslích ve stáji v Betlémě. Už rozuměl vánoční záhadě: Bůh se stal jedním z nás, aby nám naší 
řečí mohl sdělit, že nás miluje, že nás miluje právě teď a že mu jde o naše dobro. 

(příběh z knihy Kolik váží sněhová vločka) 
 

Moji drazí farníci, ale nejen vy, dovolte mně, abych Vám popřál Radostné a Požehnané Vánoční svátky a především, abyste poznali, že 
Ježíš Tě skutečně miluje a to právě teď… Věříš tomu? 
 

       Váš duchovní otec P. Jiří Topenčík 
 
Vánoce očima dětí 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
                                                        

 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

     

Což takhle dát si ..... 
Vánoční medvědí tlapky 
 

Suroviny: 

130 g polohrubé mouky 130 g cukru 130 g másla 130 g strouhaných vlašských ořechů 1/2 lžičky skořice 2 utlučené hřebíčky 1 větší bílek na sníh 

Příprava : bílek ušleháme, přidáme cukr, zamícháme, dále zapracujeme mouku, oříšky a koření. z těsta uděláme váleček a nakrájíme ho na dílky, 
které vkládáme do formiček na tlapky a pečeme v mírně vyhřáté troubě. Tlapky jsou téměř bílé. Pokud jste zvyklí na tlapky hnědé, k těstu 
přidejte 2 lžíce kakaa.  

                      PŘEJEME DOBROU CHUŤ ! 

Ježíškův svět 
Byl jednou jeden Ježíšek a byl moc hodný. Rád viděl děti, jak 
jsou rádi z jeho dárečků. Jednou viděl, jak dělají děti  a lidé 
nějaké divné věci. Tak to bylo každý rok.Dnes tomu říkáme 
zvyky. Když jednou zase Ježíšek nesl dárky pod stromeček, 
nikoho neviděl, protože všichni spali a neměli vánoční náladu. 
Ježíšek byl tak smutný, protože ti lidé mysleli jen na dárečky, a 
ne na dobrou vánoční pohodu. Šel tedy jinam. Tam uviděl jiné 
lidi, kteří se procházeli v lese, dávali krmení zvířátkům, 
rozkrájenými jablíčky zdobily větvičky. Jinde zase zpívali 
koledy, smáli se, měli dobrou pohodu a klid.To Ježíška potěšilo 
a zase rád rozdával dárky, dětem hračky. Všiml si, že by lidé 
hlavně potřebovali lásku a radost, ale tu jim dát nemůže. Lidé si 
totiž musí dobrou náladu udělat sami. A když je dobrá nálada, je 
i láska. 

 
Magdaléna Hanáková, IV. třída 

Ježíšovy vánoce, zvyky 
Vánoce jsou svátky narození Ježíše. Ježíšek bylo chudé dítě, 
které se narodilo v Betlémě a jeho maminka byla Panna Maria. 
Narodil se na zemi, aby dělal dobro. Chodil po světě a aby nebyl 
sám, tak měl svých 12 kamarádů apoštolů. Znám třeba Pavla, 
Petra, Šimona, Marka, Matouše. 
   Na vánoce se všechny děti těší, co bude pod stromečkem. 
Tradicí u nás doma je, že se všichni oblékáme do svátečních 
oblečení na štědrovečerní večer. U večeře se sejde celá rodina. 
Máme bramborový salát a kapra. Když zazvoní zvoneček, jdeme 
se podívat, co je pod vánočním stromečkem. Rozbalujeme dárky, 
které jsme dostali od Ježíška. Ze zvyků mám ráda, když 
napustíme do lavorku  vodu a pouštíme lodičky. Maminka mně 
vyprávěla o házení střevíců. Dělají to mladé holky, které jsou 
svobodné, aby věděli, jestli půjdou z domu, nebo ne. 
Vánoce jsou pěkné tím, jak se vychutnává klid a pohoda. 
Vánoční čas končí tak, že chodí tři králové. 

 
Martina Petrášová, IV.třída 

 



Z kronik 
 
Rok 1948 – příroda a zemědělství- podzim a zima 
 
Žně se odbyly za pěkné suché pohody, byla to výhoda, ale mělo to i neblahou stránku. Plných 6 týdnů řádně nezapršelo, v červenci to byly 
jen slabé spršky, v srpnu až do 13. ani kapičky deště. Sadby utrpěly újmu, pícniny, směsky zaseté do strnišť též. Orba svízelná, traktorový 
pluh sotva udržel tempo. Situaci zachránily vydatné deště 13. a 14 srpna a další.  Ovoce byla dokonalá neúroda, vyjímečně sklidilo se něco 
pozdnějších jablek. Vína urodilo se o mnoho méně než-li loni, to až o polovinu. Řepa ač pozdě seta nezklamala úplně. Setí ozimů 
provedeno v čas, byl k tomu příznivý celý měsíc říjen. Půda zavlažena a žádné mrazy nebo plískanice zemědělskou práci nezdržovaly.  
Vyjímečně se letos dobývala a sklízela řepa pozdě, pozdní setba tak asi diktovala. Výnos řepy z míry výsevky byl 30 sotva 40 q. Od 
poloviny měs. listopadu až do 15. prosince se prováděla orba na jaro a vyvážela se močůvka. Povětrnost je letos k tomu příhodná, neboť 
mrazy nebo dokonce sníh jsme až do 16. pros. ani neviděli. Po šest týdnů až do poloviny prosince panuje počasí mlhavé, jen den ze dne 
zataženo, mlhavo, syrovo. Teplota stále kolem -0-. Nejvyšší teplota v listop. dne 11. plus 10°. Nejnižší bod mrazu 13. listop. min. 6°C ráno. 
Dne 16. prosince napadlo 6 cm sněhu, první sníh! Teplota –min.6° C ráno. Konec práce na poli! Provádět je možno jen sport, lyžování 
nebo střílet zajíce. Příroda spí,vegetace ustala, noci dlouhé den kratičký, slunce téměř žádné. Nastala stagnace, dílo hotovo! Jest v tom 
zákonitost, začátek a konec, jedno bez druhého nemůže ani být. Toho by měl býti povědom náš sedlák, zemědělec. Ustat v práci fyzické a 
obrátit energii na stránku druhou – duševní. Tělu dopřát odpočinku, mozku dodat potravy. Zjemnit myšlení! Rozšířit obor myšlenkový, 
naučit se vážně usuzovat, jasně předvídat – má býti hlavním cílem. Přivede to až sem náš  drsný muž hrubé práce? Dne 21. zimy přibylo – 
min. 13 C ráno. Vánoce bílé, nepříliš mrazivé. Radostně oslavujeme tradiční dny narození božského dítěte a mile vítáme zrození nového 
Slunce, zdroje všeho života, růstu a pohybu. Vítej nám! Roční cyklus končí, skládáme také každý bilanci své práce a výtěžku z ní. Byla 
naše práce účelná, oceněná? Nevíme. Plnou cenu své vlastní práce neznáme. Máme však zato, že jsme pracovali dobře, nejen pro sebe, ale i 
ku prospěchu svých bližních a vždy s myšlenkou na naše budoucí pokolení. A teď nanovo do kruhu světového, do nového! Spějem do 
socialistické budoucnosti. Dvouletku jsme ukončili s úspěchem a začínáme pětiletku. Jsme připraveni. Pětiletce zdar! 

 
(úryvek Z pamětní knihy obce  3 ) 

 

 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Rok 2007 
 
 

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.9 2007 do 31.12.2007 

 
   
 
Narození                        Sňatky                                                         Úmrtí                                                                                                                
                                                                   15.9. Alena Fialová - Jan Knapek 
                                                             17.11. Petra Soukopová – René Jelínek                                    

 

Blahopřejeme jubilantům : 
Září:  
64 let    Hrdlička Miroslav 
68 let    Sokolářová Bronislava 
74 let    Rosívalová Marie 
75 let    Rozsíval Václav   
77 let    Gracl Oldřich     
 
 
 

Říjen:  
61 let    Psota Josef 
63 let    Ryšavý Josef 
72 let    Sedláčková Marie 
76 let    Matýšková Bohumila 
78 let    Stehlík Karel    
79 let    Graclová Marie 
87 let    Kedrová Květoslava 
87 let    Kutálková Eliška 
90 let    Pohanková Hedvika 

Listopad:  
64 let   Rozsívalová Ludmila 
65 let   Gloc Karel 
71 let   Podlucká Františka 
71 let   Zhejbalová Marie 
73 let   Podlucká Marie 
77 let   Čurda Milan 
79 let   Němečková Marie 
82 let   Hájková Vlasta 
82let   Strouhalová Anna 

Prosinec: 
78 let    Pírková Ludmila 
80 let    Pernikářová Drahomíra 
84 let    Sedláčková Růžena 
62 let     Hrdličková Marie 
80 let     Baťková Štěpánka 
 

                                                       
  
 
                                                                                                                   
 
 
Redakce Habrůvky přeje všem spoluobčanům radostné Vánoce a šťastný nový rok prožitý ve zdraví a pohodě. 
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