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HALDAMÁŠ 

 

  Na den sv. Růženy. 

 

  Před setím sedláci nejvíc obchodují, a když už obchodují, při každém 

obchodě neobejdou se bez haldamáše. Litkup tomu říkají v království – 

haldamáš zas v markrabství. A bez haldamáše není v Habrůvce kupce, 

není prodavače; pro haldamáš prostě koupí a prodá každý kdeco. Pije 

se na všechno – na krávu, na kozu i podsvinče. Co jsou hody bez 

pračky, Štěpán bez opic, svatba bez pláče – to je kup bez haldamáše – a 

bez něho ani snad prodej neplatí. Někdy je to půllitr kořalky, jindy 

čtvrtka piva – také i láhev vína – někdy víc, někdy míň, a jen trochu-li 

náhoda přeje, obnáší haldamáš také víc, než zač bylo koupeno a 

prodáno. Dělat není hrubě ještě co a krev neposedná nedá už ani spát.  

Prodal Hrabálek za dvacet rýnských sena a pili na to čtvrtku piva 

haldamáše. Koupil Horbišek od starosty z Havranic koně a zaplatila to 

„koťata“dvě. 

  Mladý Švásta koupil od Krči chlívek za dvanáct zlatých a přes pětku 

prohaldamášovali. Studýnka platí haldamáš, i když koupí psa. 

  A pije, kdo se naplete – kupec s prodavačem, svědci s kupcem a 

všichni, kdo se k tomu přihodí. Jsou i tací, kteří k jaru do hospody 

zajdou jenom kvůli haldamáši. 

  Nejslavnější haldamáš slavil letos Očadlík. Koupil od Gargoše dům 

za jedenáct set a na druhý den za sedm set prodal svůj dosavadní 

příbytek. Pili den, dva dny a každý haldamáš stál desítku. Žena zatím 

doma hrozně řádila, že se zadlužují a barák konečně že je jako barák. 

Bývat kde mají a tak co – Nechtělo se jí ze zamilovaného hnízda. I to u 

ní bylo ničím, že by z domkářů postoupili na sousedy. – I Očadlík 

vystřízlivěl ze své sousedské pýchy a už za týden koupený dům zas 

prodal z ruky a zpět koupil teplou svou chalupu. A ani tento kup a ani 

tento prodej se neobešel bez haldamášů.Očadlička myslila, že „krýv“ 

se jí v těle ssedne, tak ji to haldamášování dojalo.— 

Tak haldamášovala Habrůvka už od ostatků a nebude těm oslavám 

konce až do setí. 

  V hospodě je hotová burza. Bláha prodal dobrou krávu a sám nevěděl 

proč. Řekl jen, že byla moc smutná. „Tak je pořád smutná –“ vykládal 

– „že kdo se na ňu podívá, do pláče se nad ňó mosí dát . Dež ju žena 

dojila, vobrátila milá kráva decke voči ke stropu a tak hjí z nich tekle 

sluze jak fazule.“ 

  Franťólek prodal zas krávu, že nechtěla tahat. Rézinka jí říkal. Jel s 

Rézinkou z lesa s dřívím. Za panskou zahradou Rézinka pojednou že 

nepůjde. Proč, co ji to napadlo – Bůh to suď.  

  Viděl to Dóbek a vypravoval: „Jak dubové špalek vám stála – kámeň 

– skála - a hani nohó nehnula. Bil ju, pomáhal, za kola klačil, křičel, 

nadával, nadzvihoval vůz, za vohlávku ju vzal – nic.‘Rézinko, di! 

Rézinko, hni se!‘ - - pořád na ňu. Hale Rézinka že nepude. Némíň 

hodinu se s ňó mordoval, a Rézinka pořád jako z kameňa. – Najednó 

milé Franťólek před Rézinku a – buc na zem! Na kolena před ňó pad a 

povídá: ‚Hale Rézinko, dež ti tak pěkně prosím, deť se přeci jen hustrň 

nade mnó!- A tak měl ruce sepnutý jako ten svaté Hubert, dež klečel  

 

 

 

 

 

před jeleněm, a div nebrečel. A potem vstal, vopřel se vo klanicu a –

vje! - - A podívéme se! Rézinka zapjala a v minutě beli duma. - - “ 

  Franťólek s Bučkem prohaldamášovali při prodeji Rézinky pět litrů 

vína a málem že nedošlo mezi nimi k bouři. Ne pro Rézinku, ale za to, 

že Buček Franťólkovi řekl, že je „takové jeden Hergules“. 

  V napětí teď Habrůvku udržoval Prudek se svými koňmi – plnými, a 

přece lehkými grošáky – zrovna do kočáru. Na podzim koupil roční 

hřtíbata za tři sta rýnských, přes zimu je spravil tak, že zesílila a 

vyrostla jak lvi a z jara teď chtěl za ně už pět set. – Kupoval je hrabě, 

ale rozmýšlel se. – Jen jak Prudek s koňmi dopadne – jiné řeči nebylo. 

  I Ondruška prodával svou herku za padesát zlatých a nějak moc 

dlouho ji prodával; trvalo to již kolikátý den – nikdo nekupoval a 

každý jen se „ptal“. Seno a jetelinu Ondruška už skrmil a že na šimlu 

kupovat nebude a nemůže – to věděl nejen Ondruška, ale i jiní. Dá ji 

tedy o hodně laciněji. 

  „A haldamáš mosí bét, debech ji měl za šterecet prodat!“ rozkřikl se 

už zoufale. Ale ani za čtyřicet nebylo možno šimlu udat. 

  „No tož, Horbišku – přeci kupuj!S tém tvém šimlem – to bode jeden 

pěkné pár – Do kočáru je možeš zapříhnót a jezdit s nima po celým 

světě“ 

  „Šterecet rénskéch za koňa bech dal, hale co te máš, to néni kůň. To je 

koza – nebo psék – hale kůň to néni. Debe se tá kobela vohřebila, tak to 

mosíš hutopit, protože to nevodstaví. Deť je to žába, a ne kůň!“ 

  Ondruška svěsil hlavu a nějak sklesle na mysli pravil: 

  „No víš, Martine – tak vo mým koňovi nemluv! Huž seš tak trochu 

rozumem nadsaděné, že tak mluvíš. – Bévals rád, dež takovýho koňa 

měls - - Je to žebráček – věrná pravda -- - Šak  - taky žádný stovke za 

ňé nežádám, hani jé neprodávám panu hraběti. Staré je taky – je to 

pravda - patnást roků hjí huž je, hale vetáhne víc nežli tvůj valach. Jen 

se na svůj dobetek podívé! Deť huž ten tvůj valach hani na šimla 

nevepadá! Co jé máš, meslím kartáča neviděl. Huválené a žluté je jako 

kanárek a tak s ňém jezdíš do pola.  

  Horbišek jen tak opovržlivě pohnul hlavou na stranu a pravil: 

  „Nechlemté! - - Dež ta tvá chudera hutáhne vosum metráků, tak můj 

pes hjich hutáhne patnást. Co srovnáváš mýho valacha s tvó starobó? 

Můj valach hutáůhne víc za vocas než tvá šimla za chomót. - - A 

patnást že je hjí? Podívé se hjí na zube! Deť je huž tak stará, že hani 

lehnót nesmí, protože ví, že be víckrát nevstala! “ … 

 

Ukázka z knihy bratří Mrštíků Rok na vsi II



 

Dezinfekce  
 

 Konečně byla vykryta celá naše objednávka dezinfekce. Nyní 

máme k dispozici několik stovek litrů. Distribuce bude 

individuální podle potřeb jednotlivých domácností. Výdej na 

obecním úřadě každý den od 8:00 hod. do 10:00 hod. a 

v pondělí i od 15:00 hod. do 17:00 hod.  Nádobu s sebou. 

Po dohodě dezinfekci přivezeme.  

 
 

Obecní sál 
 

  Oprava sálu  je v plném proudu.  Je provedena demolice a 

nová výstavba zadní části, jeviště je upraveno a hotová je i 

chodba k sociálkám a skladu. Částečně jsou hotové odpady, dále 

pokračují práce vodo-topo, elektrikářské a samozřejmě 

zednické.  

 

 

Požární nádrž (Panský rybník) 
 

  7. dubna jsme obdrželi z ministerstva zemědělství souhlas se 

zadáním  akce a příslib dotace. Vzhledem k tomu, že má být 

oprava hotova do konce letošního roku, tak musíme ihned začít 

s „papírovou“ přípravou. Administrace, výběrové řízení atd.  

 

 

Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané,  
 

situace, ve které se nachází naše republika a vlastně celý svět, není pro nikoho radostná. Nemoci všeobecně vnímáme jako něco nežádoucího, 

něco, čeho chceme být ušetřeni. Bohužel  globalizovaný svět nepřináší jen pozitiva, ale i negativa. A právě nynější situace s COVID -19 

ukazuje, jak rychle se nás může dotknout problém, který začal až v Číně. Vláda ČR přijala určitá opatření, na která můžeme mít odlišný 

názor,  můžeme či nemusíme se s nimi ztotožnit. Je to ale odpovědnost vlády a čas ukáže, zda postupovala správně.  Zatím nikdo v naší 

republice takovou situaci řešit nemusel, neexistuje s tímto žádná zkušenost. Proto Vás žádám, abychom vydrželi  a snad se co nejdříve 

vrátíme k normálnímu životu.  Děkuji všem, kteří se zapojili do pomoci spoluobčanům, pomáhají s nákupem, šijí roušky apod.  

  První zpravodaj v roce vychází vždy před Velikonocemi.  Nyní je tomu také tak. A i když jsou určitá omezení a nálada není nejlepší, tak si 

užívejte volna a čerpejte sílu do dalších nelehkých dnů. Přeji Vám v rámci možností co nejklidnější prožití nadcházejících svátků 

velikonočních a pevné zdraví.    

 

                                                                                                                                                                                                           Libor Veverka   
 

 

Zprávy OÚ 

 
 

 

 

 
                                                                                     

                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura  -  škola  -  sport 
 
 
 
 

 

 

Sběrný dvůr 
 

  Od soboty 18. dubna bude do odvolání otevřen sběrný dvůr, a 

to tak, abychom alespoň částečně umožnili zbavit se 

nejnutnějších odpadů a zároveň dodrželi stanovená pravidla pro 

pohyb osob. Proto bude návštěvní doba upravena a vyhrazena 

vždy jen pro část domácností podle čísla popisného. V dalším 

období předpokládáme, že bude otevřeno dle původního 

harmonogramu. 

 

Otevřeno bude v sobotu: 18. a 25. dubna,  a ve čtvrtek 30. dubna 

                                         16. a 23. května, a ve čtvrtek 7. května  

                                          6. června 

 

číslo popisné:     1 až 70         -  od 15:00 do 16:00 

 

                          71 až 140      -  od 16:00 do 17:00 

 

                          141 a vyšší   -  od 17:00 do 18:00 

 

Stále platí možnost dohodnout individuální otevření mimo 

uvedené termíny. 

 

 

Rozpočet obce na rok 2020  
 

 Příjmy 8.370.900,-Kč, výdaje 12.188.600,-Kč, financování 

3.817.700 Kč (zůstatek z minulého roku).  Největší výdaje 

v letošním roce budou na sál, požární nádrž a splátku úvěru.  

 

 

 
 

Základní škola 

Vážení občané, přátelé školy, 

 zimní měsíce jsou pomalu u konce a nás čeká závěr 3. čtvrtletí 

školního roku 2019/2020. Počátkem nového roku 2020 se událo 

několik zajímavých akcí. Další důležité a zajímavé akce nás také 

teprve čekají. Společná práce všech pedagogických pracovníků 

naší základní i mateřské školy vede k úspěšnému naplňování 

cílů, které jsme si vytyčili.    
  V lednu po vánočních prázdninách jsme se mohli společně se 

 

 

seniory potkat na již tradičním “Tříkrálovém koledování”. Zimní 

období bylo protkané plány na sportovní akce. 9. 2. - 14. 2. 2020 

proběhl zimní lyžařský výcvikový kurz ve ski areálu Karlov v 

Jeseníkách.   I přesto, že se letošního kurzu zúčastnil menší 

počet žáků, nesl se v pohodovém duchu a náležitě jsme si ho 

užili. Ačkoliv nám zpočátku počasí příliš nepřálo, lyžařské 

podmínky se postupně zlepšily a všichni žáci se tak naučili 

lyžovat a úspěšně absolvovali závěrečný slalom. První stupeň 

měl naplánovaný kurz v Němčičkách, avšak nepřízeň počasí 

tento plán překazila. Podobně tak i bruslení v Dambořicích, 

které bylo plánováno na konec února.  
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola 
 

  Školní rok nám rychle utíká a už s dětmi vyhlížíme jaro a 

sluníčko. I přesto, že jsme si zimních radovánek vůbec neužili, 

tak při procházkách s radostí pozorujeme první vykukující 

kytičky. Ale nebudu předbíhat a vrátím se k zimě. V prosinci 

proběhla sportovní akce: „Tančí celá škola,“ kdy děti z MŠ 

navštívily budovu základní školy. V tělocvičně pro ně byla 

naplánována akce zaměřená na pohyb a tanec. Děti si to velmi 

užily. Opět se potkali kamarádi z Nikolčic a z Divák, krásně si 

společně zadováděli díky celorepublikovému projektu Tančí 

celá škola. Velké nadšení dětí pokračovalo návštěvou budovy 

školy MŠ Nikolčice, kde si společně děti z obou školek mohly 

pohrát, prozkoumat hračky a prostředí Nikolčických kamarádů.    

Základní škola a Mateřská škola Nikolčice se zapojila do 

přeshraničního projektu EduSTEM. Projekt je zaměřen na 

podporu badatelských činností u dětí v mateřských školách v 

oblastech STEM v propojení s německým jazykem. STEM 

(Science, Technology, Engineering, Mathematics). Výuka 

německého jazyka probíhá v MŠ Diváky. 

 Aktuální informace k zápisu do MŠ jsou na webu školy. Zápis 

je určen i pro děti, které nastoupí v lednu 2021.  

V květnu zveme širokou veřejnost na akci Školní akademie, kde 

děti jak z MŠ, tak i ze ZŠ předvedou své kulturní vystoupení. A 

pak už se budeme těšit na výlet. Dne 4. 6. 2020 je naplánovaná 

exkurze na ekofarmu Jalový dvůr nedaleko Heršpic.  Na děti zde 

čeká půvabné venkovské prostředí, prohlídka statku, projížďka 

koňským povozem a množství domácích zvířátek. Děti se 

mohou těšit na koně, oslíky, ovečky a další hospodářská zvířata, 

která se volně pasou v krásné přírodě.  Pro děti je připraven 

bohatý  interaktivní program přizpůsoben jejich věku.  

  Provoz MŠ v době letních prázdnin bude pokryt od 1. 7. – 10. 

7. 2020, a to MŠ Nikolčice od 1.7. - 3. 7. 2020 a MŠ Diváky 7. 

7. – 10. 7. 2020.   

  Od 2.3.2020 probíhá v obou školkách dodržování hygienických 

zásad v době zvýšeného výskytu respiračních onemocnění. Na 

toto opatření navazovala názorná přednáška v obou MŠ o tom, 

jak si správně mýt ruce a jak ruce otírat dezinfekčním 

prostředkem.  

Závěrem Vám chci za kolektiv pedagogických i 

nepedagogických pracovníků MŠ popřát krásné dny a hezké 

blížící se Velikonoční svátky. 

Ing. PetraVávrová 

 
 

TJ Diváky 
 

5. 4. 2020  Neděle  
15:30  

Diváky - Šitbořice B  

12.4. 
2020 

 

Neděle  
13:15  

Pouzdřany B - Diváky  

19.4. 
2020  
 

Neděle  
16:00  

Diváky - Velké Pavlovice C  

26.4. 
2020  
 

Neděle  
10:30  

Velké Němčice B - Diváky 

3. 5.   
 

Neděle  
16:30  

Diváky - Zaječí B  

9. 5.   
 

Sobota 
14:00  

Rakvice B - Diváky  

17.5. 
2020  
 

Neděle  
17:00  

Milovice - Diváky  

24.5. 
2020  
 

Neděle  
17:00  

Diváky-Hustopeče 
B/H.Bojanovice  31.5. 

2020  
 

Neděle  
17:00  

Pavlov - Diváky  

7. 6.   
 

Neděle  
17:00  

Diváky - Velké Hostěrádky  

14.6. 
 

Neděle  
10:00  

Přibice B - Diváky  
 

V současné době jsou přerušeny veškeré soutěže FAČR do 

odvolání ! 
Aktuální informace k zahájení soutěže budou zveřejněny na 

stránkách www.fotbal.cz 

Plánujeme: 

Oprava podlahy v kabině hostů 

Nátěr střechy 

Pálení čarodějnic 

Fotbalový zápas Dědina – Záhumna 

O termínu, případně zrušení připravovaných akcí vás budeme 

informovat pomocí plakátů. 

                                                                                  Jaroslav Hekl 

 

  Ve čtvrtek 27. 2. 2020 se naše žákyně zúčastnily již tradičního 

turnaje v přehazované, který probíhá v Břeclavi. V silné 

konkurenci dívky dosáhly na krásné 4. místo. O den později 

28. února pořádala naše škola soutěž ve skoku vysokém- tradiční 

Nikolčickou laťku, které se vedle našich žáků zúčastnili také 

žáci ZŠ Šitbořice, ZŠ Velké Němčice a ZŠ Dolní Věstonice. 

Celkem se závodilo v šesti kategoriích, přičemž v pěti z nich se 

naši žáci umístili na stupních vítězů. 9. března 2020 byla 

zahájena plavecká výuka pro 2. a 3. ročník. Všem žákům 

děkujeme, že se sportovních akcí účastní a vítězům srdečně 

gratulujeme. 

  9. března 2020 se uskutečnila “Škola na nečisto” pro budoucí 

prvňáčky. Škola je opět zapojena do projektu “Sportuj ve škole”, 

který probíhá každý týden pro žáky prvního stupně. V oblasti 

kariérového poradenství je naše škola i nadále zapojena 

v projektu C4P. V rámci tohoto projektu navštíví v průběhu 

měsíce dubna žáci 8. ročníku Úřad práce v Břeclavi a žáci 9. 

ročníku jednu ze středních škol v Brně. V rámci projektu je ve 

škole poskytován i kroužek německého jazyka.  

  V projektu POLYGRAM se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili 

výuky na SOU Hustopeče v rámci podpory polytechnické 

výuky. Z projektu Šablony II, byly pořízeny tablety do školní 

družiny Nikolčice, Diváky a žáci se mohou zdarma zúčastnit 

během provozu ŠD podpory ICT.  V neposlední řadě bychom 

rádi poděkovali za přednášku o prevenci mytí rukou panu 

Jaroslavu Matýškovi.  Připravujeme tradiční “Nikolčickou lyru”. 

Velkou akcí pro veřejnost bude “Školní akademie”, která se 

uskuteční dne 14. května 2020 od 17 hodin. Po loňských 

“Nikolčických hrách” se letos uskuteční “Zelenické hry”, na 

které se jako škola vypravíme ve dnech 21. a 22. května. Těšíme 

se na setkání s našimi slovenskými partnerskými školami. Pak 

už nás čeká poslední školní měsíc červen. Od 7. do 12. června 

2020 se uskuteční “Škola v přírodě” na Malé Morávce. Opět 

očekáváme velký zájem o tuto akci. Žáci se už teď velmi těší.        

Ke konci školního roku opět proběhne fotografování 

jednotlivých tříd a také jednodenní školní výlety s třídními 

učiteli. Školní rok opět zakonči ročníkové práce našich žáků 

deváté třídy. Pak už žáci i učitelé uzavřou školní rok a odnesou 

si svá vysvědčení.  

Na webových stránkách školy jsou aktuální informace k zápisu  

do 1. ročníku. 

Od středy 11.3. 2020 dochází k mimořádné situaci, kdy 

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o přerušení výuky na  

školách. ZŠ Nikolčice, školní družiny a školní klub budou tedy 

od středy 11.3. uzavřeny do odvolání. Bližší informace naleznou 

rodiče na webových stránkách školy. Termín opětovného 

otevření školy bude upřesněn dle aktuální situace. 

 

Závěrem bych chtěla všem popřát klidné prožití velikonočních 

svátků a hlavně hodně zdraví.  
 

                                         Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy  

 

 

Školní družina  
  Po vánočních prázdninách nás ve školní družině v obou 

odděleních čekaly akce např. Pexesový král, Čajové odpoledne s 

pohádkou, Superstar, Maškaráda, soutěž v Piškvorkách.  Celý 

měsíc březen se věnujeme akci Kniha je můj kamarád. V rámci 

této akce pořádáme soutěž v recitaci, čteme si, tvoříme komiksy, 

obaly knih a záložky pro občany obce Nikolčice a Diváky. Tyto 

záložky předáme knihovnicím paní Mgr. Michaele Rabovské v 

Nikolčicích a paní Evě Veverkové v Divákách, které je budou 

nabízet občanům v místní knihovně, kam se také chystáme.  Od 

2. pololetí začal kroužek Tablety v ŠD, který je pro děti zdarma 

a je hrazen z projektu Šablony II. Pokračovat budeme i v 

projektu Měsic školních zahrad. Zvelebíme si vchod do školní 

družiny, kde si vysadíme různé druhy květin a bylinek. Čeká nás 

ještě spousta práce!!! 

                                                                             Ilona Honzíková 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Rok 2020 

 

Ú daje uvedené ve společenské kronice jsou od 1.1.2020 do 30.4.2020 
 
 

   

Narození:                                    Sňatky:                                        Úmrtí :                                                                                                                
 

Valerie Rosívalová                                   Božena Komárková 
 

Blahopřejeme jubilantům : 
 

 

 

 

 

 

 
 

              

 

 

                                       
 

 

 

 

Termín uzávěrky dalšího čísla : 1.8.2020 
Na vydání tohoto čísla Zpravodaje spolupracovali: Marie Němečková, Radka Prokešová, Mgr. Jitka Gebauerová, Libor Veverka, Markéta Rosívalová, Jana Kobská, Ing. Petra 

Vávrová, Ilona Honzíková, Tereza Kobská, Jaroslav Hekl. 

 

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

Leden:  
62 let    Vodáková Lydie  

71 let    Mrhal Rostislav  

83 let    Guldan Zdeněk                

95 let    Ryšavá Marie 

 

     

 

 

 

Únor: 
60 let    Komárek Rostislav 

62 let    Rozsívalová Albína 

65 let    Čuta Jaromír   

66 let    Pokorná Marie 

67 let    Komárek Jaroslav 

72 let    Skřivánková Ludmila 

74 let    Tesařová Květoslava 

74 let    Zdražilová Zora  

77 let    Kilingerová Zdeňka 

80 let    Hájková Ludmila 

85 let    Tesař Miloš 

 

 

Březen: 
 

60 let    Valíček Josef 

61 let     Zhejbal Antonín 

63 let    Trojan Pavel 

65 let    Gloc Miloš 

65 let    Jiří Bínek 

66 let    Sáčková Ludmila 

68 let    Nasadilová Věra 

69 let    Kleinová Eliška 

69 let    Čečil Jan 

71 let    Střelcová Helena 

77 let    Čuta Rostislav 

82 let    Hájek Antonín 

84 let    Suchánek Stanislav 

87 let    Neugebaur Jaroslav 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Kulturní komise 
 

Vánoční tvoření 
 

  Poslední kulturní akcí roku 2019 bylo, jako již tradičně, 

vánoční tvoření, které bývá spojeno s vystoupením dětí z 

mateřské školy. Paní učitelky s dětmi nacvičily tanečky, 

básničky a písničky, které se všem moc povedly. Následovala 

dílna, kde děti vyráběly jednoduché vánoční dekorace, kterými 

si mohly vyzdobit dům, případně ozdobit vánoční stromeček. 

Akce se povedla a po dvou příjemně strávených hodinách v sále 

jsme se vydali domů vstříc vánoční pohodě, těšíc se na příchod 

Ježíška. Děkujeme paním učitelkám za organizaci vystoupení a 

rodině Flesarové za pomoc s tvořením dekorací.  
                                                                      

                                                                      Markéta Rosívalová 
 

 

Masopust  
 

  Také letos prošel obcí masopustní průvod, sice byl  trochu 

menší, ale byl!  Počasí přálo, výslužka byla opět bohatá. 

Vzhledem k rekonstrukci sálu jsme tentokrát obchůzku zakončili 

v pohostinství. Svařák byl uvařený, dobroty nachystané a 

hodování mohlo začít! Tak se jedlo, pilo a všichni přítomní se 

dobře bavili až do večerních hodin.  
                                                                           

                                                                            Radka Prokešová 

    

 

 
 

 

 

Den pro ženy 
 

  V sobotu 7. března 2020 proběhl další ročník „Dne krásy“ pro 

ženy. Tentokrát neprobíhaly žádné kosmetické úpravy, tak jak 

jsme byly zvyklé z předešlých ročníků, ale nově byl uspořádán v 

duchu mini bazaru. Všechny účastnice mohly donést oblečení, 

kosmetiku a módní doplňky. Ceny byly lidové, přímo za 

hubičku. K poslechu a k hledání toho správného úlovku nám 

hrála příjemná hudba, nechybělo ani malé občerstvení a na závěr 

všechny ženy obdržely malou pozornost. Každá z přítomných si 

na této zdařilé akci vybrala pár nových kousků do svého šatníku. 

Už teď se těšíme na další babinec. 
 

                                                                                   Jana Kobská 
 

 
Dětský karneval 
 

  Ještě než jsme se rozloučili s naším starým sálem, uspořádali 

jsme pro děti pohádkový karneval. Na začátku jsme se roztančili 

a protáhli, pomohli jsme Popelce roztřídit hrách a čočku v 

podobě míčků, porazili draka pomocí mečů a naučili se společně 

žraločí tanec. Každé ze zúčastněných dětí si odneslo balíček 

dobrot a balónek vytvarovaný podle jejich přání. Děkujeme 

všem krásným maskám za účast a budeme se těšit jaké masky 

uvidíme příště.  

                                                                               Tereza Kobská 
 

 

 

Duben: 
64 let    Poláček Dalibor 

67 let    Koukalová Marie 

68 let    Nasadil  Josef 

69 let    Böhm Vlastimil 

70 let    Matýšková Oldřiška 

71 let    Střelcová Jindřiška 

73 let    Petráš František 

74 let    Vondrášková Libuše 

77 let    Bezděková Marta 

80 let    Kilinger Jan  
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