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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní léto bylo konečně příznivější na vláhu (místy až
moc), a tak je letošní úroda ovoce a zeleniny daleko bohatší,
vyjma meruněk a broskví, které spálily jarní mrazy.
V létě se nám bez roušek dýchalo lépe než na jaře poznamenaném koronavirem. První společnou akcí byly naše
Jakubské hody, kdy nám přálo počasí a hodovníků se sešlo asi nejvíce za posledních pět let. Bohužel se situace
zase obrací a „covid“ nám zase vystrkuje růžky. Nejen,

že už stihl pokazit zahájení školního roku, které se muselo uskutečnit v jednotlivých třídách. Tam jsme společně
s paní ředitelkou popřáli dětem a pedagogům v novém
školním roce klid a normální výuku bez komplikací. Ale již
nás donutil zase nasadit roušky uvnitř budov. Uvidíme, co
nám přinese podzim. Buďme trpěliví a ohleduplní k sobě
i k ostatním spoluobčanům.
Přeji Vám všem hodně zdraví v dnešní nelehké době.
Karel Rainet, starosta obce

Z RADNICE

Veřejné projednání – Odkanalizování Nikolčic a čistírna odpadních vod
Dne 23. 6. 2020 proběhlo v sále kulturního domu veřejné
projednání odkanalizování Nikolčic a čistírny odpadních
vod. Ing. Dufek ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., seznámil přítomné občany se všemi
možnými variantami, jejich výhodami a nevýhodami,
které byli uvedeny ve studii „Odkanalizování Nikolčic
a čistírny odpadních vod“. V závěru bylo konstatováno, že
pro naši obec bude nejvýhodnější gravitační kanalizace
svedená do čistírny odpadních vod.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 24. 6. 2020 schválilo vyhlášení veřejné soutěže na zpracování projektové dokumentace na odkanalizování Nikolčic a čistírny
odpadních vod. V měsíci září proběhne vyhlášení této
soutěže. Občané budou o výsledku veřejné soutěže informováni na říjnovém zasedání zastupitelstva a webových
stránkách obce.

Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ
Vzhledem ke špatnému stavu palubkové podlahy a ostatních zařízení v tělocvičně ZŠ, rozhodlo zastupitelstvo obce
o provedení rekonstrukce tělocvičny, která zahrnuje:
•
•
•
•
•
•

výměnu palubkové podlahy za litou podlahu
výměnu osvětlení tělocvičny
rekonstrukci elektrického zařízení
výměnu ochrany oken a radiátorů
rekonstrukci šaten a umýváren
rekonstrukci sociálního zařízení
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Na akci byla vyhlášena veřejná soutěž na dodavatele.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 9. 2020
schválilo výsledek soutěže na dodavatele, kterým bude
firma SAPEROLIVING, s.r.o., Hustopeče. Finanční náklady akce budou 4 902 246,84 Kč bez DPH. Na akci jsme
získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
85 % nákladů na rekonstrukci.
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Inženýrské sítě pro rodinné domy v lokalitě „Pod hřbitovem II. etapa“
Na základě veřejné soutěže byl vybrán a schválen zastupitelstvem obce dodavatel na provedení inženýrských sítí
pro lokalitu na výstavbu rodinných domů „Pod hřbitovem II. etapa“. Dodavatelem bude firma STAVOČ, s.r.o.

Finanční náklady akce budou 2 576 298 Kč včetně DPH.
Na akci jsme obdrželi dotaci od Jihomoravského kraje
ve výši 500 000 Kč.

Oprava propustku u hřbitova
Na základě upozornění obecního úřadu provedla a uhradila Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje opravu
propustku pod silnicí u hřbitova.

WEB stránky
Od 26.9.2020 budou zprovozněny nové webové stránky obce.

Informační tabule
Na třech místech v katastru obce byly umístěny informační cedule o naší obci v rámci mikroregionu Cezava. Jedna je umístěna na cyklotrase poblíž křižovatky
u vinohradů, druhá je „u křížku“ na zkratce do Šitbořic
a třetí je u rybníka. U každé tabule je umístěn stojan
na kola, lavička a odpadkový koš.

„U Křížku“

Křižovatka – vinohrady

U rybníka
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Obecní úřad
Během prázdnin proběhlo několik změn na úřadě. Z bývalého skladu vznikla nová kancelář pro paní účetní. Podatelna s Czech POINTem je teď samostatná, takže se

navzájem neruší. V obou kancelářích je položeno nové linoleum, umístěn nábytek a je nově vymalováno. Od srpna
nastoupila zpět po mateřské dovolené paní Jitka Jelínková.

Volby do zastupitelstev krajů v roce 2020
Volby do zastupitelstev krajů se budou konat ve dnech
2. a 3. října 2020.
Volby v naší obci proběhnou v zasedací místnosti obecního
úřadu Nikolčice a to:
• v pátek 2. října od 14:00 do 22:00 hod.
• v sobotu 3. října od 8:00 do 14:00 hod.
Každý volič obdrží do schránky sadu volebních lístků
s informacemi týkající se hlasování v době epidemie.
Volič může ze závažných zdravotních důvodů, které nedovolují voliči osobně se dostavit k výkonu volebního práva,
požádat okrskovou volební komisi o vykonání volebního práva do přenosné volební schránky. Prosíme zájem-

ce, aby se nahlásili nejlépe během pátku 2. října v době
od 14:00 do 20:00 hod. případně během soboty 3. října
od 8:00 do 12:00 hod. na tel. čísle 775 118 599.
Vzhledem k protiepidemickým opatřením žádáme voliče,
aby na obecním úřadě během voleb:
• používali ochranu dýchacích cest,
• před vstupem do volební místnosti použili
připravenou dezinfekci rukou,
• dodržovali přiměřené rozestupy,
• doporučujeme využít vlastní psací potřeby
pro úpravy hlasovacích lístků,
• dodržovali pokyny okrskové volební komise.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení rodiče, občané,
Srdečně vás jménem všech zaměstnanců školy vítám v novém školním roce 2020/2021, který byl slavnostně zahájen
v úterý 1. 9. 2020.
Na zahájení školního roku se škola intenzivně připravovala, včetně zásobování ochrannými prostředky. Školní rok
se momentálně navzdory Covidu rozbíhá klidně, i když
s omezeními a pravidly, která vycházejí z manuálu pro školy. Ten zahrnuje především přísnější hygienická opatření
pro provoz školy. Dotýká se jak samotné organizace výuky, fungování družin nebo vydávání stravy, tak i soutěží
a pobytů mimo školy.
Zahájením roku žáci po delší odmlce opět zabrali místa
ve školních lavicích a pomalu se navrací do reality vyučovacího procesu. Závěrem školního roku jsme se rozlou4

čili se silným ročníkem deváťáků, v počtu 20 žáků, kteří
byli velice šikovní. Tito žáci velmi dobře i přes náročné
období 2. pololetí reprezentovali naši školu u přijímacích zkoušek. Podrobnosti naleznete v závěru příspěvku.
Za přítomnosti starostů obou obcí jsme do první třídy slavnostně přivítali 8 prvňáčků. Do nikolčické školy
nově nastoupili i žáci ze Šitbořic a z Křepic. Celkově nastoupilo 125 žáků. O školní družinu má letos zájem žáků
27 účastníků a o školní klub má zájem 20 účastníků.
Během prázdnin v základní škole v Nikolčicích pan školník
vymaloval prostory školy (šatny žáků, chodby), renovoval
všechny radiátory v celé budově školy a škola zakoupila
nové lavice do 8. třídy. Dle plánu byly zakoupeny protipožární dveře do nové části budovy školy, byly provedeny veškeré revize. V rámci podpory ICT škola zakoupila tablety,
výukové programy a deskové hry. V projektu Měsíce za-
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hrad „byly vytvořeny bylinkové zahrádky„ a prostory školy
byly zvelebeny květinami.
V základní škole v Divákách byla vymalována lehárna,
chodby, kabinet, sborovna. Ve třídách byly provedeny
drobné opravy. Do lehárny byl zakoupen nový koberec.
Co se týká personálního obsazení, ve školním roce
2020/2021 nově ve škole působí paní Ing. Lenka Kadlecová, která je třídní učitelkou čtvrťáčků. Dále jsme přivítali
novou asistentku pedagoga. Je jí paní Jana Vodičková, která je také vychovatelkou ve školním klubu.
Do školy se po delší pauze vrátila na pozici uklízečky paní
Věra Strouhalová. Do školní kuchyně do Nikolčic nastoupila po p. Vaňkové p. Simona Brhelová.
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.supeň a ICT
p. Ing. Ladislav Straka, zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání p. Ing. Petra Vávrová, školní metodik
prevence p. Mgr. Jana Knápková.
Netřídními učiteli na škole jsou Mgr. Petr Jordan
a Mgr. K. Charvátová.
Ostatní učitelé vedou své třídy v tomto složení:
1. roč. Mgr. Marcela Chalupná
2. roč. Mgr. Milan Smetana
3. roč. Mgr. Lenka Kaplanová
4. roč. Ing. Lenka Kadlecová
5. roč. Mgr. Andrea Slavíková
6. roč. Mgr. Jiří Kříž
7. roč. Mgr. Jana Knápková
8. roč. Mgr. Dominik Janko
9. roč. Mgr. Anna Čapková
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 ve zdraví
a v pohodě. 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. Vedení školy informovalo rodiče o „Zásadách a principech úspěšného vzdělávání na
naší škole“, škola se zaměřila v rámci adaptace žáků také
na zavedení pravidelných třídnických hodin v rámci rozvrhu. Na webu byl zveřejněn učební plán na 1. pololetí, dodatek školního řádu, včetně upřesnění hygienických pravidel v souvislosti s manuálem MŠMT v rámci
prevence proti šíření nemoci Covid.
Žáci druhého stupně si z nabídky volitelných předmětů
vybrali Technické práce, Volbu povolání, Mediální výcho5
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vu a Estetickou výchovu. Technické práce jsme žákům
nabídli z důvodů podpory a posílení polytechnického
vzdělávání. Vedení školy v době prázdnin zaktualizovalo
a vložilo do Inspisu podporovaný ČŠI ŠVP pro MŠ, ŠVP
pro ŠD a ŠK. V současné době probíhá aktualizace
a přípravy na vložení do Inspisu ŠVP pro ZŠ „Sportem
za kvalitou výuky“.
Od 14. 9. 2020 bude vyučovat nepovinný předmět náboženství p. učitel Mgr. M. Smetana. Výuka bude nabídnuta
pouze žákům 1. stupně a bude probíhat jak v Nikolčicích,
tak v Divákách. Od 1. 10. 2020 zahájíme pro žáky 1. stupně
tradiční projekt Sportuj ve škole. Pokračovat budeme také
v projektu Šablony II.,, který ukončíme k 31. 1. 2021. Dále
žákům bude nabídnuto tradiční Mléko do škol a Ovoce
a zelenina do škol.
Škola v minulém roce podala žádost o vstup do projektu Erasmus. V srpnu jsme byli obeznámeni s tím, že
jsme uspěli jako náhradníci projektu. Dobrá zpráva je to
především pro žáky a učitele, v souvislosti s výměnnou
zkušeností v cizích zemích a podporou jazykové gramotnosti. Zda- li se bude v rámci projektu něco moci realizovat, se opět uvidí dle epidemiologické situace v rámci
Covidu. Ostatní osvědčené projekty, plánované akce, které byly v 1. pololetí letošního školního roku připravovány,
škola přesouvá vzhledem ke Covidu – 19 na jarní měsíce 2. pololetí a některé bude realizovat pouze v rámci
třídních kolektivů.
Nejpodstatnější informací pro nás pro všechny je informace o tom, že obec Nikolčice obdržela dotaci na celkovou
rekonstrukci naší tělocvičny. Tím pravděpodobně dojde
na nějaký čas k omezení výuky tělesné výchovy. Rodičům
sděluji, že budou o všem včas informováni.
Pokud nebude změna v termínu od 2. 3. – 15. 5. 2020 zahájí žáci 3. a 4. ročníku plavecký výcvikový kurz v Hus-

topečích. Vše se bude neustále odvíjet od epidemiologické
situace v ČR.
Co určitě víme je, že po celý rok budeme opět sbírat druhotné suroviny a třídit odpad. Dopředu děkuji rodičům
za případnou pomoc dětem při sběrových aktivitách.
Plánujeme na úrovni individuálních konzultačních hodin
a formou el. ŽK úzce spolupracovat s rodiči, pravidelně
jako do teď poskytovat veškeré informace o výchově a vzdělávání jejich ratolestí. Veškeré informace, včetně organizace školního roku 2020/2021, Termináře MŠ a ZŠ najdete
na webových stránkách školy. Od poloviny října škola připravuje nové přehledné webové stránky, včetně virtuální
prohlídky do všech budov naší organizace.
Závěrem ještě připomínám, že nabízíme žákům a rodičům školní poradenské pracoviště na škole, které zaštiťuje výchovná / kariérní poradkyně, pedagogové vyučující
pedagogickou intervenci a spec. pedag. péči, asistentky
pedagoga a školní metodik prevence.

Závěrem
Našim žákům přeji, aby ve škole zažívali úspěch, radost
a hlavně klidný start. Nejstarším žákům – deváťákům
přeji, aby úspěšně zakončili povinnou školní docházku. Úspěšný školní rok samozřejmě přeji také učitelům
a provozním zaměstnancům naší školy.

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,
těžko se nám všem plánuje do budoucnosti, když přesně nevíme, co bude dál a neustále se ze dne na den něco
mění. Proto prosím sledujte naše webové stránky a zprávy
v el. ŽK a v případě nejasností se s námi nebojte spojit.
Dovolte mi na závěr popřát to nejdůležitější, všem pevné
zdraví a klidný průběh školního roku 2020/21.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy

Umístění vycházejících žáků 9. třídy (celkem 20)
na střední školy a střední odborná učiliště
Žáci 9. ročníku se poctivě připravovali na přijímací zkoušky na střední školy z českého jazyka i z matematiky. Vzhledem k mimořádnému opatření probíhala tato příprava
nejprve doma. Po zmírnění opatření docházeli žáci
9. ročníku dobrovolně na přípravu z ČJ a M do školy. Letos vzhledem k mimořádnému stavu proběhlo jen 1 kolo
přijímacího řízení a to až v červnu. I přes tyto složitější podmínky v přípravě na přijímací řízení dosáhli žáci
9. ročníku většinou velmi dobrých výsledků a dostali se
na školy, které si vybrali.
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Střední odborná učiliště – celkem 6 žáků
ISŠA Brno, Křižíkova (opravář nákladních automobilů
a autobusů) – 1 žák; SOŠ a SOU Hustopeče (strojní mechanik) – 1 žák; SOU Brno, Jílová (zedník – obkladač)
– 2 žáci; SŠ Brno, Charbulova (kuchař – číšník) – 1 žákyně; SOU tradičních řemesel Brno, Bosonohy (kadeřnice)
– 1 žákyně.
Střední školy a střední odborné školy
s maturitou – celkem 11 žáků:
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská (praktická sestra) – 1 žák; SŠ cestovního ruchu a gastronomie,
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Blansko (palubní stevard) – 2 žákyně; SŠ Brno, Purkyňova (elektrotechnik-kybernetická ochrana) – 1 žák;
SŠ Brno, Olomoucká (mechanik- seřizovač) – 2 žáci;
SPŠ chemická Brno, Vranovská (analýza potravin)
– 1 žákyně; Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž (veterinářství) – 1 žák; Střední zahradnická škola Rajhrad (zahradník) – 1 žákyně; Církevní střední zdravotnická škola
Brno, Grohova (praktická sestra) – 1 žákyně; SŠ Brno,
Charbulova – cestovní ruch – 1 žákyně.

Gymnázia – celkem 2 žáci:
Gymnázium Hustopeče – 1 žák; Gymnázium Brno, Křenová – 1 žákyně; 1 žákyně ukončila 9 let školní docházky
a z naší školy odešla.
Přejeme všem bývalým deváťákům mnoho štěstí a úspěchů
v jejich nové životní etapě.
Výchovná poradkyně Ing. Libuše Nováková

MŠ – ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
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Milí čtenáři zpravodaje, za kolektiv pedagogů z MŠ vás
chci pozdravit a podělit se o pár informací, týkajících se
nového školního roku. Prosluněný měsíc srpen je za námi
a po prázdninách jsme se všichni i s dětmi těšili do školky. Nikdo z nás netušil, jak začne nový školní rok, přesto
nám bylo jasné, že určitě bude poznamenaný epidemiologickou situací, týkající se COVID -19. Ministerstvo školství
připravilo manuál k provozu školských zařízení na školní
rok 2020/21. Naše školka, samozřejmě v souladu s doporučeními a nařízeními, zahájila školní rok 2020/21 v úterý
1. 9. 2020, 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. Ve volných dnech proběhlo malování
potřebných místností v budovách jednotlivých školek.
V Nikolčicích je na oknech krásná květinová výzdoba.
Minulý školní rok byl nezvyklý a nestihli jsme ani školní výlet, na který se děti vždy tolik těší. Meteorologové
předpovídají prosluněný měsíc září a tak toho využijeme.
Naše mateřská školka se chystá na školní výlet netradičně
v měsíci záři a to, na exkurzi do Jalového Dvora v Heršpicích. Celý výlet bude probíhat za zpřísněných hygienických
podmínek, nebudou tam žádné jiné školy, jenom naše děti
a celá akce bude probíhat v přírodě. V prvním pololetí
máme pro děti naplánované různé akce a zajímavé vzdělávací aktivity. Přesto však, z bezpečnostních důvodů
prevence před COVID -19, se nebude MŠ osobně podílet
na žádných akcích pro veřejnost a děti tudíž nebudou k vidění na žádných vystoupeních. Takovéto opatření nás ze
srdce mrzí, ale zdraví dětí a samozřejmě i vás je na prvním
místě, což jistě chápete. Totéž platí i o divadlech a koncertech, které v minulých letech mohly probíhat v budově MŠ.
V prvním pololetí nebudou zatím probíhat žádné aktivity a kroužky ve třídách za přítomnosti externí osoby.
Dětem vše vynahradíme našim maximálním nasazením,
vlídností a profesionálním přístupem. S prevencí proti šíření COVID – 19 jsme museli zavést i opatření a pravidla
pro zákonné zástupce a doprovod při přivádění a vyzvedávání dětí z MŠ. Tímto Vás prosím o dodržování těchto
nezbytných opatření.

Zákonné zástupce budeme o všech plánovaných akcích
informovat na nástěnkách a na webu, jak jsou zvyklí. Samozřejmě budeme komunikovat nejen pomocí webových
stránek, nástěnek, ale i pomocí e-mailové korespondence,
která se nám v době karantény velmi osvědčila a rodiče tuto
komunikaci velmi vítají. Co se týká organizace celého školního roku, prázdnin, zápisů apod., naleznete je na webových stránkách školy v dokumentu Terminář MŠ. Můžete se těšit na nové webové stránky, které připravujeme
ve spolupráci s obcí. Webové stránky budou přehlednější
a naleznete na nich vše potřebné. Přechod ze starých webových stránek na nové bude nenásilný a po celou dobu bude
aktualizovaný i původní web MŠ.
V letošním školním roce 2020/2021 se budou školky ubírat
dle nového školního vzdělávacího plánu, na který navazují třídní vzdělávací plány. ŠVP je schválen školskou radou
a přenesen do INSPISU ke schválení ČŠI. V Mateřské
školce Nikolčice jsou 2 třídy, kde jsou rozděleny děti podle věku. Mladší děti – třída Berušek a starší děti třída
Motýlků. Celkem je ve školce v Nikolčicích 26 dětí. Dětem
se budou věnovat paní učitelky Eva Rohrerová, Ivana Valentová a Ing. Petra Vávrová. Pokud to bude jen možné,
uděláme ve spolupráci s obcí maximum pro to, abychom
kapacitu dětí ve školce Nikolčice navýšili. V Mateřské
školce Diváky je 18 dětí a jejich paní učitelkami jsou Anna
Rosívalová a Darina Vedralová. V případě nutnosti zástupu budeme využívat nejen tento náš kolektiv, ale také paní
učitelku Janu Vodičkovou, která je primárně zaměstnána
v ZŠ Nikolčice.
K tomuto článku přikládám fotografie našich nejmenších
ve třídě Berušky, jak si užívají prvních dnů v mateřské školce. Všem vám přeji krásné podzimní období, prosluněné
babí léto a hlavně pevné zdraví.
Zapsala:
Ing. Vávrová Petra,
zástupkyně paní ředitelky pro PV

Školní družina Nikolčice, Diváky a školní klub Nikolčice
V letošním školním roce nás v družině čeká putování
„S Maruškou za dvanácti měsíčky“. Pomocí pohádky
se děti seznámí s charakteristikou daného ročního období a měsíce, s měsíčními, ale i denními pranostikami
a příslovími.
V nejbližší době nás čeká projekt „Evropa a my“ – četba
pohádek z různých zemí Evropy, vlaštovkiáda, výroba dýňových strašidel, netradiční olympiáda, Den stromů, Drakiáda, týden pro inkluzi – aneb jak se žije s handicapem, ... .
8

Dále pokračujeme v projektu s názvem Šablony II – podpora nových metod ve výuce a ve ŠD:
„Klub deskových her a zábavné logiky“ – kroužek bude
probíhat zdarma 2krát týdně, povede ho Lenka Nečasová v Nikolčicích a Jana Vacenovská v Divákách a je
pro děti zdarma.
„Podpora zavádění ICT do školní družiny“ – kroužek Tablety v ŠD, který jsme zahájili v loňském školním roce a budeme v něm pokračovat a také je zdarma.
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Plánujeme také z tohoto projektu Šablony II projektový den.
V Nikolčicích plánujeme spolupráci s místní knihovnou,
kterou vede paní Mgr. M. Rabovská. Už se moc těšíme
na první návštěvu, která by měla proběhnout v měsíci září.
Personální zajištění: ŠD Nikolčice – vychovatelka Ilona
Honzíková (12:35 – 15:05 hod), vychovatelka Jana Vacenovská (15:05 – 16:00 hod)
ŠD Diváky – vychovatelka
(11:25 – 14:45 hod.)

Jana

Vacenovská

ŠD Nikolčice – Kroužek – tablety

ŠK Nikolčice povede vychovatelka Jana Vodičková
od 12:35 do 13:35 hod.
Upozorňujeme, že nejsme schopni z důvodu prevence
před šířením COVID-19 dodržet nepromíchávání tříd
ve školní družině. Vzhledem k této situaci nelze, aby děti
ze ŠD Diváky přecházeli do ŠD v Nikolčicích, děkujeme
za pochopení.
Přeji všem dětem i rodičům úspěšný školní rok.
Ilona Honzíková,
vedoucí vychovatelka
ŠD Diváky

Kulturní komise

Společenská kronika
Dne 12.7.2020 jsme slavnostně přivítali nové občánky
do naší obce.
• Adrianku Čížkovou
• Terezku Kozákovou
• Vašíka Dvořáka
• Kubíka Šmardu
• Sebastiánka Daňka
Rodičům blahopřejeme. Přejeme jim a jejich dětičkám
mnoho zdraví a spoustu společných šťastných dnů.
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Jubilanti
Dne 7.8.2020 jsme byli poblahopřát nejstarší občance
naší obce, paní Bohuslavě Otřísalové z č. p. 35. Oslavenkyně nás mile přivítala a přichystala si pro nás bohaté občerstvení. Dále se konverzace vedla v příjemném a uvolněném duchu, kde jsme paní Otřísalovou

seznámili s novinkami o dění v obci a s plány do budoucna.
Na oplátku se nám pochlubila ukázkami fotografií vnoučátek. Tímto paní Otřísalové ještě jednou děkujeme
za pozvání a pohoštění. Přejeme jí ať se i nadále těší zdraví
a pohodě tak jako dosud.

Kouzelnické vystoupení
Dne 28.8.2020 vystoupil v naší obci kouzelník Katonas
a podělil se s námi o své kouzelnické umění. Dle rozzářených dětských tvářiček bylo jasné, že se vystoupení
dětem velice líbilo. Děti se mohly potěšit nejen z kouzelníkova umu, ale také skotačením na skákacím hradu
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a pestrým výběrem sladkého občerstvení a drobností
k zakoupení. Velice děkujeme rodičům, kteří své ratolesti
přivedli na představení, dětem, které došly a všem ostatním.
Především bychom chtěli poděkovat panu kouzelníkovi
za ukázku skvělé show.
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Guláš Cup 2020
V sobotu 19.9.2020 se nám zdárně podařilo uspořádat druhý ročník Nikolčického Gulášového utkání. Zářijové počasí nám přálo a většina z nás se stihla i doopálit na zimu.
O titul nejlepšího guláše roku 2020 bojovalo 11 týmů,
a tak jsme všichni měli co dělat, abychom všechny guláše
ochutnali a spravedlivě vybrali ten nejlepší. První cenu
i putovní pohár získal tým s neobyčejným receptem. Vítězný guláš byl totiž z pštrosího masa. Je však nutné po-

dotknout, že všechny zúčastněné týmy si zaslouží ocenit.
Je vidět, že nás Nikolčáky spojuje dobré jídlo, pití, bojovnost a výborný hudební vkus. Parádně nás pobavil Spolek
zpěvuchtivých dam z Veverské Bítýšky. Je to neobyčejně
taletovaná kapela, na kterou se budeme těšit i napřesrok.
Tímto gratuluji vítěznému týmu Štukyňáků a děkuji všem
zúčastněným za vytvoření skvělé atmosféry.
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Plánované akce
do konce roku 2020

Plánované akce
na rok 2021

• Průvod světýlek
– Kulturní dům, 30. 10. 2020 od 16:30 hodin
• Rozsvícení vánočního stromu
– Kulturní dům, 28. 11. 2020

•
•
•
•
•
•
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Maškarní ples pro dospělé – Kulturní dům, 23. 1. 2021
Dětský maškarní ples – Kulturní dům, 6. 2. 2021
Krojovaný ples – Kulturní dům, 13. 2. 2021
Májová – Kulturní dům, 22. 5. 2021
Babské hody – Kulturní dům, 19. 6. 2021
Jakubské Hody – Fotbalové hřiště, 17.– 18. 7. 2021
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Z naší knihovny
Po jarním dvouměsíčním nutném uzavření se naše knihovna opět koncem dubna otevřela čtenářům. Všechny jarní akce musely být bohužel zrušeny a tak jsme v letních
měsících jen půjčovali knihy a časopisy. V knihovně je
pro děti připraven hrací koutek, kde si naši malí čtená-

ři mohou pohrát se skládankami, jako je puzzle, kostky
a jiné hry. Jejich rodiče si zatím v klidu mohou vybrat nové
knížky ke čtení.
V knihovně jsou k půjčení knihy z výměnného fondu,
ale také nové knihy a časopisy, které nám do knihovny věnovala rodina Brychtova a další spoluobčané, za což jim
moc děkuji.
A jaké akce nás čekají na podzim? Opět jsme se zapojili do
projektu Jižní Morava čte. Tématem letošního ročníku je
„Svět v obrazech“, které bylo zvoleno v souvislosti s výročím 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. Součástí
projektu je literární a výtvarná soutěž pro děti. V knihovně proběhnou různé doprovodné akce. Ve čtvrtek 17. 9. se
těšíme na besedu Afrika v Nikolčicích, kterou povede paní
Katka Rybáriková. Během listopadu proběhne vyhlášení
vítězů soutěže Jižní Morava čte, ty nejlepší opět čeká návštěva divadla Polárka a planetária v Brně. Akce jsou hlášeny místním rozhlasem, můžete si o nich přečíst na webových stránkách knihovny a také na vývěskách v obci.
Půjčovní doba knihovny je každé úterý od 16. do 19. hodin.
Těším se na Vaši návštěvu a na nové čtenáře, obzvláště děti
k nám do knihovny zapomněly cestu a je to velká škoda.
Michaela Rabovská

mužáci

Vystoupení mužáků
Náš mužácký sbor byl pozván k výročí 650 let povýšení
Kraslic (okres Sokolov) na město. V Karlovarském kraji
jsme strávili celkem 3 dny. V pátek 28. 8. 2020 jsme navštívili hrad Loket, potom dále Bečov nad Teplou kde
jsme měli prohlídku Relikviáře sv. Maura. Velkým zážitkem bylo pro nás zpívání na kolonádě v Mariánských Lázních. Den jsme zakončili zpíváním a prohlídkou Františ-

Vystoupení před vinotékou v Kraslicích

kových lázních. V sobotu 29. 8. 2020 jsme měli vystoupení
před vinotékou Vínko. V odpoledním programu jsme vystoupili v městské zahradě Kraslice.
Chtěl bych poděkovat všem mužákům za účast na téhle akci.
Václav Kosina

Vystoupení v zahradě – Kraslice
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Vinotéka Vinko v Kraslicích

Penzion Javor – naše ubytování

myslivci
Vážení spoluobčané,
po srážkově bohatém létě, jenž se pozitivně projevuje
na celkovém stavu přírody – i zvěř se zdá být v dobré kondici. Přesto myslivci nezahálejí a na začátku podzimu plánují
kontrolu a případné opravy krmelců a zásypů před zimní sezónou. Tato krmná zařízení někdy utrpí škody nejen
přírodními vlivy, ale též zásahy nenechavých lidí. V tomto
období se již začíná přikrmovat, i když počasí je příznivé
a zvěř má v přírodě dostatek potravy. To platí hlavně v posledních letech, kdy přicházejí vcelku mírné zimy bez velkého množství sněhu a silných mrazů, kdy zvěř rozhodně
nestrádá hladem. Včasné zahájení přikrmování slouží
k soustředění zvěře k těmto zařízením a také k posílení
tělesné zdatnosti před blížící se zimou, kdy si zvěř vytváří tukové zásoby. Náš Myslivecký spolek Nikolčice si
jadrné krmivo připravuje svépomocí na mysliveckém po-

líčku, stejně jako řepu patřící mezi krmiva dužnatá, jenž
na sklizení teprve čeká. Zajistili jsme též sůl pro zvěř, kterou podáváme do krmítek jako liz. Co se týká objemového
krmiva, tak máme dostatečnou zásobu z loňského roku.
Podzimní měsíce bývají pro nás myslivce vyvrcholením
sezóny, kdy se pořádají hony na drobnou zvěř. Letos se
bohužel někde v pozadí mysli objevuje obava z možných
vládních opatření bránících šíření viru, který už od konce
minulého roku sužuje naši planetu. Podle narůstajícího
počtu nemocných může nastat situace, že společné lovy se
v tomto roce vůbec neuskuteční. Kdyby tento stav nastal,
bylo by zajímavé provést srovnání, jakým způsobem se
toto projeví při jarním sčítání zvěře. Závěrem bych rád popřál Vám všem hodně zdraví a nám myslivcům, aby nedošlo k naplnění výše popsaných prognóz.
Myslivecký hospodář

vzpomínáme

Vzpomínka na učitele,
který věnoval 43 let svého života učitelování v Nikolčicích.

Je po idyle

V září 2007 to bylo 13 let, kdy odešel Mgr. Josef Černý. Jako
vzpomínku na něj uvedu krátký článek, doslovnou citaci
z kroniky psané jeho rukopisem v roce 2002.

Šlak ma môže trafiť – cituji začátek rozhlasových vyprávěnek výborného Milana Lasici. Keď co? Keď slyším řev
motorových sekaček od božího jara, v kteroukoliv denní
dobu, z některé světové strany. Ne venkovních prostranstvích (kterých je v Nikolčicích víc než kdekoliv v okolí), v humně, na dvoře, ve vinohradě - všude k nám tento
děsný zvuk doléhá. Sekačka je už snad v každém domě.
Umí ještě někdo vzít do ruky poctivou kosu? Její šelest
v rosné trávě - to bývalo cosi až posvátně uklidňujícího.
Libě znělo i bažantí skuhrání brousku, když sekáč potřeboval na chvilku vydechnout, mokrým brouskem vytaženým
z „krbků“ srovnat ostří a posléze setřít rukávem pot
z čela, než se znovu rozmáchne.
A byly vysečeny všechny příkopy u silnice, meze u polních
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cest i „pustatiny“ v příkrých brdech, kde se nehodilo orat
a kde kosení svědčilo koniklecům, hlaváčkům, bělozářkám,
haftánům a dalším skvostům. Zachraňovalo je před utonutím v bezútěšné houšti kopřiv, lopuchů, černobýlů, trní
a hloží. Jak to dopadne s naší vzácnou stepní květenou?
Už teď má na kahánku.
Šlo by psát i o dalších fenoménech venkovské idyly, které
jsou nenávratně pryč. Tak třeba modrobílé domy! Všechny chalupy i grunty v dědině byly ve třicátých letech stejně

ošetřovány. Aspoň jednou za rok před hody bělostným vápnem a podrovnávky ultramarinem.
Ale což, i dnes je vesnice pěkná a stále pěknější. A to i díky
těm řvoucím motorovým potvorám.
Taky mám jednu. Ale dokud to bolavá záda dovolí, dávám
přednost tělocviku s obyčejnou kosou.
(Kronika Josef Černý str. 33)
Zpracoval MUDr. P. Šácha

Malá vzpomínka Evy Pilarové
V roce 2020 nás opustili mimo jiné Karel Gott a Eva Pilarová. Oba se narodili před válkou.
Vybral jsem několik vět ze vzpomínek Evy Pilarové, vzpomínek, které se dotýkají našeho regionu.
Cituji:
Eva se narodila tři týdny před vypuknutím války. Její první výrazné vzpomínky se týkají především konce války,
kdy Brno sužovaly časté letecké útoky. Tehdy otec malou
Evu spolu s maminkou odvezl na jih od Brna do Morkůvek
k matčině sestře. S odstupem času Eva uvažuje, zda by
nebylo bývalo lepší zůstat v Brně, neboť právě Morkůvkami se přehnala vojska generála Malinovského, která se
probíjela ze Slovenska, osvobozovala oblast od jihu Brna
a pokračovala na Olomoucko. Zdivočelí sovětští osvoboditelé si na civilním obyvatelstvu často vybírali svou daň
v podobě olupování i znásilňování. Evě tehdy bylo
necelých šest let, když zjistila, že její zpěv má zvláštní moc.
„Teta dostala příkazem, že musí vzít na byt jednu sovětskou vojandu, které jsme říkali báryšňa. A tahle báryšňa
hezky zpívala a naučila mě ruskou písničku. Až po letech
jsem zjistila, že to byla ruská hymna. A tahle ruská hymna svým způsobem zachránila maminku. Sousedku tam
totiž vyhmátli ruští vojáci a znásilnili ji. Přišli pak do toho
sklepa, kde jsme se ukrývali, tatínkovi sebrali hodinky
a všechno možné a pak šli k mamince. Bylo mi necelých šest let
a já si v té dětské hlavince uvědomila, že ten voják mluví
tou řečí, jakou mě ta paní naučila zpívat. Stoupla jsem si
před něj a spustila: ‚Sajuz něrušimyj…‘ Voják začal brečet, vzal mě do náruče, obcházel se mnou dvorek a už se
nikomu nic nestalo,“ vzpomíná Eva Pilarová.
Z Morkůvek pak rodina prchla do Vrbice, maminčina rodiště, kde Eva viděla první mrtvé vojáky s prostřílenými přilbami a zažila úplný konec války, provázený výstřely světlic. „Od té doby nemám ráda ohňostroje, mám to spojené
s tehdejšími zážitky,“ říká pamětnice.
Zpracoval MUDr. P. Šácha,
zdroj: Paměť národa

Na fotografii rodiny je Eva je druhá zprava

Fotografie z roku 2013, kdy byla její vernisáž obrazů
v muzeu v Kobylí
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CERTIFIKÁT
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Nikolčice
ZA ROK 2019 JSTE VYTŘÍDILI 395,00 kg A TÍM USPOŘILI:

5,68 MWh

0,24 t

380,88 l

41,32 m3

24,31 kg

1,46 t

elektrické energie

ropy*

SO2 ekv. = snížení
okyselování prostředí

* Úspora takového množství ropy se rovná
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí
5 601,11 km v běžném osobním automobilu.
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primárních surovin

vody**

CO2 ekv. = snížení produkce
skleníkových plynů

** Úspora takového množství vody se rovná
stejnému množství, které je spotřebováno
při 554,64 sprchováních.

Mgr. Jan Vrba
předseda představenstva
ASEKOL a.s.

