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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní rok byl pro nás všechny výjimečný. Nikdo z nás
v životě pandemii nezažil a covid-19 nám převrátil život
naruby. Po jarním uzavření a letním uvolnění se pandemie koronaviru naplno ozvala i na podzim a nevynechala
ani naši obec. Prosím občany, aby byli k sobě ohleduplní
a dodržovali všechna daná vládní nařízení a opatření. Co
nás v tomto ohledu čeká příští rok, nikdo netuší. Věřím, že
se náš život pomalu vrátí do normálních kolejí.

Přeji všem spoluobčanům Nikolčic a Nového Dvora, učitelům základní a mateřské školy, pracovníkům obce a zastupitelům příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2021.
Karel Rainet, starosta obce

ŠŤASNÉ VÁNOCE VÁM VŠEM
František Novotný

Pro vedení obce je přelom roku příležitostí k bilancování,
co se nám za rok 2020 podařilo. Tyto informace najdete
na jiném místě Nikolčického časopisu.
Na tomto místě bych chtěl spíše poděkovat všem, kteří se
na chodu obce podílejí. V případě obecní samosprávy je to
samozřejmě především zastupitelstvo a zaměstnanci obecního úřadu. Dále své díky adresuji také pracovníkům naší
základní a mateřské školy.

Z RADNICE – co se podařilo v roce 2020

Inženýrské sítě
pro rodinné domy v lokalitě
„Pod hřbitovem“, II. etapa
Sítě jsou prakticky hotovy. Kolaudace proběhne v lednu
2021. Finanční náklady akce: 2 064 786 Kč bez DPH
Na akci jsme obdrželi dotaci od Jihomoravského kraje
ve výši 500 000 Kč.

Oprava-rekonstrukce
tělocvičny v ZŠ
V současné době probíhají bourací práce v šatnách a umývárnách a v sociálních zařízeních. Hotová je rekonstrukce
elektroinstalace. V lednu 2021 se bude pokládat nová podlaha a obložení. Rekonstrukce bude dokončena do konce
dubna 2021. Finanční náklady akce budou 4 902 246,84 Kč
bez DPH.
Na akci jsme získali dotaci od ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 4 114 056 Kč.
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Až večer odemknete
tajemnou snítkou jmelí
Až radost zaleskne se
v příboru na ryby
Ať vaše oči najdou
všechno co najít chtěly
Ať u stolu jste všichni
a nikdo nechybí
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Odkanalizování a ČOV Nikolčic
Dne 2. 10. 2020 proběhlo otevírání obálek na veřejnou soutěž na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
na „Odkanalizování obce Nikolčic“. Zastupitelstvo obce
vybralo a na svém zasedání dne 21. 10. 2020 svým usne-

sením č. 19/2020 schválilo firmu LB projekt, s. r. o., Brno,
s cenovou nabídkou 901 500 Kč bez DPH.
Na tuto akci jsme získali od Jihomoravského kraje dotaci
ve výši 450 000 Kč.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Žádáme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost nové
Obecně závazné vyhlášce č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
která byla vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce obce Nikolčice v průběhu listopadu a prosince
a účinná bude již od 1.1.2021. Velká změna se týká především navyšování poplatku. Poplatek za odpady se zvýší
ze současné částky 500 Kč na částku 600 Kč za poplatníka a rok a to z důvodu zvýšení nákladů na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek ze psa zůstává ve stejné výši jako loni tzn. 100 Kč za psa prvního
a 150 Kč za psa druhého a každého dalšího. Dále upozorňujeme občany, že platby za místní poplatek na provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek ze psa je splatný do 30. dubna 2021 a platby se budou
na obecním úřadě vybírat od 1.2.2021. Platbu lze uhradit i bankovním převodem na číslo účtu 5327651/0100
VS 1340 SS číslo domu. Dále se budou při platbách
za odpady a psy vybírat platby za nájmy pozemků a hrobová místa. Na konec platnosti nájemní smlouvy na hrob
budou nájemci včas upozorněni. Dále upozorňujeme
na novou obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 kterou se
stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných
materiálů v obci Nikolčice, která bude vyvěšena v měsíci
prosinci a účinná bude též od 1.1.2021. Platné obecně závazné vyhlášky lze nalézt na internetových stránkách obce:
https://www.nikolcice.cz/urad/obecne-zavazne-vyhlasky/.

Pracovní doba obecního úřadu o svátcích
21. 12.
od 8:00 do 10:00 a od 14:00 do 16:00 hodin
22.–23. 12. čerpání dovolené
28.–31. 12. čerpání dovolené
Sběrný dvůr bude otevřen až 7. 1. 2021 a následně v sobotu 9. 1. 2021.

Potravinová sbírka
Naše obec se ve spolupráci s knihovnou zapojila do potravinové sbírky pro potravinovou banku. Ve dnech 25. 11. a 26. 11. jste na obecní
úřad a do místní knihovny nosili potraviny pro potřebné. Velké díky
Vám všem, kteří jste se do sbírky zapojili. Jen díky Vám jsme vybrali úctyhodných cca 80 kg potravin a jiných nezbytných základních
životních potřeb, které byly dne 30. 11. odvezeny na sběrné místo.
Jsme hrdí, že máme v naší obci takto obětavé obyvatele, kteří i přes
složitou situaci nás všech, kdy někteří kvůli protiepidemickým opatřením otáčejí každou korunu a mnohdy se ocitají na pokraji chudoby, dokáží obětovat část financí na pomoc druhým. Ještě jednou
velké díky Vám všem.

Vybráno v knihovně.
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Vybráno na obecním úřadu.

AKCE ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce plánovalo v rámci oslav 75. výročí osvobození vysadit ve spolupráci s občany v místě od „hnojiště“
směrem k šitbořickému rybníku na tzv. potěšanské cestě
alej 75 stromů lípy. Akci udělil záštitu ministr zemědělství
Miroslav Toman a hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. Koronavirus vše zmařil a akce byla přesunuta
na podzim, druhá vlna ale i tentokrát výsadbě zabránila.
Zastupitelé obce se tedy rozhodli, že stromy vysadí sami,
a učinili tak ve spolupráci s obcí koncem listopadu. Zastupitelé se osobně finančně podíleli na nákupu 49 kusů
stromků v částce 31 556 Kč, zbylé stromy uhradila obec.
Věříme, že se nově vysazená alej stane dalším místem
ke krásné procházce.
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Předáno potravinové bance.
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Pro pejskaře
Pokud venčíte svého psa a ten vykoná svoji potřebu kdekoliv v obci, je vaší povinností po něm uklidit. Obzvláště pokud je to přímo před mateřskou školkou. Buďte ohleduplní
aspoň k malým dětem.
Děkuji.

KULTURA

KROJOVÝ PLES
Před rokem, v tuto dobu, už probíhaly přípravy na Krojový ples v Nikolčicích, pořádaný Nikolčickou chasou. Během toho probíhalo nacvičování Moravské besedy, kterou
tančili čtyři páry z Nikolčic a další čtyři páry jsme přivítali
z Krumvíře a okolí. Nacvičování besedy probíhalo pod vedením Denisy Křížové a chasa si ho velmi užívala. V lednu
se nachystaly kroje a veškeré přípravy na ples vrcholily. Ples
se vydařil a všichni jsme si ho užili.
Bohužel v letošním roce nám to situace nedovoluje. V plánu
jsme měli nacvičování České besedy, přihlásilo se osm párů,
tedy dvě kolečka, která by byla z Nikolčic. Domluvená byla
i kapela, měla nám hrát DH Šardičanka. Vzhledem k dění
kolem koronaviru se ples ruší. Při této situaci není možné

Guláš cup 2020
pořádat takové akce. Budeme se těšit, že nám vyjde Májová
zábava a Hody.
Přejeme Vám všech Veselé Vánoce, hlavně zdraví, štěstí
a pohodu do dalšího roku 2021.
Za chasu Nikolčice Marek a Markéta
Kulturní komise Vám všem přeje krásné prožití Vánočních
svátků a přeje Vám do Nového roku 2021 hodně štěstí, zdraví a nezrušené kulturní akce.
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KNIHOVNA
Celý letošní rok byl i v knihovně ovlivněn koronavirem.
Podzim jsme začali otevřenou knihovnou. Stihli jsme
uspořádat besedu s promítáním o sirotcích, brýlích a školách v Africe. Do afrického Malawi nás slovem i obrazem
pozvala paní Kateřina Rybáriková. Součástí povídání byla
i malá výstavka afrických šátků, ošatek a náramků. Bohužel se nám nepodařilo uskutečnit besedu na téma Harry
Potter, ale s paní Šimkovou jsme domluveni, že hned, jak
to situace umožní, přijede k nám do Nikolčic a pozve nás
do Bradavic.
I letos se knihovna zapojila do projektu Jižní Morava čte.
Téma soutěže pro děti bylo Svět v obrazech, v souvislosti s výročím 350. let od úmrtí Jana Amose Komenského.
Soutěže se zúčastnily dvě děti, jejich práce byly zaslány
do Moravské zemské knihovny a čekáme na celkové vyhodnocení v konkurenci všech prací z Jihomoravského kraje.
Matyáš Bárek vytvořil práci Nikolčice v obrazech, ve které
nafotil a okomentoval zajímavá místa nejen z naší vesnice,
ale i z celé České republiky. Sofie Witpeerdová namalovala
obraz s názvem Růže.
Po uzavření knihovny byla nabídnuta žákům a studentům možnost objednání knih z meziknihovního půjčo-
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vání. Toho využil jeden student a knihy mu byly půjčeny
v knihovně v Hustopečích a v Brně. Bohužel se nemohla
uskutečnit návštěva dětí z družiny, snad to vyjde v novém
roce. Všem čtenářům bylo následně umožněno půjčování přes výdejové okénko, tato služba byla využita čtyřmi
návštěvníky knihovny.
Ve spolupráci s obecním úřadem jsme uspořádali sbírku
potravin pro potravinovou banku v Brně. Chtěla bych tímto
poděkovat všem, kteří se do sbírky zapojili, a i přes nelehkou situaci mysleli na ty, kteří jsou na tom ještě hůř než my.
Od úterý 8. 12. má knihovna opět otevřeno každé úterý
od 16. do 19. hodin, bohužel se situace s koronavirem opět
zhoršuje, takže uvidíme, jak bude vše fungovat dál. O provozu knihovny Vás vždy informuji hlášením místního rozhlasu a také na webových stránkách knihovny.
Všem přeji krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
a pohody do nového roku.
Michaela Rabovská
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SPOLKY
Vážení spoluobčané, myslivci a přátelé přírody,
při psaní článku do posledního letošního čísla našeho zpravodaje bych rád trochu odbočil od všudypřítomného přívalu
informací o počtu nakažených, příkazů a vládních nařízení.
Proto jsem se rozhodl věnovat tento příspěvek loveckým
psům. Minimální počty psů pro uživatele honitby stanoví vyhláška MZe č. 244/2002 Sb. (Z vyhlášky cituji pouze
podstatné informace odpovídající výměře zdejší honitby).
V honitbě o výměře do 1000 ha
1. nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu pro vyhledávání drobné zvěře, dohledání drobné zvěře a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře a
2. nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu vyhledávání spárkaté zvěře a výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo
jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře nebo nejméně 1 pes
se zkouškami z výkonu vyhledávání spárkaté zvěře a nejméně
1 pes se zkouškami z výkonu dosledování usmrcené, postřelené
nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře a
3. nejméně 1 pes se zkouškou z výkonu norování.
Tolik litera zákona a nyní k představení našich čtyřnohých
kamarádů, kteří kromě toho, že bývají často miláčky celé

rodiny, jsou hlavně nepostradatelnými pomocníky při práci
v honitbě. Skupina ohařů je zastoupena fenami Maďarského drátosrstého ohaře Dinou a Dixou patřícím manželům
Vackovým. Bohužel obě feny se po mnohaleté vynikající
práci pomalu chystají do zaslouženého loveckého důchodu. Dále pak dvěma Německými krátkosrstými ohaři – Lotem pana Jana Bradáče a nadějnou mladou fenkou Kyrou
pana Leoše Jelínka. Všichni ohaři mají úspěšně složené
Podzimní zkoušky. Při dosledech spárkaté zvěře se můžeme spolehnout na dva Hladkosrsté foxteriéry fenku Yayu
pana Radka Otřísala, absolvovala Barvářské a Podzimní
zkoušky a psa Bonyho pana Romana Vašíčka, který svou bohatou praxí, nebojácností a schopností hlásit i u nezhaslého
kusu bývá velmi platným pomocníkem, zvláště u obtížných
dosledů. Specialistkou na práci pod zemí, se po úspěšném
složení Zkoušek z norování stala fenka Německého loveckého teriéra (Jagdteriéra) Gera pana Františka Koutného.
Tento krátký přehled je zároveň i poděkováním výše zmíněným členům našeho MS – držitelům lovecky upotřebitelných psů za péčí, přípravu ke zkouškám a všechny ostatní
činnosti spojené s chovem loveckého psa. Nemohu opomenout i kolegy a kamarády ze sousedních honiteb, jenž
nám se svými pejsky vypomáhají při společných lovech
7

Nikolčick ý č a sopis
na drobnou zvěř. V tomto roce se však z pochopitelných důvodů z původně plánovaných akcí uskutečnily pouze 2 hony
na drobnou zvěř a to 28. 11. a 12. 12.

Závěrem přeji Vám všem do roku 2021 především pevné
zdraví, mnoho štěstí a víru, že všechno zlé překonáme.
Myslivecký hospodář

Toto psí povídání můžeme ukončit starým mysliveckým
rčením: MYSLIVEC BEZ PSA JE POUZE POLOVIČNÍ MYSLIVEC.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení čtenáři, milí žáci, vážení rodiče,

pomáhal s výukou pan učitel Mgr. Jan Homola, kterému
patří naše poděkování. Žáci si zaslouží pochvalu za vzorné
zapojování do distanční a online výuky. Rovněž jim patří
poděkování za zapojení do projektu 17. listopad – Den boje
za svobodu a demokracii.

ráda bych vás informovala o chodu naší školy v uplynulém
čase školního roku 2020/ 2021. Od počátku září bylo zřejmé, že také tento školní rok bude poznamenán celorepublikovou situací kolem epidemie viru Covid-19. Základní
a Mateřská škola Nikolčice se snaží výuku realizovat v co
největší možné míře a hledá způsoby, kterými žákům výuku zprostředkovat, pokud nemohou sedět přímo v lavicích.
Od počátku září byla ve škole zavedena opatření, aby došlo
k co nejmenšímu riziku nákazu mezi žáky a zaměstnanci
školy. Samozřejmostí jsou roušky ve společných prostorech. V současné době jsou roušky povinné také ve třídách.
Byl vytvořen obědový rozpis, třídy se při výdeji obědů nesmí míchat. Žáci zůstávají ve třídách, na chodbu mohou
pouze ve výjimečných případech. Od počátku září byla výuka směřována do venkovních prostor a velmi často bylo větráno ve všech učebnách. Nedílnou součástí zaměstnanců
školy je dezinfekce.

V době prezenční výuky se uskutečnily některé akce, které
byly povolené. V rámci jednotlivých tříd si žáci zaběhli „Běh
nikolčickými stráněmi“, uskutečnila se akce „Podmořský
svět“ a v rámci projektu „Pěšky do školy“ se žáci snažili chodit do školy pěšky. V rámci této aktivity byly několikrát také na venkovní výuce – procházce či pěším výletě.
Některé další akce měla škol naplánované, avšak situace
ohledně Covid – 19 je překazila. Nyní není možné předvídat, jaké akce se budou moc v následujícím kalendářním
roce uskutečnit. Prozatím jsou v plánu pouze třídní besídky před Vánoci, ale to pouze v omezené míře. Třídy dostaly
za úkol si vyzdobit své učebny a žáci školního parlamentu
poté soutěž vyhodnotí a vyberou nejhezčí vánoční třídu.

Škola se snaží směřovat ke kvalitnímu vzdělávání žáků
i v této těžké době. K tomu by měla pomoci mimo jiné aplikace Teams, kterou začala škola využívat jako platformu pro realizaci online výuky. První i druhý stupeň měl
v době uzavření škol vlastní rozvrh online hodin a v jisté
míře je tento rozvrh realizován doposud, protože třídy
na II. stupni jsou střídavě stále na distanční výuce. Učitelé
využili dotaci z MŠMT a byla pořízena nová ICT technika.
Žákům tak mohly být zapůjčeny notebooky pro realizaci
online výuky. Při výuce prezenční i distanční ve škole vy-

Velmi důležitou změnou ve škole jsou nové internetové
stránky. Školní web byl obnoven a dostal zcela nový vzhled.
Stránky jsou nyní moderní, krásně přehledné a aktuální. Je
zde možná také virtuální prohlídka školy a školek. V naší
škole byla započata rekonstrukce tělocvičny a prostor okolo, která by měla být hotová v březnu příštího roku. V rámci volitelného předmětu Technické práce škola zakoupila
3D tiskárnu a žáci se budou moci podílet na výrobě ochranných štítů, které budou poskytnuty pracovníkům rizikových pracovišť. Podobně škola poskytovala na jaře roušky
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do Nemocnice Hustopeče. Novinkou v naší škole bude také
nabídka hodin s rodilým mluvčím v anglickém jazyce. Tato
možnost bude ve škole nabízena jedenkrát měsíčně. Tento
projekt začne již v lednu akcí „Týden s rodilým mluvčím.“
V současné době jsou od 30. listopadu znovu otevřeny školy.
Prezenčně se vzdělává celý první stupeň a 9. třída. Zbývající třídy 2. stupně se střídají po týdnu. Roušky jsou povinné
všude, obědy mají žáci po třídách samostatně, to stejné pravidlo platí pro družinu. Každá třída má svoji družinu. Hudební výchova je zařazena ve výuce, avšak zpěv je zakázán.
Tělesná výchova je také zařazena, avšak nesmí se cvičit.
Naše škola realizuje vycházky do okolí školy. Vypadá to, že
do vánočních svátků bude škola otevřena. Nikdo teď neví,
jak se bude situace vyvíjet a jak porostou čísla nakažených.
Další fungování škol po Vánocích bude nějakou dobu nejspíše otazníkem.
I v této nejisté době bych ráda poděkovala rodičům a žákům
za kladný přístup k distančnímu vzdělávání. Rovněž děkuji
všem pedagogům a zaměstnancům školy za jejich nasazení
v této nelehké době.
Závěrem bych ráda připomněla, že na dny 21. a 22. prosince je vyhlášené ředitelské volno a pak následují vánoční prázdniny. Předpokládaný nástup žáků do školy je
4. ledna. O případných změnách a aktuální situaci budeme
včas informovat.

Vánoční slovo ředitelky školy
Ráda bych Vám touto cestou popřála krásné prožití svátků
vánočních v kruhu Vašich nejbližších. Přeji Vám pokojné
prožití posledních dnů roku 2020 a úspěšné vkročení do nového roku 2021. Ať je nový rok pro Vás úspěšný.
Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich
úsilí, se kterým pracují u nás ve škole, a rovněž jim přeji
úspěšný rok 2021.
Jménem zaměstnanců školy děkuji obci Nikolčice za podporu při rekonstrukci tělocvičny a kulturní komisi za spolupráci se školou při různých aktivitách.
V neposlední řadě děkuji rodičům i široké veřejnosti za projevenou přízeň a podporu naší škole. Věřím v další dobrou
spolupráci i v následujícím roce. Vaše podpora a pomoc
je pro naši školu důležitá a díky ní můžeme směřovat ke
společnému cíli – vzdělaným a dobře vychovaným dětem
a žákům.
Šťastný nový rok 2021.
Mgr. Jitka Gebauerová,
ředitelka ZŠ a MŠ Nikolčice
Žáci I.stupně se zúčastnili veletrhu
zájmové činnosti v Kloboukách
9
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Mateřská škola Nikolčice
Vážení a milí čtenáři, blíží se nám konec roku 2020. Přestože jsme museli letošní školní rok celý podřídit epidemiologické situaci a hrozbě Covid-19, mohu s úsměvem říci,
že jsme mateřskou školku nemuseli uzavřít, ačkoliv jsme
se potýkali s různými organizačními a personálními komplikacemi. Od 14.10.2020 jsme provoz ve školkách museli
pokrývat s pomocí paní učitelek a vychovatelek. Děkujeme za odborný a vstřícní přístup k dětem Iloně Honzíkové,
Janě Vacenovské a Renatě Viktorinové. Velké díky patří
zákonným zástupcům, kteří dodržují zvýšené hygienické
opatření a nastavená pravidla v MŠ. A v neposlední řadě
děkujeme obci za poskytnutí dezinfekčních prostředků
do naší školky. Věřím, že i v novém roce 2021 tuto situaci
s vaší pomocí zvládneme.
V měsíci září proběhlo jednání s obcí o možné rekonstrukci
školky v Nikolčicích s cílem navýšení kapacity.
V letošním školním roce jsme nechtěli děti připravit o kulturní dění ve školce a proto jsme vyhodnotili všechna možná rizika. Za dodržení přísných hygienických opatření jsme
zrealizovali pár akcí pro zpestření výchovy a vzdělávání
v naší školce.
V měsíci září, a to konkrétně 17.9.2020, jsme díky financovanému projektu Šablony II mohli dětem bezplatně zorganizovat výlet, který jsme v loňském školním roce nesměli absolvovat. Září bylo prosluněné a na tento výlet nám
také přálo počasí. Pravidelně výjezdové akce pořádáme
i s MŠ Diváky, která je našim odloučeným pracovištěm.
Děti se potkávají na různých školních akcích, poznávají se
a tak navazují kamarádské vazby před nástupem do školních lavic, kde se pak děti stávají spolužáky. Ač jsme to i
v letošním školním roce měli původně v plánu, z důvodu
koronavirové epidemie, jsme museli zvolit jinou variantu.
Naštěstí se podařilo objednat dva autobusy a i přes navýšení
nákladů na dopravu, měly děti tuto akci celou zdarma.
Teplý a prosluněný podzim nám dovolil v naší školce přichystat hudební divadélko: “O Smolíčkovi“. Divadélko bylo
realizováno na dvorku a děti příběh doslova hltaly, radily Smolíčkovi, jak se má zachovat a Jezinkám neotvírat…
všichni víme, jak to dopadlo.
Pokračujeme i v našem projektu škola na nečisto – kdy
se potkávají předškoláci z MŠ Diváky a MŠ Nikolčice
před nástupem do první třídy. Pro naše předškoláky uspořádala Základní škola 3D kino v budově ZŠ Nikolčice. Děti
z MŠ Diváky se přesunuly školním autobusem a s kamarády z Nikolčic se potkaly v budově školy. Samozřejmě opět
za dodržení nařízených hygienických pravidel – překrytí
dýchacích cest, dodržení rozestupů při promítání a pravidelného větrání třídy. I přes tuto nezvyklost se dětem
celá akce velmi líbila.
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A protože je období virů a různých respiračních onemocnění, věnujeme se s dětmi v naší školce zdravému životnímu
stylu a zdravému stravování. Do této koncepce nám krásně
zapadal program: “Cvičíme se Zdravíkem a Jedlíkem“, který jsme společně s neziskovou organizací „Zkus to zdravě“
pro děti připravili 5. listopadu. Dětem byla vyprávěna pohádka o třech kamarádech. Celé vyprávěné slovo zpestřily
hadrové loutky hlavních postaviček. Šlo o dva kluky - Zdra-
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víka, obézního Jedlíka a jednu příliš hubenou a slabounkou
holčičku. Příběhem se prolínaly pohybové hry, což děti
nesmírně bavilo. Byl slyšet veselý smích a děti se aktivně
zapojily do vyprávěného příběhu o zdravém životním stylu. Nenásilnou formou se tak děti v naší školce učí prevenci
a zdravým životním návykům tak, aby se staly přirozenou
součástí jejich běžného života.
Vzhledem k tomu, že současná situace nám nedovoluje přichystat pro veřejnost vystoupení, které by navodilo atmosféru blížících se Vánoc, rozhodli jsme se aspoň
na dálku Vám všem popřát krásný adventní čas zprostředkovaně, přes obecní rozhlas. Děti nazpívaly vánoční píseň
a básní popřály veřejnosti v obecním rozhlase 29. 11. 2020
při rozsvícení vánočního stromu. Velice děkujeme všem
na obci a tatínkovi Michalu Mnacakanovi, kteří nám pomohli k tomu, abychom adventní čas takto mohli zahájit.

z celého roku. Je to vánoční nadílka, kdy si ve školce děti
rozdají dárečky nových didaktických pomůcek a hraček.
Ta proběhne 17. 12. 2020. V tomto roce se potkáme naposledy 22. 12. 2020 a po prázdninách věřím, že se ve zdraví
a s úsměvem přivítáme s dětmi 4. 1. 2021.
17. 3. 2021 je naplánovaný zápis do MŠ Nikolčice
a 7. 4. 2021 proběhne zápis do první třídy. Pokud vláda nerozhodne jinak, budou zápisy probíhat za přítomnosti dětí
a zákonných zástupců od 15:00 – 16:30 hod. V blížícím se
termínu zápisů, bližší informace zveřejníme samozřejmě
na našich nových webových stránkách.
Závěrem Vám čtenářům obecního zpravodaje chci popřát krásné a klidné prožití kouzelného adventního času
a do nového roku štěstí, lásku a hlavně zdraví.
Ing. Petra Vávrová,
zástupkyně ředitelky pro p. v.

Mateřskou školu dne 4. 12. 2020 navštívil Mikuláš, který
rozdal dětem balíčky s dobrotami. Nyní už nás do konce
roku čeká poslední akce, na kterou se děti těší asi nejvíc

Školní družina Nikolčice
a Diváky
Ve školní družině v obou odděleních, mimo jiné akce
např. Dýňáci-strašáci, Vlaštovkiáda, Pavoučice, Čertovské
rejdění…, probíhají aktivity z projektu Šablony II. První
aktivitou je kroužek „Tablety ve ŠD“ rozvíjející ICT. Náplní
této aktivity není pouze hraní her, ale i osvojení si základních dovedností na tabletu. Využití aplikací, které dětem
umožní hravou a zábavnou formou procvičovat matematiku, logické myšlení, kreativitu, postřeh, vyhledávání zajímavých a důležitých informací. Součástí kroužku je i práce
v terénu, práce s fotografií, videem a následné zpracování,
tvoření komiksů, obrázků atd.
Další nová aktivita letošního školního roku je také z projektu Šablony II a je to „Klub zábavné logiky a deskových
her“. Klub je zaměřen na procvičování paměti, rozvoj motorických dovedností, rozvoj matematického a logického
myšlení – to vše hravou a zábavnou formou. Do klubu byly
zakoupeny hry , které se liší různými úrovněmi náročnosti,
logiky, strategie, náhody a potřebou komunikace. Veškeré
vybavení je financováno z projektu Šablony II.
Živá abeceda
Všem přeji krásné vánoční svátky, pohodu, klid a pevné
zdraví v novém roce.
Ilona Honzíková

Focení obce Nikolčice
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Práce s tablety ve ŠD Diváky

HISTORIE

Krátký pohled na historii Nikolčic v 17. století
Po zpracování dostupných informací od středověku podnes do celku pojmenovaného „Historie Nikolčic v datech
a souvislostech“ získáváme možnost pohledu na místní
historii z různých úhlů.
Ze středověku jsou jen dílčí informace o panství a šlechtě,
která obec vlastnila. O obyvatelích se dovídáme nepřímo
a můžeme si tvořit obecnou představu o jejich životě. To
záleželo na panstvu a jeho pravidlech, která určovalo. A ta
byla většinou pro lidi těžko přijatelná.
Uvedu říši Habsburků, jež sahala v letech 1576–1612
od Rýna až do dnešního Rumunska, bývalého Sedmihrad12

ska a od Severního moře k moři Středozemnímu.
V té době narůstaly mnohé nespokojenosti obyvatel. Zvláště pak za panování Ferdinanda I. (1526–1564), jenž tvrdě
uplatňoval římsko-katolický klerikalismus, a tím potlačoval náboženskou svobodu. Po něm následoval Maxmilián
II. (1565–1575) a konečně Rudolf II. (1576–1612).
Nikolčice a jejich obyvatelé byli malinkým zrnkem písku
v soukolí dějin.
Když se psal rok 1605, začali se proti Habsburkům bouřit
šlechtici – „vůdcové lidu“. Toho roku bylo Bočkajovo po-
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vstání v Sedmihradsku, kde byl náboženský i hospodářský
útisk nejsilnější.
Bočkaj nabídl moravské šlechtě, resp. Karlu staršímu z Žerotína, vůdci nekatolických stavů moravských, spojenectví
proti Habsburkům. Ale Karel st. z Žerotína chtěl zůstat věrný císaři, a proto spolupráci odmítl. Bočkaj se spojil s Uhry.
Pozval si na pomoc Tatary (z Osmanské říše) a začal se
za odmítnutí mstít loupeživými nájezdy, hlavně na Moravě.
(Josef Hložek, Cyklus přednášek 1/98)
Tehdy bylo nejvíc postiženo Hustopečsko.
Dne 6. dubna 1605 za Bočkajova vpádu byl u nás proboden
krejčí Christl (z domu Habánů) a jeho dům vykraden. (Sol.)
29. června byli Sedmihradští u Kurdějova. Divoké hordy
v období kolem 17. července 1605 vypálily Kobylí, Bořetice,
Kurdějov, Diváky, Šakvice. I jiné obce byly jimi navštíveny,
ale chybí o tom zprávy. Bočkajovci odvedli s sebou mnoho
lidí, které prodali Turkům do otroctví. (NČ II, str. 35)
V tu dobu vojska knížete Bočkaje přepadla Diváky. Zpustošila je, kostel vypálila a mnoho obyvatel povraždila. Napadla i Hustopeče, ale tam Bočkaje odrazili.
17. července 1605 trpěli od bočkajovců kobylští novokřtěnci. Jsou záznamy o tom, jak bočkajovci řádili, ale to nestačilo.
11. října byla ves vypálena císařským vojskem generála
Dampiéra. Je znát hospodářský úpadek, a to jsme byli těsně
před českým povstáním, a zvláště krutá byla doba během
třicetileté války.
R. 1613 kupuje židlochovické panství a s ním i Nikolčice
Jan Diviš ze Žerotína. 1616 umírá. Nezanechal potomka,
proto příbuzní prodali celé židlochovické panství katolickému pánu Adamovi z Valdštejna, drží jej až do r. 1638.
1618 se odehrálo stavovské povstání v Čechách a 1619 dorazilo i na Moravu.
Třicetiletá válka byla 1618–1648.
Nikolčice měly před bitvou na Bílé hoře 72 domů
a 620 obyvatel, z toho 500 místních a 120 novokřtěnců (Habánů) a 2 024 mír polí, 954 mír vinic a zahrad,
které vlastnily.
Na konci prosince 1618 překročil u Mikulova císařský generál Henry Duval Dampierre hranice a vpadl na Moravu.
Vojáci začali přepadat vsi a města, drancovat a brát, co jen
šlo. U nás vyrabovali Dampierrovi vojáci habánský dvůr.
(Sol.) Stejně se ovšem chovali i vojáci moravských stavů vedení Ladislavem Velenem ze Žerotína a Fridrichem
z Tiefenbachu. A to proto, aby co nejvíce znemožnili císařským žoldnéřům zásobování. 18. a 24. září 1619 byly císařským vojskem vypleněny Dambořice, Uherčice a Nikolčice.
V Nikolčicích odehnali vojáci všechen hovězí dobytek.

18. října – zchudlý novokřtěnský dvůr byl znovu vypleněn (stejně jako předtím už dvakrát) 300 Uhry, všechen
skrovný majetek byl pobrán.
8. listopadu 1620 se odehrála bitva na Bílé hoře, kdy české
stavy prohrály a český král Fridrich Falcký z Prahy ujel. Vítězná císařská vojska se rozletěla po Čechách a rabovala.
Na zimu přešli na Moravu, a tam také páchali ukrutnosti.
4. ledna 1621 u Velkých Němčic porazili Uhři císařské vojsko, které vtrhlo na Moravu. V. Němčice lehly popelem.
28. ledna 1621 Buquoyovi vojáci zpustošili u nás dům Habánů. (Sol.) (Karel Bonaventura, hrabě Buquoy, byl velitelem
císařských vojsk na počátku třicetileté války. Wikipedie)
Novokřtěnský dům byl úplně vyrabován (kůže, sůl, sádlo,
vlna, měděné nádobí) a všechno odvezeno. (A. J. F. Zieglschmidt: Die Alteste Chronik der Hutterischen Bruder.
New York 1943- informace z archivu Josefa Černého.)
Velké Němčice byly zpustošeny Bethlenem.(Gabriel Bethlen byl jeden z vůdců protihabsburského povstání, NČ I,
str. 17).
Nájezdy bethlenových z Uher trpěl náš region až do počátku roku 1622, než byl 7. ledna na zámku v Mikulově
uzavřen mír.
Ale i přes uzavřený mír zůstávala dále císařská armáda
v zemi a představovala pro poddané neustálou zátěž. Vesnicemi táhli vojáci válčících stran, doprovázení tlupami
loupících marodérů, což byli lehce zranění vojáci nebo ti,
co své onemocnění předstírali, proto nepostupovali se svou
jednotkou. Šli pouze v jejích stopách, a přitom rabovali
a loupili.
Od jara 1623 se začala tvořit nová protihabsburská koalice, k níž přistoupil i sedmihradský vévoda, nespokojený s podmínkami míru z r. 1622. Gabor Bethlen vyrazil
v polovině srpna s armádou čítající 50 000 vojáků, přičemž
více než polovinu tvořili Turci (M. Svoboda. Malovaný
kraj 2017). Tato událost je popsána v Nikolčické čítance II,
na str. 35 takto:
Nový vpád Uhrů spojený s Turky na Moravu. Tehdy bylo
mnoho lidí odvlečeno do zajetí, nejvíce z Kurdějova.
V tomto období řádil v našem regionu mor, který vypukl
původně v císařském vojsku… (Křepická čítanka, str. 35)
Celý rok 1623 a rok následující znamenaly pro Moravu vrchol válečného utrpení, protože v zemi bylo přítomno tolik
vojska a po tak dlouhou dobu, že nebylo v jejich možnostech
je uživit. Avšak pro zbídačený a vyhladovělý lid, který odnášel válečné dění na svých bedrech, to stále nekončilo.
9. dubna 1624 byl vydán císařský patent, podle kterého bylo
povoleno vyznávat v českém království a v moravském markrabství pouze římskokatolické náboženství. Nekatolíci ne13
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směli nic vlastnit a pod pokutou 100 zlatých ani konat vlastní schůze či pobožnosti - hrozilo vyhnanství, propadnutí
majetku i smrt. (Lukl, Macek, Svoboda – Nosislav 2011)
13. prosince 1624 byla ustanovena náboženská komise,
která měla k ruce oddíl vojska… Na židlochovickém panství zjistila, že jsou stále přítomni kazatelé všech evangelických směrů. Byli ještě v Židlochovicích, Měníně, Nosislavi,
Nikolčicích, Přibicích a Vojkovicích. Navíc se na panství
zdržovali i kazatelé vyhnaní z jiných panství.
Po vypuzení nekatolíků byla obec přiřazena do Židlochovic,
u nichž zůstala až do roku 1675, kdy byla v Blučině obnovena fara pro Blučinu, Měnín, Křepice a Nikolčice. Obec tedy
byla spravována z Blučiny (Břeclavsko, str. 523). Tamnímu
faráři náležel lán polí, louka a zahrada.

Na základě vypovídacích dekretů se vystěhovali ke svým
spolubratřím v oblasti dnešního jihozápadního Slovenska
a do Sedmihradska (Rumunsko, Maďarsko). V obci zůstalo jen 16 občanů neschopných přesunu: Tím pádem zůstalo 50 domů, Svobodný dvůr a dvůr Habánů zůstaly pusté
a k tomu dalších 1430 mír polí a 898 mír vinic a 10 mír
zahrad pustých. Dvůr Habánů byl rozdělen na 4 půllány
a svobodný dvůr byl změněn na poplužní a byl pronajímán.
Ještě v roce 1673 nalezla komise 47 domů a 1 880 mír polí
a 165 mír vinic a 10 mír zahrad pustých…
Pan učitel Josef Černý se o 17. století vyjádřil, že to bylo nejkrutější století.
MUDr. Pavel Šácha

V první polovině roku 1625 konečně z Moravy odtáhla většina ubytovaného vojska a zůstaly zde jen posádky
některých měst a hradů.
Náš historik p. Solnička upřesňuje:
Po bitvě na Bílé hoře se museli vystěhovat všichni, kdo
nepřešli na katolickou víru. Bylo to v letech 1627–1634.

PF 2021 v zrcadle historie
Po dobu dvou a půl roku jsem systematicky shromažďoval informace vypovídající o tom, co se v naší vsi v minulosti odehrálo, jak se zde našim předkům žilo v dobrých
i zlých dobách. Informace jsou k sobě chronologicky řazeny v časovém sledu, a to od středověku až po tuto dobu.
Pokud existuje k informaci fotografie či nějaký dokument
dokládající určitou událost, pak to vše společně vytváří
harmonický celek.
Celý projekt jsem nazval Historie Nikolčic v datech a souvislostech. Události z minulosti jsou čerpány z kronik, různých
historických knih a archivních dokumentů, z Nikolčického
časopisu, Wikipedie, z vyprávění pamětníků.
Osou je historie Nikolčic, ale současně jsou zde zaznamenány důležité informace z blízkého okolí, které dokreslují
atmosféru určitého historického úseku, také události naší
republiky či události ze světa, zvláště pokud měly dopad
na naši existenci.
Celkem již v 16 pořadačích (šanonech) jsou informace s obrázky a přílohami k dispozici každému zájemci o historii.
Systém je otevřen, kdokoli do něj může přidat doplňující
či upřesňující informace, snímky, dokumenty atd. Pořadače najdete v klubovně a originály jsou uloženy v archivu. Vše je zpracováno i do formy prezentačního programu
k promítání na plátno jako film. Každému důležitému historickému úseku je věnována jedna prezentace. Současně jsou fotografie zkopírovány pro vystavení na nástěnky.
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A všechno je také zachyceno podle jednotlivých úseků
na blogu Nikolčic.
SymbivitaBlog – Nikolčice – blog
Tento ucelený historický přehled dává mnoho možností
k rozvíjení historie jednotlivých spolků, událostí, ukazuje
nám vývoj životní úrovně v naší obci…

Jaký bude rok 2021?
Jakou historii pro další generaci budeme psát my současníci? Budou se opakovat děsivé události, které prožili
naši rodiče či prarodiče, dokážeme se poučit z chyb, které vedly k těžkostem života? Udržíme si život bez válečných konfliktů?
Na závěr jako PF 2021 bych projevil dvě přání:
Za 1. aby se uskutečnilo druhé setkání rodáků a přátel Nikolčic, protože taková akce stmeluje lidi. Aby se akce povedla, musejí všichni táhnout za jeden provaz.
Za 2. navrhuji, aby v Nikolčicích vzniklo „muzeum obce“,
jehož součástí bude také archiv, a aby to vše jako celek neslo jméno Mgr. Josefa Černého. Neboť na jeho dílo, které
pro obec vykonal, by se nemělo zapomenout.
MUDr. P. Šácha

4 / 2020

RůZNÉ

Vzpomínka na „Dobrovolné hasiče z Nikolčic“
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Nikolčick ý č a sopis
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