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Vážení spoluobčané,
nezadržitelně se nám letošní rok blíží do své poloviny. Děti už se těší na konec
školního roku a očekávají vysvědčení, kde někteří zjistí, že mají lepší známky než čekali a druzí budou zklamáni. I pro nás je přelom června a července časem zhodnocení
první části roku a odrazovým můstkem do druhé poloviny. V první polovině roku jsme
definitivně ukončili dvě akce. První je sesuv svahu ve Štukyních, kde byla provedena
konečná přeložka vodovodního řadu včetně kolaudace, druhou je výstavba inženýrských sítí v lokalitě „Za hřbitovem“, kde firma RWG dokončila položení kabelu nízkého napětí. Sítě jsou tedy hotové, jejich kolaudace probíhá v těchto dnech. Zároveň
v době kdy se majitelé prvního dostavěného domu v této lokalitě již zařizují bude zastupitelstvo schvalovat prodej posledních dvou stavebních míst. Na jednu stranu mne
těší, že se tato místa celkem rychle obsadila, ovšem pouze dva majitelé z deseti jsou
z Nikolčic. Nicméně rada obce již řeší, kterou další lokalitu navrženou v územním
plánu zasíťovat a tím umožnit další výstavbu a rozvoj obce.
Od října loňského roku až do konce dubna probíhala fyzická a administrativní
kontrola akce „Víceúčelové hřiště a odborné učebny v ZŠ Nikolčice“. Již to, že kontrola probíhala tak dlouho a několikrát jsme museli doplňovat žádost o platbu o další a
další fotografie, výkazy a tabulky, které nebyly původně požadovány, v nás vyvolávalo obavy, kolik peněz vůbec z dotace, kterou nám ROP přislíbil, dostaneme. Nakonec
přišlo oznámení, že kvůli „neodsouhlasenému a neopodstatněnému posunutí termínu
dokončení stavby“ je o 25% poníženo proplacení všech faktur týkajících se hřiště, což
dělá 693 380,– Kč. Celková výše dotace tedy zatím činí 3.135 642,– Kč. Proti tomuto
rozhodnutí jsme se okamžitě odvolali, protože souhlas s prodloužením termínu dokončení byl na úřadu Rop Jihovýchod v Brně podepsán již v listopadu 2014, tedy v době
kdy ještě ani nezačaly žádné stavební práce na celé akci. Na odpověď zatím stále čekáme.
Tím, že se nevědělo, jak velká částka z dotace nám bude proplacena se samozřejmě zpozdily i všechny ostatní akce plánované na letošní rok. Tento skluz se budeme snažit v druhé polovině roku zmenšit, ovšem už dnes víme, že výstavba plánovaného chodníku okolo silnice ke Křepicím bude přesunuta na příští rok, protože souhlasné vyjádření brněnského biskupství s prodejem několika metrů pozemků, které
jsou pro tuto akci nezbytné, přišlo teprve před pár dny.
Závěrem mého shrnutí přeji všem příjemnou dovolenou, dětem hezké prázdniny
a hodně pěkných zážitků.
Jiří Vacenovský
starosta obce

KULTURNÍ KOMISE
Setkání seniorů
V neděli 24.4. proběhlo tradiční setkání našich starších spoluobčanů v našem
kulturním domě. Po přivítání a proslovu pana starosty jsme měli připraveno male pohoštění s příjemnou obsluhou.
Opět vystoupil Mužácký sbor z Nikolčic, který přispěl svým zpěvem k dobré pohodě. Tento rok pro nás měli připravené překvapení. Byla to jejich nová písnička, která opěvovala krásy rodných Nikolčic. Posluchači
byli dojatí za tak pěknou písničku, kterou
mohli slyšet jako první, protože ji ještě nikde
nezpívali. Do takhle dobře rozjeté zábavy
rychle vklouzli další muži, kteří si říkají Kozlaňáci. Svými písničkami a vtipnými historkami nás bavili až do pozdních hodin. I tentokrát jsme se museli s kapelou domluvit ať svoje vystoupení prodlouží o další dvě hodiny.
Jsme rádi, že se při takových akcích dobře bavíte a že i příště přijdete v hojném
počtu.
Nakonec bych Vám chtěla popřát hodně zdraví, štěstí a užijte si letní pohodu.

za kulturní komisi Lenka Rabovská

Dětský den
V pátek 3.června proběhl tradiční dětský den, který se opět konal v pěkném
prostředí a za pěkného počasí. Tentokrát nám s pořádáním pomáhala místní organizace
mysliveckého spolku. Děti mohly poznávat různé druhy zvířat, listů a paroží, zaskákat
si v pytli, zaběhat si s míčkem , zkusit chození po laně a vyzkoušet střelbu ze vzdu-

chovky. Byl
tam i koutek
zdravovědy.
Opět největší
atrakcí
byl
Hasičský
sbor z Křepic. Dětem,
ale i dospělým předvedli zásah při
havárii auta,
vyzkoušet si
mohli
záchranu člověka – masáž
srdce + dýchání z úst do
úst. Nakonec
nám ukázali, jak je nebezpečné hašení rozehřátého oleje vodou. Po skotačení si děti
opekly špekáček a nechaly si namalovat obrázek na obličej. Celé odpoledne nás provázela příjemná muzika od pana Ryzího ze Šitbořic, který dětem udělal malou diskotéku s velkými bublinami. Tento rok jsme měli připravené i občerstvení pro rodiče.
Poděkování patří všem co se postarali o pěkný a klidný průběh akce. Další poděkování patří : OÚ Nikolčice a jeho zaměstnacům za přípravu areálu, Mysliveckému
spolku za peněžitý dar a pomoc se soutěžemi a všem členům kulturní komise a jejich
rodinným příslušníkům s pomocí při organizaci.
Dětský den byl opět hrazený z peněz získaných z pořádání maškarního plesu.

za kulturní komisi Lenka Rabovská

Vítej človíčku
Dne 1. května jsme přivítali nové občánky Nikolčic.
Jsou to tyto děti :
Jan Studýnka ......................................................................... syn manželů Studýnkových
Roman Tukač ........................................................................... syn manželů Tukačových
Jakub Nasadil ......................................................................... syn manželů Nasadilových
Eliška Otoupalová.............................................................. dcera manželů Otoupalových
Terezka Lacková..................................................................... dcera manželů Lackových
Rodičům i dětem přejeme hodně zdraví a mnoho radostných chvil při jejich výchově.

za kulturní komisi Lenka Rabovská

PŘEHLED KULTURNÍHO DĚNÍ V OBCI

Červen
18. 6. 2016 .............................. Babské hody – hrají Skoroňáci
18. 6. 2016 ...................................... Rallye Agrotec Hustopeče
Červenec
22. 7. 2016 ............................................................. stavění máje
23. – 24. 7. 2016 ...................Jakubské hody – hraje Zlaťanka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V NIKOLČICÍCH

Milí žáci, vážení rodiče
Školní rok 2015/2016 se blíží mílovými kroky ke svému závěru.
Pro všechny znamenal spoustu tvůrčí a usilovné práce, společných úkolů a naplňování
školního vzdělávacího programu obsahujícího nabídku volitelných předmětů, úpravu učebního plánu. kulturní, sportovní akce, projektové dny, návštěvy divadelních představení, zeměpisné, vlastivědné projekty, sportovní turnaje, plavání, lyžování, bruslení. Nechyběly ani vědomostní olympiády, soutěže a společné aktivity s partnerskými školami v okolí.Sbírali jsme
papír, byliny, pomerančovou kůru. Zapojili jsme se i do charitativní činnosti sběrem víček v
projektu „Slunce pro Filipa“ a jiné. Rodičům a jejich dětem jsme po celý školní rok nabízeli
velký výběr zájmových volnočasových aktivit, nabídku nepovinných předmětů i mimoškolních aktivit.
Během 2. pol. v ZŠ Nikolčice byla provedena poslední výměna osvětlení, do tříd byl
zakoupen výškonastavitelný nábytek ,v plánu je i výměna nových vchodových dveří v ZŠ
Nikolčice, celkové dokončení oprav elektroinstalace ,postupné vymalování prostor školy
apod. V ZŠ Diváky během prázdnin dojde k plánované výměně osvětlení,zakoupení výškonastavitelného nábytku do obou tříd , malování tříd a bude ve třídách položena nová podlahová krytina . Kolektiv pracovníků školy byl po celý školní rok stabilizován. Učitelé se spolu
se žáky školy aktivně podílel na ověřování školního vzdělávacího programu, na spolupráci
s rodičovskou veřejností , na dalším zlepšování estetického prostředí školy i na organizování
školních a mimoškolních aktivit. S rodiči jsme se setkávali na konzultačních hodinách, podíleli se na mimoškolních aktivitách , sběrových aktivitách, přispěli škole svými příspěvky na
Plesování s devítkou, na Nikolčické hry a jiné. Za tuto pomoc jim jménem pracovníků ZŠ a
MŠ Nikolčice moc děkuji.
Škola pravidelně aktualizovala školní webové stránky, včetně fotogalerie, informovala
veřejnost o svém dění i na obecních webových stránkách, na vývěskách v obcích, popřípadě
místním rozhlasem. V průběhu roku jsme jako každoročně vydávali samostatné školní noviny, přispívali jsme do obecních novin jak v obci Nikolčice, tak v obci Křepice a Diváky.
Celý školní rok se nadále úspěšně rozvíjela spolupráce se školami v blízkém okolí.
Žáci z Velkých Němčic, Šitbořic , Křepic, Dolních Věstonic, Hustopečí, Boleradic , Velkých
Pavlovic se pravidelně potkávali s našimi žáky na projektových dnech, sportovních soutěžích
i na kulturních akcích. Dne 19. 3. – 24. 3. 2016 – žáci 2.st. prožili sportovní pobyt na LVK
v Českých Petrovicích ve spolupráci se ZŠ Hustopeče. Dne 24. 4. – 29. 4. 2016 odjelo 33 žáků na sportovně zaměřenou školu v přírodě do Jeseníků do Ludvíkova, která se velmi zdařila.
Ve 4. čtvrtletí žáci úspěšně reprezentovali naší školu ve Velkých Pavlovicích v okresním kole Matematické olympiády. Z naší školy se jej účastnila a získala pěkné umístění šestice zástupců od 6. po 8. třídu. A to Anička Slavíková, Vojtěch Hlaváček, Kateřina Jandová,
Barbora Němečková, Ondřej Slavík, Jan Macík. V úterý 24.5.2016 se někteří žáci, kteří splnili kritéria školního kola, účastnili okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda v ZŠ
Slovácká, Břeclav. Za 6.roč. L.Rabovská a A.Slavíková, za 7.roč. B.Němečková a za 8.roč.
J.Macík a O.Slavík.

Naši žáci velmi pěkně reprezentovali a získali krásné umístění v soutěži žáků v recitaci „Boleradický džbánek“ dne 25.5.2016 v ZŠ Boleradice. V 1. Kategorii získala 3. místo:
Eliška Jandová (3. třída). Ve 3. Kategorii získala 3. místo: Anna Marie Slavíková (6. třída) a
2. místo: Terezie Chalupná (8. třída).
V měsíci březnu a dubnu se školní družina v Nikolčicích v rámci ekologické výchovy
zapojila a přihlásila do celosvětové akce „Ukliďme si svět“. Jednalo se o mezinárodní kampaň a v České republice probíhající pod záštitou Českého svazu ochránců přírody a organizace Společnost pro zvířata. Děti se podílely na úpravě a zvelebení dětského hřiště, cestě k rybníku a také obecního potoka. Bylo potěšením sledovat, s jakým nadšením a vytrvalostí se do
této akce zapojily.V této akci jsme se umístili na krásném 2. místě v Jihomoravském kraji.
Žákům se dařilo výborně i ve sportu. Skvěle si vedli na májovém silničním běhu v
Dolních Věstonicích. Ve svých kategoriích zvítězili: V. Prokeš, D. Strouhalová, P. Rozkydal
a M. Chalupná. Druhá místa získali: Chalupný J. a A. Jeřábek, šestá skončila K. Vedrová . V
Břeclavi v okresních přeborech žactva v atletice žák Vojta Prokeš obsadil 1.místo ve skoku
dalekém a v běhu na 800m, dále získal krásné 2.místo ve skoku vysokém. Žák Ondra Slavík - 1.místo v běhu na 1 500 m a Matyáš Chalupný -3.místo ve skoku vysokém . 4.místo v
běhu na 60m přes překážky získala žákyně Kateřina Vedrová,
Díky finanční podpoře zřizovatele, okolních obcí, sponzorů a přátel školy, jsme
v měsíci květnu po třech letech opět pořádali sportovní zápolení v 19. ročníku Nikolčických
her. Toto zápolení se uskutečnilo tradičně se základními školami Dolné Zelenice a Šúrovce.
Vítězství bylo naše, díky našim skvělým sportovcům . O dalším možném pokračování spolupráce jsme se všechny tři školy do dalších let domluvily s tím, že v budoucnu budeme přátelské vztahy nadále rozvíjet a prohlubovat.

Škola předkládá letošní rekordy NIKOLČICKÝCH HER
60 m....................................... Strouhalová Daniela ........... Nikolčice ................................7:76 s
štafeta (4 × 119m) ................. ............................................ Nikolčice ...................... 1:08,71 min
800 m..................................... Slavík Ondřej...................... Nikolčice ...................... 2:22,33 min
štafeta (4 × 119m) ................. ............................................ Nikolčice ......................... 59,35 min

Umístění škol v 19.ročníku NIKOLČICKÝCH HER (2016)
1. Nikolčice ........................... ............................................ ............................................... 111 b.
2. Zelenice ............................. ............................................ ................................................. 44 b.
3. Šúrovce.............................. ............................................ ................................................. 21 b.

V současné době se žáci školy připravují na ročníkové práce, které budou prezentovat
15. 6. a 16. 6. 2016 v zasedací síni Obecního úřadu Nikolčice. Za období posledního čtvrtletí
na škole probíhaly besedy, výukové programy, koncerty, fotografování žáků, Nikolčická lyra,
oslava Dne matek. Čeká nás ještě pozvání rodičů žáků 5. roč. ze ZŠ Křepice, informativní
schůzka rodičů 1. roč., zájezd žáků do Terezína, Lidic, návštěva Dravců v Šitbořicích. Žáci se

zúčastní plánovaných školních výletů.Ve škole se rozloučíme s 22 žáky deváté třídy. Deset žáků 5. ročníku škola
bude pasovat na druhý stupeň.
V závěru šk. roku se rozloučíme s předškoláky a
školní rok slavnostně ukončíme dne 30. 6. 2016. Všichni
se již velmi těšíme na léto a žáci na hlavní prázdniny. Ty
utečou jako voda a nový školní rok zahájíme dne 1. 9.
2016.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům školy za úsilí vynaložené při činnostech a aktivitách
školy během celého šk. roku 2015/2016.
Děkuji za přátelskou spolupráci a vstřícnost vedení obce, zastupitelům v Nikolčicích. Za podporu děkuji také obcím Diváky a Křepice, všem sponzorům a
hlavně rodičovské veřejnosti .Vážíme si nesmírně toho, že
mnoho z vás rodičů nám vyjadřuje svoji podporu.
Vážení rodiče, užijte si krásných letních dnů společně se svými dětmi plnými doušky.
Ještě jednou vám přejeme hodně sluníčka a pohody. Do nového školního roku
2016/2017 se těší kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Nikolčice.
Mgr. Jitka Gebauerová
ředitelka ZŠ a MŠ

Výchovné poradenství Na Základní škole Nikolčice
Práce výchovného poradce se ubírala v souladu s Plánem práce VP pro školní rok
2015/2016, který vychází ze Zákona č. 561/2014 Sb. O poskytování poradenských služeb ve
školách a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
Hned na začátku školního roku byly zveřejněny konzultační hodiny na nástěnce u
kabinetu VP a na webových stránkách školy (Středa 12:30 – 14:30) v budově školy, nebo dle
telefonické domluvy v jiném termínu.
Byly vytvořeny IVP (individuální vzdělávací plány) pro 7 žáků školy v českém jazyce, v anglickém jazyce a v matematice. U všech těchto žáků je uplatňován individuální přístup ve výuce, jsou zohledňováni, pokud jde o rozsah i náročnost probíraného učiva, rovněž
i klasifikace podléhá odlišným kritériím v porovnání s ostatními žáky.
Vycházejícím žákům byly předávány nejaktuálnější informace o přijímacím řízení na
střední školy, ve třídě byl zřízen koutek s propagačními materiály, které postupně zasílaly
jednotlivé střední školy a střední odborná učiliště. Všichni žáci 9. třídy (22) a 8. třídy (1) obdrželi Atlas středních škol pro Jihomoravský kraj.
V měsíci únoru se žáci 8. třídy zúčastnili prezentace středních odborných škol na brněnském Výstavišti.. Nástěnka VP podávala průběžně informace o Dnech otevřených dveří
SŠ.
Byl aktualizován přehled žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné
době máme na škole v 1.- 9. ročníku celkem 27 těchto žáků . Jedná se převážně o některou z
následujících poruch učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie.

Vyučující jednotlivých vyučovacích předmětů byli výchovným poradcem průběžně
seznamováni se závěry s aktuálními vyšetřeními jednotlivých žáků v PPP. Jejich hodnocení
a klasifikace vycházela z Dodatku č. 2 ke školnímu řádu (Přijat 1.9. 2012, viz Všeobecné zásady klasifikace).
V tomto školním roce 2015/2016 pedagogicko-psychologickou poradnu v Hustopečích, nebo v Židlochovicích navštívilo celkem 9 žáků, požadavky na kontrolní vyšetření po
dvou letech byly odeslány ve 2.pololetí na 14 žáků.
Ve škole máme 4 integrované žáky, s nimiž pracují 3 asistentky pedagoga, dva žáci jsou s integrací bez asistena pedagoga . Výuka u všech těchto uvedených žáků probíhá
podle individuálního vzdělávacího plánu.
V měsíci únoru se žáci 8. třídy zúčastnili prezentace středních odborných škol na brněnském Výstavišti. Nástěnka VP podávala průběžně informace o Dnech otevřených dveří
SŠ.
K 16. 2. 2016 byly předány všem 22 vycházejícím žákům obě kompletně vyplněné
přihlášky na SŠ , následně nato zápisové lístky. K dnešnímu dni jsou všichni vycházející žáci
na některou ze středních škol či odborných učilišť přijati.

Umístění vycházejících žáků 9. třídy (celkem 23) na střední školy a střední odborná učiliště
Bezpečnostně právní akademie
Střední škola uměleckomanažerská
Střední škola technická a ekonomická
Střední odborné učiliště Hustopeče
Střední škola elektrotechnická a energetická
Střední zdravotnická škola
Střední zahradnická škola
Střední škola automobilní
Odborné učiliště a Praktická škola

Střední škola polytechnická
Střední škola Emila Holuba, veterinářství
Střední škola – Ekonomika a podnikání
Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Střední škola stavebních řemesel
Střední škola – Zdravotický asistent
Střední průmyslová škola – Stavebnictví
Integrovaná střední škola – Mechanik, opravář

Žáci talentovaní
Umělecký přednes:.....................................................................Sandra Karen Bílková (4. třída)
.............................................................................. Tereza Papežová (9. třída)
Zeměpis:
...................................................................................Rochus Böhm (7. třída)
.............................................................................. Pavlína Rujzlová (9. třída)
............................................................................... Lucie Rabovská (6. třída)
Sólový zpěv:
................................................................................. Daniel Brychta (7. třída)
Výtvarná výchova: ............................................................................ Kateřina Jandová (7. třída)
Tělesná výchova: ................................................................................Přemysl Filípek (9. třída)
.........................................................................Daniela Strouhalová (9. třída)
.................................................................................Vojtěch Prokeš (7. třída)
.........................................................................Gabriela Svobodová (7. třída)
Výchovný poradce děkuje za vstřícnost při spolupráci všem příslušným vyučujícím,
pracovníkům pedagogicko- psychologické poradny Židlochovice, Hustopeče a Speciálně pedagogického centra Brno.
V Nikolčicích dne 10. 6. 2016, Mgr. Jan Homola, výchovný poradce

NIKOLČICKÉ HRY

Ve dnech 27. až 28. května uspořádala naše škola XIX. Nikolčické hry. V tomto roce
uplynulo právě 35 let od založení této významné sportovní akce. Zúčastnili se jí i žáci našich
družebních škol Slovenska - D. Zelenice a Šúrovce. Vedli jsme si na výbornou. Dokázali jsme
zvítězit s rekordním počtem bodů = 111. To se ještě nikdy v historii soutěže nepodařilo.

Naši vítězové: D. Strouhalová - výška, 60m a štafeta, P. Filípek - dálka, 60m a štafeta,
G. Svobodová - 60m překážek a štafeta, N.Jasinková - koule a štafeta, K.Vedrová - 600m,
A.Stejskalová - štafeta, O.Slavík - 800m a štafeta, M.Grbavčic - koule a štafeta, M. Chalupný
- výška, J.Gracl - štafeta.
Druhá místa - P.Rujzlová – 600m, A.Stejskalová - dálka, M.Grbavčic - 60m, J.Gracl koule 60m překážek, V. Prokeš - 800m a výška, O. Slavík - dálka, G.Svobodová - výška. Třetí místa: N.Jasinková - 60m, K.Vedrová 60m překážek, M.Knitlová - koule, M. Chalupný - 60m překážek.
Chlapci i děvčata vyhráli turnaje v házené a štafetu, chlapci i turnaj v kopané. Nejlepšími sportovci byli vyhlášeni P. Filípek a D. Strouhalová. Byly překonány 3 rekordy Nikolčických her- obě štafety a 60m dívek

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Závěrečné čtvrtletí Mateřských škol Nikolčice a Diváky ve školním roce 2015/16
V měsíci
březnu
proběhl
v obou školkách Zápis do MŠ. Do MŠ
Diváky byly přijaty 4
děti, do MŠ Nikolčice
11, z toho bylo nabídnuto místo 6 dětem
z Divák, kde byla již
kapacita MŠ naplněna. V novém školním
roce 2016/17 je kapacita snížena z 23 na

20 míst (23 míst byla výjimka, která již nebyla povolena).
V dubnu měsíci bezpečnosti děti čekala dopravní výchova s akcemi – beseda s hasiči,
Týden s barvami semaforu. V rámci environmentální výchovy proběhly akce ke Dni s lesy polodenní vycházka do lesa a k rybníku, Dni Země + Tvořivý Ekoměsíc, 1. 4. děti navštívily
Trkmanku – ekologickou stanici s výchovným programem. V květnu děti vystoupily ke Dni matek a stejný
program, předvedly děti z Nikolčic na Nikolčických
hrách. Červen je znamením výletů, koncertů, táboráků
a loučení se školkou. Děti si užily výletu do ZOO v Brně, MDD, se zájmem sledovaly baletní koncert vrstevníků i starších kamarádů ze ZUŠ Klobouky
v Boleradicích a divadélko z Hodonína, které předvedlo výchovnou Indiánskou pohádku. Výčet akcí není ještě uzavřen, neboť školní rok ještě nekončí – nikolčické
děti ještě čeká výchovný koncert p. Míchala, návštěva
1. třídy, diváčtí si poslechnou p. Vojkůvku a všichni
oslaví konec předškoláku – „Rozloučení se školkou“.
Neméně důležitou akcí byl preventivní screening zraku, který zavčas odhalí skryté oční vady.
Zájmový kroužek „Předškoláček“, který je určen předškolákům a jejich rodičům k přípravě dětí s
rozvíjením jejich dovedností, které dítě potřebuje k
bezproblémovému vstupu do školy pracoval až ve 2 pololetí. Děti a jejich rodiče se scházeli
v prostorách základní školy.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na výchovně vzdělávacím programu jak z řad pedagogů, tak z řad rodičovské veřejnosti a ostatních přátel školy a nepedagogickým zaměstnancům za chutná jídla, čisté prostředí, bezporuchový a bezproblémový
provoz.
Zapsala: Bc. Hana Pokorná

Den matek a Nikolčické hry
Jako každý rok si děti
z MŠ připravily pásmo písní a
tanců pro svou maminku k jejímu
svátku. Letos děti vystoupily jako námořníci s písněmi, které si
mohly zpívat i maminky jejich
maminek . Jistě si také toto hudební přání zasloužily stejně jako
maminky a doufáme, že i vychutnaly.
Protože se dětem vystoupení zdařilo, byli jsme osloveni,
abychom pásmo s malými námořníky předvedli i při zahájení
Nikolčických her. Bylo nám ctí,
že jsme mohli při této příležitosti

věnovat jednu z písní panu učitelovi Jaromíru Čutovi, zakladateli Nikolčických her.
Poděkovat mu tímto způsobem za tuto již
tradiční sportovní akci, za jeho celoživotní
snahu přivést děti ke sportu. Po vystoupení
malí námořníci ještě fandili na místním
hřišti našim sportovcům k co nejlepším
výkonům.
Při obou akcích děti dokázaly, že i
jako „malé děti“ dokáží „velké věci“. Jako
učitelky jsme na ně byly moc pyšné, jak
moc máme šikovné děti, dodalo nám to
chuť a sílu do další práce . Pochvala děti
neminula nejen od nás, ale i od veřejnosti. Ve školce je čekala oslava s hostinou a diskotékou,
kde si pořádně „zařádily“ a užily svůj úspěch.
Zapsala: Rohrerová Eva
Děti a zvířátka
Děti Mateřské školy Nikolčice mají rády zvířátka. Svědčí o tom návštěvy domácích
zvířátek v průběhu roku – ať už kůzlátek u manželů Šlancarových, králíčků i kuřátek u
Mikáčů nebo oveček s jehňátky u Hlaváčků.
Na začátku měsíce června jsme se autobusem vypravili spolu s dětmi z MŠ Diváky na
výlet za zvířátky do Zoologické zahrady Brno. Čekala tam na nás různá exotická i domácí
zvířátka i živočichové vodní a ptačí říše. Spolu s p. učitelkami jsme si o všem povídali.
Nejvíce se nám líbila lední medvědice Cora se svým mláďátkem Noria, kterou ve
školce často sledujeme na internetu. Během prohlídky jsme se posilňovali vydatnou
svačinkou ze školky i dobrůtkami z domova. Počasí nám přálo a výlet se hezky vydařil.
Zapsala: Ivana Valentová
Návštěva knihovny MŠ Diváky
Jako každý rok, tak i letos v březnu, jsme se s dětmi z
mateřské školy vypravili na návštěvu Obecní knihovny v
Divákách. Děti se velice těšily na výstavu knih pro malé čtenáře,
které pro ně paní Veverková připravila.
A protože byl před námi duben – měsíc bezpečnosti,
půjčili jsme si knihu o dopravních prostředcích, kterou jsme si
četli a prohlíželi ve školce. Některé děti do knihovny chodí s
rodiči, pro jiné to bylo něco nového a zajímavého. Paní
knihovnice dětem přečetla pohádku o zvířátkách, a protože
pozorně poslouchaly, rozdala jim sladkou odměnu, tužky a
záložky do knihy.
Děti z mateřské školy zase malují obrázky, které v
knihovně vystavujeme na nástěnce. V knihovně se nám velice
líbilo a rádi zase příští rok přijdeme na návštěvu.
Paní Veverkové děkujeme za krásné a poučné dopoledne.
Zapsala: Rosívalová Anna

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice

Děti MŠ Diváky a Nikolčice v pátek 1. 4. 2016 navštívily Ekocentrum
ve Velkých Pavlovicích.
Vybrali jsme výukový program
„Včelí království“. Děti se nenásilnou a
hravou formou dozvěděly, jak vzniká med,
kdo patří do včelího společenstva a jaké má
povinnosti, čím jsou včely užitečné.
Zahrály si včelí hru, ochutnaly med,
společně si vyrobily včelí plást z papíru.
Děti zadané úkoly plnily s nadšením a
zodpovědně. Děti získaly nové poznatky a
způsob takového vydělávání se jim líbil.
Zapsala: Jana Čutová
Celé Česko čte dětem v MŠ

Naše obě mateřské školky pokračovaly i v letošním školním roce v projektu „Celé
Česko čte dětem“. Posláním tohoto projektu je prostřednictvím společného čtení budovat
pevné vztahy v rodině. Pravidelné předčítání dětem má velký význam pro rozvoj jejich
emocionálního zdraví. Rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.
Oslovili jsme rodiče, prarodiče, žáky školy i jiné ochotné dospělé, aby dětem
předčítaly pohádkové příběhy. Nově jsme vyzkoušeli požádat rodiče předškoláků o
spolupráci, aby s dětmi připravili „předčítání“ dětí dětem, kdy starší kamarádi seznamují
s pohádkovým příběhem ostatní děti z kolektivu. Založili jsme si pro tyto účely „Čtenářský
deník“, kam děti nakreslí výjev z pohádky. Děti takto aktivně rozvíjejí své komunikační
dovednosti, učí se správnému vystupování,…

V příštím školním roce budeme i nadále v tomto projektu pokračovat a těšíme se na
další spolupráci s dobrovolníky, kteří nás v tomto projektu svojí účastí podpoří.
Hasiči v mateřské škole

Koncem měsíce května proběhla v Mateřské škole Nikolčice výchovně vzdělávací
akce s názvem „Návštěva hasičů ve školce“. Profesionálové povyprávěli dětem o své náročné
práci, předvedli hasičkou výzbroj, kterou používají při akcích, pomůcky, vybavení i nářadí.
Také trpělivě odpovídali na dětské všetečné otázky.
Děti si také prohlédly malé i velké hasičské auto. Na závěr si všichni vyzkoušeli
„hašení“ vodou z požární hadice na trávníku před mateřskou školkou.
Tímto Hasičskému záchrannému sboru Hustopeče moc děkujeme.
Zapsala: Ivana Valentová

ŠKOLNÍ DRUŽINY NIKOLČICE A DIVÁKY A ŠK
Závěrečné čtvrtletí Školní družiny Nikolčice a Diváky a ŠK ve školním roce 2015/16
Konečně je zima za námi, počasí přeje a děti ŠD mohou užívat jarního sluníčka a
dovádění na čerstvém vzduchu. Paní vychovatelky (I. Honzíková, J. Čutová a K. Papežová)
jim pravidelně během školního roku připravovaly pestrý program, ale i děti samotné měly
dost prostoru pro vymýšlení vlastního programu, pro aktivity dle vlastního uvážení.
V březnu – Měsíci knihy – jsme navštívili knihovnu, četlisi z knížek, neboť také ŠD je
zapojená do celoroční akce „Celé Česko čte dětem“. Vynášeli jsme Morenu. Tradice a zvyky
na Velikonoce byly spojené s tradiční jarní a velikonoční dílnou.
Duben – klasický Měsíc bezpečnosti, ve kterém jsme si rozšiřovali teoretické znalosti
na www.skodahrou.cz či pomocí Logika. V neméně důležité oblasti - prevenci proti úrazům –
jsme si vyzkoušeli praktické ukázky první pomoci a teorii na www.zachrannykruh.cz nebo
Ježkovyvoči, aby nebyl malér.cz. Environmentální výchovu jsme uskutečnili při akcích ke
Dni s lesy a Dni Země a také pomocí výukového programu nawww.tondaobal.cz. V EKO
měsíci děti vyráběly z recyklovatelných materiálů a staraly se také o čistotu svého okolí
v akci „Ukliďme svět“.Čarodějnické rejdění si děti užily různými soutěžemi, a kdo chtěl, tak
řádil v masce.
Druhou květnovou neděli se děti ŠD i ŠK zapojily do vystoupení ke Svátku matek
pěkným kulturním programem – recitovaly, hrály na flétnu, …Děvčata ze ŠK si sama

připravila velice pěkné a tanečně náročné vystoupení, které perfektně zatancovala. S tímto
tanečním číslem sklidila také velký úspěch a uznání na Nikolčických hrách.
V červnu, ke Dni dětí, si děti užily netradiční odpoledne. Jeden výlet do Žabčic, na
exkurzi do ŠZP za hospodářskými zvířaty, již mají děti ŠD a ŠK za sebou a podobný, do
Lednice na agro farmu, je ještě čeká.
ŠK žil svým klubovým životem. Zde se žáci každý den scházeli a trávili volný čas při
čekání na odpolední vyučování nebo na autobus.
I tady chci poděkovat všem vychovatelkám, které se o děti pečlivě staraly a vymýšlely
pestrý volnočasový program. Paní I. Honzíkové patří dík pro její zapálenost pro akci
„Ukliďme svět“ s pěkným umístěním v soutěži. Každý pátek se školou ozývají píšťalky –
zobcové flétny, kdy se děti pod jejím vedením snaží o kultivovaný zvuk a již nyní sklízely
plody své práce – písně, které v květnu předvedly maminkám.
Na závěr bych chtěla popřát dětem i všem ostatním pěkné bezúrazové letní prázdniny,
hodně sluníčka a pohody, abychom se pak všichni, 1. 9. 2016, opět ve škole sešli.
Zapsala: Bc. Hana Pokorná

Ukliďme svět – ukliďme Česko
V měsíci březnu a dubnu se školní družina v Nikolčicích v rámci ekologické výchovy
zapojila a přihlásila do celosvětové akce „Ukliďme svět“. Jedná se o mezinárodní kampaň a
v České republice probíhá pod záštitou Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) a organizace
Společnost pro zvířata. Po přihlášení nám dodaly dětské rukavice a pytle, které byly dětem při
úklidu rozdány. Děti byly taképečlivě poučeny o bezpečnosti a hygieně při této akci.
Uklízeli jsme dětské hřiště, cestu k rybníku a také obecní potok. Bylo potěšením
sledovat děti s jakým nadšením a vytrvalostí se do této akce zapojili. Překvapilo je totiž, co
všechno v přírodě mohou najít.
Přihlásili jsme se také do dvou soutěží spojené s touto akcí. První soutěž byla o
nejlepší fotografii a v druhé se soutěžilo o nejlepší plakát. V poslední jmenované soutěži jsme
se umístili na krásném 2. místě v Jihomoravském kraji. Děti vyhrály slevové kartičky EYCA
(Evropská kartička mládeže), které platí celý rok.
Zapsala: Ilona Honzíková, vychovatelka ŠD

Praxe studentky
V měsíci květnu byla 14 dní na praxi studentka Střední pedagogické školy ze Znojma,
která „prošla“ všemi součástmi naší školy. Pracovala ve všech odděleních MŠ a ŠD,
seznámila se s prací asistentky. Dětmi i žáky byla velmi oblíbena.

Naše Divácká družinka.

Tento školní rok se o nás staraly dvě paní vychovatelky
– p. J. Čutová a sl. K. Papežová. Nejvíce se nám líbilo to, že i
nová paní vychovatelka byla na nás hodná a že jsme chodili
více ven. Sl. Papežová nás uměla překvapit tím, jak nám
vymýšlela program, abychom se nenudili. Družinku nám
změnila, abychom měli více místa na koberci. Do relaxačního
koutku nám ušila naše vlastní válecí matrace. Byli jsme nadšení
z toho, že jsme měli své vlastní mazlíčky “Africké šneky“, o
které jsme se museli starat. Vytvářeli jsme spoustu výrobků,
pracovali jsme různými technikami s tradičními i netradičními
materiály. Nejlepší zážitek byl ale ten, když paní vychovatelka
na Den dětí nechala program na nás a my jsme toho využili a
dělali si skoro, co jsme chtěli. Nejvíce jsme si hráli s Legem,

Sevou, s hrou Cink, karetní hrou Ligretto, pohybovou hrou Twister. Na hřišti před školou,
když přálo počasí, jsme pořád dováděli, hráli si na pískovišti, skákali panáka. Houpačky jsme
měli nejraději. Ale ze všeho nejvíce se všichni těšíme na prázdniny.
Kolektiv žáků ŠD Diváky

Zájmová činnost
Děti i v 2. pololetí využívaly v plné míře zájmové kroužky nabízené školou: Pěvecký,
Sportovní, Vaření, Míčové hry, Šikovné ručičky, Keramický kroužek, Hrátky s němčinou,
nově Hru na kytaru a nepovinné předměty: Náboženství a Pohybové hry.

Děti z Dramatického kroužku nejenže vystupovaly se svým vánočním programem na
veřejnosti, ale také nacvičily pod vedením Mgr. A. Slavíkové pohádkové vystoupení, které
pak předvedly svým malým kamarádům v mateřské škole.

HRČÁNEK
Díky obci, která poskytla vybavené prostory, opět mohlo začít fungovat Mateřské
centrum Hrčánek. Pod vedením Petry Vávrové se od února roku 2016 místní maminky
s dětmi potkávají ve středu od 10:00 do 12:00 hod. Pro
setkávání je využívána herna na obecním úřadě a v nynějším
krásném počasí si maminky s dětmi užívají obou dvou
Nikolčických dětských hřišť.
Jsem velmi ráda, že se díky příznivým podmínkám
obce můžeme setkávat. Cílem Hrčánku je snížit izolovanost
maminek na mateřské dovolené, vyjít ze stereotypu.
V neposlední řadě však rozvíjet sociální kompetence u dětí, zejména jejich komunikativnost,
toleranci, jemnou a hrubou motoriku a to vše nenásilnou a zábavnou formou hry, tvořivými
aktivitami s maminkami v přátelském prostředí. Děti získávají první zkušenosti před vstupem
do školky, učí se navazovat přátelství a zvykají si na dětský kolektiv. Mateřské centrum
Hrčánek je otevřené všem rodičům a dětem, ktřeří mají chuť a zájem se k nám přidat.
Vávrová Petra

PRO ZAHRÁDKÁŘE
Pelyněk estragon (Artemisia dracunculus), též zvaný pelyněk kozalec, je
rostlina z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). Přívlastek dracunculus znamená malou
saň či hada, případně draka. Ve starověku
byl používán estragon jako rostlina chránící
proti těmto tvorům snad i proto, že listy
rostliny připomínají jazyk ještěra. Jeho původní výskyt je ve střední a jihozápadní
Asii, odtud se rozšířil do takřka celého světa. V Turecku a Arménii jsou doposud obhospodařovány celé rozsáhlé plochy porostů
estragonu.

Estragon je bylinka, která je u nás
stále málo používaná. Ale vzhledem k lahodné chuti, jakou umí jídlům dodat, by se jí

mělo dostat většího uznání. A to nejen z tohoto důvodu, protože chutí její působení ani
z daleka nekončí. Estragon má mimo jiné i
pozoruhodné léčivé účinky a je zdrojem
mnoha cenných živin. Obsahuje látky, které
mají vynikající účinek na trávení, povzbuzuje totiž vylučování trávících šťáv a zvyšuje
také chuť k jídlu. Působí proti kornatění cév,
je močopudný a přispívá taktéž ke snížení
krevního tlaku.
Je to vytrvalá rostlina dorůstající
výšky 50-120 cm. Přímá, rozvětvená, dřevnatějící lodyha je porostlá úzkými, kopinatými a hustě čárkovitými lístky. Nejvíce vůně – podobné anýzové, se ukrývá ve vrcholcích výhonů a v mladých listech. Lahodné
jsou u tohoto bylinkového druhu rozvité bílošedé kvítky, kvetoucí od června do září.
Semena se vysévají v dubnu a předpěstované sazenice se vysazují na záhon v
polovině května, nejlépe na slunné a teplé
stanoviště. Množí se také vegetativně dělením starých trsů nebo odnožemi.
Pelyněk estragon má dvě formy –
ruskou a francouzskou. Francouzská forma
není zcela mrazuvzdorná. Je třeba ji přezimovat jako hrnkovou rostlinu.
Svou hořko-sladkou chutí a vůní estragon trošku připomíná anýz, i když je výrazně aromatičtější. Do jídel se přidává až
ke konci, protože jeho vůně a chuť se po
delším zpracování vytrácí. Kořenit touto odrůdou pelyňku můžeme ryby i mořské plody, dušenou a vařenou zeleninu, omelety,

pečené vepřové, hovězí, telecí a kuřecí maso. Špetku koření můžeme podle chuti přidávat i do omáček a polévek, čerstvé lístečky příjemně obohatí chuť zeleninových salátů. Skvěle se hodí při domácí výrobě kečupu, rychlokvašek, okurek v octu a také do
kysaného zelí. Můžeme ho také najít v některých druzích hořčice a v provensálském
koření.
Poměrně známý je estragonový ocet
– zvládne si ho vyrobit každý. Stačí vzít
sklenici s octem, tradičně by to měl být vinný nebo jablečný, ale v nouzi stačí i obyčejný lihový, přidat pár větviček čerstvého estragonu, nakapat šťávu z poloviny citronu,

uzavřít a protřepat. Bylinku necháváme louhovat přibližně deset dní, občas sklenici či
lahvičku protřepeme. Poté už jen stačí připravený estragonový ocet přecedit a můžeme ho uskladnit k dalšímu použití. Vhodný
je například při problémech se záněty ústní
dutiny, dásní či při potížích s afty. Malou
lžičku denně by podle lidových doporučení
měli pít lidé, kteří mají problémy s parazity
a nebo je trápí zácpa. Octové masáže by měly prospívat i lidem s revmatem a obecně
pomáhají prokrvení pokožky.
15. června 2016

P. H.

TJ Družstevník Nikolčice
V pátek 10. 6. 2016 sehrála naše přípravka závěrečný zápas sezony na domácím hřišti
proti týmu Rodičů. Po srdnatém výkonu obou soupeřů skončilo utkání divokým výsledkem
6:6 (poločas 3:2 pro přípravku). Rodiče dětí z přípravky chtějí tímto poděkovat všem
trenérům za jejich přístup a ochotu věnovat dětem svůj volný čas.

ČERVEN – MĚSÍC MYSLIVOSTI

Ne nadarmo byl vybrán červen jako měsíc myslivosti. Období pře‐
lomu jara a léta, čas nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu vegetace
je obdobím zrození nového života v přírodě.
Myslivost nikdy nebyla a není jen pouhý lov zvěře, jak si stále ještě dost lidí myslí, ale je to
především péče o zvěř a velká snaha o zachování přírodního prostředí zvěře.
A právě v tomto období zaměřujeme svoji činnost na ochranu nových životů, pečujeme o klid
v přírodě, bojujeme proti ztrátám na mladé zvěři, zlepšujeme životní prostředí zvěře. Myslí‐
me na dostatečné zabezpečení krmiv pro zvěř na dobu strádání, kdy rozhoduje nejen kvanti‐
ta, ale především kvalita a rozmanitý sortiment krmiv.
Úkol myslivce v přírodě je tedy velmi rozsáhlý a mohli bychom jej rozebírat ještě velmi dlou‐
ho. Musíme si však uvědomit, že provoz myslivosti není sport, kdy dělám to, co mě baví, a co
ne, to vynechám. Myslivost je složitá hospodářská činnost skládající se z celé řady povinností
a rovněž i práv, jejichž dodržování slouží především k zachování volně žijících živočichů
(nejen zvěře), ale také k zachování ekologické úrovně a rovnováhy naší krajiny. Ta, již tak vý‐
razně poničená, by i v budoucnu měla zůstat hlavním faktorem přežívání člověka na této
planetě. Tradice “ Červen ‐ měsíc myslivosti a ochrany přírody “, vznikla v roce 1959. Od té
doby každoročně bývá tento měsíc takto prezentován.
V červnu nastává čas rodičovské péče o nové potomstvo, které ve volnosti potřebuje nejvyšší
péči a ochranu. Chovejme se právě v tuto dobu k přírodě ohleduplně, choďte přírodou poti‐

chu 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 nej‐
rychleji v tichosti místo opusťte, aby k němu mohla jeho máma.
Člověk svou činností svět přetváří, podmaňuje si čím dál více přírodu, ale zároveň působí
svou činností i negativně na své životní prostředí. Nastupující obnova života v přírodě, rašení
a kvetení rostlin, probíhající tok ptáků a kladení mláďat, to všechno jsou projevy, které napl‐
ňují duši myslivců, pocitem uspokojení nad tím, že jejich práce pro přírodu není zbytečná.
Stejně příjemné pocity se setkání s živým mladým tvorem má asi také každý milovník a ná‐
vštěvník lesa. Jenže právě období prvních týdnů života mláďat mohou návštěvníci přírody
nechtěně ztěžovat a to především hlukem, který plaší zvěř a neumožňuje ji v klidu setrvat na
jednom místě a také umožněním volného pobíhání psů. Chovejme se právě v tomto období v
lese, na polích a loukách tišeji a k přírodě ještě ohleduplněji než obvykle a věnujme také ná‐
ležitou pozornost volnému pohybu psů.

A u nás v MS Nikolčice
Tímto článkem bych vás také rád seznámil s aktivitami mysliveckého spolku Nikolčice
a poskytl informace, které vám pomohou vytvořit si o činnosti našeho spolku vlastní,
a doufám, že pozitivní obrázek. Na základě nového občanského zákoníku jsme transformova‐
li naše myslivecké sdružení na nově vzniklý Myslivecký spolek Nikolčice a tomu byly také při‐
způsobeny stanovy sdružení. V honitbě se vyskytuje z užitkové zvěře zvěř srnčí, černá,
mufloní, daňčí, zajíci, bažanti, koroptve, divoké kachny a divocí holubi. Z predátorů pak pře‐
devším liška, jezevec a kuna skalní i lesní.
S nástupem jarních měsíců jsme se věnovali opravám mysliveckých zařízení a jejich dezinfek‐
ci po zimním období. Tak jako každý rok naši členové zorganizovali brigádu za účelem sběru
odpadu v přírodě okolo Nikolčic. V rámci celoročních brigád provedeme úpravu okolí areálu
myslivecké chaty. Součástí činnosti spolku jsou i každoroční akce pořádané pro širší veřej‐
nost. Ve spolupráci s místními vinaři pořádáme u nás na jižní Moravě velmi oblíbené „Košty
vína“ spojené se zvěřinovými hody. Letos poprvé jsme společně s obcí připravili „Dětský
den“, dle hojné účasti a spokojených tváří nejmenších bych vyhodnotil tuto akci jako pove‐
denou, příjemným překvapením byly vědomosti dětí o lese a zvěři žijící v blízkém okolí obce.
Hlavní činností spolku je však ochrana přírody a krajiny a společné provádění myslivosti, což
znamená, že se také věnujeme péči o zvěř, a zlepšování životního prostředí zvěře. Spolupráci
s Obcí Nikolčice hodnotíme z našeho pohledu jako velmi dobrou a oboustranně prospěšnou.

Za myslivecký spolek myslivecký hospodář.
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AKANT, DINOSAUŘI,
ĎOUČE, ETUJE, FARSA,
FUKÝŘ, KRITÉRIUM,
KYRYS, LETKA, MLADÝ,
OKROČ, OSTRALKA,
PLACHETNICE, POSTROJ,
RUBÍN, SRNČE, STÁDO,
ŠIKOVNÝ, TRIAS, TRNOVÍ, TYP I KA, ÚST ŘEDÍ

Sedí doma blondýnka, a když
se vrátí manžel z práce, tak
se ptá: „Proč brečíš?“ a ona odpoví: „No, já jsem upustila kostky ledu na zem,
tak jsem je opláchla horkou vodou a teď …tajenka má 13 písmen.“
_________________________________ INZERCE ________________________________

Hledám ke koupi rodinný dům
v Nikolčicích k možné rekonstrukci.
Prosím nabídněte.
Tel. 605 982 553. Děkuji.
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