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Štědrý den 
A byly tu šťastné, veselé vánoce, svátky všech malých i 
velkých dětí – týden radostného míru a pokoje všem 
lidem dobré vůle. Krev příjemněji proudí, veseleji hledí 
oči, prsa oddychují, jako by z vězení se ocitla náhle na 
božím světě. S takovou počal vánočních hodů první den. 
Z zčernalých komínů k pomněnkovému nebi řídkým 
vzduchem přilehuje plavý kouř. Není střechy dnes, která 
by nedýmila. Pod křidlicí i teplými došky – všude milo, 
všude plno kutění, praská oheň, zvoní hmoždíř, kořením a 
dýmem voní celá dědina. K polednímu, když severák 
ztichnul, zkalil se obzor, za mraky schovalo se slunce a 
z nebe, jako boží by to byla vůle, aby do bíla si lehlo 
nebes děťátko, snesla se krásná běl čistého sněhu. Sypal 
se hojně shůry andělský ten prach a za hodinu hříšnou 
Habrůvku v nebeské té zdobě nevinnosti nikdo by byl ani 
nepoznal. Jak se dovedla udělat běloučká! Teprv k večeru 
přestalo sněžit a dědinou zavládlo přísné ticho očekávání. 
  Otevřely se dveře židovy krčmy a s mrakem husté páry 
vyvrátilo se  v krásnou běloučkou noc vysoké, hranaté 
tělo: Beránek Matouš. Ohromným, jak těžká křídla 
plápolajícím kožichem rozehnal se zprvu na několik stran 
a teprve potom hledal pod sebou bílou zem, aby namířil a 
přešel na potoce lávku. Nějak pod ním ubíhala mrška, jak 
živá vzdouvala se a propadala, ale přešel ji přec, když byl 
na protějším břehu, s úsměvem ohlédnul se po ní a 
pohrozil jí pěstí: „A te jedna – hehe- meslíš, že ti 
nepřendu – pravda?“ Jeho Mařka dostala dnes na Štědrý 
den tři rýnské z úroků jakési školní nadace po staré 
hraběnce, které nikdo neznal, ani lidé nejstarší. Tři 
rýnské! Oči Mařčiny třpytily se víc něž stříbrné ty 
zlatníky, když je dnes ráno pan rechtor kladl do umrzlé 
ručky dítěte. V prvním návalu radosti – ořechy, jablíčka 
z kláštera, křížaly, všecko rozdělila dětem sousedů.  
Maminka nakoupila mouky, mléka, tvarohu i rozinek, 
trnek, měch zemáků na zádech přinesla odkudsi z 
„dědiny“ a na svátky snesla do chaty i kávu a cukr, 

poplatila dloužky --- nikdo by ani nevěřil, co všechno se 
dá uhradit a opatřit za pouhé tři rýnské. Zbyly jí všeho 
všudy tři desetníky a za ty šel Beránek oslavovat narození 
Krista do židovy krčmy. Do svátků ležel, na Štědrý den 
ozdravěl a po svátcích lehne zas. Ještě jednou se obrátil, 
pohrozil můstku a Ohavou dožábral se k Studýnkově kuti, 
kde nesčíslná rodinka kulhavého mistra slavila večer 
Štědrého dne. V zámku, kde všechna okna do jednoho 
dnes svítila – dohasínal zářivý, bohatými dary obklopený 
strom. 
   Veseleji bylo u Jurčáků v chaloupce. Měli k večeři 
hubnou  máčku s knedlíky. Jurčák zapálil si po večeři 
dýmku a s úsměvem přihlížel od kamen ke stolu, kde pět 
svých dětí podělovala matka řehtavými ořechy a suchými 
křížalkami. Ještě jí několik ořechů zbylo, ty skřoupne 
sama, až umyje nádobí. V tom děti se vzbouřily a ihned 
zase ztišily. Rány. „V zámku střílajó!“ Jásavě, ztišenou 
dědinou do jasné noci odkudsi z hlubiny návsí překrásně 
se rozléhalo pastýřovo troubení. V oknech míhaly se živé 
stíny, vrzala dvířka chaloupek, bosé děti vystupují na 
zápraží a kdekomu v uších zvoní známá píseň vánoční: 
„Pastýři! K Betlému pospěšte, Bohu se klanějte, 
spěchejte!“ 
   Krásná, svatá noci vánoční! I sebetěžší  hřích 
malomocně zalézá před velikým mírem svaté tvé duše a 
není tvora, v jehož nitru i za nejčernější tmy nesvitla by 
aspoň jedna bílá tvoje hvězdička. Dozněly slavnostní rány 
– dozpívala pastýřova trubka svoji koledu. Pohasly 
světlušky oken. Pokoj lidem dobré vůle! Habrůvku už 
dávno kolébal v svých loktech bílý, světlý sen. Dědinka 
spí.. Jasnými údery srdce bije v zvon. Dvanáct. 
Měkounce, sladce, jako ze sna rozhlaholila se vysokými, 
lehoučkými zvuky křídlovka nanovo. Rozdřímaná mysl 
jen nejasně vnímá snivě jak z nebeské dálky se nesoucí  
vysoký – dědinkou rychle jak na poplach se šířící ohlas 
divukrásných pastorál. 
 
Ukázka z  knihy bří Mrštíků Rok na vsi  I                                                                          
(zkráceno)                                                                          ně                            



Slovo starosty 
 
Každému z nás se při slově zima vybaví úplně něco 
jiného. Ti starší, nebo chcete-li dříve narození, 
vzpomenou na vysokou sněhovou čepicí přikryté malebné 
domky, zasněžené lesy a políčka. A také na uhelné 
prázdniny, na kouřící komíny, a na ….  
  Vybaví se  samozřejmě i vzpomínky na vánoce. Na 
stromeček, dárky, ale hlavně na obrovskou rodinnou 
pohodu a klid. Rádi říkáme, že dnešní uspěchaná doba nás 
o mnohé ochuzuje. Je to jednoduché  konstatování, ale 
není pravdivé. Není to vina  uspěchané doby, ale 

uspěchaných lidí. Se zimou jako ročním obdobím je 
spojen i jeden velký konec a ještě větší začátek. 
 Konec roku starého a začátek roku nového. 
…………………………………... 
 
Vážení spoluobčané,     
přeji Vám klidné prožití vánočních svátků a do  Nového 
roku 2004 Vám přeji zdraví a  spoustu životní  energie.  
 

 
                                                                    Libor Veverka  

 
 

Zprávy OÚ 
Obrázky  do tohoto  vydání Habrůvky 
namalovaly děti ze školy.  Nádherné barevné 
originály můžete vidět ve škole na nástěnkách, 
některé jsou k vidění i v knihovně. Náš občasník 
vychází jen černobíle, ale ani ztráta barvy těmto 
obrázkům nic neubrala na půvabu. V dalších 
číslech  uveřejníme  obrázky od dětí,  na které se 
dnes nedostalo. 
 

Zámek 
 
Největším problémem pro kraj je snaha vybudovat 
v Divákách domov pro důchodce. Kraj totiž neslyší na 
slovo důchodce. Nastoupená cesta v oblasti sociální 
politiky pro seniory  na kraji nepočítá téměř  se žádnými  
výdaji. Těch  ústavů  sociální péče, které kraj získal 
převodem ze státu, se chce zbavit. Nemít starost o 
důchodce, o nemocnice, o školy, o nic. Potřetí je radou 
JMK navržen prodej zámku. Tentokrát radní Poledňák na 
tiskové konferenci JM kraje přišel s konkrétním nápadem. 
Dovede si představit v Divákách sídlo „nějaké“ firmy.   
Nyní je vyvěšen záměr prodeje schválený radou, přijímají 
se nabídky. Poté rada tyto nabídky vyhodnotí a tu 
nejvýhodnější ?!? předloží zastupitelstvu ke schválení. 
Předpokládám že to bude již na prvním zasedání v příštím 
roce. Tuto situaci se budou snažit krajští představitelé 
vyřešit co nejdříve, protože na podzim 2004 jsou nové 
krajské volby a tam se počítají i hlasy důchodců. 
               
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Anna Rausová, 1 třída 

Oprava veřejného 
osvětlení 
 
V listopadu letošního roku proběhla nákladem 200 tis. Kč 
oprava zbývající části veřejného osvětlení v obci. Dotace 
na tuto opravu byla 70 tis. Kč oproti požadovaným 120 
tis. Kč, takže z obecního rozpočtu jsme zaplatili 130 tis. 
Kč. Vyměněny jsou i dva rozvaděče které byly na 
sloupech, třetí u staré pošty je pod střechou, proto není 
nutná jeho výměna. Ovládání osvětlení je vyřešeno 
čidlem, které automaticky zapíná a vypíná osvětlení podle 
intenzity venkovního světla. Podařilo se také zajistit u 
JME výměnu venkovního vedení od transformátoru na 
Horním řádku až po kostel. Na této trase docházelo při 
silnějších větrech ke zkratům. Stejný problém je i někde 
na dolním konci. Pokud se vám  podaří  uvidět  místo, kde 
s těmto zkratům dochází, dejte mně prosím vědět. 
            
 
 
 

                                                   Žaneta Kiliánová, 3 třída     



Odpady 
 
Od nového roku dojde v odpadovém hospodářství 
k několika změnám. Změní se svozový den. Místo čtvrtku 
to bude pondělí. První svoz bude hned 5. ledna, ostatní 
termíny jsou uvedeny na konci tohoto článku. Další 
změnou bude již dříve oznámený pytlový sběr PET lahví. 
Při placení poplatku za svoz a třídění odpadů (cena je 
stejná jako byla v roce 2003 tj. 300Kč na osobu) vám 
budou předány plastové pytle. Na jednu osobu a rok 4 
pytle bílé – na PET láhve, 1 pytel modrý na papír. 
V termínech které uvádím také na konci článku se 
naplněné pytle přistaví vedle popelnice, traktorem je 
svezeme na sběrný dvůr a odtud je odveze firma Hantály 
k recyklaci. Kontejner u obchodu samozřejmě zůstane. 
Plné pytle je možné odnést i na sběrný dvůr. Od roku 
2004 nebudou vyvezeny ty popelnice nebo pytle, které 
budou  obsahovat tříditelný druh odpadu. Pozor na PET 
láhve, sklo, papír (noviny, časopisy), kovy, …. 
Od června 2003, co jsme zapojeni do systému sběru a 
třídění „Ekokom“,  dostala obec už více jak  7,5 tisíce 
Kč.Tyto peníze jsou zpětně použity do odpadového 
hospodářství. Díky tomu, že třídíte odpady a využíváte 
sběrného dvora, nemusíme přistupovat ke zdražování. 
Ovšem ne všichni tuto situaci chápou a tak se stále 
objevují hromádky na místech, kam vůbec nepatří.  
 
Termíny svozů odpadu na rok 2004: 
 
LEDEN  5.,19.     
ÚNOR   2.,16. 
BŘEZEN 1.,15.,29. 
DUBEN  12.,16. 
KVĚTEN 10.,24. 
ČERVEN 7.,21. 
ČERVENEC 5.,19. 
SRPEN  2.,16.,30. 
ZÁŘÍ  13.,27. 
ŘÍJEN  11.,25. 
LISTOPAD 8.,22. 
PROSINEC 6.,20. 
 
Pytle budou sváženy: 
15. března 
24. května 
19. července 
30. srpna 
25.října 
20.prosince 

 
                                                                                Hana Divišová, 4 třída 

Informace JME 
Upozornění vlastníků a uživatelů nemovitostí na jejich 
povinnost odstraňovat a oklešťovat stromoví v blízkosti 
elektrických vedení ve správě a majetku JME, a. s. 
 
Zákon č. 458/2000 Sb. ukládá vlastníkům nemovitostí 
povinnost odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné 
porosty tak, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz 
energetického zařízení. V případě, že okleštění vlastník 
neprovede, mají podle výše uvedeného zákona pracovníci 
JME, a.s. právo vstoupit na nemovitost a provést okleštění 
stromů a dřevin sami. 
 
V měsíci lednu, únoru a březnu budou provádět 
pracovníci JME, a. s. v katastru naší obce pravidelnou 
kontrolu energetických zařízení. Součástí této kontroly je 
i provedení okleštění případně odstranění dřevin, které 
ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz energetického 
zařízení a které neodstranili vlastníci nemovitostí. Je tedy 
výhodné, aby si vlastníci nemovitostí provedli okleštění 
dřevin v měsíci prosinci tak, aby v případech, kdy   není 
možné při oklešťování dodržet  bezpečné vzdálenosti, 
mohli požádat pracovníky JME a.s. o vypnutí zařízení, 
nebo aby okleštění provedli pracovníci JME, a. s. v rámci 
kontrol v prvním čtvrtletí roku sami. 
Každý, kdo oklešťuje stromoví rostoucí v blízkosti 
energetického zařízení, je povinen dodržovat  
bezpečnostní pravidla. Další informace vám budou 
poskytnuty  na zákaznické lince JME  840 111 333. 
 
 
 

Dar HZS Hustopeče 
 
Z astupitelstvo obce rozhodlo poskytnout účelový dar ve 
výši 3000 Kč městu Hustopeče, které sdružuje prostředky 
od ostatních obcí a firem v regionu na nákup 
termokamery pro HZS (hasiče) Hustopeče. Termokamera 
slouží k vyhledávání osob, nebezpečných předmětů např. 
propanbutanová  láhev, ohnisek požárů v silně 
zakouřených prostorách a při dalších záchranných akcích. 
Celková cena tohoto zařízení je 430 tisíc korun.  
 
 

 
                                                                                   Adam Hanák, 1 třída 
                    



                   

Kultura  -  škola  -  sport 
                              

 

Základní škola                              
Školní rok 2003-2004 byl na naší škole slavnostně 
zahájen v pondělí 1.září. Pravidelné vyučování potom 
započalo v úterý 2.září. V současné době má škola 177 
žáků v deseti třídách. Z tohoto počtu je 81 dívek a 96 
chlapců. Školu navštěvují žáci: z Nikolčic = 74, z Divák = 
49, z Křepic = 48, z Nového Dvora = 6. Průměrně chodí 
do každé z našich tříd přibližně 17 žáků. O děti se stará 13 
učitelů. Kladem učitelského sboru je to, že je již několik 
let stabilizovaný a nemění se. Velmi příznivě se jeví  i 
složení, když ho tvoří 6 mužů a 7 žen. Při škole pracují 
dvě oddělení školní družiny a jedno oddělení školního 
klubu. Škola má dále 5 správních zaměstnanců a jednu 
osobní asistentku pro integrované děti. Na škole pracuje 
dyslektická poradna. 
 
     V tomto školním roce se na naší škole vyučuje podle 
schválených vzdělávacích programů: Základní škola  - č.j. 
16847/96-2. Tyto učební plány jsou na II. stupni doplněny 
povinně volitelnými předměty. Hlavním cílem celého 
pedagogického sboru je, aby všichni žáci byli co 
nejkvalitněji vzdělávání a připravováni pro budoucí život 
na středních školách i učilištích. Současně všichni dbají 
na to, aby byla na škole vytvořena upřímná  a klidná 
atmosféra. 
  
  V období prázdnin jsme uspořádali tradiční prázdninový 
pobyt žáků a učitelů ve Svojanově u Poličky. Tato akce se 
velmi vydařila, zúčastnilo se jí 48 dětí. Starali se o ně 
učitelé naší školy: manželé Šlancarovi, manželé Chalupní, 
paní Nováková, paní Bínková a ze školy v Křepicích 
potom paní Rabovská. Dále pak pan Kaplan, paní 
Mikáčová a paní Tesařová. 
 
Také v tomto školním roce naše škola plánuje řadu 
naukových, uměleckých a sportovních soutěží: olympiády 
z hlavních předmětů, literární, pěvecké, jazykové a 
sportovní soutěže, turnaje v kopané, košíkové házené a 
další. Pokračujeme  také v pořádání akcí, které na naší 
škole mají dlouholetou tradici: Nikolčičcká lyra,Běh 
Nikolčickými stráněmi, Nikolčická laťka atd. Vše potom 

vyvrcholí v květnu, kdy ve dnech 27. –29. května budeme 
pořádat již 15. Nikolčické hry- mezinárodní soutěže 
vesnických škol v atletice, kopané a házené. Pro žáky dále 
připravujeme: plavecký a lyžařský výcvik, exkurze, 
výlety a další akce. Opět uskutečníme ozdravný pobytový 
zájezd dětí a rodičů v zahraničí a to začátkem června. 
Naším cílem bude pobřeží Chorvatska. O všech těchto 
záležitostech, akcích a výsledcích našich žáků Vás 
budeme pravidelně informovat v dalších číslech 
zpravodaje.  
 
Na závěr uvedeme informace o prázdninách a přijímacích 
zkouškách na střední školy a učiliště:  

- vánoční prázdniny: od 22.12.2003 do 2.1.2004 
- pololetní prázdniny: 30.1.2004 
- jarní prázdniny: 1.3. – 7.3.2004 
- velikonoční prázdniny: 8.4. – 9.4. 2004 
- hlavní prázdniny: od 1.7. do 31.8.2004 

Termíny přijímacích zkoušek: 
1. kolo – pondělí 19.4.2004 
2. kolo – čtvrtek 20.5.2004 
talentové zkoušky – 15. – 31.1.2004 
 

Školní rok bude ukončen ve středu 30.června 2004. 
 
Všem žákům, učitelům, rodičům a příznivcům naší školy 
přeji klidný a úspěšný školní rok 2003 – 2004. 
  
Ředitel školy: PaedDr. Jaromír Čuta 
 

 
                                                                          Jakub Němeček, 5 třída 
 



Z činnosti fotbalového oddílu 
 
Při hodnocení podzimní části sezóny 2003-2004 musíme 
říci, že tak špatný začátek jsme neměli již 5 let od roku 
1998, kdy jsme sestoupili do IV. třídy.  
 
Vždyť získat ze 13 zápasů pouhých 7 bodů za 1 výhru a 4 
remízy nemůže nikoho uspokojit. Rovněž tak počet 
vstřelených gólů, vysoce pasivní skóre a z toho 
vyplývající předposlední místo v konečné tabulce 
podzimní části.V čem tkví příčiny tohoto neutěšeného 
stavu? Samozřejmě v hráčích, jejich přístupu a 
odpovědnosti v trénincích, zápasech, dochvilnosti na nich 
a v neposlední řadě i v životosprávě. Rovněž trenéři by 
mohli být odvážnější, zejména v zápasech při změnách 
stylu hry i při vzájemném měnění míst jednotlivých hráčů. 
 Pozitivní je určitě to, že jsme 6 zápasů prohráli jenom o 
jeden gól a při troše štěstí mohl být nejeden nepříznivý 
výsledek opačný. 
Využíváme této příležitosti a vyzýváme bývalé hráče a 
příznivce, aby se zúčastňovali zápasů, zejména domácích, 
a zapojili  se aktivně při pomoci pořadatelskou službou 
(na každý domácí zápas musí být 5 pořadatelů + 
zdravotník) nebo jako pomezní rozhodčí. Výbor 
fotbalového oddílu na toto všechno vlastními silami 
nestačí. 
 
Závěrem nám dovolte, abychom Vám popřáli pohodu, 
dobré občanské soužití a našim fotbalistům lepší výsledky 
v následujícím roce. 
 
                    POZVÁNKA NA PLES  
 
Zveme Vás na společenský ples, který pořádá 
naše organizace v sobotu dne 24. ledna 2004. 
K tanci hraje kapela „Bez dechu“. 
 Přijďte  se pobavit a  přijít na jiné myšlenky. 
Vezměte s sebou dobrou náladu a ukažte, že se 
dovedeme ještě pobavit. 

 
 

Poděková
ní 
 
Před budovou 
Základní školy a 
Mateřské školy 
v Divákách probíhají 
postupné úpravy 
dětského hřiště. Na 
těchto úpravách se 
kromě pracovníků 
obecního úřadu 

podílejí též rodiče či prarodiče dětí s nárokem na odměnu 
pouze v podobě dětské radosti, která doufám přijde,až 
tyto úpravy budou..dokončeny. Prozatím alespoň 
skromné………… ……….                                                               
.                    “Děkuji“. 
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Vánoční koncert 
                           POZVÁNKA 
 
Ve čtvrtek 25. prosince v 15 hodin vystoupí 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v  Divákách  
s vánočním programem Chrámový sbor 
z Nikolčic.                                
                                          Vstupné dobrovolné. 
                                                                         lv 
 

Aktuální výsledky – podzim 2003-04 
Němčičky : Diváky 3:2 
Diváky : Ivaň               2:2    
Příbice : Diváky              2:1   
Starovičky : Diváky 2:2 
Diváky : Krumvíř 2:1 
Pouzdřany : Diváky 4:3   
Diváky : Starovice 0:0 
Nosislav : Diváky 2:1 
Diváky : Brumovice 1:2 
Křepice : Diváky  8:0 
Diváky : Pasohlávky 0:0 
Velký Dvůr : Diváky 4:3 
Diváky : Strachotín 0:3   
 
                                 Karel Stehlík, tajemník TJ  

Šamany show                            
Listopad byl pro děti a nejen pro ně 
zpestřen vystoupením 
kouzelnické rodiny 
Šamanů z Brna. Téměř půl 
druhé hodiny zábavy. 
Kouzla, iluze, nechyběl ani 
klaun. Kdo přišel, určitě nelituje 
času a peněz za dobrovolné 
vstupné. Ihned po vystoupení tři  
„dobrovolnice“   přepočítali kasu.  
Výsledek 2450Kč.  Peníze jsou určeny na dětské hřiště. 
Škoda, že se akce se svými dětmi zúčastnilo tak málo 
rodičů.  
                                                                                        lv            



Stolní tenis 
V naší obci v letošní sezóně opět funguje kroužek 
stolního tenisu, i když se potýká s problémem nedostatku 
dospělých vedoucích. V současnosti kroužek dívek 
navštěvuje deset dívek pod vedením paní Jany Glocové, 
kroužek chlapců s vedoucím Jindřichem Sáčkem 
navštěvuje jedenáct chlapců. Dospělí zájem o pravidelné 
tréninky zatím neprojevili, chtěli by si sice občas jen tak 
zahrát, ale odpovědnost za vedení nikdo nechce přijmout. 
Chtěl-li by někdo něco na současném stavu v dobrém 
smyslu slova změnit, ať se prosím přihlásí. Vedoucím za                      
jejich strávený čas děkujeme. 
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                      POZVÁNKA NA TURNAJ  
 
V sobotu 27. prosince 2003 proběhne v sále OÚ 
v Divákách VÁNOČNÍ  TURNAJ ve stolním 
tenise, v kategorii do 15 let a do 99 let. 
Startovné – 20Kč ( jen   kategorie nad 15 let)  
Přihlášky hráčů  ve  13 hodin. 
 
                                                                                    ag 
 

Kondiční 

   cvičení 

      pro ženy 
 
 
Jmenuji se Lenka, a ráda bych Vás pozvala na večerní 
kondiční cvičení pro ženy, které probíhá každé úterý a 
čtvrtek od 18:30 hodin v tělocvičně místní školy. 
Toto cvičení se stalo již tradičním vyplněním volného 
zimního času pro každého, kdo si chce alespoň trošku 
protáhnout své tělo. Jde spíše o cviky zaměřené na 
protažení těla, zlepšení kondice a posílení svalstva. 
Atmosféru doplňuje uklidňující hudba.  
První krůčky nebyly jednoduché a měla jsem tak trochu 
strach z reakce. Letos cvičíme již třetím rokem a jsem 
mile překvapená zájmem, a to nejen ze strany střední ,ale 
i mladé generace. Je příjemné stát před plnou tělocvičnou 
a vidět zájem o jakoukoliv činnost.Tyto chvíle 
nevyužíváme pouze k „trápení těla a svalů“, ale je to i 
možnost si  „poplkat“ a vzájemně se více poznat. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat starostovi obce 
Diváky a vedení Základní školy Nikolčice, kteří nám po 
vzájemné dohodě umožnili bezplatně využívat prostory 
tělocvičny.  
Chci také využít této příležitosti a pozvat Vás na naše 
cvičení. Každý z nás v průběhu vánočních svátků určitě 
přibere nějaké to kilo navíc, a tak přivítá možnost si 
zasportovat. Cvičení bylo přerušeno ze zdravotních 
důvodů, ale opět začínáme  6. ledna 2004. 
 
Těší se na Vás Lenka Guldanová 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Nikola Hájková, 4 třída                                                                                          Adam Čuta, 1 třída 



 
Čas vánoční 
 
Vánoční doba je čas zvláštním způsobem spojený s prožitkem lásky a míru. Tuto atmosféru Vánoc ještě podtrhuje řada 
zvyků a tradic, jako jsou koledy, štědrovečerní nadílka nebo vánoční stromeček. Povrchnímu pozorovateli se tento 
svátek musí jevit jako ryze citová folklórní záležitost. To je ovšem veliký omyl. Správně slavené Vánoce v žádném 
případě nejsou oním několikadenním útěkem od reality do sentimentality, jak je bohužel chápe řada i našich bližních. 
Naopak, jsou to dny, kdy se krásným způsobem spojují prožitky a zvyky s připomenutím si centrálního okamžiku dějin 
spásy – vtělení Boha. Tím, že na sebe vzal Bůh naše lidství, nás mohl vykoupit (což je pro nás i důvod k radosti a také 
k projevům citu), ale připravil tím také poněkud obtížný úkol pro náš rozum (alespoň malinko pochopit, kdo to vlastně 
Ježíš je). Pokusme se v tyto dny, kdy budeme nasyceni atmosférou jesliček a koled, zamyslet také nad tím, co se to 
vlastně skutečně přihodilo, když se Bůh narodil jako člověk. 
 
Požehnané Vánoce všem svým farníkům a nejen jim, ale všem obyvatelům Divák přeje otec Jiří Topenčík 
 



Z kronik 
                                    
                                         
 

Kronika dívčí školy klášterní v Divákách. 
Založena r. 1893 
 
Školní rok 1893/4 
 

Dívčí škola zdejší zřízena jest r. 1893 šlechetnou pí 
Terezii Sengovou, vdovou po doktoru. Již před 11 lety a 
to r. 1882 založeny dobročinností paní výše jmenované 
jesličky pro dítky nemajetných obyvatelů v Divácích 
jakož i dětská zahrádka a pracovna ženských ručních 
prací pro dívky školu  navštěvující. Ústav svěřen správě 
ctihodných sester sv. kříže. Roku 1892 nastala pro velký 
počet dítek potřeba rozšířiti zdejší jednotřídní školu 
v dvojtřídní, čímž na chudé občany velký náklad 14.000 
zl. uvalen býti měl. I uvolila se spanilomyslná dobrodějka 
zříditi ještě v ústavě svém na vlastní náklad též obecnou 
školu dívčí. Že však nebylo možno ctihodným sestrám 
křížovým dosaditi sem zkoušenou učitelku, nabídnul 
ústav již založený školním sestrám III. Řádu sv. Františka 
v Mor. Třebové  s podmínkou, by školním rokem 1893/4 
otevřena dotčená jednotřídní dívčí škola. Nabídnutí 
přijato. Již 28.dubna  r. 1892 podána sl.c.k.z. školní radě 
žádost za příslušné povolení.  
Výnosem sl.c.k.zemské školní rady ze dne 10.května r. 
1892 č. 906 předloženy zákonité podmínky velev. pí. 
zakladatelce. Když pak tato ku všem ochotnou se býti 
vyjádřila, povolena výnosem c.k. zemské školní rady ze 
dne 27.června  1893 čís. 1417 jednotřídní dívčí školu 
v Divácích otevříti. Na školu tuto od svých představených 
dosazena ses. Aloisia Vysloužilová, které zároveň řízení 
ústavu odevzdáno bylo. Dne 16.srpna r. 1893 přibyly 3 
sestry, provázeny svou jenerální představenou, sestrou 
Aemilianou Bayerovou do Divák. Sestry byly tyto: Ses. 
Aloisia, učitelka a představená ústavu, ses. Otilie 
Ševčíková, pěstounka pro dětskou zahrádku a ses. 
Isentruda Sedláčková ku vedení domácnosti.  
Školní rok 1893/4 započal dne 1.září slavnými službami 
Božími a vzýváním Ducha sv. Pravidelně vyučovati se 
počalo dne 3.září. Zapsaných dítek bylo celkem 63, a to 
v I. odd. 11, v II. odd. 23 a III. odd. 29. Do mateřské 
školky zapsáno 64 dítek. Dne 4.října slavil ústav jmeniny 
Jeho Veličenstva císaře a krále F. J. I. obcováním službám 
božím ve fárním chrámu Páně. Podobně 19.listopadu byly 
žákyně s učitelkou svou přítomny mši sv. na oslavu 
jmenin Jejího veličenstva nejjasnější císařovny Elišky. 
Dne 15.října slaveny v ústavu jmeniny velevážené 
pí.zakladatelsky. Ve svatvečer toho dne shromáždily se 

dítky svátečně oblečeny v ústavě, kdež k účelu tomu 
věnci a květinami ozdobené světnici ku poctě 
spanilomyslné dobroditelky dvojhlasní píseň „Hle paní 
drahá slaví dne“ zapěly a pak nejprve dvě dítky z dětské 
zahrádky a pak ve sboru blahopřání své přednesly. Na to 
následovaly žákyně, které jednotlivě přání svá vyslovily. 
Téhož dne vyčastovány dítky z mateřské školky a druhý 
den opět žákyně chutnou svačinou a poděleny 
agnustkami. 
Dne 16.prosince odbyvána v ústavu slavnost vánočního 
stromku, již zúčastnil se důst.p.farář, velectěná pí. 
Sengová, rodina p.barona , obecní představenstvo a 
občané vůbec v hojném počtu. Nejprve přednesla žákyně 
A. Suchánková význam oslavy vánočního stromku, pak 
zpívána píseň „Co to znamená.“ Po ní následovalo ještě 
přednášek vánočních a básní, mezi nimiž zpívána vždy 
jiná píseň vánoční. Na to poděleno 12 nejchudších dítek 
celým oděvem, 122 dítek dostalo po dvou kusích oděvu a 
krom toho plný talíř rozličných lahůdek. 
Poslední den v roce, totiž 31.prosince dostaly A. 
Mayerova, A. Hajkova, Ž. Tieblova po 3 zl. stipendium 
z odkazu, jež vysoce urozená pí.hraběnka Everilda 
z Fribertu pro 6 pilných dítek k rozdání každoročně v týž 
jmenovaný den založila. 
Dne 15. dubna otevřeny byly u přítomnosti generální 
představené jesličky a odevzdány nově přibylé 
opatrovnici ses. Sarkandře Šněrchové. Přijato 13 kojenců 
a 11 dítek do stáří tří let. Dne 7.května odbývána 
náboženská zkouška. Dne 23.května poctil c.k. okresní 
školdozorce F. Krček ústav svou návštěvou. Byv přítomen 
ve škole vyučování mluvnici, počtům a čtení. Dne 9. a 
27.června podniknuta s žákyněmi II.odd. vycházka do 
přírody, kdež žákyně s rozličnými rostlinami 
seznamovány byly. Dne 14. července ukončen školní rok 
slavnými službami Božími a 15.července byla výstava 
ženských ručních prací. Kéž Bůh žehná mladičkému 
ústavu a zachová šlechetnou dobroditelku a zakladatelku 
jeho mnohá ještě léta!   
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Redakce Habrůvky přeje všem 
spoluobčanům spokojené a s láskou 
prožité vánoční svátky , hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů v novém roce. 
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