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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
končí nám zima, která byla jednou z nejteplejších. Dětem nepřinesla toužebně očekávaný sníh ani mráz, při kterém by zamrzl
rybník a umožnil jim radovánky na přírodním ledu. Chraňme přírodu, rozšiřujme ozelenění naší obce, podporujme boj proti globálnímu oteplování, aby sníh nebyl pro naše
děti vzácností.
Začnou nám jarní práce na zahrádce a záhumencích a snad nám počasí bude přát,
abychom se dočkali bohaté úrody ovoce
i zeleniny.
Chtěl bych Vás všechny požádat o dodržování všech nařízení vlády ohledně mimořádné situace s šířícím se koronavirem. Záleží
na nás, na přístupu každého jednotlivce, jak
nastalou situaci zvládneme. Mějte na paměti, že nejohroženější skupinou jsou senioři.
Každý z nás má babičku, dědu nebo prarodiče a určitě bychom si nepřáli, aby někdo
z nich byl ohrožen na životě tím, že jsme neudělali vše k jejich ochraně. Nepodceňujte
vydaná nařízení vlády, která se nám možná
zdají přehnaná, ale věřte, že situace je vyhrocená a vážná. Nepřejte si zažít situaci,
kdy už bude pozdě litovat toho, že jsme něco
nedodrželi nebo podcenili. Důsledky mohou
být pro nás nebo naše blízké fatální.
Zároveň chci poděkovat panu Vozdeckému a firmě SM-Motech s.r.o. Vojkovice
za dodávku roušek zdarma, které jsme
ihned předali do obchodu COOP. Paní
prodavačky je rozdávaly hlavně seniorům,
ale i ostatním, kteří roušky neměli. Velké
díky patří také paní Jitce Jelínkové – ta se
ujala šití roušek, které se za pomoci studentů v pátek 20. března roznesly všem
seniorům starším 65 let. Snad teď, kdy čtete tyto řádky, jsou již roušky dodány státem
a jejich dostatek.
Obec Nikolčice nabízí možnost obstarání nákupů potravin pro občany-seniory.
Obraťte se přímo na starostu (telefon
723 723 655) nebo na paní účetní (telefon 776 440 194). Na uvedená čísla volejte
i v případě potřeby jiné formy pomoci.
Přeji Vám příjemné prožití velikonoční svátků a také hodně zdraví a štěstí do následujících jarních dnů.
Karel Rainet, starosta obce
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Návštěva hejtmana Jihomaravského kraje
Dne 12. února 2020 navštívil naši obec
hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohuslav Šimek spolu s ředitelem krajského úřadu JUDr. Romanem Heinzem a náměstkem
Ing. Petrem Hýblerem.
Pan hejtman se zajímal o problematiku naší
obce, prohlédl si obecní úřad a byl se podí-

vat na vybudovanou opěrnou gabionovou
zeď, díky které se již nesesouvá souběžná
komunikace do Nikolčického potoka. Jihomoravská kraj stavbu zdi spolufinancoval
částkou 400 000 Kč.
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Bioodpad
Hnědé kontejnery určené na bioodpad během měsíce ledna zmizely z naší obce. Jak
jsem slíbil, budou v obci umístěny dva kontejnery na bioodpad – jeden již stojí u mateřské školy a druhý je ještě nutné upravit,
aby v průběhu měsíce dubna byly k dispozici
oba. O jejich umístění budete informováni
rozhlasem a na webových stránkách obce.
Věřím, že toto řešení bude dostačené, i když
méně pohodlné. V každém případě ale bude
určitě lacinější.
Do kontejnerů můžete vkládat objemnější
bioodpad, jako jsou větve, posekané křoví,
tráva, listí a další bioodpad, který nechcete
ukládat ve svých kompostérech.

Vyvážení septiků
Jak jste již byli informováni rozhlasem
a na webových stránkách obce, od 1. března 2020 došlo ke zvýšení ceny za likvidaci
a odvoz odpadních vod z jímek rodinných
domů. Nyní je stanovena cena 850 Kč za vývoz jedné jímky a likvidaci standardně znečištěné vody (5 m3) v čistírně odpadních vod
v Hustopečích. Pokud bude odpadní voda
nadstandardně znečištěna – tj. obsah více
než 2 kg CHSKcr1 /m3 (kalů) –, bude provedena dofakturace dle ceníku VaK Břeclav 30,25 Kč / kg CHSKcr /m3 za likvidaci každého dalšího kilogramu CHSKcr
(kalu) bez DPH.
Ještě vkládám nabídku firmy SEZAKO
Křepice na vývoz odpadních vod. Uvedené
ceny jsou bez DPH.

Kultura

Ohlednutí za kulturním dění v roce 2019
V loňském roce 2019 jsem se pro Vás pokusili připravit tradiční akce jako jsou dětský
maškarní ples, setkání seniorů, den dětí nebo
průvod světýlek. Pro překvapení a obohacení
programu jsem upořádali i akce nové, kon-

krétně guláš cup, ukončení prázdnin, promítání filmu, vánoční koncert a kouzelnické
vystoupení. Zpětným okénkem můžeme říci,
že se některé akce vydařily dobře, jiné dopadly hůře. I v novém roce se pro Vás pokusíme

připravit zábavný program, na kterém se
společně potkáme, najíme, napijeme, zatancujeme a zasmějeme.

Vítání občánků
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Přednáška – rodokmeny

Den Dětí

Den stromů

Setkání seniorů
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Ukončení prázdnin
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Guláš cup

Průvod světýlek

Vánoce
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Kulturní dění v roce 2020
Vítání občánků a divadlo Písek do očí 19. 1. 2020
“Nedělní odpoledne 19.01.2020 bylo opravdu naplněno noblesou a slávou. V odpoledních hodinách proběhlo divadelní vystoupení, které rozesmálo obecenstvo přeplněného kulturního domu, ale také se nám podařilo přivítat naše nové Nikolčáčky. S úsměvem na rtech jsme mohli
přivítat 6 nových občánků Jaroslava Hlaváčka, Dominika Fanty, Oty Krejčího, Alenu Lengálovou, Šimona Ďáska a Emila Hlaváčka. Děkujeme
rodičům těchto děťátek, že přijali naše pozvání. Také děkujeme dětem ze základní školy, že překonaly stud a vystoupily s nádherným hudebním
a básnickým vystoupením.

Vítání občánků

Divadlo Písek do očí

Dětský Maškarní ples
V něděli 2.2.2020 proběhl veselý Maškarní ples pro naše nejmenší Nikolčáčky, kde děti radostně skotačily v nádherných maskách. Hudební
doprovod nám zařídil DJ Jerry a naše děti si mohly odnést domů dárky, které vyhrály v tombole. Jsme moc rádi, že se tohosto plesu zůčastnilo
tolik krásných masek. Také děkujeme všem sponzorům za dary, které nám zprostředkovali pro naše nejmenší.
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Seznam sponzorů:
Pramos, a.s., JS-abacus, s.r.o.,
Zámečnictví Kosina
WIKY spol, s.r.o.
JEDNOTA spotřební družstvo Mikulov
SAKO Brno a.s.
Obecní hostinec Nikolčice
Pavlína Furchová
Tomáš Strouhal
Martina Drabálková
Anežka Majorová

Jana Hrančíková
Nasadilovi
Sáčkovi
Witpeerdovi
Vávrovi
Hlaváčkovi
Měšťanovi
Mazalovi
Krajčovi
Rozkydalovi

Vintrlíkovi
Jelínkovi
Majorovi
Nasadilovi
Hlaváčkovi
Studýnkovi
Müllerovi
Meluzínovi

Krojovaný ples 8. 2. 2020

Bodování vína 8. 3. 2020

Májová zábava 30. 5. 2020

Výstava vín a zabijačkové speciality 14. 3. 2020
(zrušeno)

Babské hody 20. 6. 2020

Maškarní ples 21. 3. 2020 (zrušeno).
Ples se bude konat v lednu 2021.

Ukončení prázdnin 30. 8. 2020

Výsadba Aleje osvobození 18. 4.2020 (zrušeno)
Velikonoční výstava
(více informci na stránkách obecní knihovna
Nikolčice https://knihovnanikolcice.webk.cz/
pages/akce-a-aktuality.html)

Jakubské krojované hody 25.–26. 7. 2020
Guláš cup 19. 9. 2020
Přednáška: Kniha Harry Potter říjen 2020
Průvod světýlek 30. 10. 2020
Rozvěcování Vánočního stromu
a Vánoční jarmark 28. 11. 2020

Setkání seniorů 3. 5. 2020
Den dětí 29. 5. 2020
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení občané, přátelé školy,
zimní měsíce jsou pomalu u konce a nás čeká
závěr 3. čtvrtletí školního roku 2019/2020.
Počátkem nového roku 2020 se událo několik zajímavých akcí. Další důležité a zajímavé akce nás také teprve čekají. Společná
práce všech pedagogických pracovníků naší
základní i mateřské školy vede k úspěšnému
naplňování cílů, které jsme si vytyčili.
Hned v lednu po vánočních prázdninách
jsme se mohli společně se seniory potkat
na již tradičním “Tříkrálovém koledování”.
Zimní období bylo protkané plány na sportovní akce. 9. 2. – 14. 2. 2020 proběhl zimní
lyžařský výcvikový kurz ve ski areálu Karlov
v Jeseníkách. I přesto, že se letošního kurzu
zúčastnil menší počet žáků, nesl se v pohodovém duchu a náležitě jsme si ho užili. Ačkoliv
nám zpočátku počasí příliš nepřálo, lyžařské
podmínky se postupně zlepšily a všichni žáci
se tak naučili lyžovat a úspěšně absolvovali
závěrečný slalom. První stupeň měl naplánovaný kurz v Němčičkách, avšak nepřízeň
počasí tento plán překazila. Podobně tak
i bruslení v Dambořicích, které bylo plánováno na konec února.
Ve čtvrtek 27. 2. 2020 se naše žákyně zúčastnily již tradičního turnaje v přehazované,
který probíhá v Břeclavi. V silné konkurenci dívky dosáhly na krásné 4. místo. O den
později 28. února pořádala naše škola soutěž ve skoku vysokém- tradiční Nikolčickou
laťku, které se vedle našich žáků zúčastnili
také žáci ZŠ Šitbořice, ZŠ Velké Němčice
a ZŠ Dolní Věstonice. Celkem se závodilo

v šesti kategoriích, přičemž v pěti z nich
se naši žáci umístili na stupních vítězů.
9. března 2020 byla zahájena plavecká výuka pro 2. a 3. ročník. Plavecký výcvik
probíhá v Hustopečích a žáci budou plavat každé pondělí. Všem žákům děkujeme,
že se sportovních akcí účastní a vítězům
srdečně gratulujeme.
9. března 2020 se uskutečnila “Škola na
nečisto” pro budoucí prvňáčky. Ve škole si
v tento den mohli vyzkoušet, jaké to bude,
až budou chodit do školy. Škola je opět zapojena do projektu “Sportuj ve škole”, který probíhá každý týden pro žáky prvního
stupně. V oblasti kariérového poradenství
je naše škola i nadále zapojena v projektu
C4P. V rámci tohoto projektu navštíví v průběhu měsíce dubna žáci 8. ročníku Úřad práce v Břeclavi a žáci 9. ročníku jednu ze středních škol v Brně. V rámci projektu je ve škole
poskytován i kroužek německého jazyka.
V projektu POLYGRAM se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili výuky na SOU Hustopeče v rámci podpory polytechnické výuky.
Z projektu Šablony II, byly pořízeny tablety
do školní družiny Nikolčice, Diváky a žáci
se mohou zdarma zúčastnit během provozu
ŠD podpory ICT.
V neposlední řadě bychom rádi poděkovali
za přednášku o prevenci mytí rukou panu Jaroslavu Matýškovi. Akce proběhla ve čtvrtek
5. března 2020.
V tomto školním roce opět nebude chybět ani
tradiční celodenní projekt “Společně bezpečně”. Preventivní akce „Společně – bezpeč-

ně III.“ proběhne dne 6. dubna. 2020. Jedná se o tradiční preventivní projekt ZŠ
a MŠ Nikolčice. Letos se do akce kromě učitelů místní ZŠ zapojí také příslušníci policie,
hasičů, lékař a fyzioterapeutka. Všichni žáci
se tak na jednotlivých stanovištích budou
moci seznámit například s problematikou
prevence nemocí a zdravého životního stylu a zvládání krizových situací. Žáci budou
zajímavou a interaktivní formou poučení
o správném chování ve škole, ve volném čase,
ale i v kyberprostoru. Příjemnou novinkou
je letos účast žáků ZŠ Křepice. Preventivní
akce je financována z projektu Z malé do velké školy.
Pak už nás čekají Velikonoční svátky dny
volna. Po nich se ve dnech 22. a 23. dubna
2020 uskuteční “Zápis do 1. ročníku”, kde
se setkáme s našimi předškoláčky. S nimi se
setkáme také na několika setkáních v rámci
“Školy na nečisto”. V měsíci květnu nás čeká
hned několik akcí. Připravujeme tradiční
“Nikolčickou lyru”. Velkou akcí pro veřejnost
bude “Školní akademie”, která se uskuteční
dne 14. května 2020 od 17 hodin. Po loňských
“Nikolčických hrách” se letos uskuteční
“Zelenické hry”, na které se jako škola vypravíme ve dnech 21. a 22. května. Těšíme se
na setkání s našimi slovenskými partnerský-

8

1/ 2020
mi školami. Pak už nás čeká poslední školní
měsíc červen. Od 7. do 12. června 2020 se
uskuteční “Škola v přírodě” na Malé Morávce. Opět očekáváme velký zájem o tuto akci.
Žáci se už teď velmi těší. Ke konci školního
roku opět proběhne fotografování jednotlivých tříd a také jednodenní školní výlety
s třídními učiteli. Školní rok opět zakonči
ročníkové práce našich žáků deváté třídy.
Pak už žáci i učitelé uzavřou školní rok a odnesou si svá vysvědčení.

rozhodlo o přerušení výuky na základních,
středních a vyšších odborných školách. ZŠ
Nikolčice, školní družiny a školní klub budou tedy od středy 11.3. uzavřeny do odvolání ( v tuto chvíli na dobu neurčitou ). V této
mimořádné situaci přijala škola následující opatření a pravidla k zajištění průběhu
vzdělávání žáků. Bližší informace naleznou rodiče na webových stránkách školy.
Na mateřské školy se přijatá opatření zatím
nevztahují. Proto je jejich provoz beze změn.

Od středy 11.3. 2020 dochází k mimořádné situaci, kdy Ministerstvo zdravotnictví

Termín opětovného otevření školy bude
upřesněn dle aktuální situace.

Vážení rodiče, občané,
nezapomeňme na velikonoční prázdniny a
to dne 9. 4. a 10. 4. 2020. Ve škole se opět
sejdeme v úterý 14. 4. 2020.
Závěrem bych chtěla všem popřát klidné
prožití velikonočních svátků a hlavně hodně zdraví.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy

Mateřská škola Nikolčice a Diváky
Školní rok nám rychle utíká a už s dětmi
vyhlížíme jaro a sluníčko. I přesto, že jsme
si zimních radovánek vůbec neužili, tak
při procházkách s radostí pozorujeme první
vykukující kytičky. Ale nebudu předbíhat
a vrátím se k zimě. V prosinci proběhla sportovní akce: „Tančí celá škola,“ kdy děti z MŠ
navštívily budovu základní školy. V tělocvičně pro ně byla naplánována akce zaměřená na pohyb a tanec. Děti si to velmi užily.
Opět se potkali kamarádi z Nikolčic a z Divák,
krásně si společně zadováděli díky celorepublikovému projektu Tančí celá škola.
Velké nadšení dětí pokračovalo návštěvou
budovy školy MŠ Nikolčice, kde si společně děti z obou školek mohly pohrát, prozkoumat hračky a prostředí Nikolčických
kamarádů. Škola měla pro děti také naplánované zimní sportování a to konkrétně
bruslení a lyžování. Bohužel však velmi
teplý průběh zimy nepřál ledovému povrchu na kluzišti v Dambořicích ani sněhové
pokrývce v Němčičkách. Plánování a organizace probíhal a vždy až do poslední
chvilky, přesto však počasí neovlivníme
a akce nakonec byly zrušeny. Jako velmi povedenou akci hodnotím nejen já, ukázkovou
hodinu tanečního kroužku v MŠ Nikolčice a MŠ Diváky, kterou navštívilo hodně
rodičů, prarodičů a veřejnost, která měla
zájem podívat se na malé tanečníky.

22. 4. a 23. 4. 2020 čeká předškoláky zápis
do první třídy. Je to velký den a po celý školní rok připravujeme předškoláky k tomu,
aby se jim ve škole líbilo. Snažíme se, aby
děti uměly vše, co mají umět a v první třídě
pak nebyly ve stresu a učení je bavilo. Předškolní děti vedeme k tomu, aby byly zvyklé
pracovat a soustředit se na úkoly, uměly pracovat samostatně i ve skupinkách a rozvíjíme
další nezbytné kompetence. Pro to, aby se
děti cítily ve škole dobře, pořádáme ve spolupráci se ZŠ různé propojovací akce, v nejbližší době nás čeká „Škola na nečisto“. Čas
zápisu do I. třídy se blíží mílovými kroky.
Všichni se těší a my je touto akcí chceme
ještě více namotivovat. Děti se společně zapojí do výuky Tělesné výchovy, zacvičí si s tělocvikářem D. Jankem a se svými staršími,
již školou povinnými kamarády. Další hraní
na školáky nás čeká chvíli před zápisem, kdy
budou přizvání i zákonní zástupci, aby viděli, jak jejich děti umí krásně pracovat. Co se
ve školce naučily a také naopak, co je třeba dopilovat, v čem jsou jejich děti nejisté.
Předškoláci se také půjdou podívat do hodiny
k prvňáčkům, aby viděli, jak s nimi paní učitelka pracuje, jak velcí školáci sedí v lavicích

a jak se hlásí. Společně si zahrají vzdělávací
hru. A také máme pro předškolní děti naplánovaný výlet do Hustopečí, kde proběhne
na dopravním hřišti dopravní výuka.
4. 5. a 5. 5. 2020 nás čeká zápis do MŠ. Tímto zveme všechny děti, kterým se blíží třetí
rok a jejich zákonné zástupce, aby se v řádném termínu zápisu přišli za námi podívat.
Seznámí se s prostory MŠ, s paními učitelkami a děti si mohou pohrát s hračkami, které
na ně budou ve školce čekat. V neposlední řadě si malí návštěvníci odnesou drobný dáreček. Zápis je určen i pro děti, které
nastoupí v lednu 2021.
V květnu zveme širokou veřejnost na akci
Školní akademie, kde děti jak z MŠ, tak
i ze ZŠ předvedou své kulturní vystoupení. A pak už se budeme těšit na výlet.
Dne 4. 6. 2020 je naplánovaná exkurze
na ekofarmu Jalový dvůr nedaleko Heršpic. Na děti zde čeká půvabné venkovské prostředí, prohlídka statku, projížďka
koňským povozem a množství domácích
zvířátek. Děti se mohou těšit na koně, oslíky, ovečky a další hospodářská zvířata, která se volně pasou v krásné přírodě.

Mateřská školka se snažila o získání dotace
na přírodní zahradu a i přes velkou snahu,
rychlé jednání a připravenost veškerých
nezbytných dokumentů, z důvodu velkého
množství podaných žádostí, na tuto dotaci
naše školka nedosáhla.
Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, se zapojila do přeshraničního projektu
EduSTEM. Projekt je zaměřen na podporu
badatelských činností u dětí v mateřských
školách v oblastech STEM v propojení s německým jazykem. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Výuka německého jazyka probíhá v MŠ Diváky.
9
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Pro děti je připraven bohatý interaktivní
program přizpůsoben jejich věku.
Provoz MŠ v době letních prázdnin bude pokryt od 1. 7. – 10. 7. 2020 a to MŠ Nikolčice
od 1. 7. – 3. 7. 2020 a MŠ Diváky
7. 7. – 10. 7. 2020.
Od 2. 3. 2020 probíhá v obou školkách
dodržování hygienických zásad v době
zvýšeného výskytu respiračních onemocnění. Na toto opatření navazovala názorná přednáška v obou MŠ o tom, jak si
správně mýt ruce a jak ruce otírat dezinfekčním prostředkem.
Závěrem Vám chci za kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků MŠ popřát krásné dny a hezké blížící se Velikonoční svátky.
Zapsala: Ing. Vávrová Petra

Školní družina Nikolčice, Diváky
března a začátkem dubna nás čeká úklid
obce. Chceme opět podpořit, jako každý rok,
akci Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Od 2. pololetí začal kroužek Tablety v ŠD,
který je pro děti zdarma a je hrazen z projektu
Šablony II. Pokračovat budeme i v projektu
Měsic školních zahrad. Zvelebíme si vchod
do školní družiny, kde si vysadíme různé druhy květin a bylinek. Čeká nás ještě
spousta práce!!!
Ilona Honzíková

Po vánočních prázdninách nás ve školní družině v obou odděleních čekaly akce
např. Pexesový král, Čajové odpoledne
s pohádkou, Superstar, Maškaráda, soutěž
v Piškvorkách... .
Celý měsíc březen se věnujeme akci Kniha
je můj kamarád. V rámci této akce pořádáme soutěž
v recitaci, čteme si, tvoříme komiksy, obaly
knih a záložky pro občany obce Nikolčice
a Diváky. Tyto záložky předáme knihovnicím paní Mgr. Michaele Rabovské v Nikolčicích a paní Evě Veverkové v Divákách,
které je budou nabízet občanům v místní
knihovně, kam se také chystáme. Koncem
10
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SPOLKY
Milí spoluobčané,
po zimě, která byla poměrně chudá na sníh
a ani teploty neklesaly příliš často do záporných hodnot, můžeme konstatovat, že zvěř
v naší honitbě je v dobré kondici a nedošlo
ani k nijakým výraznějším úhynům. Pochopitelně i díky včasnému a vhodně volenému přikrmování. O této skutečnosti jsme
se přesvědčili při celostátním sčítání zvěře
v posledním únorovém dnu. Hned během
dalšího víkendu jsme provedli sběr odpadků
na již obvyklých místech.

MS do nich včlenit i trochu osvěty. Pro toto
číslo jsem zvolil ptáka, jehož přílet je spjat
s předjařím a zároveň se jedná o jednoho
z nenápadných a nestálých obyvatel vlhkých
pasek a tichých zákoutí – SLUKU LESNÍ.

lo vyhověno, a proto již o lov ani nežádají.
Jak to tedy se slukou lesní vypadá?
U nás ohrožený druh a našim myslivcům postupem času stále vzdálenější a méně známý druh
zvěře. Co víme o této krásné a tajemné pernaté
zvěři? V současné době, pokud se o slukách objeví nějaký článek, jedná se zpravidla jen o nostalgické vzpomínky starších myslivců na jarní
tah, kterým dříve začínala lovecká sezóna. Musím však přiznat, že i tehdy, kdy doba lovu sluky
byla od 1. září do 15. dubna, se chodilo na sluky
poměrně málo, a bylo dost myslivců, kteří sluku vůbec neznali. Přesto pamětníci vzpomínali
na vysílání brněnského rozhlasu z roku 1938
o tom, jak si vyšel na jarní tah sluk do příměstských lesů „stréček Křópal a Jozéfek Melhoba“
(v té době dost populární postavičky). Bylo dobře slyšet kvorkání a pískání sluk a samozřejmě
i vystřelené rány a vše bylo doprovázeno zajímavým komentářem.
Jako průměrný lov v bývalé ČSR za léta 1924
- 1929 uvádí Farský (1935) 7525 sluk lesních
a Vach (1997) pro období 1985–1989 uvádí
pro Českou republiku 1500–3000 hnízdících
párů. V tomto století je ve statistickém výkazu
Mysl 1 01 vykazován lov sluky lesní jen v roce
2001, a to 8 kusů a v roce 2002 celkem 24 sluky.
V současnosti jsme jediná země v Evropě, která „zachraňuje“ tento ohrožený druh zvěře,
ale jak? Největším predátorem sluk je černá
zvěř a ta se nám neutěšitelně množí tak, že
hnízdění sluk téměř vylučuje a k tomu má ještě armádu dalších pomocníků – lišky, jezevce,
kuny, ježky a výry. V dnešní době dá se říci,
že „sluku viděti = mimořádné štěstí míti“.
A tak u nás, snad v jediné evropské zemi, o sluku ztratili zájem nejen myslivci, ale také ornitologové a ochranáři. Domnívám se, že je vhodné, zvláště mladší myslivce, seznámit se jak
to se slukou lesní vypadá jinde.

Množství posbíraného odpadu nebudu dále
komentovat, jelikož bych opakoval obdobně
smutné věty, jako v minulých letech. Následky lhostejného chování některých lidí nám
příroda brzy vrátí – pokud se tak neděje již
nyní. V současné době začínáme s přípravou
políčka pro zvěř (biopásu) v lokalitě nad Štukyněmi. Na tomto místě bych si dovolil krátkou citaci z portálu eagri.cz.
Co je to biopás? Biopás je pruhové potravní
políčko o šíři 6 - 12 m umístěné na okraji nebo
uvnitř půdních bloků. Směs osiva pro biopásy se skládá z pohanky, prosa, kapusty a jiné
plodiny, jako je například obilnina nebo lupina bílá. Biopás zůstává na půdě po celý rok
(od jarního výsevu do zaorání následujícího
jara). Přispívají k pestrosti a rozmanitosti krajiny. Zvyšují potravní nabídku pro volně žijící
živočichy. Poskytují jak živočišnou, tak rostlinnou potravu ptákům, jako je koroptev, bažant,
stehlík, konopka, zvonek, strnad či vrabec.
Eliminují nebezpečí monodiety – většina volně žijících živočichů v době vegetace trpí monodietou, po sklizni strádají hladem, protože
téměř všechny pozemky jsou zpodmítány, popř.
zorány. Jsou zdrojem pylové snůšky pro včely.
Slouží jako kryt pro veškerou faunu. Slouží
také jako osychací plocha pro mláďata koroptví
a ostatních živočichů.
Při psaní příspěvků do zpravodaje se vždy
snažím krom výčtu činností a aktivit našeho

Sluka lesní se pomalu vytrácí ze zájmu našich
myslivců. Jako zvěř v zákonu o myslivosti sice
stále ještě zůstává, avšak vyhláškou MŽP ČR
č. 395/1992 se dostala do seznamu zvláště
chráněných živočichů jako ohrožený druh,
a tak vyhlášky č. 245/2002 sb. a 480/2002
sb. o době lovu, sluku lesní vůbec neuvádí.
Lov sluky lesní je možný pouze na zvláštní
povolení odboru životního prostředí příslušného okresního úřadu, a pokud myslivci
o povolení lovu zažádali, zpravidla jim neby-

V současnosti se sluka lesní loví ve všech evropských zemích a doba lovu je hlavně v podzimních měsících od září do konce roku, v Irsku,
Velké Británii a Itálii až do konce ledna a prodloužená doba lovu až do konce dubna je v Rusku, na Ukrajině, Polsku a Řecku. V Maďarsku
a na Slovensku je možno lovit i na jarním tahu
od poloviny března do půli dubna, v Rakousku
je doba lovu 1. 9. – 30. 4.
Kde se loví sluky nejvíce? Z průměrného ročního úlovku sluky lesní v evropských zemích asi
3 – 4,5 milionu kusů nejvíce připadá na Francii 1,1 mil. ks, Itálii 1 mil. ks, evropskou část
bývalého SSSR 1,2 mil. ks, Velkou Británii
150 000 ks a Španělsko 75 000 ks.
Přeji Vám vše dobré.
Myslivecký hospodář
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HISTORIE

Vzpomínky na konec fronty na Karlově
V dubnu 2020 vzpomínáme 75. výročí osvobození obce. Celé období krutého protektorátu a pak období osvobozování a konce
II. světové války jsem zpracoval do expozice událostí a fotografií historie Nikolčic
v desetiletí 1941–1950 a bude možno ji vidět
v průběhu měsíce dubna v klubovně.
Do tohoto příspěvku jsem vybral svědectví
p. Mikuláše Kovaříka, který prožil konec
války na Karlově.
Bydlel ve dvoře Karlov od narození r. 1920.
Jeho otec byl šafářem, dozíral na jednotlivé
práce stanovené vlastníkem nebo správcem statku. Mezi ně patřilo obdělávání polí,
chov dobytka a drůbeže.
Pan Kovařík vzpomíná:
Roku 1945, když se začala blížit fronta, vykopal můj otec spolu s rodinnými příslušníky
rodu Soudků a Žižků za starou lípou u remízku bunkr. Byl vyzděný, pokrytý silnými trámy a asi 1,5 m vysokým zásypem hlíny.
Fronta u nás začala v neděli 15. dubna, když
ruská letadla bombardovala Křepice a zapálila několik stodol.

Druhý den přijel na dvůr oddíl SS na kolech
s panzerfausty (pancéřová pěst, pozn. autora
článku). Ve dvoře se oprášili, umyli, oholili
a odjeli do pozic na Nový Dvůr.

vojáky, během cesty zahynula šrapnelem
paní Žižková, žena hajného. Šla s dítětem
v náručí, to ale přežilo. Došli jsme do Moutnic, kde jsme se ukryli ve sklepě u Židetů.

V úterý 24. dubna odpoledne prorazili
kozáci od Šitbořic do Těšan asi s 12 vozy
a na koních projeli zpět, ale u kóty Barchanka
se dostali do těžké palby. Dva kozáci se zastavili na Karlově. Sebrali chlapům hodinky,
ženám strhli řetízky z krku a odjeli. Vzápětí
přilétl těžký dělostřelecký granát, urazil
roh statku, zaryl se do země, ale nevybuchl.
Běželi jsme se schovat do bunkru. Večer přijeli Němci se dvěma tanky (Pz V Panther),
které schovali do stodol. Druhý den od rána
stříleli na Šitbořice. Vždy vyjeli ze stodoly, vystřelili a po ráně zase tanky schovali zpět do
stodol. Odpoledne začaly dopadat okolo dvora dělostřelecké granáty. Večer přišel německý důstojník, který mluvil česky, a řekl nám,
abychom odešli do Moutnic, že na Karlov
určitě Rusové spustí bubnovou palbu. Když
dělostřelectva utichla, sebrali jsme se tedy
a odešli. Cesta 2 km nám trvala dvě a půl
hodiny. Po cestě jsme viděli padlé německé

Další den již za velké palby do této vesnice
pronikli Rusové, a protože jsme byli zcela
bez prostředků, pomáhali jsme Rusům
v kuchyni. Pak jsme odešli přes Šitbořice
do Křepic, kde bylo bezpečně. Po cestě jsme
viděli velké množství koní i vojáků a zničených tanků. Já jsem se pak vydal na Karlov.
Vše tam bylo zcela zničeno, vybito a spáleno.
Před budovami leželi mrtví němečtí vojáci,
další byli v remízku, ale tanky tam nebyly. Před dvorem leželi Rusové. Ve vepříně,
kde bývalo 100 prasat, přežilo jen jediné,
to jsem schoval do bunkru, ale někdo mi
ho ukradl. Zahynul i náš pes a 4 tažní voli.
Krávy zmizely.
Zdroj:
Osvobození jižní Moravy v roce 1945,
Vlastimil Schilberger st., str. 92.
Zpracoval:
MUDr. Pavel Šácha

AKTIVITA OBČANů – Úklid „ Štukyně“

RůZNÉ

Jak nakládat s domovním odpadem v době pandemie?
Domácnosti v karanténě nebo domácnosti
s potvrzeným onemocněním COVID-19:

dě domácností v rodinných domech do své
popelnice.

ku (!) a ten potom do nádoby na komunální odpad!

1. Odpad netřiďte – veškerý odpad z domácnosti, to znamená i papír, sklo a plasty, ukládejte společně do plastových odpadkových
pytlů o tloušťce minimálně 0,2 mm. V případě tenčích odpadkových plastových pytlů
je nutné použít dva kusy.

4. Odpad nikdy neukládejte vedle kontejneru nebo popelnice, aby nedošlo k infikování
osob, které odpady svážejí.

Tento odpad v žádném případě nesmí končit
v kontejnerech na papír nebo v jakémkoliv
jiném kontejneru na separovaný odpad!

Ostatní domácnosti:

Pokud se i naši zaměstnanci nakazí jakýmkoliv infekčním onemocněním a budou nuceni
zůstat v izolaci nebo v karanténě, nebude
kdo by Vám Váš odpad odvezl k likvidaci.

2. Pytel s odpadky pečlivě zavažte a v místě
úvazu postříkejte dezinfekcí (alespoň Savo,
Sanytol,…)
3. Takto zabalený odpad uložte do černého kontejneru na směsný odpad, v přípa-

Nadále platí povinnost třídit odpad dle podmínek stanovených obcí.
Použité roušky nejsou separovaný odpad
– netřiďte je!
Použité jednorázové roušky nebo kapesníky dávejte do uzavřeného plastového pytlí-

Děkujeme, že jste zodpovědní jak k sobě, tak
k ostatním!
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12

