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Vážení spoluobčané,
rok se nám pomalu přehoupne do své druhé poloviny. V polovině se většinou
hodnotí, co se podařilo a co je potřeba ještě dotáhnout nebo zlepšit. Ve škole ale polovina kalendářního roku znamená velké hodnocení všech žáků, protože končí školní
rok. Většina je jistě se svými výsledky spokojena no a ti, kteří zjistili, že jejich úsilí
nestačilo na dobré výsledky jistě udělají všechno pro to, aby to další bilancování bylo
pro ně mnohem úspěšnější. Nyní se rozjedou na tábory, nebo s rodiči na dovolenou.
Dětem i Vám dospělým přeji příjemné prožití letních měsíců a načerpání nových sil do
dalších dnů. Přejme si, aby v klidu a pohodě proběhly i všechny letní akce, které se
budou o prázdninách v obci konat. Ať už to budou hody, motonálet nebo jezdecký
den, který se bude opět konat na „parkuru“.

Dění v obci
Dne 31. 7. 2018 končí ředitelce ZŠ a MŠ Nikolčice, Mgr. Gebauerové šestileté
funkční období na naší škole. Obec Nikolčice jako zřizovatel ZŠ a MŠ využila možnost danou zákonem a rozhodnutím Rady obce ze dne 21. 3. 2018 nevyhlásit výběrové
řízení na pozici ředitele školy a potvrdila Mgr. Jitku Gebauerovou ve funkci na dalších
šest let do 31. 7. 2024. Rozhodnutí obce potvrdilo i šetření České školní inspekce, jejíchž 7 inspektorů v květnu týden prošetřovalo „podnět“. Závěrečný verdikt inspekce
zní (stručně řečeno): „Nebyla zjištěna žádná závažná porušení zákona ani předpisů,
kterými se má škola řídit. Drobná administrativní pochybení, byla napravena neprodleně v průběhu inspekce.“ S koncem školního roku se loučí i někteří dlouholetí členové učitelského sboru, kteří odcházejí na zasloužený odpočinek. Jsou to, bývalý
dlouholetý ředitel školy PeadDr. Jaromír Čuta, Mgr. Květoslava Charvátová a Mgr.
Jan Homola. Tímto jim chci jménem vedení obce poděkovat za jejich dlouholetou práci a přeji jim do dalších let hodně zdraví a pohody. Spolu s nimi opouští naši školu i
koordinátor předškolního a mimoškolního vzdělávání Bc. Hana Pokorná. I jí bych
chtěl za vykonanou práci poděkovat a popřát hodně úspěchů na novém pracovišti. Nově byla do funkce zástupce ředitele pro předškolní a mimoškolní výchovu jmenována
p. Jana Čutová.
V době přerušení dodávky vody ve dnech 5. a 6. června bylo na vodojemu
v Šitbořicích provedeno přepojení obcí Nikolčice a Šitbořice na vodu, kterou distribuuje Vírský oblastní vodovod. I když se během přepojení vyskytly technické problémy a přerušení dodávky vody se neplánovaně protáhlo, chtěl bych Vám poděkovat za
vstřícnost a pochopení. Od 6. 6. byl přivaděč ve zkušebním provozu, kolaudace proběhla 26. června 2018.

V průběhu dubna a května byla provedena oprava plochých střech na tělocvičně
a škole. Tím by měl být odstraněn dlouholetý problém se zatékáním do tělocvičny.
Během července se bude ještě opravovat balkon u vchodu do školy.
Tento měsíc byla vyčištěna i část protipovodňovky ke Štukyním. Nánosy a usazeniny byly vybagrovány hlavně u záchytných stupňů. Vyčištění po celé délce nebylo
možné kvůli hustě nasázeným ovocným stromům, V budoucnu bude asi potřeba stromy prořezat, aby se dalo vyčistit celé koryto.

Krádeže v obci
Období dovolených a čas dozrávání úrody je dobou, kdy se množí pokusy vykrádání domů nebo automobilů. Toto se děje většinou v nočních hodinách. Proto chci
požádat všechny spoluobčany, aby si svůj majetek dostatečně zabezpečili a aby si při
odjezdu na dovolenou zajistili nějaký dozor nad svým majetkem. Mnohem více se
ovšem v tento čas vyskytuje tzv. „polní pych“, neboli krádeže na polích a záhumencích. Někteří lidé mají bohužel potřebu stále něco přenášet a převážet, nejlépe z cizího
políčka do svého sklepa. Tyto krádeže jsou páchány většinou za svítání nebo za soumraku a proto je možné, že pachatele někdo zahlédne. Je třeba si všímat všech podezřelých a neznámých osob, které se pohybují po naší obci a nebát se upozornit OÚ nebo Policii na tyto osoby.
Jiří Vacenovský
starosta obce

Kytičkový den – Liga proti rakovině
Ve dnech 16. a 17. května měli naši občané, v rámci akce „Český den proti rakovině“,
možnost zakoupit si na obecním úřadě žluté kytičky na podporu výzkumu a prevence
rakoviny. Tuto celonárodní veřejnou sbírku pořádala již tradičně nezisková organizace
Liga proti rakovině Praha. V naší obci sbírku zajišťuje místní organizace KDU-ČSL.
V letošním roce se v naší obci vybralo celkem 2.795,- Kč. Všem dárcům patří za jejich
štědrost velký dík.
Jiří Vacenovský
předseda MO KDU-ČSL

KULTURNÍ KOMISE
Vítej človíčku
Dne 15. dubna jsme přivítali nové občánky Nikolčic.
Jsou to tyto děti:
Ema Krejčí ...................................................................................... dcera manželů Krejčí
Lucie Majorová..................................................................... dcera manželů Majorových
Filip Šušna ...................................................................syn Hany Krejčové a Petra Šušny
Marie Nasadilová ................................................................ dcera manželů Nasadilových

Rodičům i dětem přejeme hodně zdraví a mnoho radostných chvil při jejich výchově.
za kulturní komisi Lenka Rabovská

Setkání seniorů
V neděli 20. května proběhlo tradiční setkání našich starších spoluobčanů v kulturním domě. Po přivítání a proslovu pana starosty jsme měli připraveno malé pohoštění a dárek ve formě publikace – Oděv a kroj obyvatel vesnic v Regionu Cezava. Na
úvod nám zazpívala naše spoluobčanka paní Šáchová. Dále následovalo vystoupeníNikolčických mužáků, kteří nás svým zpěvem naladili do odpolední pohody.
Pro velký ohlas z minulých let jsme opět pozvali Kozlaňáky z Kozlan,kteří nás
mnohokrát rozesmáli svými vtipy. Jejich muzika dovedla rozhýbat i hodně zatuhlé
klouby. Bylo velmi milé vidět, jak se parket plní tanečníky a rohy místnosti francouzskými holemi. Předem dohodnutý čas opět nestačil a kapela musela přidávat další písně. Těší nás, že se při takových akcích dobře bavíte a domů odcházíte s úsměvem na
tváři. Nakonec bych Vám chtěla popřát hodně zdraví a dobrých přátel kolem sebe.
Jménem kulturní komise Vám přeji hodně zdraví, štěstí.
Lenka Rabovská

Dětský den – „Pohádkový les“
V pátek 1. června jsme již tradičně oslavili dětský den, který pořádáme opět
společně s Mysliveckým spolkem. Na začátku cesty dostaly děti od Sněhurky nezbytnou mapku a pokyny na cestu do Pohádkového lesa. Na stanovištích děti potkávaly
pohádkové bytosti a plnily různé úkoly. Do mapky si zapisovaly získané indicie (písmena), které se na konci cesty spojily v nápis „Les Řáholec“. Pohádková cesta končila
na místní hájence. Zde si děti opekly špekáčky, dostaly limonádu a vydaly se hledat
ztracený Karkulčin košíček. Po dlouhém hledání ho objevily ve starém krmelci. To bylo radosti. V košíčku byly různé staré mince, sladkosti a jiná drobná překvapení. Každý si tak mohl vybrat, co se mu líbí.
Akce se opět vydařila a děti mají zase na co vzpomínat.
Děkuji všem členům „pohádkové“ kulturní komise. Dále Mysliveckému spolku
a ostatním pomocníkům.
za kulturní komisi Lenka Rabovská

KOSTELNÍ ZVONY
Zvony u nás v Nikolčicích mají dlouholetou tradici. Provází nás po celý život, aby nám
oznamovaly, upozornily, připomněly i svolaly
na mši svatou i poslední rozloučení. Poslední
zvony byly instalovány v roce 1968. Po desítkách letech zvonění a funkčnosti přestaly být
spolehlivé. Po zásahu blesku před lety vyhořela
elektroinstalace. Proto se zvonilo jen na mše.
Poslední dva roky probíhaly malé opravy mechanismu a elektriky, aby vůbec zazvonily.
Proto jsme se rozhodli pro generální opravu. Ta spočívá: nové šetrné motory,
elektroinstalace, šetrný mechanismus brzdění, výměna srdcí zvonů, která byla opotřebovaná. Proto můžete slyšet zvýrazněný tón zvonu. Proběhla oprava umíráčku, který je
zachovaný nejstarší zvon, přežil světovou válku. Proběhl zkušební provoz a nyní je vše
řízeno elektronicky.

Zvonění je nastaveno na každý den: ráno: ................................................................. 7:00
v poledne: ...................................................... 12:00
večerní klekání:.............................................. 19:00
nedělní mše:.......................................... 8:30 a 8:45
čtvrteční mše:.................................... 17:00 a 17:45
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří léta ručně zvonili umíráčkem na rozloučení s našimi občany a kteří se starali o chod zvonů a hodin. Za všechny aspoň Josefu
Bílkovi a Františku Vintrlíkovi. Především bychom chtěli poděkovat za finanční podporu obci Nikolčice, která přispěla částkou 70 000,00 Kč a honební společnosti Nikolčice, která přispěla částkou 10 000,00 Kč.
Za farnost Mgr. Jiří Topenčík a Marek Hirsch

MÁJOVÁ 2018
V sobotu 26. května 2018 se konala tradiční májová zábava. Za stárky děkujeme všem
rodičům, kteří se podíleli na letošní zábavě. Podle nás byla velice vydařená. Rádi bychom Vás pozvali na Jakubské hody, které se budou konat 27. – 29. července 2018.
Těšíme se na vás!

BABSKÉ HODY 2018
Sobota 16. června 2018 patřila opět Nikolčickým ženám a zábavě. Nikolčické
baby uspořádaly již 11. ročník Babských hodů. Letos nám počasí přálo a tak jsme se v
dopoledních hodinách vydaly ulicemi obce s harmonikou pozvat občany na odpolední
zábavu. Odpoledne diváci už čekali na krojovaný průvod před obecním hostincem a
společně v průvodu se přesunuli ke kulturnímu sálu, kde se pokračovalo v zábavě
dlouho do noci. K tanci a poslechu hrála dechová kapela Skoroňáci. Ve večerních hodinách vystoupil mužácký pěvecký sbor z Nikolčic, který se svým zpěvem přispěl
k dobré náladě. Kromě tance a dobré nálady zde nechybělo občerstvení.
Jako každý rok se tradičně konalo i půlnoční překvapení, tentokrát jsme se inspirovaly španělským flamencem. Nesmíme zapomenout poděkovat našim manželům,

dětem a přátelům, kteří nás v akci podporují a „dobrovolně“ vypomáhají, dále
sponzorům za věcné dary do naší tomboly,
která letos byla opět bohatá.
Na závěr bychom Vás chtěly pozvat
na již 12 ročník Babských hodů, které se
budou konat 15.června 2019. Těšíme se na
Vás.
Kolektiv bab z Nikolčic

PODĚKOVÁNÍ ZA VYSTOUPENÍ DĚTÍ
V neděli 13. 5. 2018 se v místním kulturním domě uskutečnilo vystoupení dětí
MŠ a ZŠ k příležitosti dne matek.
Tímto bych ráda poděkovala oběma paním učitelkám MŠ za nádherně nacvičené tance a zpěvy a samozřejmě všem dětem za skvělé výkony.
Těším se další programy v kulturním domě.
Lucie Sáčková

PODĚKOVÁNÍ ČLENŮM KULTURNÍ KOMISE
Děkuji tímto členům kulturní komise – Václavu Kosinovi, Janě Hrančíkové, Jitce Matyášové, Jaroslavu Matýškovi a všem jejich rodinným příslušníkům za jejich
čtyřletou ochotu pomáhat ve svém volném čase při organizování kulturních akcí. A že
jich každoročně nebylo málo – Dětský maškarní ples, Vítej človíčku, Setkání seniorů,
Dětský den, Průvod světýlek, Vánoční rozsvěcování a jiné neméně důležité události.
Našim nástupcům přeji, ať jsou také DOBRÝ TÝM.
Lenka Rabovská

HRČÁNEK
I přes nepřízeň různých poletujících bacilů a dětských viróz, se maminky v Hrčánku scházely na jaře tak, jak jen to bylo možné.
Letos odpadla některým tatínkům povinnost na Velikonoce shánět proutky či
pomlázky. Šikovné maminky pojaly přípravu na tyto křesťanské svátky trošku jinak,
než je pro ženy tradiční. Upletly svým dětem i drahým mužským polovičkám pomlázky. Ani jedna se nenechala zahanbit a s vervou se do pletení všechny pustily. Šikovné

dětské prstíky nazdobily korbáče, pomlázky, tatary, mrskačky...jak chcete. A pak ty
malé chlapečky s pomlázkami bylo vidět, jak pyšně po Nikolčicích nosí své výtvory a
košíčky plné odměn.

Počasí nám přálo, tak se podařilo také loučení se zimou formou pálení čarodějnic. Na obecním úřadě v prostorách klubu Hrčánek si každý mrňousek vytvořil s pomocí maminky svou čarodějnici z vlny a 30.4. rozzářená dětská očička koukala na hořící vatru, kde si děti upálily svou čarodějnici. Pak následovalo opékání špekáčků a
dovádění na trávníku.
Dokonce i na výlet jsme se vydali. Opět jsme cestovali autobusem. V Nosislavi
jsme navštívili interaktivní stezku, kde si děti mohly vyzkoušet hraní dřevěnou paličkou na zvonkohru z polínek, dále objevovaly a hádaly, co je skryto v pytlíčcích za poklady, pozorovaly hmyzí hotel, nadšeně dováděly u dráhy z okapů a závodily v posílání míčků a také
vyzkoušely
stezku bosou
nohou. Ničím
neohrožené a
odvážné bosé
dětské nožičky
se
nezalekly
ani kamínků,
ani špičatých
šišek a odměnou všem dětem byl osvěžující nanuk a
hraní na hřišti
ve stínu stromů.
Do prázdnin ještě plánujeme výlet autobusem do Šitbořic, kde vyrazíme s dětmi
na pizzu a na dětské hřiště, dále také malování sádrových odlitků.
Pokud vás tyto informace nalákaly, rádi v Hrčánku přivítáme další maminky.
Ing. Vávrová Petra

Z NAŠÍ KNIHOVNY
Jaro bylo v naší knihovně plné akcí pro děti i dospělé. Koncem března proběhla
Noc s Andersenem, která byla na téma Povídání o pejskovi a kočičce. Děti plnily různé úkoly ve skupinách, kreslily obrázky a hlavně jsme si předčítali z knížek, ať už pohádku Cínový vojáček, která letos slaví 180.výročí od napsání, ale také příběhy
pejska a kočičky, protože tahle knížka vznikla před 90.lety.

Na téma Velikonoc nás naladila výstava velikonočních kraslic zdobených různými technikami z různých koutů naší vlasti a paličkované obrázky a předměty.
Začátkem dubna nás navštívila paní Dana Šimková, která nás pozvala na palubu
Titaniku a svým poutavým vyprávěním zaujala všechny posluchače a vy jste si
jen přáli, abyste na konci neutonuli v chladných vodách oceánu, ale šťastně dopluli do
přístavu.
Knihovnu také několikrát navštívily děti. Opět k nám přijely děti ze čtenářského
klubu v Křepicích, které se tentokrát věnovaly knížce Příběhy na dobrou noc pro malé
rebelky, která poutavým způsobem přibližuje život sta žen, které si splnily své sny a
cíli. Děti se tak dověděly, že když něco opravdu chceme, máme si za tím jít.

Napasovány máme také nové čtenáře. Jednak průkazku na rok zdarma dostali
třeťáci, ale největším zážitkem bylo pasování určitě pro prvňáčky, kteří se ve škole
naučili všechna písmenka a v knihovně museli dokázat, že umí číst a zvládnou různé
úkoly spojené s čtením.
Do konce července bude v
knihovně amnestie pro všechny čtenáře, kteří mají doma delší dobu knížky.
V této době mohou zapůjčené knihy
vrátit bez placení upomínky. Tak
všechny prosím, aby využili této nabídky a knihy vrátili, a že je někteří
mají už několik let!
A co nás čeká dál? V měsíci
září proběhne v knihovně výstava panenek, opět jsme se zapojili do projektu Jižní Morava čte a před Vánocemi
chystáme výstavu betlémů. Ale to je
ještě daleko.
Teď vám přeji krásné slunečné dny, pohodovou dovolenou a nezapomeňte, že i
o prázdninách můžete přijít a na chvíle odpočinku si půjčit pěknou knížku. O prázdninách budeme mít otevřeno každé sudé úterý od 16. do 19. hodin, případné změny budou hlášeny rozhlasem.
Michaela Rabovská

PERNÍKY
Pečení a zdobení perníků od naší nejstarší občanky Bohuslavy Otřísalové.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V NIKOLČICÍCH
Milí žáci, vážení rodiče
Letošní školní rok utekl jako voda a je opět mojí povinností zhodnotit práci na naší
škole. Základní škola realizovala „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Sportem za kvalitou výuky“ V devíti třídách bylo vzděláváno 152 žáků. U 31 z nich byly diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby a byla jim školou poskytována podpůrná opatření prvního až čtvrtého stupně.
Zájmové vzdělávání po celý rok probíhalo také podle „Školního vzdělávacího programu“ a to ve dvou odděleních ŠD pro 45 účastníků (žáků) a 20 účastníků (žáků) ŠK. Škola
má tři místa poskytovaného vzdělávání.
Činnost všech součástí školy se řídila funkčně nastavenými pravidly. Postupně se škole dařilo naplňovat cíle a úkoly, které vedení školy vytyčilo v koncepci rozvoje školy. Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání vedení školy pravidelně monitorovalo, vyhodnocovalo a
přijímalo potřebná opatření vedoucí k zajištění dobrého chodu školy. Pedagogové kladli důraz
zejména na vytváření tvůrčí a přátelské atmosféry s důrazem na formování pozitivních vztahů.
Z dotazníkového šetření ke školnímu klimatu, které provedla Česká školní inspekce během
inspekční činnosti ve dnech 26. 4. – 4. 5. 2018 mezi pedagogickými pracovníky a vybraným
vzorkem žáků, vyplynulo, že ve škole převládá klidné, pracovní klima. Vnitřní a vnější informační systém je dobře nastaven (třídní schůzky, konzultační hodiny, činnost školské rady,
žákovského parlamentu, webové stránky školy atd.), probíhá otevřená komunikace mezi jednotlivými aktéry vzdělávání. Poradenské služby v ZŠ zajišťovali v rámci školního poradenského pracoviště výchovní poradci, školní metodik prevence, dále speciální pedagog (ředitelka školy) a školní asistent. V ZŠ působili také dva asistenti pedagoga, kteří úzce spolupracovali nejen v rámci ŠPP, ale i s ostatními pedagogy. VP a ŠMP poskytovali odpovídající informovanost a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům, konzultační služby zákonným zástupcům žáků a především požadovanou péči žákům. VP zajišťoval pro žáky končící
povinnou školní docházku kariérové poradenství k volbě povolání. V rámci primární prevence
a osvěty zdravého životního stylu škola cíleně realizovala preventivní programy, sociometrická šetření v třídních kolektivech a spolupracovala s odborníky ze školských poradenských zařízení a dalšími institucemi. Podněty ze schránky důvěry se škola důsledně zabývala, sdělení
žáků pečlivě analyzovala a v případě potřeby přijímala po celý rok opatření. ZŠ využívala pro
hodnocení individuálních, skupinových a celkových výsledků vzdělávání transparentní školní
systém. To dokladují výsledky srovnávacích testů žáků 5. a 9. ročníku, ve kterých škola v povinných předmětech (český jazyk, anglický jazyk, matematika) dosáhla standardní úrovně.
Po celý rok byl funkční školní systém pro hodnocení výsledků vzdělávání. Žáci se aktivně zapojovali do sportovních soutěží (lehká atletika, kopaná atd.), předmětových olympiád
na úrovni školy, okrsku, okresu i republiky (účast v ústředním kole v přespolním běhu, účast
v okrese v zeměpisné olympiádě, 1. místo v mezinárodní soutěži Šúrovských her). Žáci naší
školy zde předvedli opět vynikající sportovní výkony a tradičně zvítězili. Poděkování patří
pedagogům školy, kteří se podíleli na kvalitní sportovní průpravě našich žáků a také všem
sportovcům za skvělou reprezentaci školy.
Prioritou ve vzdělávání žáků byla kromě tělovýchovy a sportu také podpora environmentální výchovy, podpora čtenářské gramotnosti a jiné. Žáci reprezentovali naší školu ve
zpěvu, v recitaci, v matematických, přírodovědných a naučných soutěžích na velmi dobré až
příkladné úrovni. Po celý školní rok škola nabízela zájmové činnosti, nepovinné předměty,
pestré projektové dny, výukové aktivity. Žáci reprezentovali školu na veřejných akcích ve
spolupráci s obcí a úzce spolupracovali i s okolními školami (ZŠ Křepice, ZŠ Velké Němčice,
ZŠ Nádražní Hustopeče, ZŠ Dolní Věstonice, ZŠ Šitbořice).

Koncem roku žáci 9. třídy prezentovali tradičně svoji celoroční práci tzv. ročníkovými
pracemi, které proběhly na velmi pěkné úrovni. Od 10. 6. do 15. 6. 2018 se někteří žáci zúčastnili velmi zajímavého poznávacího pobytu na škole v přírodě v Malé Morávce s ubytováním v hotelu Neptun. Pobytu se zúčastnilo 57 žáků 1. a 2. stupně. Byl velmi dobře připraven.
Určitě si v tomto místě všichni rádi příští rok školu v přírodě zopakujeme. Za přípravu náročného programu děkuji p. Bc. Pokorné a všem pedagogům, kteří nám pomohli v přátelské atmosféře program zrealizovat. Poslední dny v červnu se všechny ročníky zúčastnily i tradičních školních výletů. V pondělí 25. 6. máme ještě naplánovanou akci pro žáky 5. ročníku ze
ZŠ Křepice. Žáci z Křepic si budou moci prohlédnout školu a společně s budoucími spolužáky prožijí pěkné dopoledne.
Poslední školní dny budou žáci trávit s třídními učiteli. Slavnostní ukončení, kdy obdrží žáci vysvědčení, se bude konat v pátek 29. 6. 2018 v 8 hodin. Tento den se rozloučíme
nejen s deváťáky, ale i s žáky 5. ročníku, které budeme pasovat na žáky 2. stupně. Ani se nenadějeme a budou tu hlavní prázdniny.
A co shrnout nakonec? Ve školním roce 2017/2018 jsme realizovali na škole projekt
„Výzva 22“, který podporuje u žáků čtenářskou gramotnost a inkluzi. Zapojili jsme naši školu
do rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách“ v roce 2017. Škola
neustále zvelebuje a modernizuje školní prostředí, podporuje klidné školní i pracovní klima.
Během prázdnin ve spolupráci s obcí proběhne malování tříd 2. st., rekonstrukce podlah ve
dvou třídách, malování prostor šaten aj. K naplňování školních vzdělávacích programů a k
dobrým výsledkům vzdělávání přispívala široká partnerská spolupráce s mnoha dalšími institucemi v mikroregionu. Pozitivem je provázanost jednotlivých činností školy (ZŠ, MŠ, ŠD,
ŠK). Výsledky vzdělávání jsou pravidelně zveřejňovány ve výroční zprávě o činnosti školy a
v místních obecních zpravodajích. Střípky ze života škola zachycujeme ve školní kronice a
školním časopise. Důraz kladla škola na své aktivní zapojení do místního kulturního a společenského života, čímž přispívala k formování občanských kompetencí dětí a žáků.
Než ukončím tento příspěvek, chtěla bych všem žákům 9. třídy poděkovat za aktivní
přístup k vyučování a popřát jim v dalším období jejich vzdělávání hodně úspěchů.
Největší poděkování patří ovšem našim učitelům za velmi náročnou celoroční práci.
Děkuji také provozním zaměstnancům, kteří spolehlivě po celý školní rok plnili svoje úkoly.
S koncem školního roku z naší školy odcházejí do důchodu skvělí pedagogičtí pracovníci: pan učitel PaedDr. Jaromír Čuta, Mgr. Jan Homola, Mgr. Květoslava Charvátová. Na
místo ředitelky MŠ na jiné pracoviště nastupuje od 1. 8. 2018 paní Bc. Hana Pokorná. Děkuji
těmto učitelům za letitou, kvalitně odvedenou práci ve prospěch školy a našich žáků. Ze srdce
jim přeji hodně spokojenosti do dalších let a klidné užití dalších dnů ve zdraví a v pohodě.
Paní Pokorné přeji hodně pracovních úspěchů na novém pracovišti.
Za vstřícnost a dobrou spolupráci během celého školního roku moc děkuji zřizovateli
obci Nikolčice. Za podporu školy děkuji školské radě, rodičovské veřejnosti a přátelům školy.
V závěru mi dovolte popřát všem žákům hezké prázdniny, hodně sluníčka a rodičům krásné léto. Po prázdninách se sejdeme v pondělí dne 3. září a společně
přivítáme nový školní rok 2018 / 2019. Těšíme se na nové prvňáčky, žáky
z Křepic a na nové učitele.
Mgr. Jitka Gebauerová,
ředitelka školy

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v
pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31.
ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna
2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín

Okresy, obvody

11. 2. - 17. 2. 2019

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv.
ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o
významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019

Výchovné poradenství v ZŠ a MŠ Nikolčice 2017/2018
Výchovné poradenství se ubíralo dle Plánu práce VP pro školní rok 2017/2018, který
vychází ze zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění pozdějších předpisů.
Naši škola měla ve školním roce 2017/2018 celkem 152 žáků v 1.–9. ročníku. Z toho
bylo 31 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V letošním školním roce bylo10 žáků
vzděláváno dle individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP) a 13 žákům byly
vypracovány plány pedagogické podpory (dále jen PLPP). Vyučující jednotlivých
vyučovacích předmětů byli výchovnou poradkyní průběžně seznamováni se se závěry
vyšetření jednotlivých žáků a dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny se podíleli
na tvorbě a následně i vyhodnocení IVP i PLPP. IVP byly vyhodnoceny ke konci školního
roku a PLLP byly vyhodnoceny vždy 1× za 4 měsíce.
V tomto školním roce 2017/2018 navštěvovali žáci naší školy zejména PPP
v Hustopečích a v Brně. Sem byli přeřazeni žáci z PPP Židlochovice, kde byla poradna
zrušena. Spolupráce se všemi těmito poradnami je na velmi dobré úrovni. Velmi dobrá byla
také spolupráce s pracovníky SPC Brno, Stolzova ul.
Pedagogická intervence je realizována celkem u 8 žáků. Tato pedagogická intervence
probíhala ve škole, kdy je jim byla na základně Doporučení PPP věnována nadstandartní
péče v podobě opakování a upevňování učiva v pro ně problematických vyučovacích
předmětech. U 1 žáka probíhala speciálně pedagogická péče.
Výchovná poradkyně v průběhu školního roku úzce spolupracovala s metodikem
prevence a speciálním pedagogem. Spolu se podíleli na činnosti Školního poradenského
pracoviště. Pracovala také ve výchovné komisi, kde byly řešeny aktuální výchovné problémy
některých žáků ve škole. V poslední době šlo zejména o řešení nesrovnalostí mezi spolužáky
zejména na 2. stupni.

Umístění vycházejících žáků 9. třídy (celkem 25) na střední školy a střední odborná učiliště
Žáci 9. ročníku se poctivě připravovali na jednotné přijímací zkoušky na střední školy z
českého jazyka i z matematiky. Vzhledem k tomu, že již druhým rokem se dělají jednotné
přijímací zkoušky na všechny střední školy a obory s maturitou, panovaly určité obavy
z neúspěchu u přijímacích zkoušek. Poptávka po umístění především na brněnských
gymnáziích, ale i na některých maturitních oborech byla obrovská. Dnes můžeme říci, že
téměř všichni žáci se dostali na školy, které si sami vybrali.
Střední odborná učiliště – celkem 8 žáků:
ISŠ Brno, Křižíkova (obor mechanik-opravář nákladních vozidel a autobusů) 2 žáci
SOŠ a SOU Hustopeče (obor strojní mechanik)
SZŠ Brno,Grohova ( obor ošetřovatel)
SŠ Brno, Olomoucká ( obráběč kovů)
SŠ Brno, Charbulova ( kuchař číšník) 2 žáci
SŠ Charbulova ( cukrář)
Střední školy a střední odborné školy s maturitou – celkem 12 žáků:
Městská SOŠ Klobouky (informační technologie)
SŠ Brno ,Olomoucká( mechanik–seřizovač) 3 žáci
SŠ Brno,Olomoucká ( obor strojírenství)
SŠ Brno, Olomoucká( obor mechanik–elektrotechnik)
SPŠS Brno, Kudelova ( obor stavebnictví)
SŠ Brno ,Kamenomlýnská( obor sociální činnost)

SŠ stavebních řemesel ( obor mechanik instalatérských a elektronických zařízení)
SŠ grafická Brno ( obor obalová technika)
SZŠ Brno, Jaselská ( zdravotnický asistent)
SZŠ Brno, Grohova ( zdravotnický asistent)
SVŠ Valtice( obor vinohradnictví)
Gymnázia – celkem 4 žáci:
Gymnázium Hustopeče 3 žáci
Gymnázium Brno, Křížkovského (výtvarný obor)
Děkuji za spolupráci všem vyučujícím, vedení školy, zákonným zástupcům našich žáků,
pracovníkům pedagogicko-psychologické poradny v Hustopečích a v Brně, Speciálně
pedagogického centra Brno , Ibsenova, pracovníkům OSPOD Hustopeče.
Zároveň děkuji panu Mgr. Janu Homolovi, který mě velmi pomáhal zejména cennými
radami během celého školního roku v oblasti výchovného poradenství a přeji mu hlavně
hodně zdraví a osobní pohody v další etapě jeho života.
Výchovná poradkyně: Ing. Libuše Nováková

MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠK
Závěrečná zpráva z mateřských školek
Obě mateřské školy nyní úspěšně končí výchovu a vzdělávání, kdy hlavním tématem
TVP na školní rok 2017/2018 bylo pro MŠ Nikolčice – „Poznáváme svět se skřítkem
Všetečkou“ a MŠ Diváky – „Chceme, aby nám spolu bylo dobře“. V MŠ Nikolčice se v tomto
školním roce vzdělávalo 28 dětí, z toho jedno individuálně a v MŠ Diváky 20 dětí. K zápisu
se dostavilo celkem 12 dětí (8 dětí je přijato do MŠ Nikolčice a 4 děti do MŠ Diváky).
Pedagogové i děti splnily hlavní akce, které si vytyčili na začátku školního roku ve
všech projektech – dopravní a preventivní (beseda s hasiči, Policií ČR), environmentální a
ekologické (vycházky do přírody, výlet do Lednice, aktivity ke Dni Země), etické výchovy
(divadelní představení, Celé Česko čte dětem, vystoupení dětí pro veřejnost) či výchovy ke
zdraví (předplavecká výuka, lyžování, preventivní screening zraku). I v letošním roce
pracoval při MŠ edukativně stimulační kroužek „Předškoláček“, který byl určen
předškolákům a jejich rodičům k přípravě dětí s rozvíjením jejich dovedností, které dítě
potřebuje k bezproblémovému vstupu do školy.
MŠ Nikolčice a Diváky byly zapojeny v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků do projektu Výzva 22, který byl zaměřen na čtenářskou, matematickou
pregramostnost a inkluzi. Cílem těchto školení bylo rozvíjení osobnostně sociálních a
profesních kompetencí za lepší kvalitou výuky, podporovat a rozvíjet podnětné prostředí
pracovní i ve výchovně vzdělávacím procesu, seznámení s novými poznatky předškolního
vzdělávání, poznávání a porovnávání provozů s výměnou zkušeností, metodiky výchovy a
vzdělávání v provozech MŠ. V projektu jsme spolupracovali s MŠ Přibice a s MŠ Němčičky.
Pořádali jsme besedy s odborníky z PPP Brno pro širokou veřejnost se zaměřením na
problematiku vstupu do 1. ročníku a SPU.
MŠ spolupracovaly stejně jako i v minulých letech s OÚ, Hasiči, myslivci, knihovnou,
se ZUŠ Klobouky v Boleradicích, divadélkem z Hodonína a jinými organizacemi, ale též

s rodičovskou veřejností. Tato spolupráce přispěla ke kvalitě výchovného procesu a doufám,
že i v dalších letech bude pokračovat.
Na závěr školního roku se rozloučíme s našimi předškoláky – do první třídy odchází 18
dětí.
Provoz mateřských škol se potýkal s vysokou nemocností pedagogů, který byl
zajišťován flexibilitou a profesionálním přístupem ostatních pedagogů, ale externí výpomocí.
Všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům, kteří se podíleli a mají hlavní podíl
na klidném a profesionálním zajištění výchovy a vzdělávání v MŠ velice děkuji a přeji, aby o
prázdninách načerpali hodně sil, ale hlavně aby utužili své zdraví.

Závěrečná zpráva ze školních družin
Celoroční téma v ŠD Nikolčice bylo: „Vážně i nevážně do světa pohádkové hudby“ a
v ŠD Diváky „Cestou necestou po českých ZOO“. Do ŠD Nikolčice bylo přihlášeno 30 dětí a
do ŠD Diváky 15 dětí.
Děti se zapojovaly do výzdoby školy, hrály hry, sportovaly, zpívaly či tancovaly. Pokud
přálo počasí – vždy byly venku (na dětském či fotbalovém hřišti, na vycházce...). ŠD
Nikolčice každodenně využívala k pohybovým aktivitám prostory školy – zejména halu,
ke sportovním hrám tělocvičnu. Za nepříznivého počasí chodily do počítačové učebny, kde se
děti seznamovaly s prací na PC.
Děti byly pravidelně seznamovány s přichystanými aktivitami – měly možnost výběru a
také si samy program vytvářely – podílely se na něm – byly vedeny k samostatnosti, přičemž
si dokázaly též zorganizovat hru.
Opětovně se obě družiny zapojily do projektu „Celé Česko čte dětem“, měsíčního
projektu „Březen – měsíc knihy“ nebo „Duben – měsíc bezpečnosti“ či ekologických projektů
jako byl „Ekotýden“, „Den Země“, „Den Slunce“ či „Den s lesy“ a nebo vícedenní „Ukliďme
svět“.
Děti využívaly v plné míře zájmové kroužky: divadelně-dramatický kroužek, keramiku,
kroužek Vaření, Zpívání, kurz anglického jazyka a nepovinné předměty: Pohybové hry a
Náboženství, nabízené školou. Dále jim byla nabídnuta hra na zobcovou flétnu, která
probíhala v rámci školní družiny.
Děti ŠD Diváky byly celoročně zapojeny do Rekordyády, též pravidelně připravovaly
kulturní program na Vítání občánků.
I tady bych chtěla poděkovat všem vychovatelkám, které se o děti pečlivě staraly a
vymýšlely pestrý volnočasový program. Paní I. Honzíkové patří opět velký dík pro její
organizování akce „Ukliďme svět“ s pěkným umístěním v soutěži a sběrových aktivit na
škole.
Dětem i všem ostatním přeji pěkné letní prázdniny, hlavně bez úrazů, hodně sluníčka a
pohody.
Na závěr mi dovolte se rozloučit s kolegyněmi a koledy, všemi zaměstnanci, dětmi a
žáky této školy. Chtěla bych také poděkovat všem lidem, kteří školu a její pracovníky
podporovali a spolupracovali s námi. Zřizovateli patří dík za ochotu a vstřícnost řešit provozní
i jinou problematiku.
Přeji všem hodně pracovních i osobních úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Bc. Hana Pokorná

MINIMÁLNÍ PREVENCE
Během školního roku 2017/2018 proběhlo na naší škole hned několik preventivních
programů, z nichž bych vyzdvihl především projektový den s názvem “Společně, bezpečně”,
na jehož realizaci se kromě pedagogického sboru podíleli také příslušníci hasičského sboru,
PČR a MUDr. Světluše Hubačová.
Z dalších akcí bych uvedl alespoň výchovný koncert zaměřený na prevenci
alkoholismu a zneužívání drog, se zvláštním programem pro první a pro druhý stupeň ZŠ a
projekt “Cigaretka Retka” pro žáky prvního a druhého ročníku ZŠ. V každé třídě probíhají
minimálně jednou měsíčně třídnické hodiny pod vedením třídních učitelů podle termínů
zveřejněných na webu školy.
Minimální preventista pravidelně navštěvuje semináře vypsané PPP v Břeclavi a SSŠ
v Brně. Záznamy o všech jednáních minimální preventista pravidelně zakládá. Pravidelně,
vždy jednou za měsíc, metodik prevence vybírá a vyhodnocuje schránku důvěry, kam mohou
žáci vkládat své podněty a přání. Na základní škole funguje školské poradenské pracoviště a
pravidelně zasedá výchovná komise. Žáci si pravidelně volí v každé třídě zástupce do
žákovského parlamentu, který se podílí na projektech školy, reprezentaci školy a podporuje
mediální, osobnostní a etickou výchovu a výchovu k demokracii.
Mgr. Milan Smetana, ŠMP

MYSLIVCI V NIKOLČICÍCH
Milí spoluobčané,
v době blížícího se letního slunovratu, kdy usedám k napsání obvyklého červnového
příspěvku do zpravodaje, je při pozorování zvěře, procházkách mezi poli, ve vinohradech i při
pouhých běžných činnostech na našich zahrádkách jasné, že léto letos o dobrý měsíc
předstihlo kalendář a
příroda
nám
dává
najevo, že určujícím
hráčem je ona, její
zákonitosti a rozmary.
Proto je potřeba ve
všech
činnostech
probíhajících ve vztahu
ke zvěři a jejímu
životnímu prostředí být
připraven na vše. A jak
jsme to zvládli my,
nikolčičtí myslivci?
S nástupem jarních
měsíců jsme se věnovali
opravám mysliveckých
zařízení
a jejich
dezinfekci
po zimním

období. Tak jako každý rok, naši členové zorganizovali brigádu za účelem sběru odpadu
okolo Nikolčic. V rámci celoročních aktivit pokračujeme v úpravách okolí areálu myslivecké
chaty a zajištění dostatečného
množství objemových, dužnatých i
jadrných krmiv. Součástí činnosti
spolku jsou i akce pořádané pro širší
veřejnost, na tomto místě bych rád
zmínil tradiční a oblíbený „Dětský
den s myslivci“, letos pořádaný ve
spolupráci s kulturní komisí obce.
V rámci osvěty, bych rád
apeloval na všechny, kteří se
pohybují po honitbě, že v červnu
nastává čas rodičovské péče o nové
potomstvo, které ve volnosti
potřebuje
nejvyšší
ochranu.
Chovejme se právě v tuto dobu k přírodě ohleduplně, choďte potichu a možná i vy uvidíte
některá mláďata naší zvěře. Pokud se tak stane, rozhodně na mládě nesahejte (aby na něm
neulpěl lidský pach), ale pouze se na něj krátce podívejte a co nejrychleji v tichosti místo
opusťte, aby k němu mohla jeho máma.

Závěrem bych rád popřál Vám, obyvatelům Nikolčic pohodovou letní dovolenou a
bezpečnou cestu za prázdninovými zážitky.
Myslivosti zdar. Myslivecký hospodář.

PRO ZAHRÁDKÁŘE
Japonský javor – pod tímto všeobecným názvem jsou u nás známé dva druhy: javor dlanitolistý (Acer palmatum) a javor japonský (Acer japonicum). Oba mají
mezi javory zcela výjimečné postavení. Tyto
středně velké stromy si můžeme vysadit v
barvě listí od jasně zelené po temně červenou, a každý takový exemplář bude zcela
nepřehlédnutelný.
Javor dlanitolistý (Acer palmatum)
pochází z Japonska, střední Číny a Koreje,
na rozdíl od běžných javorů, které se vyskytují v Evropě, Asii, Severní Americe a severní Africe. Japonsko je zemí extrémů. Na
jedné straně jsou to nejnovější technologie,
které se k nám, jako k běžným uživatelům,
dostávají až po několika letech a na straně
druhé silné tradice, které se týkají i světa

rostlin – bonsaje, do detailu propracované
malé zahrady, překrásná jezírka s rybami
všech možných barev a samozřejmě i zajímavé rostliny.
V České republice pěstujeme hojně
hlavně kultivary obou uvedených druhů javoru. Oba mají rády chráněné stanoviště, javor dlanitolistý je méně choulostivý a snáší obstojně i větší zimy. Při volbě jejich
umístění dbáme na to, aby vybrané místo
bylo částečně přistíněné a aby půda, do které
budeme dřeviny vysazovat, byla dostatečně
propustná, s obsahem humusu a pokud
možno bez vápníku. Velmi vhodné je javory
v době vegetace občas přihnojit. Můžeme
použít běžná hnojiva pro okrasné dřeviny, a
také jim dopřát dostatek vláhy, ale pozor na
přemokření. Zálivku bychom měli provádět

i za zimních dnů bez mrazů. Tyto keřovitě
rostoucí stromy dosahují v našich podmínkách maximálně 5 m, javor japonský je většinou nižší. Na podzim se javoru dlanitolistému barví listy do oranžova až červena a
javoru japonskému až do karmínově červené.
Pěstování v nádobách je populární v
celém světě. Svou úlohu hraje tento způsob
pěstování hlavně v malých zahradách a zahradách moderního typu.
Samostatnou a náročnou kapitolu
tvoří bonsaje. Javory jsou velmi poddajné
dřeviny, dobře tvarovatelné a dobře pěstovatelné. Jsou vynikajícím materiálem pro úplné začátečníky i pro mistry tohoto oboru.
Bonsaje mají v Japonsku tisíciletou tradici,
k nám se začal tento ojedinělý způsob pěstování dřevin a celková filozofie dostávat
teprve v polovině minulého století. Bonsajím jsou věnovány nesčetné publikace, odborné i pro laickou veřejnost. Vypěstovat
opravdu hodnotnou rostlinu zabere člověku
někdy i celý život.
Škůdci a choroby – mezi nejčastější
škůdce javorů, respektive jejich vrcholových
částí a mladých listů, jsou mšice a housenky. Dobře na ně působí postřik Karate nebo
Agrion Delta. Japonské javory trpí na verticiliové vadnutí. Toto houbové onemocnění
je způsobeno rodem hub Verticillium neboli
přeslenatka. Mezi její hostitelské rostliny
patří například brambory, rajčata, jahodníky,
růže či chryzantémy. Tato houba napadá
cévní svazky rostlin a znemožňuje přísun
živin a vody, v důsledku toho rostlině
odumírají napadené části. Při zjištění nemoci můžeme napadené části odstranit řezem.
Nářadí, kterým řez provádíme, musí být
vždy vydezinfikováno, abychom zabránili
další infekci. Prevence je základ. Rostlina
dostatečně vyživovaná a v dobré zdravotní kondici je celkově odolnější vůči nepříznivým vlivům. Japonské javory jsou krásnými dřevinami, které můžeme obdivovat
jak v době vegetace, tak v období zimy.
27. června 2018

P. H.
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100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
V říjnu budeme vzpomínat a oslavovat ukončení 1. světové války a sté výročí vzniku
Československé republiky. Zavzpomínejme, jak tyto roky prožívala naše obec.
Rok 1914 – počasí během roku celkem normální bez výkyvů. Vozil se štěrk ze
Svatojánského kopečku a do 14. března se udělala silnic přes dědinu a po můstek u č. 30 a pak
až po Michálkův mlat.
28. června byl proveden atentát na následníka trůnu prince Ferdinanda v Sarajevu.
1 srpna byla vyhlášena mobilizace a z naší obce bylo odvedeno 42 mužů a 7.8. začala
1. světová válka. V průběhu roku byly prováděny další odvody nejen mužů, ale i rekvírace
koní, obilí, brambor, kukuřice. Bylo zrekvírováno 9 koní i s postroji, povozy a dekami. Bylo
nařízeno odevzdat 50 metráků obilí a na „profant“ tj. dovoz materiálu pro vojska vyslat 6 párů
koní i s povozy. Byl odebrán zvon z evangelického kostela a v tom roce bylo moc potkanů.
Padli tito muži: Vilém Otřísal, Jakub Sedláček, Josef Nečas, Martin Helma, František Tesař,
Antonín Bartoněk a Antonín Vintrlík.
Rok 1916 – začal velice teple, do konce března bylo vše zaseto, stromy kvetly, ale v
dubnu došlo k ochlazení, takže ovoce pomrzlo a popadalo, vinohrady taky i když ukazovaly
pěknou úrodu. Pokračovaly odvody, které začaly odvádět už od 18 let. Bylo odvedeno 11
mužů a padlo 8 mužů: Jan Matýšek, Alois Bartoněk, Josef Záblacký, Antonín Strouhal – 18
letý, František Losa, Josef Nemrava, Štěpán Bystřický a Josef Konečný. Rekvírka se týkala i
brambor.
Rok 1917 – po Novém roce byla měna, stahovaly se stávající peníze a zaváděly se nové,
místo stříbrných korun papírové, 20-ti a 10-ti haléře za niklové a pak železné. Obec musela

odevzdat 40 metráků kukuřice a byla rekvírka slámy a obilí všeho druhu, brambor a mouky,
obec musela odvést do Hustopečí 100 metráku obilí. Pokračovaly odvody už i 50-ti letých,
odvedeno 7 mužů. Byl odvezen druhý zvon z katolického kostela. Byly vydány lístky na cukr,
sůl, petrolej a jiné potřebné věci. Byl proveden další odvod ze zbytku mužů a byli odvedeni 2
muži. V tom roce padli: Vilém Otřísal, Alois Bílek a Jan Maška. V tom roce přišli do naší
obce ruští zajatci v počtu 27 mužů a pomáhali v hospodářství - jeden z nich zde zůstal a
oženil se, Asatur Mnacakanov.
Rok 1918 – v lednu byl odvod mužů a chlapců od 18let, bylo jich odvedeno 42 a hned
odjeli na frontu, stále probíhala rekvírka, bylo ponecháno jen na setí a jídlo. V dubnu byl
odvod mužů, kteří neprošli již čtyřikrát u odvodu, takže při pátém odvodu byli odvedeni 4
muži.

28. října byla vyhlášena Československá republika. 1. listopadu byla na radnici oslava
vyhlášení republiky a proslov přednesli katolický farář Jan Tureček a po něm evangelický
farář Daniel Nešpor, pak se zazpívalo KDE DOMOV MŮJ a HEJ SLOVANÉ.
8. prosince byla veliká manifestace v Hustopeči, uvítací řeč měl farář Vlastimil Juren,
pak se šlo s vojáky a Sokoly s hudbou přes náměstí. Ten rok byla veliká bída, lidé sice měli
peníze, bylo draho a skoro nic k dostání (př. cen – plátno na košile 80 korun, párek selat 1000
korun, boty 200 korun, špulka nití 15 korun), ale každý raději chtěl chleba. V letech 1914 až
1918 měla obec celkem 1050 občanů. Z nich bylo odvedeno 205, raněných 140, dále 7
invalidů, 3 nezvěstní a 23 padlých, asi 3 legionáři, odebrány 2 zvony z katolického kostela a
jeden z evangelického kostela.
Rok 1919 – začal velice teple a silný vítr, který strhával střechy, až koncem ledna se
ochladilo. V březnu se kolkovaly peníze a pak zase začal kolotoč odvodů obilí, v komisi bylo
5 vojáků v čele s komisařem. 23. března byla na radnici schůze zaměřena nábožensky a
projednávala odtržení Moravy od Čech. Byl založen OREL a SOKOL.
Rok 1920 – obec dostala kus diváckého lesa až u Boleradic, kácelo se společně. V září
byla v Žerotínkách sokolská slavnost za velké účasti hlavně z Klobouk, ryl se kanál do
Nového Dvora a na hustopečských loukách.
Rok 1927 – začal psát řídící učitel Kloupar obecní kroniku a byly zbudovány a odhaleny
pomníky padlých ve válce u obou kostelů
Rok 1928 – k 10. výročí vzniku republiky byla ve Svadílech vysazena třešňová alej
Údajně byli tři legionáři:
 Antonín Bartoněk – 10.8.1886 bydlel na č.219, naproti hřišti dnes tam bydlí rodina
Svobodova – ruský




František Nečas – asi 1896 na č. 234 u hřbitova, údajně zůstal na vojně a sloužil
v Praze – francouzský
František Kučera – 24.11.1893 v č. 33 – 19.6.1972 v Lozicích, byl vyučen kolářem –
italský

Sol

150 LET EVANGELICKÉHO SBORU V NIKOLČICÍCH
V letošním roce evangelický
sbor v Nikolčicích oslaví své velké
výročí. Již půl druhého století mají
občané Nikolčic evangelického
vyznání možnost scházet se ke
společným bohoslužbám v místě
svého bydliště. Dříve, než tento
sbor
vznikl,
byl
nejbližší
evangelický
sbor
v nedaleké
Nosislavi. Počátkem 60. let 19.
století vzrostla touha bratří založit
vlastní sbor. Sbor byl nejprve
sborem filiálním, tedy pobočkou
sboru v Nosislavi a od roku 1868
byl sborem samostatným. V té
době byli na našem území povolení
pouze evangelíci augsburského
vyznání (tedy luteráni) a evangelíci
reformovaného
(kalvínského)
vyznání - lidově zvaní helvíti. Sbor
v Nikolčicích byl původně, co se

týče vyznání, reformovaný. V roce 1918 se sbory obou vyznání spojily v jednu
Českobratrskou církev evangelickou, která letos též oslavuje, a to 100 let od svého vzniku.
Okolnosti založení evangelického sboru v Nikolčicích byly velmi dramatické a historie
samotného vzniku je velice zajímavá. Nejprve nedostali od arcibiskupství olomouckého
povolení ke koupi pozemku. Ačkoli Protestantský patent (z roku 1861), umožňující
nekatolickým církvím svobodně působit, byl již v platnosti, mezi lidmi se postoje měnily jen
ztěžka. Když se koupě za pomoci třetí strany přece jen podařila, byla záhy opět zneplatněna.
Dva zasloužilí členové sboru šli tenkrát pěšky do Vídně k císaři pánu osobně žádat, aby koupi
pozemku povolil. Císař bratřím vyhověl, a tak se z Boží milosti mohl začít stavět kostel a
fara. Věříme, že tyto spory byly pouze odrazem doby a v současnosti k nim již není důvod.
S našimi katolickými spolubratry nás přece pojí láska Kristova.
150. výročí založení si v nikolčickém sboru připomeneme v neděli 2. 9. v 9 hodin.
Slavnostní bohoslužby budou s vysluhováním Večeře Páně a s vzácným hostem na kazatelně.
Z Prahy za námi přijede synodní senior Daniel Ženatý, který od roku 2015 stojí v čele naší
církve. Jeho laskavého zavítání do Nikolčic využijeme i k následné besedě s pohoštěním
v sále. Synodnímu seniorovi připravíme horké křeslo pro hosta a zeptáme se ho na jeho
pohled na budoucnost naší církve. Pokud vás zajímá, co na to náš host odpoví, nebo chcete
slyšet zajímavosti o založení sboru nebo jen chcete být při tom, přijďte první zářijovou neděli
do evangelického kostela v Nikolčicích oslavit s námi 150 let radosti a vděčnosti za to, že tu
můžeme být.
Krásné léto a Boží ochranu na všech vašich cestách vám přeje a v září na viděnou se těší
Kateřina Rybáriková – kazatelka sboru
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Z HISTORIE ŠKOLY

První písemná zmínka o škole v Nikolčicích je z roku 1696, kdy vedení obce
projednávalo volbu učitele a jeho plat a naturálie. Původní škola byla na dnešním č.139 pod
katolickým kostelem. Od roku 1714 byla nařízena povinná školní docházka.
V lednu 1880 koupila obec hospodu s půllánem č. 79 od manželů Matěje a Mariany
Ševčíkových v té době nezvěstných prostřednictvím kurátora Josefa Zlocha ze Židlochovic za
19 250 zlatých. Pozemky patřící k půllánu byly ve veřejné dražbě rozprodány občanům.
1. června 1882 se začala stavět škola, 1. února 1883 přišla z Morkůvek nová učitelka a
3. února se začalo učit, byla to Klementina Preisová.
23. června 1884 se prováděla volba učitele, ze šesti přihlášených byl 1. července školní
radou zvolen a obecní radou potvrzen učitel František Císař.
16. července 1900 odešla po 15 letech učitelka Klementina Preisová a 15. září přišla
nová učitelka Švandová.
16. března 1892 byla zvolena nová školní rada ve složení:
 předseda – František Strouhal
 místopředseda – Jan Rabovský
 členové – František Bedřich, Martin Stejskal a Jan Bartoněk
12. července 1902 měly školní dítky výlet, pochodovaly s hudbou vzhůru dědinou do
Strhů, každý chlapec měl červenobílý praporek a dívky byly pěkně oblečené a učesané. Akce
se zúčastnila celá obec. Spodní hospodský (jak je dnes obecní hostinec) František Nečas na
dvou vozech tam dovezl vše potřebné pro občerstvení všech účastníků.
1. března 1906 se odstěhoval do Blučiny nadučitel František Císař. V tom roce 9. února
se ze Šakvic přistěhoval učitel Josef Hájek, který zemřel 4. prosince 1914 a je pochován na
našem hřbitově.

V roce 1927 začal pan řídící učitel František Kloupar psát obecní kroniku.
17. dubna proběhla „důvěrná schůze zastupitelstva obce“, kde se projednávala stavba
nové školní budovy podle návrhů uchazečů z veřejné soutěže:
 František Zátočka uvedl pořizovací cenu
515.303 Kč,
 Antonín Šrámek uvedl pořizovací cenu
464.315 Kč
 František Václavek uvedl pořizovací smlouvu 463.325 Kč
Nadpoloviční většinou byl přijat návrh Františka Václavka a stavebním dozorem byl
pověřen Ing. Straka.
V roce 1932 začala přístavba školy a ten rok v září byla ukončena a dána k používáni.
To vše přesto, že 11. července byla průtrž mračen a téměř dokončená stavba byla silně
poškozena a zatopena, ale úsilím občanů bylo vše opraveno a školní rok mohl začít 1. září, jak
bylo plánováno.
2. února 1937 byli definitivně zvoleni noví učitelé Václav Kabela a Marie Pašová.
V roce 1939 po záboru pohraničí se k nám stěhuje měšťanská škola z Našiměřic i
s ředitelem Karlem Krafkou, část vnitřního zařízení škol Našiměřic a Hustopečí, obec za vše
zaplatila 4.710 říšských marek.
1. července 1941 byla naše škola změněna na školu újezdní a chodily do ní děti
z Křepic, Šitbořic, Divák, Boleradic a Nikolčic.











Řídící učitelé a ředitelé školy:
Jan Procházka..................................................................................................... 1848 – 1894
František Císař.................................................................................................... 1894 – 1906
Josef Hájek ......................................................................................................... 1906 – 1914
František Kloupar............................................................................................... 1914 – 1918
Josef Hanák ........................................................................................................ 1918 – 1925
Jan Komosný ...................................................................................................... 1925 – 1926
František Kloupar............................................................................................... 1926 – 1939
Karel Krafka....................................................................................................... 1939 – 1945
Rudolf Kolínský ................................................................................................. 1945 – 1970








Josef Černý......................................................................................................... 1970 – 1972
Zdeňka Dostálová............................................................................................... 1972 – 1986
PaedDr. Jaromír Čuta ......................................................................................... 1986 – 1990
Mgr. Josef Černý ................................................................................................ 1990 – 1996
PaedDr. Jaromír Čuta ......................................................................................... 1996 – 2012
Mgr. Jitka Gebauerová ..................................................................................2012 – doposud
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Hledáme RD v této lokalitě
k trvalému bydlení.
Za nabídky děkuji.
Tel: 605982553
HIERARCHIE PŘEDPOKLÁDÁ POSLUŠNOST
Přesný plán pro věci
Před časem jsem si přišla na to, že nic smysluplného nevzniká pokusem a omylem. Než
začne stavitel stavět, musí mu být předložen precizně vypracovaný plán. Kdybychom např.
dnešní stavební materiály zavezli k jeskynnímu lovci a řekli mu, aby si postavil dům a
nebydlel už v jeskyni, jednal by zřejmě nahodile a „postavil“ hromadu suti.
Úplně jiný bude stavební plán pro továrnu, než třeba pro úřad, jiný bude pro školu, jiný
pro byty atd. Stavíme za určitým účelem, který má stavba plnit.
Poslušnost
Ani lidské tělo nemohlo vzniknout nějakými pokusy a omyly. S manželem
„pozorujeme“ smysluplnost a spolupráci jednotlivých menších a větších celků, jejich
podřazenost, poslušnost vždy vůči vyššímu celku: Buňka jakožto samostatná továrnička sama
o sobě vykonává práci v rámci např. stejných slizničních buněk žaludku, tento orgán slouží
v rámci celého trávicího traktu a ten zase poslouchá příkazy řídicího centra v hlavě, v mozku.
V těle je princip poslušnosti a hierarchie. Pokud trvá, může v něm panovat harmonie
jeho součástí, zvaná obecně ZDRAVÍ.
Zodpovědnost za podřízené
Podobně jako jsou v těle vyšším řídicím systémům podřazeny konkrétní jednotky, má
také např. v továrně každý pracovník svou funkci: Majitel a ředitel má pod sebou náměstky, a
ti mají k ruce dílovedoucí a mistry nad tovaryši a učni, jsou za ně náměstkům zodpovědní.

A nikdo se přece za svou práci a funkci nestydí, ale podává k potřebě celku dobrý
výkon… (Není-li patřičný výkon, „tělo“ se nepotřebných „buněk“ zbavuje.)
Muž a žena
K prvnímu muži přidal Stvořitel brzy také ženu, aby s ním měla po celý den v Edenu
obecenství. Pro Adama tedy poskytl Evu, když ho uspal a z jeho těla vyňal žebro, „uhnětl“
tělo Evy a vdechl do ní dech života, stejně jako předtím do Adama. A ustanovil, kdo bude
koho ctít (žena muže) a kdo bude koho milovat jako své tělo (muž ženu). Také dal, aby muž
se ženou tvořili „jedno tělo“ a aby muž za tuto jednotku nesl zodpovědnost jakožto za celek.
Muž je tedy Bohu zodpovědný za to, kam dovedl manželku a děti a zda předal nové generaci
tzv. základy víry…
Několikrát v dějinách dělal Bůh s lidem smlouvy a také stanovil, že jednotlivý muž má
poskytnout ženě smlouvou dané manželství. Bůh pak požehnává prosperitou v různých
úrovních – nejen manželství, nýbrž i rodinu a děti.
Pramen poslušnosti
V první řadě pak existuje hierarchie a 100%ní poslušnost v nebeských sférách pod
Bohem, kde Bohem stvořené andělské bytosti dobrovolně poslouchají a plní všechny Jeho
příkazy jakožto služební duchové.
I my, lidé, jsme obdrželi od Stvořitele svobodnou vůli. V tom spočívá jedno hledisko
(pro pokračování našich životů později v nebeské sféře): Zda se podřídíme dobrovolně Božím
zákonům a budeme později schopni „projít úzkou branou“ Boží volby…
Bůh si nepřál vytvořit roboty.
Přeje si, aby každý miloval svého hlavního Rodiče z celého srdce, předával Mu denně
své starosti, radil se s Ním, poslouchal v Bibli psaná Jeho nařízení a vedl s Ním přátelský
rozhovor. O takovém později prohlásí: „Tebe znám…“
PhDr. Pavla Šáchová

KDY PŘESTŘIHNOUT POMYSLNOU PUPEČNÍKOVOU ŠŇŮRU?
Kdy se má přestřihnout symbolická pupeční
šňůra ?V rozborech se svými pacienty narážíme
na velmi složité situace, které lze považovat za
brzdu v léčení jejich chronické nemoci. Uvedu
příklad z pohledu rodičů k dítěti. Pacientka je
neustále nervní, dělá si starosti, nemůže spát, stále
myslí na to, jak dopadne manželství její dcery, její
těhotenství a vývoj budoucí vnučky. Příklad z
opačného pohledu - dítěte k rodičům. Pacientem
je devatenáctiletý chlapec, trpící trávicími
problémy a psychickými poruchami. Svůj
problém vysvětluje tak, že ho rodiče nenechají
„volně dýchat“, nemůže udělat nic bez jejich vědomí. Chtěl by bydlet samostatně, ale je
student a na rodičích závislý, proto bydlí stále s rodiči. Pomyslnou pupečníkovou šňůru je
nutné dříve či později přestřihnout
Matka dá život, vychová od plenek, ale potom musí nechat dítě žít podle svého. Dítě se
narodí, je vychováváno, přijímá rady, ale v určitém okamžiku chce a potřebuje žít samo a

podle svého. Kdy má nastat okamžik definitivního odstřihnutí životní závislosti? V patnácti?
V osmnácti letech? Jakmile dítě založí vlastní rodinu? Ve třiceti, v padesáti letech? Je to vždy
individuální. Pokud však není přestřižena v pravý čas, je zle a objeví se konflikt. Po
odstřihnutí mají žít dítě a rodič každý po svém a k sobě mají přicházet jen dle potřeby a na
krátkou dobu. Ten druhý zůstává v mysli. Ví, že má matku, ona ví, že má dítě. To je důležité.
A moc. Je to naplnění lidského poslání. Boží zákony se nedají obcházet. Ani pupečníková
šňůra nemá být spojnicí závislosti donekonečna. Příběh S jednou pacientkou jsem toto téma
probíral a řešili jsme vztah s její matkou. Trpěla astmatem a byla silně alergická na srst kočky.
Alergolog jí zakazoval vyskytovat se v blízkosti kočky, ale její maminka kočky chovala a
nehodlala se svých miláčků vzdát. Moje pacientka tedy přestala k matce dojíždět a ona se na
ni za to zlobila, že se jí vyhýbá. Situace vrcholila tím, že se alergie projevila i u dcery mé
pacientky.
Když jsme provedli rozbor, vyšlo najevo, že hlavní problém nebyl v chování koček
maminky, ani nešlo o alergii na kočky. Problém by mnohem hlubší. Měl kořeny ještě dříve,
než se sama moje pacientka narodila. Problém byl již v dětství maminky mé pacientky,
vyrůstala totiž v neharmonickém prostředí. Otec ji ponižoval, s matkou se hádali, bylo tam i
násilí, chyběla láska a manželství dopadlo
tragicky. Maminka mé pacientky utekla z domu,
jako mladá se rychle provdala, žel si vzala
muže, který byl vlastně podobný jako její otec, a
tak se celá citová situace opakovala. Za těchto
okolností se narodila moje pacientka, jedině ona
byla smyslem života její maminky. Drželo je
silné pouto, výživa života, láska šla stále jen
přes pomyslnou pupečníkovou šňůru. A protože
začal být tento vztah nepřirozený, pro moji
pacientku svazující, začala se „dusit“ a mezi
matkou a dcerou docházelo k nesmyslným konfliktům. Matka ztrácela smysl života, její
„láska“ odešla z domu a vdala se. Matka se proto začala orientovat na chov koček, protože jí
ztracenou lásku dávaly tulením a lísáním se a kočičky byly tak vděčné za její péči. Jenže u mé
pacientky se objevil opačný vztah, začala kočky nenávidět a mít na ně alergii. Jasná
psychosomatika. Moje doporučení znělo: přestřihnout pupečníkovou šňůru v obou směrech
(matka k dceři a dcera k matce).
Résumé
Při konzultaci nad zdravotním problémem je žádoucí přítomnost celé rodiny, aby se
ukázala podstata problému, aby obě strany pochopily nutnost přestřižení pupečníkové šňůry,
aby obě strany zjistily, že mohou žít každá samostatně, mají každá svůj život a že matka má
stále svou dceru a dcera má stále svou matku. A je nutné, aby si navzájem odpustily, řekly si,
že se mají rády. Pokud se tak stane, čas ukáže, že pacientka vlastně ani nemusí navštěvovat
alergologa, stavy dušnosti a alergie pominou a návštěva u maminky není provázena stresem,
strachem z dalšího konfliktu a projevů alergie z koček. Je třeba odmítnout strach, protože ten
je brzdou léčení kterékoliv nemoci. Vaše minulost může při rozboru objasnit podstatu
problému, může vysvětlit, proč trpíte. Nesmíte ji však používat jako výmluvu k tomu, abyste
zůstali spoutáni nemocí. Vnější chování je pouze výsledkem vnitřního života. Důležité je,
abyste pochopili skutečnost, že se váš život nezlepší, dokud se nezmění vaše mysl.
Přestřižením pupečníkové šňůry je myšlena změna v mysli.
MUDr. P. Šácha
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