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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Příroda nás vždy dokáže překvapit – loňské léto bylo poměrně dost bohaté na vláhu, ale letošní jej dokázalo ještě
překonat. Chladný srpen nám dokázal, že i přes globální
oteplování umí být příroda nevypočitatelná a dokáže nám
ukázat svoje kouzla i pohromy. Takovou pohromu, kterou
24. června zažily obce na Hodonínsku, nikdo z nás nečekal.
Tornádo po sobě zanechalo obrovskou spoušť. Je obdivuhodné, jak velkou vlnu solidarity tato přírodní katastrofa
přinesla. S okamžitou pomocí přispěchali občané, firmy,
obce a státní instituce. Chci poděkovat všem občanům naší
obce, kteří pomohli a přispěli, ať už finančně prostřednictvím sbírek, materiálně nebo se osobně podíleli na odklízení trosek, případně zajišťovali stravu pro dobrovolníky.
Naše obec společně s mikroregionem Hustopečsko poslala
postiženým obcím na transparentní účet zřízený městem
Hustopeče 100 000 Kč. Na účtu byly v září 2021 více než
čtyři milióny korun. Ještě jednou všem velké díky.
Začátkem srpna ukončilo svoji činnost očkovací centrum
ve společenském domě v Hustopečích, zřízené společně
s mikroregionem Hustopečsko, městem Hustopeče a Fakultní nemocnicí u sv. Anny. Děkuji všem zdravotníkům
a dobrovolníkům, kteří chod tohoto očkovacího centra
pomáhali zajišťovat. Spolu se starosty a pracovníky obcí
z mikroregionu Hustopečsko jsme si to také vyzkoušeli.
Pandemie koronaviru se jen tak nevzdává, a tak doufám, že
jste v hojném počtu využili očkovacího centra a že je většina
našich občanů naočkována a připravena na případnou další
vlnu pandemie.
Děti 1. září zasedly do školních lavic. Přeji jim, aby byl tento
školní rok časem, který celý prožijí ve školních lavicích a nebudou se muset učit distančně. Učitelům přeji hodné žáky,
pevné nervy a trpělivost.
My se budeme pomalu připravovat na podzim. Doufejme,
že bude krásný, hrající všemi barvami. Pomalu se blíží vinobraní. Přeji našim vinařům, aby jim příroda dopřála bohatou a kvalitní sklizeň hroznů, kterou snad budeme moci
ohodnotit na koštu v roce 2022.

Jaroslav Seifert
Vinobraní
Podzim zprudka zaklepal.
To je náhle spěchu!
Kdo vás, hrozny, vytepal
ze světla a dechu?
Modrý hrozen jako skvost
krášlí křehkou révu.
U branky už stojí host,
přišel na návštěvu.
Druhý, zlatě kovový,
leží na nápěnce.
A po stráních z révoví
rozhozeny věnce.
Kraj tu jako na dlani,
znám ho dobře z mládí.
Už je po vinobraní,
někdo loutnu ladí.

Přeji všem občanům krásný a klidný podzim a především
hodně zdraví.

Nevcházej, měj strpení,

Karel Rainet, starosta obce

chvilku sečkej v brance,
až se hrozny promění
v písničky a tance.
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Z RADNICE
Asi jste zaregistrovali, že zarostlá předzahrádka před „učitelskými bytovkami“ prošla rekonstrukcí. Zásluhou paní
účetní a pracovníků obce byla vytvořena nová předzahrádka. Věřím, že stávající nájemníci se postarají, aby zůstala
stále pěkná.

Nový chodník za hřbitovem
Název akce pro vybudování nových chodníků pro lokalitu
za hřbitovem je „Nikolčice – zvýšení bezpečnosti chodců, II.
etapa“. Rozpočtové náklady na tuto akci jsou 3 697 462 Kč.
Dobrou zprávou je, že jsme od Státního fondu dopravní
infrastruktury získali dotaci ve výši 3 031 832 Kč.
V současné době se připravuje zadání pro veřejnou soutěž
na dodavatele této akce. Termín zahájení stavby je předběžně stanoven na březen 2022.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech,
v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Hlasování probíhá na území České republiky, a to
ve 14 volebních krajích. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje

v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz
nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu
sociální péče nebo jiném obdobném zařízení.
Voličem je občan České republiky, který nejpozději
9. října 2021 dovrší věku 18 let.
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Hlasovací lístky

Průběh hlasování

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo
koalici samostatně.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu
komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje
osobně, zastoupení není přípustné.

Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických
hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny
stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu
ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji
toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací
lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat
všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických
hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnutí je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené informaci. Hlasovací lístky jsou
opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem
voleb (5. října 2021).
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.

Informace o vzdání se kandidatury
nebo odvolání kandidáta
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném
vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud
krajský úřad obdržel prohlášení do 48 hodin před zahájením voleb). Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost
a státní občanství České republiky
• platným občanským průkazem
• platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
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S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu
nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky
jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá
do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu).
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné
volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost
do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise
však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou
pouze v rámci svého volebního okrsku.
Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné
volební schránky.
Zájemci o přenosnou volební schránku se mohou v pátek v den voleb obrátit na okrskovou volební komisi v Nikolčicích na telefonním čísle 775 118 599. Členové OVK
obejdou s přenosnou volební schránkou objednané voliče
v sobotu dopoledne.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání
V měsíci červenci se narodili:
• Kubík Hlaváček
• Samík Jelínek
Rodičům k narození děťátka srdečně gratulujeme,
ať se rodinám dobře daří!
V měsících červenec až září oslavili své jubileum:
• Bohuslava Otřísalová (95 let)
• Josef Bílek (81 let)
• Jan Kurtin (70 let)
Srdečně gratulujeme a přejeme vše nejlepší,
především zdraví a radost ze života!
Pokud máte zájem, aby narození Vašeho děťátka, Vaše životní jubileum či jiná životní událost byla oznámena
v Nikolčickém časopise, je potřeba na obecním úřadu podepsat
souhlas se zveřejněním osobních údajů, který je přístupný na
stránkách obce nebo přímo na podatelně. Jubilea zveřejňujeme pro
věk 65, 70, 75, 80 a víc. V případě zájmu zveřejníme i jiná jubilea.

Gratulace nejstarší občance
V měsíci červenci jsme byli popřát nejstarší občance naší
obce, paní Bohuslavě Otřísalové. Oslavila krásné 95. narozeniny. My jí ze srdce přejeme mnoho zdraví, štěstí a další
dlouhá léta strávená ve zdraví s přáteli a rodinou.
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Setkání seniorů
Dne 4. 9. 2021 se uskutečnilo odložené setkání seniorů.
Babí léto, teplo, slunce, sklizeň brambor, vinobraní – a dle
rozeslaných pozvánek přišla na setkání sotva třetina.
Setkání zorganizovala kulturní komise a její předsedkyně Ing. Anežka Majorová seniory přivítala a předala slovo
panu starostovi Karlu Rainetovi. Ten ve stručnosti popsal
úspěšné aktivity obce, pak bylo podáváno občerstvení
a slova se ujal MUDr. P. Šácha krátkou přednáškou o kronikách a vzácných spisech, které zaznamenávají historii obce.
Vzhledem k tomu, že se datum 4. září kryje s výročím úmrtí
kronikáře Josefa Černého, společně jsme na něj vzpomněli.
Po přestávce se sálem rozezvučela hudba Slovácké kapely
Romana Horňáčka z Bzence, ta některé seniory rozvlnila
a přivedla je na taneční parket. Přejeme našim seniorům
hodně zdraví a sil a těšíme se na setkání zase za rok.

KULTURA

Pohádkové představení divadelní skupiny KAM
Dne 9. 9. 2021 pobavila divadelní skupina KAM nejenom
děti, ale i dospělé. Krásné babí léto, rozzářené úsměvy dětí,
nápadité představení, plné nečekaných zvratů. Takto vypa-
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dalo odpoledne některých dětí a jejich rodičů. Velice hercům děkujeme za příjemné prožití tohoto dne a budeme se
těšit na další případná představení.
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Kouzelnické představení
Dne 12. 9. 2021 v naší obci předvedl své kouzelnické představení kouzelník Katonas. Děti se jistě od rána těšily
na magickou show. Že se představení vydařilo, lze usoudit
z dětských úsměvů plných obdivu z kouzelníkova umu

a pobavených výrazů rodičů. Na pestrém vystoupení si jistě
každý přišel na své. Velice děkujeme rodičům, kteří své ratolesti na vystoupení přivedli, dětem které dorazily a především panu kouzelníkovi, za to že nám tak pěkně zakouzlil.

Cvičení na víceúčelovém hřišti
V letních měsících probíhalo v naší obci na víceúčelovém
hřišti skupinové cvičení bodyformingu a jógy, které vede
zkušená lektorka Klára Košická. Lekce se v chladném a nepříznivém počasí přesouvají do tělocvičny místní základní
školy. Zájemci o cvičení jsou na lekce srdečně zváni. Cvičí
se vždy v pondělí a ve čtvrtek od 18:00 hod. bodyforming
a od 19:10 jóga.

Nikolčický guláš cup 2021
V sobotu 9. 10. 2021 proběhne již třetí ročník Nikolčického guláš cupu. Informace na zadní stránce obálky. Těšíme se
na guláše i na vaši účast.
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Z-BOX
Pro naše občany jsme zajistili novou službu Z-BOX, což je
samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, díky kterému už
nikdy nemusíte být jako na trní a čekat, až vám zavolá kurýr.
Cena doručení již od 41 Kč.
Z-BOX je umístěn u knihovny.
Z-BOX je samoobslužné výdejní místo, které obyvatelům
naší obce výrazně zjednoduší vyzvednutí zásilek. Díky nepřetržitému provozu dokáže vyhovět všem zákazníkům
a jejich časovým možnostem. Dlouhé fronty a čekací lístečky jsou minulostí. Z-BOX má v sobě zabudovanou technologii, která využívá propojení Bluetooth s chytrým mobilním telefonem a aplikací Zásilkovna.

ci, že řidič doručil zásilku do zvoleného Z-BOXU. zásilku
si můžete vyzvednout kdykoliv, většina Z-BOXů funguje
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
K otevření Z-BOXU stačí mobilní aplikace Zásilkovna.
Po příchodu k Z-BOXu se aplikace automaticky spáruje
s vaší schránkou. Pomocí tlačítka v detailu zásilky ji otevřete. Pak už stačí jen vyzvednout zásilku a zavřít schránu.
Zásilky na dobírku pomocí aplikace zaplatíte a pokud
se Vám nehodí datum vyzvednutí, můžete ho standardně prodloužit.

Jak to funguje?
Nakupte v e-shopu, který spolupracuje se Zásilkovnou.
V košíku zvolte doručení na výdejní místo (na některých
e-shopech je pod volbou „osobní odběr“) a ze seznamu
vyberte Z-BOX – Zásilkovna (do vyhledávače zadejte
„Nikolčice“, případně PSČ „691 71“. Vyčkejte na informa-

KNIHOVNA
Po klidném období prázdnin, kdy byla knihovna otevřená
jednou za 14 dní, se opět vracíme k půjčování knih každé
úterý od 16. do 19. hodin.
Podzim bude ve znamení projektu Jižní Morava čte, kterého
se každoročně účastníme a v němž se dětem z naší vesnice
již dvakrát podařilo umístit na stupních vítězů v rámci celého Jihomoravského kraje. Tématem letošního ročníku je
„Teď to vidím jinak“, jehož cílem je reflexe současné situace.
Do soutěže se mohou zapojit děti od 4. do 15. let a soutěžit
mohou ve třech disciplínách – výtvarné, literární a audiovizuální tvorbě a v jejich podkategoriích.
Součástí projektu budou různé akce v knihovně. Jako hlavní
nás čeká beseda s paní Danou Šimkovou, se kterou jsme se
už v Nikolčicích setkali při povídání na téma Titanik. Ten-

tokrát nás čeká beseda s názvem Harry Potter, na kterou
bych tímto chtěla všechny pozvat. Toto setkání se uskuteční
ve spolupráci s kulturní komisí v sobotu 16. 10. v 16 hodin
v sále kulturního domu.
O dalších akcích se dozvíte z webových stránek knihovny
a z hlášení místního rozhlasu. Snad se nám letos znovu
podaří navázat spolupráci s místní školou a školkou, ráda
bych uvítala v knihovně také děti, které cestu do knihovny
už skoro zapomněly.
Těším se na vaši návštěvu, na nové i stávající čtenáře.
Krásný barevný podzim.
Michaela Rabovská, knihovnice

ZÁKLADNÍ a mateřská ŠKOLA

Základní škola
Vážení občané, přátelé školy,
Srdečně vás jménem všech zaměstnanců školy vítám v novém školním roce 2021/2022, který byl slavnostně zahájen
ve středu 1. 9. 2021. Na zahájení školního roku se škola intenzivně připravovala.
Po minulém školním roce, kdy se střídala prezenční a distanční výuka, doufám, že již bude nový školní rok klidný.
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Závěrem školního roku jsme se rozloučili opět se silnějším
ročníkem deváťáků. Tito žáci velmi dobře zvládli i přes náročné období 1. a 2. pololetí, bez problémů uspěli u přijímacích zkoušek.
Za přítomnosti starosty obce Diváky jsme do první třídy
slavnostně přivítali 9 prvňáčků. Do nikolčické školy nově
nastoupilo 6 žáků z Křepic a 5 žáků z jiných škol. Do jiných
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škol odešli 2 žáci, a to z důvodů stěhování a přechodu žáka
z 5. ročníku na gymnázium. Celkově nastoupilo 127 žáků.
O školní družinu má letos zájem 27 žáků. Nově jsme otevřeli pro žáky a rodiče provoz ranní družiny. Pro dojíždějící
žáky je opět v provozu školní klub. Z organizačních důvodů bylo upraveno a sjednoceno zvonění v Divákách na 8 h
a pro žáky 1. ročníku byla obnovena organizace vyučování,
tak aby mohli využít pozdějšího ranního spoje do Divák.
Po letech budeme využívat nový kulturní dům v Divákách,
kde budeme nižší ročníky vyučovat tělesnou výchovu.
Během prázdnin v Základní škole v Nikolčicích byly vymalovány prostory haly, prostory školní kuchyně a jídelny, byl
zakoupen nový nábytek do školní jídelny. Pan školník provedl ve všech třídách výmalbu a opravu soklů, byla zrekonstruována kancelář paní účetní. Škola na závěr prázdnin
ve spolupráci s obcí zakoupila nový školní automobil. Žáci
a učitelé se nejvíce těší na využívání velmi pěkné nové tělocvičny v Nikolčicích, včetně šaten a sociálního zařízení.
Škola bude realizovat v termínu 14. 2. 2022 – 6. 5. 2022 výuku plavání, a to pro žáky 4. a 5. ročníku. Tito žáci nebyli
z důvodu koronakrize v minulých letech vyučováni, proto
byla jejich výuka upřednostněna. V rámci podpory výchovy ke zdraví, podpory polytechnické výchovy, podpory kariérního poradenství, podpory prevence proti šikaně jsou
pro žáky v období 1. čtvrtletí připravovány výukové aktivity jako např. Polybus, Řemeslo má zlaté dno, stmelovací program pro žáky 6. ročníku, Společně bezpečně III.,
Den stromů, Bible a My a tradiční běh Nikolčickými strá-
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němi, kopaná, atletika. Dovolí-li nám to situace, nabídneme žákům i lyžařský výcvikový kurz a bruslení. Budeme se
postupně snažit navrátit k tradičním aktivitám naší školy.
V současné době bychom si všichni nejvíce přáli, abychom
mohli vychovávat a vzdělávat žáky prezenční formou.
Co se týká personálního obsazení, ve školním
roce 2021/2022 nově ve škole působí paní Mgr. Dagmar
Urbanová a p. Mgr. Marcela Fialová, učitelky 1.stupně.
Pedagogickou intervenci a některé předměty vyučuje
p. Mgr. Květoslava Charvátová. Dále vítáme v našem kolektivu nové asistentky Lydii Procingerovou, Vendulu
Bláhovou (školní asistent), Helenu Tukačovou. Paní Lydie
Procingerová je i vychovatelkou ve ŠD. Na pozici uklízeček
v ZŠ Nikolčice nastoupily paní Lucie Navrátilová,
v ZŠ Diváky za dlouhodobý zástup p. Renata Všianská.
V novém školním roce pracuje vedení ve složení Mgr. Jitka
Gebauerová, ředitelka školy, zástupce ředitelky pro 1. stupeň a výchovná poradkyně p. Ing. Libuše Nováková, zástupce ředitelky pro 2. stupeň a ICT p. Ing. Ladislav Straka,
zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání p. Ing. Petra Vávrová, školní metodik prevence p. Mgr. Jana Knápková. Vedoucí školních jídelen je p. Alena Hanáková, vedoucí
vychovatelka p. Ilona Honzíková.
O kvalitní stravování se stará p. Eva Bedřichová, p. Simona
Brhelová a p. Hana Dostálová.
Netřídními učiteli na škole jsou Mgr. Andrea Slavíková.
Speciálně pedagogickou péči v MŠ a ZŠ vyučuje p. Mgr. Jitka Gebauerová a Mgr. Marcela Chalupná.
Ostatní učitelé vedou své třídy v tomto složení:
1. ročník – Mgr. Marcela Chalupná
2. ročník – Mgr. Milan Smetana
/asistentka p. Jana Vacenovská
3. ročník – Mgr. Dagmar Urbanová
/ asistentka p. Ilona Hozíková
4. ročník – Mgr. Marcela Fialová
/ asistentka p. Darina Vedralová
5. ročník – Ing. Lenka Kadlecová
6. ročník – Mgr. Anna Čapková
/ asistentka p. Lýdie Procingerová
7. ročník – Mgr. Jiří Kříž
/ asistentka p. Barbora Jarnotová
8. ročník – Mgr. Jana Knápková
/ asistentka p. Alice Nasadilová
9. ročník – Mgr. Dominik Janko
/ asistentka p. Helena Tukačová
Ve spolupráci s obcí pokračujeme v rámci zkvalitnění výuky AJ ve výuce s rodilým mluvčím. Výuka je pro žáky
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3.–9. ročníku, jednou za 14 dní. Výuka je ve škole velice oblíbená.
Prvořadým úkolem školy a všech pedagogických pracovníků je bezproblémový návrat žáků do školního procesu,
adaptace žáků, nastolení zdravého žákovského klimatu a
úspěšné zvládnutí 1. pololetí školního roku. Dále je zásadní důsledné upevňování učiva z minulého školního roku,
zjištění a posílení individuálních schopností každého žáka
a podpora ICT v případě nastavení distanční výuky. Od 1. 9.
2021 je platný na naší škole nový školní vzdělávací program
„Sportem za kvalitou výuky“, aktuální pro žáky 1. - 4. ročníku. Ostatní ročníky dojíždí výuku dle verze z roku 2007.
Vedení školy pravidelně informuje rodiče o veškerém dění
školy na webových stránkách. Od 30. 6. 2021 jsme zpřístupnili i moderní mobilní aplikaci „V obraze“, službu pro žáky a
rodiče, která je zdarma. Pokud ji nemáte, velmi a jednoduše
si jí můžete nainstalovat. Škola bude ještě v tomto školním
roce pokračovat v rámci adaptace žáků v realizaci vedení
pravidelných třídnických hodin. Od poloviny září 2021 obnovíme nepovinný předmět náboženství, který povede p.
učitel Mgr. Milan Smetana. Výuka bude nabídnuta pouze
žákům 1. stupně. O poloviny září škola nabídne žákům a
rodičům, v rámci Národního plánu doučování, přednostní
doučování pro žáky, kterým v důsledku koronakrize hrozí
školní neúspěch. Tento plán by měl zmírnit negativní dopady výuky prezenční výuky. Bližší informace poskytnou
třídní učitelé.
Od 1. 9. 2021 realizujeme projekt Šablony III., C4 PE, Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. Těšíme se i na tradiční
spolupráci s Map Hustopečsko.
V rámci zachování tradice spolupráce s okolními základními školami plánujeme v rámci možností zase společně sportovat, soutěžit apod. Co se týče sportovních her – těšíme se
do Zelenic, pokud to bude aspoň trochu reálné. Velmi pěkně
a v přátelské atmosféře spolupracujeme i s našimi školkami.
Po celý rok budeme opět sbírat druhotné suroviny a třídit
odpad. Dopředu děkuji rodičům za případnou pomoc dětem při sběrových aktivitách.
Závěrem ještě připomínám, že nabízíme žákům a rodičům
školní poradenské pracoviště na škole, které zaštiťuje výchovná / kariérní poradkyně, pedagog vyučující speciální
pedagogickou péči a školní metodik prevence. Rádi vám
pomůžeme.
Závěrem
Našim žákům přeji, aby ve škole zažívali úspěch, radost
a nerušenou prezenční výuku. Nejstarším žákům – deváťákům přeji, aby úspěšně zakončili povinnou školní docházku. Úspěšný školní rok samozřejmě přeji také učitelům
a provozním zaměstnancům naší školy. Děkuji starostům
obce Nikolčice, Diváky za zajištění oprav, pomoc a přípravu
k zahájení nového školního roku.
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Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,
opět se nám těžko plánuje do budoucna, nevíme, zda-li
máme, nemáme s Covid 19 vyhráno a co nás čeká dál. Věřím, že prioritou bude zachování prezenčního vzdělávání
a budeme se moci v klidu společně vzdělávat. Sledujte, pro-

sím, naše webové stránky a zprávy v el. ŽK. V případě potřeby se s námi nebojte spojit.
Dovolte mi na závěr popřát to nejdůležitější, všem pevné
zdraví a klidný průběh školního roku 2021/22.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy

Mateřská škola
Milí čtenáři zpravodaje,
za kolektiv pedagogů z MŠ Vás chci pozdravit a podělit se
o pár informací v novém školním roce. Letní prázdniny jsou
nenávratně pryč. Co se podařilo přes tyto dny, kdy školka
nebyla plná dětí? V MŠ Diváky bylo doplněno na zahradě
před školou pískoviště novým pískem, budova byla vymalována, proběhla renovace osvětlení na chodbě a oprava
vstupních vrat, za což děkujeme obci Diváky. V MŠ Nikolčice došlo k výměně dveřní výplně u dveří na zahradu,
byly také zakoupeny nové židle, koberec a proběhl nátěr
radiátorů a instalace nového osvětlení v jedné ze tříd. Ještě nás čeká nákup a instalace dveří do obou tříd. Ministerstvo školství aktualizovalo manuál k provozu školských
zařízení na školní rok 2021/22. Naše školka, samozřejmě
v souladu s doporučeními a nařízeními MŠMT, zahájila
školní rok 2021-22 ve středu 1.9.2021, kdy jsme se s dětmi
vesele přivítali. Myslíme hlavně na to, abychom dětem ve
školce mohli maximálně dopřát pocit klidu, bezpečí a aby
se jim ve školce líbilo a těšily se do ní. Před samotným zahájením provozu školky proběhla 30.8.2021 informativní schůzka pro rodiče, kde byli rodiče seznámeni s letním
prázdninovým provozem a dozvěděli se další důležité informace. Ve školce Nikolčice bude vzdělávání a výchova
probíhat podle třídního vzdělávacího plánu: Poznáváme
svět se skřítkem Všetečkou a v MŠ Diváky TVP s názvem:
Kamarádi Šmoulové nás provádí světem. I nadále budeme
nejen rodiče informovat o dění v MŠ na našich webových
stránkách, nově můžete pro rychlejší informovanost využít
aplikaci V OBRAZE.
Stejně tak, jako v loňském školním roce, i letos proběhne
školkový výlet hned na začátku školního roku. Meteorologové předpovídají prosluněný měsíc září a tak toho využijeme. Děti se mohou těšit na enviromentální program
v areálu Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Díky
projektu MAP Hustopečsko: „Z Bílých Karpat na Pálavu“,
do kterého jsme se přihlásili, budou mít děti tento výlet
zcela zdarma. V prvním pololetí máme naplánované akce
a různé zajímavé vzdělávací aktivity. MŠ Nikolčice se zapojí do projektu lesoparku na vrchu Svatojánek. Díla dětí
budou vystavena v rámci dalšího plánovaného setkání obce
a veřejnosti. V měsíci září bude polytechnická výuka zpestřena návštěvou polybusu a to díky PROJEKTU Místní akční
plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče. Školka chce v le-

tošním školním roce navázat na tradici spolupráce s obecní knihovnou a zapojíme se do literárně-výtvarné soutěže
pro děti s tématikou: „Teď to vidím jinak“.
V Mateřské školce Nikolčice jsou opět 2 třídy, kde jsou rozděleny děti zpravidla podle věku. Mladší děti - třída Berušky
a starší děti - třída Motýlci. Obě školky, jak v Divákách, tak
i v Nikolčicích, jsou kapacitně naplněny. Dětem se budou
v Nikolčicích věnovat paní učitelky Eva Rohrerová, Ivana
Valentová, Ing. Petra Vávrová a Bc. Renáta Viktorinová
a také paní asistentka Daniela Jelínková. V Mateřské školce Diváky budou děti potkávat paní učitelky Janu Vodičkovou, Janu Čutovou, díky projektu Edu STEM paní Ing.
Petru Vávrovou a díky projektu Šablony III i paní asistentku Vendulu Bláhovou. V případě nutnosti zástupu budeme
využívat nejen tento náš kolektiv, ale také paní učitelku
Annu Rosívalovou.
Všem vám přeji krásné podzimní období, prosluněné babí
léto a hlavně pevné zdraví.
Zapsala: Ing. Vávrová Petra,
zástupkyně paní ředitelky pro PV
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Školní družina Nikolčice, Diváky
V letošním školním roce nás ve školní družině čeká celoroční téma „Vážně i nevážně do světa pohádkové hudby“.
Novinkou zejména pro pracující rodiče je ranní provoz
školní družiny:
ŠD Nikolčice od 6:30 do 8:00 hodin v prostorách školní
družiny. ŠD Diváky od 6:45 do 8:40 hodin v prostorách Mateřské školy.
Odpolední provoz školní družiny:
ŠD Nikolčice od 12:35 do 15.30 hodin. ŠD Diváky od 11:40
do 14:45 hodin.

Ve školní družině pracují tři vychovatelky:
Ilona Honzíková – vedoucí vychovatelka, zajištění provozu
ranní a odpolední družiny v Nikolčicích
Lýdie Procingerová – naše nová paní vychovatelka, která
bude zajišťovat odpolední provoz v družině v Nikolčicích
Jana Vacenovská – vychovatelka, která zajišťuje provoz
v družině v Divákách
Celoroční akce obou družin vycházejí z aktivit školy,
ale i ze samostatného plánování pro každé oddělení a hlavně vychází z dobré spolupráce vychovatelek.

Školní klub Nikolčice
I letos zahájil svoji činnost školní klub a je určen zejména
dojíždějícím žákům 2. stupně.
Provoz ve školním klubu zajišťuje vychovatelka Ilona Honzíková každý den od 12:35 do 13:35 hodin.
Hlavním posláním klubu je zabezpečení otevřené nabídky

spontánních činností, pravidelné, výchovné, vzdělávací
a zájmové činnosti. Mezi nejdůležitější cíle výchovy a vzdělávání patří připravovat děti k tomu, aby se projevovaly jako
svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovaly svá práva
a plnily své povinnosti.

Ohlédnutí za Letními kempy
Během letních prázdnin v červenci proběhly dva Letní kempy ve spolupráci s organizací MAS Hustopečsko.
První Letní kemp na téma „Výprava do různých koutů
světa“ proběhl od 12.–16. 7. 2021, kde děti během tohoto
týdne procestovaly různé země světa. Každý den navštívili
jiný světadíl a země, o kterých se dozvěděli nějaké zajímavosti, zvláštnosti a zvyky. V tomto týdnu proběhly dva výlety. Putovali jsme s Mapíkem do Křepic na křížovou cestu
„U svaté“ a jeli jsme na celodenní výlet do Zoo Brno, kde si
to děti náramně užily.
Druhý letní kemp proběhl od 12.–23. 7. 2021 v duchu kouzelnického učně Harryho Pottera, kde každé dítě dostalo
první den kouzelnický kvíz a ten jej provázel celý týden.

Letní kemp I
– Křížová cesta „U svaté“ v Křepicích
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Zapojili se také do Putování s Mapíkem a jeli do Hustopeče
na rozhlednu v mandloňovém sadu. Prožili i celodenní výlet, a to ve Vida centru v Brně, kde si vyzkoušeli kouzelnické pokusy.
Děti si v obou kempech užily spoustu her, zábavy, soutěží
a také nějaké to tvoření. Tímto bych chtěla velmi poděkovat
vychovatelkám, asistentkám, které se na kempech podílely a připravovaly pro děti program. Velký dík, také patří
kuchařkám, které zajišťovaly dětem stravu i pitný režim.
A musím říct, že dětem opravdu chutnalo.
Na závěr mi dovolte popřát všem pedagogům, dětem i rodičům úspěšný nový školní rok.
Ilona Honzíková, vedoucí vychovatelka

Letní kemp II
– Rozhledna v mandloňových sadech v Hustopečích
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HISTORIE OBCE

Kroniky Nikolčic
1583
Nikolčická obecní hniha. Do roku 2007 byla v Mikulovském
archivu evidována v kolonce příslušící Nikolčicím.
Obsahuje všechny zprávy o obchodech a sirotčích záležitostech novokřtěnců.. Je psána německy, má zachovalou koženou knižní vazbu.
Nový průzkum knihy (2007–2009), její přesný překlad ukázal, že kniha nepatří novokřtěncům z Nikolčic. Její původ
identifikuje poznámka na konci knihy. Podle ní je se jedná
o knihu novomlýnských novokřtěnců.

Když máme sestaven globální přehled historických
událostí obce, získáváme výhodu v tom, že můžeme
z historie vypsat události, které nás aktuálně zajímají.

Jedná se o Mikulčice, které byly obnoveny na místě stejnojmenné zaniklé vsi a v poslední třetině 16. století přejmenovány na Nové Mlýny.

Nyní sestavím např. krátký přehled kronik a důležitých listin.

1046
Zakládací listina staroboleslavské kapituly se v originále nezachovala. V archivu Pražské metropolitní kapituly
je dnes uložen opis listiny, který je psán na papíru a pochází ze 17. století. V roce 1996 byl vydán Pamětní tisk
k 950. výročí první písemné zmínky o Břeclavi. Autorkou
je Doc.PhDr.Marie Bláhová, CSc. A je uložen v archivu
v Mikulově. Obsah této publikace se týká také první písemné zmínky o Nikolčicích. Kopie je uložena od této chvíle také
v našem archivu.

1804
Od tohoto roku až do roku 1953 má být údajně vedena farní
kronika a má být uložena v Archivu Biskupství brněnského v Rajhradě. Tato informace však není podložena.
Nicméně do současné farní katolické kroniky je vloženo několik zažloutlých listů, které jsou datovány
do roku 1850. Pojednávají dějepisné poznámky kolem
Nikolčic. Sepsal je Johann Eder administrátor ze Židlochovic a teprve v roce 1932 tyto listiny přeložil učitel
Rafael Urbánek.
Tyto poznámky o historii Nikolčic lze považovat za nejstarší dochované dokumenty.

1958 – Soupis pilností
V roce 1848 se stal na naší škole podučitelem Jan Procházka a působil tu neuvěřitelných 46 let. Zachovala se po něm
třídní kniha s názvem „Soupis pilnosti a pokroků dítek školy nikolčické v roce 1858“, která pokračuje do roku 1872.
První roky jsou zapsány švabachem, pak pokračuje krasopisná latinka. Školní kroniku i třídní knihu píše česky. Nejde sice přímo o kroniku, ale z tohoto dokumentu můžeme
získat některá fakta o životě v obci. (NČ II, str. 112)
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1860 – Údy
Okolo roku 1860 byly v nosislavských evangelických záznamech pod názvem Údy registrovány rodiny z Nikolčic. Zaznamenal a uvedl je v knize Dr. P. Šácha.
V letech 1869–1914 je vedena Kronika obecné školy. A na ni
navazuje Školní kronika, která pokračuje od roku 1914 až
do roku 1950. Nejprve jsou v ní zápisy podepsány školním
inspektorem Čeňkem Vorlem. Od roku 1918 ji píše ředitel
Josef Hanák, za školními roky 1923 až 1926 je podepsán
okr. školní inspektor O. Baráček. V roce 1927 již učitel
Kloupar, po něm ředitel Krafka do roku 1940, poté školní
kroniku převzal Rudolf Kolínský.

A v letech 1939–1972 píše tuto obecní kroniku ředitel ZŠ
Rudolf Kolínský.
Učitel Josef Husovský založil 10. ledna 1935 Kroniku Sokola a vylíčil v ní historii prvních 15 let života jednoty
od roku 1920.
Máme zachovánu Jednatelskou knihu OREL, trvající 1921–1948.
A také je zachován pokladní deník Včelařského spolku, vedený v letech 1936–1957.
Během nacistické okupace bylo zakázáno psát kroniku.
Přesto však byla léta 1939–1945 zaznamenána v Kronice
o účasti katolíků v čsl. zahraniční armádě a je věnována
padlým kamarádům.
Po osvobození roku 1945 píše Rudolf Kolínský kromě obecní kroniky také školní kroniku až do roku 1969. Pak píše
školní kroniku Josef Černý do roku 1972. Dále následuje
nová kronika ZDŠ až do roku 1995.

V roce 1926 byla zakoupena obecní kronika, kterou zhotovil
Vratislav Šibl, knihař v Židlochovicích. Až konečně od roku
1927 až do 1972 byla vedena Pamětní kniha obce Nikolčice.
Prvním zapisovatelem (kronikářem) byl zvolen František
Kloupar, rodem z Komína u Brna. Členy letopisecké komise byli: František Stejskal starší, Jan Lízal, Antonín Nečas
a Ferdinand Stejskal.

Od roku 1963 psal mysliveckou kroniku Jan Hrabec, poslední zápis je z roku 1977.
Od roku 1967 až po rok 1980 je vedena Kronika TJ Družstevník. Pak následuje Kronika TJ Družstevník za léta
1980–1986. Od roku 1978 po rok 1987 je psána Kronika
dorostu TJ Družstevník.
V období let 1963 až 1983 je vedena Pamětní kniha aktivit
SPOZ.
V letech 1972–2000 vede obecní kroniku Josef Černý.
14

2 / 2021
v datech a souvislostech. Nashromážděná fakta jsou použita k tomu, aby jimi byly zaplněny chybějící roky 2017
až 2020. Zápisky krásným písmem opět zaznamenala
Mgr. Michaela Rabovská. Ing. Solnička doplňuje informace
o počasí a událostech v republice a ve světě.
V polovině roku 2021 se na popud starosty obce vytvořila skupina ve složení Ing. Solnička, Mgr. M. Rabovská
a MUDr. P. Šácha, který byl ustanoven obecním kronikářem.

V roce 2001 zahajuje Josef Černý novou kroniku, tzv. novodobou. Žel, 4. září 2007 ve věku 72 let umírá a již v době jeho
těžké nemoci vede kroniku jeho manželka.
Pak se ujímá funkce kronikáře Ing. Solnička, zápisky končí rokem 2014. Dále se objevuje zcela nová kniha, velkého
formátu, která navazuje od roku 2014 do roku 2017, lze
však konstatovat, že v této době není ujasněno, kdo vlastně
kroniku vede. Ing. Solnička má vzhledem ke svému zdraví
značně omezené možnosti pátrat po informacích, zápisy
provádí Mgr. Michaela Rabovská.
V těch letech přichází do Nikolčic MUDr. Pavel Šácha
a nezávisle na existenci kroniky sepisuje Historii Nikolčic

Roku 2021 je také vydána kniha Historie Nikolčic v datech
a souvislostech, která ve zkrácené formě chronologicky zaznamenává události od dávnověku až po rok 2020. Hlavní
a obsahově nejbohatší historii jsem však uložil do nikolčického archivu, a to ve speciálních šanonech, včetně obrazového materiálu a článků, jež se k historii vztahují. Má být
stále otevřena k případným doplňkům.
Čtyřikrát do roka vychází Nikolčický časopis, Dr. Šácha
také vede blog o historii Nikolčic a stránku na Facebooku se
stejným zaměřením.
Zdá se, že historie Nikolčic je a snad i do budoucnosti bude zachována.
MUDr. P. Šácha

SPOLKY – Myslivci
Vážení čtenáři,
podobně jako ve většině lidských činností, které jsou pevně
svázány s přírodou i u nás myslivců se vše děje v každoročně se opakujících cyklech. Takže jako v předchozích letech
se naši členové během minulých měsíců věnovali přípravě
všech druhů krmiv na nadcházející období nouze, rovněž
i individuálnímu lovu. Možná jsme byli pouze o něco méně
aktivní v zajišťování společenských akcí a akcí propagující myslivost. S podzimem přichází pomyslný vrchol lovecké
sezóny – pořádání společných lovů. Dříve, když vesnická
mládež běžně pomáhala při honech jako honci, tak panovalo jakési všeobecné povědomí o tom, co se na honech vlastně děje. Dnes si možná děti, nebo i někteří dospělí kladou
otázku: „Co to tam ti divní páni v kloboucích a s puškami
dělají?“ Tak si na tomto místě dovolím napsat pár řádků.
Podzimní hony, zařazujeme do společných lovů, jenž mají
dopředu stanoveny termíny a po generace psaná i nepsaná
pravidla. U nás v Nikolčicích začínáme nástupem, v posledních letech obvykle na prostranství vedle školy. Po troubení
předseda přivítá místní i pozvané hosty a myslivecký hospodář oznámí přítomným druhy zvěře, které budou ten den
loveny a také seznámí účastníky s počtem a místem jednotlivých lečí. Po ukončení nástupu už předem určení a zkušení závodčí organizují přípravu a zastoupení jednotlivých
lečí. Ze způsobů lovů se v místních podmínkách nejčastěji
využije ploužení, ploužení s křídly a kruhová leč. Jak kon-

krétně probíhají výše uvedené způsoby lovu, tzn. popis součinnosti střelců, honců, loveckých psů… bohužel přesahuje
svým rozsahem prostor určený pro tento článek. Naštěstí
pro zájemce o myslivecké tradice, případně pro budoucí
adepty myslivosti existují různá lovecká videa umístěna
na webových stránkách s mysliveckou tématikou.
Co je cílem společných lovů? Na tuto otázku se nabízí hned
několik odpovědí, pro každého z myslivců, účastníků honu,
platí některé a možná i všechny. Z hlediska chovu zvěře
a mysliveckého plánování je to především úprava početních stavů a poměru pohlaví. Obě skutečnosti mají vliv na
zdárný vývoj populací drobné zvěře. Pořádání honů také
pomáhá udržovat odkaz mysliveckých tradic našich předků
(zapsaných jako nehmotné dědictví UNESCO).
Výsledek honu, zvěřina, je stále více v médiích propagována jako vysoce hodnotná potravina, která se díky svému
specifickému složení vyznačuje vynikajícími dietetickými
a chuťovými vlastnostmi. V posledních letech náš MS umožňoval vyhláškou stanovené množství odprodat k přímé spotřebě v Nikolčicích. Pro mě osobně a věřím, že i pro většinu
ostatních kolegů je účast na honu především o setkávání
s přáteli, společných prožitcích při lovu, příjemné únavě
i závěrečném posezení na poslední leči.
Lovu Zdar!
Myslivecký hospodář
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