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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
čtyři roky uběhly jako voda a máme zde opět volby do obecních zastupitelstev. Chtěl bych se nyní na chvíli zastavit a za
těmi čtyřmi lety se ohlédnout.
V roce 2018 byl život krásný a svět se zdál v pořádku. Následující čtyři roky však přinášely jednu Jobovu zvěst za
druhou. Jako bychom se ocitli ve špatném filmu. Pandemie
covidu nás zasáhla na začátku roku 2019 a museli jsme si
zvykat na zákazy a příkazy, které ji doprovázely. Zákazy
vycházení či opuštění bydliště jsme znali jen z válečných filmů. Zde bych chtěl ještě jednou poděkovat za dary firmám,
jednotlivcům a hlavně těm, kteří doma šili roušky, které
jsme poskytovali zdarma občanům. Ještě jednou všem velké díky. K dalším dopadům patří celá jedna generace dětí
ochuzených o běžné prožívání dětských radostí i strastí,
včetně školní docházky. Maturanti přišli o stužkování, maturitní plesy a další akce. Snažili jsme se na obci všemožně
poskytovat pomoc všem občanům, ať to bylo rozdávání roušek, dezinfekce, ale i dovoz potravin pro občany, kteří si jej
nemohli opatřit kvůli zákazům nebo onemocnění. Se všemi
následky covidu-19 jsme se prali a ještě pereme už skoro tři
roky.
Ve chvíli, kdy jsme si mysleli, že se nám pomalu život začíná
vracet do běžných kolejí, přišla energetická krize. I zde se
obec snaží být nápomocná občanům, kteří nejsou schopni
si pomoc vyřídit sami. Postupně jsme se vzpamatovávali
z tohoto šoku a přišla další rána – válka na Ukrajině. Stovky

tisíc válečných uprchlíků proudily do České republiky a ani
naše obec nezůstala stranou. Ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou a Ing. Josefem Hrouzkem jsme
poskytli postupně ubytování pro 19 uprchlíků. Tady opět
musím poděkovat jak ubytovatelům, tak i dvěma firmám,
SW-Motech, s. r. o., a Apex Central Europe, s. r. o., které
poskytly finanční dar pro vybavení ubytovacích prostor.
Velké díky patří i občanům, kteří darovali různé vybavení
pro uprchlíky.
Přes všechny tyto rány se v obci nepřestalo budovat a opravovat. Položil se více než kilometr nových chodníků, zrekonstruoval se zasedací sál a předsálí obecního úřadu, postavila se opěrná zeď v Nikolčickém potoce, připravilo se
pět nových stavebních míst pro výstavbu rodinných domů
a další drobné opravy a stavby.
Základní škola má zrekonstruovanou tělocvičnu a její sociální zařízení a vyměněná okna na hlavním schodišti
Děkuji všem občanům za vysokou volební účast (70%),
děkuji všem, kteří dali svůj hlas „Nezávislým Nikolčice“,
děkuji za důvěru a věřím, že spolu s ostatními zvolenými zastupiteli uděláme vše proto, aby naše krásná obec byla ještě
krásnější.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem končícím zastupitelům
obce za odvedenou práci. Děkuji všem komisím i občanům,
kteří se podíleli na organizací všech možných akcí v obci.
Karel Rainet,
starosta obce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsících únor až červenec se narodili:

V měsících březen až září zemřeli:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Albert Čapka
Štěpánka Lengálová
Valerie Vidoman
Laura Klapalová
Mariana Bimková
Ondřej Měšťan
Tobiáš Neuberg
Lada Dvořáková

Rodičům k narození děťátka srdečně gratulujeme, ať se rodinám dobře daří!

2

Josef Kozák
Jana Staňková
Lidmila Jelínková
Milburga Novotná

Pozůstalým upřímnou soustrast.

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.
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Výsledky komunálních voleb
23.–24. 9. 2022
do Zastupitelstva obce Nikolčice
Jihomoravský kraj
okres Břeclav
Kandidátní listina

Kandidát
Navrhující
strana

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

číslo

Název

1

NEZÁVISLÍ
NIKOLČICE

1

Rainet Karel

64

NK

1

NEZÁVISLÍ
NIKOLČICE

2

Daněk Tomáš

30

1

NEZÁVISLÍ
NIKOLČICE

3

Havlíková Vladimíra 39

1

NEZÁVISLÍ
NIKOLČICE

4

Klobása Vlastislav
Ing.

2

KDU-ČSL

1

Hrančíková Jana
Mgr.

3

Pro lepší bud.
našich dětí

1

4

VĚCI SPOLEČNÉ

1

Politická
příslušnost

Hlasy
Pořadí
zvolení
abs.

v%

BEZPP

308

21,32

1

NK

BEZPP

203

14,05

2

NK

BEZPP

195

13,50

3

NK

BEZPP

223

15,44
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55 KDU-ČSL

BEZPP

117

17,46

1

Valíček Josef Ing.

35

NK

BEZPP

109

26,91

1

Strouhal Josef

59

STAN

BEZPP

83

20,39

1

60
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Nikolčický guláš cup
V sobotu 10. 9. 2022 se uskutečnil čtvrtý ročník Nikolčického guláš cupu. Mezi sebou se utkalo 5 týmu: Porost,
Nikolčické baby, Bertikovy lentilky tisíckrát jinak, Hasiči
Přísnostice a Pepův guláš. Putovní pohár získal tým děvčat
Bertíkovy lentilky a tím obhájily vítězství z loňského roku.
První místo v hodnocení návštěvníků získal také tým Bertíkovy lentilky, druhou příčku obsadili Hasiči Přísnostice
a třetí místo získaly Nikolčické baby. Souboj to byl vskutku vyrovnaný, protože všechny guláše chutnaly výborně
a bylo těžké mezi nimi vybrat vítěze. Odpoledne nám svým
hudebním umem zpříjemnila kapela Paluša band. Ačkoliv
nám v půlce akce počasí moc nepřálo, tak i přes deštivo dorazilo poměrně velké množství návštěvníků. Tímto soutěžícím děkujeme za jejich odvahu utkat se v kulinářském klání.
Děkujeme také návštěvníkům za hojnou účast a vytvoření
skvělé atmosféry navzdory nepřízni počasí. Budeme se těšit
za rok opět na vydařenou akci.
za kulturní komisi Jitka Jelínková
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Z NAŠÍ KNIHOVNY
Provoz knihovny byl během letních prázdnin omezený,
přesto jsme se hned začátkem července sešli s dětmi a jejich
rodiči na společném čtení a tvoření. Přečetli jsme si pohádku Jak se Matěj stal čuníkem z knížky O kočičím čaroději
a jiné pohádky. Děti si po vyslechnutí příběhu zahrály hru,
při které poznávaly kamarády podle hlasu. Potom hledaly
po knihovně obrázky čuníků a nakonec si každý mohl vyrobit prasátko z papírového talíře. Jsem moc ráda, že se tato
setkání stávají tradicí a že jsou u dětí i rodičů oblíbená. Děti
mohou do konce září přinést nakreslené obrázky z knih,
které jsme během uplynulého roku společně přečetli. Pro
připomenutí to byly knížky nebo příběhy: O neposedné
opičce, Čáp, Jak včelička zachránila králíčka, Proč maminka Adámka nechce, Jak se medvídkovi nechtělo do postýlky
a Jak se Matěj stal čuníkem.
V knihovně nám během prázdnin opět přibyly nové knížky
do knihovního fondu. Jsou to knížky jednak pro dospělé, ale
hlavně pro malé čtenáře, kterých nám poslední dobou i díky
společným akcím přibývá.
Na podzim nás čeká mnoho akcí. Opět jsme se zapojili do
projektu Jižní Morava čte. Těším se na spolupráci se základní i mateřskou školou, protože máme pro děti připravenou
v rámci tohoto projektu výtvarnou, literární a audiovizuální soutěž na téma „Co vypráví voda“. Děti mohou své práce
odevzdávat do konce října do knihovny. Bližší informace se
dozví od svých učitelů ve škole a školce. Už se těším na jejich výtvory, nejlepší postoupí do Brna, kde budou bojovat
o umístění mezi všemi zúčastněnými dětmi z Jihomoravského kraje.
Na podzim nás
v knihovně čekají
různé výstavy a setkávání se čtenáři.
Jednou měsíčně se
budeme potkávat
s dětmi z Hrčánku,
v září nás čeká čtení knížky 365 tučňáků. 5. října bude
v knihovně probíhat beseda pro děti
s paní spisovatelkou Lenkou Rožnovskou, autorkou
spousty dětských knížek. Tato beseda je nabízena malým
knihovnám a je plně hrazena útvarem regionálních služeb.
V rámci projektu Jižní Morava čte bude v knihovně výstavka knížek s tématikou Voda. Ráda bych se v knihovně setkala i se staršími dětmi, plánujeme akce pro školní družinu.

Nezapomínáme ani na stálé čtenáře z řad dospělých, pro
které budou připraveny různé výstavky a také nové knížky
ke čtení.
Přeji všem krásné podzimní dny a těším se na setkání v naší
knihovně.
Michaela Rabovská
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení rodiče, občané,
Srdečně vás jménem všech zaměstnanců školy vítám
v novém školním roce 2022/2023, který byl slavnostně
zahájen ve středu 1. 9. 2022. Na zahájení školního roku se
škola intenzivně připravovala.
Závěrem školního roku jsme se rozloučili opět se silnějším
ročníkem deváťáků.
Za přítomnosti starosty obce Diváky jsme do první třídy
slavnostně přivítali 10 prvňáčků. Do nikolčické školy nově
nastoupilo 5 žáků z Křepic, žáci z Ukrajiny a Vietnamu
a 2 žáci ze Šitbořic. Do jiných škol odešli 2 žáci, a to z důvodu
přechodu žáka z 5. ročníku na gymnázium a sportovní
školu. Celkově nastoupilo 131 žáků. O školní družinu je
i letos zájem, zejména o ranní družinu. Pro dojíždějící žáky
je opět v provozu školní klub.
Během prázdnin v Základní škole v Nikolčicích byla
nově zřízena třída MŠ, tímto děkujeme zřizovateli školy.
Byly vymalovány prostory některých tříd. Byl zakoupen
nový nábytek do školní jídelny pro třídu MŠ. Proběhla
rekonstrukce kabinetu spec. ped. péče. Do třídy MŠ byly
dány nové žaluzie. Škola zakoupila nové učebnice a pracovní
sešity pro 1.st. Moc děkujeme firmě Pramos za výměnu
luxferů. Děkujeme panu Marku Hirschovi za výrobu soklu
a panu Kosinovi za svářecké služby pro školní jídelnu.
V závěru prázdnin došlo k úpravě schodišťové sestavy oken
v budově ZŠ. Škola bude realizovat v termínu 13. 2. 2023 –
5. 5. 2023 výuku plavání, a to pro žáky 2., 3. a 4. ročníku.
Prioritou je nabídka školy v přírodě v termínu 10. 10. 2022
– 14. 10. 2022. V rámci podpory výchovy ke zdraví, podpory
polytechnické výchovy, podpory kariérního poradenství
a podpory prevence proti šikaně budou pro žáky v období 1.
čtvrtletí připravovány i výukové aktivity Společně bezpečně
III., Den stromů, Bible a My a tradiční běh Nikolčickými
stráněmi, kopaná, atletika. Nabídneme žákům i lyžařský
výcvikový kurz a bruslení. Navrátíme se k tradičním
aktivitám naší školy, ve spolupráci s obcí
Co se týká personálního obsazení, ve školním roce
2022/2023 nově ve škole působí paní PhDr. Zuzana
Sniegoňová – učitelka a speciální pedagog, slečna Simona
Urbánková – učitelka MŠ, paní Bc. Veronika Cahová –
učitelka MŠ, Bc. Veronika Zapletalová – učitelka v MŠ
Diváky, paní AnnaVítková – dlouhodobě zastupuje ve ŠJ
Nikolčice. V našem kolektivu máme novou asistentku paní
D. Šupčíkovou a slečnu Simonu Brhelovou – administrativní
pracovnice.
V novém školním roce pracuje vedení ve složení Mgr. Jitka
Gebauerová,MBA, ředitelka školy, zástupce ředitelky pro
1. stupeň a výchovná poradkyně p. Ing. Libuše Nováková,
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zástupce ředitelky pro 2. stupeň a metodik 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. Simona Brhelová – ŠJ
Nikolčice a p. Hana Dostálová – ŠJ Diváky.
Netřídními učiteli na škole jsou Mgr. Andrea Slavíková,
Ing. Libuše Nováková, Ing. Ladislav Straka, a Mgr.
Lenka Kaplanová, PhDr. Zuzana Sniegoňová. Speciálně
pedagogickou péči v MŠ a ZŠ vyučují 3 speciální pedagogové
Ostatní učitelé vedou své třídy v tomto složení:
1. roč. Mgr. Marcela Chalupná
2. roč. Mgr. Milan Smetana
3. roč. Ing. Lenka Kadlecová
4. roč. Mgr. Dagmar Urbanová
5. roč. Mgr. Marcela Fialová
6. roč. Mgr. Dominik Janko
7. roč. Mgr. Anna Čapková
8. roč. Mgr. Jiří Kříž
9. roč. Mgr. Jana Knápková
Asistenti pedagoga: Barbora Jarnotová, Ilona Honzíková,
Alice Nasadilová, Jana Vacenovská, Helena Tukačová,
Lýdie Charvátová, Dagmar Šupčíková, Daniela Jelínková,
Antonina Zavdavailo (ukrajinská asistentka).
Učitelky v MŠ Nikolčice jsou Ing. Petra Vávrová, Eva
Rohrerová, Ivana Valentová, Bc. Renáta Viktorinová, Jana
Čutová, Alena Cahová, Simona Urbánková. Učitelky v MŠ
Diváky jsou Jana Vodičková a Bc. Veronika Zapletalová.
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.

odpad. Dopředu děkuji rodičům za případnou pomoc
dětem při sběrových aktivitách.

Prvořadým úkolem školy a všech pedagogických
pracovníků je zajištění klidného průběhu zdělávání žáků,
adaptace žáků s OMJ, 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. Vedení školy pravidelně informuje
rodiče o veškerém dění školy na webových stránkách. Škola
bude nadále pokračovat v realizaci vedení pravidelných
třídnických hodin. Od poloviny září 2022 zahájíme výuku
náboženství, který povede p. učitel Mgr. Milan Smetana.
Od poloviny září škola zahájí činnost v rámci Národního
plánu doučování. Bližší informace poskytnou třídní učitelé.

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, budete-li cokoli potřebovat.

Realizujeme projekt Šablony III., C4 PE, Mléko do škol
a Ovoce a zelenina do škol. Těšíme se i na tradiční spolupráci
s Map Hustopečsko. Šablony IV. Zahájíme od 1.10.2022 (
pro žáky 1.st ).
V zachování tradiční spolupráce s okolními základními
školami plánujeme v rámci možností zase společně
sportovat, soutěžit apod. Co se týče sportovních her –
těšíme se do Zelenic. Velmi pěkně a v přátelské atmosféře
nadále spolupracujeme i s našimi školkami.
Po celý rok budeme opět sbírat druhotné suroviny a třídit

Našim žákům přeji, aby ve škole zažívali úspěch, radost
z výuky. 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.
Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,
opět se nám těžko plánuje do budoucna, nevíme, co nás
čeká v dalších dnech, měsících. Věřím, že prioritou bude
zachování bezproblémového vzdělávání a budeme se moci
v klidu společně vzdělávat. Sledujte, prosím, 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 2022/23.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy
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Školní družina Nikolčice, Diváky

Školní klub Nikolčice

Léto je za námi, dětem skončily prázdniny a v pátek 2. září
zahájila provoz i školní družina. Školní družina v Nikolčicích byla přestěhována do jazykové učebny, kde je i školní
knihovna, což je pro nás velkým přínosem. Opět probíhá
ranní provoz ŠD v Nikolčicích, který zajišťuje vychovatelka
Ilona Honzíková. Odpolední provoz zajišťují vychovatelky
Lýdie Procingerová a Ilona Honzíková. V Divákách je to vychovatelka Jana Vacenovská.

I letos zahájil svoji činnost školní klub a je určen zejména
dojíždějícím žákům 2. stupně.

V letošním školním roce nás čeká celoroční téma „Báje
a pověsti české, moravské i slezské“.

Na závěr mi dovolte popřát všem pedagogům, dětem i rodičům úspěšný nový školní rok.

Celoroční akce obou družin vycházejí z aktivit školy, ale
i ze samostatného plánování pro každé oddělení. V měsíci
září a říjnu to jsou např. Dýňáci – strašáci, Evropa a my –
z pohádky do pohádky, Pavoučice, Vlaštovkiáda. Čekají nás
také projekty Celé Česko čte dětem, Měsíc školních zahrad.

Ilona Honzíková, vedoucí vychovatelka

Nadále budeme spolupracovat na akcích pořádané obcí.
První nás čeká už 2. října, a to Vítání občánků
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Provoz ve školním klubu zajišťuje vychovatelka Helena Tukačová každý den od 12:35 do 13:35 hodin.
Hlavním posláním klubu je zabezpečení otevřené nabídky
spontánních činností, pravidelné, výchovné, vzdělávací
a zájmové činnosti.

3/2022

MŠ – školní rok 2022/2023
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 byla
budova vymalována, proběhlo doladění a ukotvení nového
nábytku, instalace velké korkové nástěnky ve třídě a samozřejmě výzdoba. To vše proto, aby se dětem ve školce líbilo
a cítily se zde dobře. V letošním školním roce přivítala děti
paní učitelka Jana Vodičková a nově paní učitelka Bc. Zapletalová Veronika. V MŠ Nikolčice došlo také k výmalbě,
nátěru radiátorů, čištění koberců a všech nutných úprav

proto, aby zde bylo dětem dobře. Zásadní změnou v letošním školním roce však je vznik nové třídy v budově ZŠ a MŠ
Nikolčice na adrese č.p. 79. Přes prázdniny jsme opravdu
hodně zapracovali na tom, aby třída v září byla pro předškoláky připravena. Je nově vybavena nábytkem, postýlkami a didaktickými vzdělávacími pomůckami. Děkujeme
rodičům, kteří přispěli věcnými dary, ať už hračkami nebo
výtvarnými potřebami. Třída a celkově prostředí školy se
dětem líbí. Musím pochválit naše předškoláky, jak velmi
rychle se ve škole zorientovali.
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O tom také svědčí i to, že do školky chodí s úsměvem a radostně si vypráví s paní učitelkou. Školní rok byl zahájen ve
čtvrtek 1.9.2022 a děti v MŠ Nikolčice přivítaly paní učitelky Eva Rohrerová, Ivana Valentová, Bc. Renáta Viktorinová, Jana Čutová, nově pak paní učitelka Simona Urbánková,
Alena Cahová a také zástupkyně paní ředitelky pro předškolní vzdělávání Ing. Petra Vávrová a paní asistentka pedagoga Daniela Jelínková. Ve školce máme celkem 60 dětí,
z toho jsou 4 ukrajinské národnosti.
Před samotným zahájením provozu školky proběhla
30. 8. 2022 informativní schůzka pro rodiče, kde byli zákonní zástupci seznámeni s letním prázdninovým provozem
a dozvěděli se další důležité informace. V 16:00 hodin proběhla schůzka s rodiči dětí, které pocházejí z Ukrajiny. Zde
nám pomohla s tlumočením maminka K. Kedron, Ph.D., za
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což jí velmi děkuji. A díky této pomoci jsme mohli probrat
cíleně důležité informace, které maminky zajímaly. Na tuto
schůzku navazovala další, tentokrát s rodiči českých dětí
a zde měli maminky a tatínkové možnost ochutnat jednohubky s pomazánkami, které připravuje dětem školní kuchyně. V MŠ Nikolčice bude probíhat vzdělávání a výchova
podle TVP (třídního vzdělávacího plánu): Poznáváme svět
se skřítkem Raráškem a v MŠ Diváky bude probíhat vzdělávání a výchova podle TVP s názvem: Z pohádky do pohádky. I nadále budeme nejen rodiče informovat o dění v MŠ na
našich webových stránkách a nástěnkách.
Všem vám přeji krásné podzimní období, prosluněné babí
léto a hlavně pevné zdraví.
Zapsala: Ing. Vávrová Petra
Zástupkyně paní ředitelky pro PV

3/2022

SPOLKY – MYSLIVCI
Milí spoluobčané,
letošní příspěvek do podzimního čísla mohu začít stejně
jako v minulých letech shrnutím rozličných činností našeho MS. Věnovali jsme se přípravám na nadcházející zimní
období, abychom zvěř udrželi v dobré kondici a včasným
přikrmováním ji připravili na možné období nouze. Zodpovědně a s rozvahou jsme tlumili zvěř škodící myslivosti,
rovněž jsme prováděli drobné opravy a údržbu mysliveckých zařízení v honitbě. Máme také stanovené termíny podzimních honů na drobnou zvěř. Počasí v posledních týdnech
pomalu doplňuje chybějící srážky za letní měsíce a objevují
se i první mlhy. Pro myslivce, na rozdíl třeba od řidičů, kte-

rým připravuje často nepříjemné situace, je mlha příslibem
neočekávaných zážitků. Mám na mysli třeba okamžiky, kdy
se při lovu na tahu z mlhy vynoří pár kachen a zakrouží překvapenému lovci nad hlavou. Nebo když se z mlhy neslyšně
vynoří štíhlé srnčí tělo. Mlha umí i zdobit perličkami rosy
stonky uschlé podzimní trávy. Závěrem přeji obyvatelům
naší obce spoustu zážitků při pozorování krás podzimní
přírody, kolegům myslivcům úspěšnou loveckou sezónu
a všem dostatek tolerance a pokory ke krajině, zvěři v ní žijící i k sobě navzájem.
S úctou myslivecký hospodář

Plánované akce do konce roku

4. listopadu – Průvod světýlek
26. listopadu – Rozsvícení vánočního stromu
10. prosince – Vánoční koncert
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Novokřtěnci
v Nikolčicích
Dne 17. září 1622 dal císař habsburské monarchie Ferdinand II. Maxmilián kardinálu Ditrichštejnovi pokyn, aby
bezpodmínečně novokřtěnce vyhnal z Moravy. Krátce poté
- dne 28. září 1622 vyšel výnos vyzývající novokřtěnce, aby
během čtyř týdnů, nejpozději do 28. října 1622, Moravu
opustili.
Letos připomínáme tuto událost po 400 letech. Novokřtěnci žili v Nikolčicích přibližně 50 let od roku 1570 do jejich
vyhnání r. 1622.
V krátkém sledu lze uvést, že část novokřtěnců přišla přes
Mikulov, Slavkov a Rosice do Hustopečí a Starovic. Jejich
společenství se formovalo z řad filipitů a gabrielitů. Jakob
Hutter se stal v Hustopečích vrchním správcem a jako představený (Vorsteher) se ujal vedení obce. Zavedl důslednou
majetkovou jednotu a rovnováhu mezi výrobou a spotřebou. Tento systém postupně převládl u většiny moravských
novokřtěneckých obcí, jejichž členové se nazývali hutterité
nebo hutterští bratři. (Jiří Pajer).
R. 1535 byli novokřtěnci z Hustopečí vytlačeni a přesídlili
se do Šakvic. V r. 1536 byl Jakob Hutter zatčen a později
za živa upálen. Jeho nástupcem byl do r. 1542 Hans Adam
Tuchmacher a po jeho smrti se odehrával boj o vedení společenství, o které usiloval Gabriel z Rosic. Ten však zemřel
r. 1545. Gabrielité, kteří sídlili převážně ve Slezsku, byli
převedeni do Šakvic asi v počtu 300 lidí a podobně r. 1565
se k hutteritům přidali gabrielité z Mutěnic. Počet členů výrazně vzrostl, což mohl být jeden z důvodů pro zakládání
nových domů v dalších obcích. Tehdy se novokřtěnci přesunuli z Přibic do Nikolčic a vlastnili zde velký společný dům
(dnes čp. 51).
Bylo to období, kdy novokřtěnci byli ještě osvobozeni od
daní (do r. 1570), ale od nástupu Ferdinanda II. Maxmiliana
na trůn (1562) se situace měnila. Ten sice zpočátku nechtěl
ve své zemi novokřtěnce trpět, po přímluvách moravské
šlechty, např. pána Vratislava z Pernštejna, směli na Moravě zůstat. Cenou za to, že zůstat smějí, však bylo jejich zdanění (jako tomu bylo u ostatního obyvatelstva), avšak ještě
vyšší…
Nikolčice patřily majiteli židlochovického panství. Od
r. 1569 sdílí židlochovické panství Fridrich z Žerotína, který přál novokřtěncům nebo je alespoň toleroval. Bratří mu
říkali „náš Fritz“. Ovšem z náboženského hlediska byly ří12

zeny administrativním střediskem novokřtěnců v Nových
Mlýnech, kde sídlil jejich hlavní náboženský představitel.
V Nikolčicích našli výhodné podmínky pro zemědělskou,
vinařskou a živočišnou výrobu, jejich činnost se ubírala nejspíše tímto směrem, i když např. v Břeclavsku na str. 226 je
naznačena také existence mlýna, zpracování kůží, tkanin,
kovů a keramiky. Podle Marty Březíkové bylo v Nikolčicích
proslulé nožířství a plátenictví. V podstatě u nás žili izolovaně, nestýkali se ani s ostatním německy hovořícím obyvatelstvem panství. Věnovali se pouze své práci a životu v rámci
komunity.
Důležité události jsou zaznamenány v nově sepsané „Historii novokřtěnců v Nikolčicích“ a uloženy v místním archivu.

Der Hutterer Weg aneb Po stopách novokřtěnců
Jason Stahl a Paul Hofer z Kanady se vydali na misii, aby
zažili svou hutteritskou historii.

3/2022

Jason a Paul jsou potomci jedné sekce novokřtěnců. Kráčejí
pěšky po migrační stezce svých předků, začínající ve Švýcarsku a pokračující do východní Evropy. Směřují také do
Hustopečí. V Hustopečích si hutterité koupili dům u středověké studny, nazývané Rajská (Raigerbrunnen, také Raková), kterou současná radnice k výročí opravila.
Setkání je plánováno na 23. a 24. září 2022. Součástí oslav u
příležitosti 400. výročí podpisu ediktu o „vydání novokřtěnců“ bude odhalení pamětní desky u studny Jakobu Hutterovi, zakladateli společenství habánů u nás. (Soňa Nezhodová.)

se sem nevrátili. Odešli ke svým bratřím do oblasti dnešního jihozápadního Slovenska a do Sedmihradska (Rumunsko, Maďarsko).
Nejdůležitějším a největším sídlem se stalo Sobotište, Deváry a Brodské. V průběhu dalších století se jejich potomci
přes různou nepřízeň ze strany úřadů dostávali do jižního
Ruska a odtud r. 1874 přesídlili do nynějších hutteritských
náboženských obcí na území USA a Kanady.

28. září je pak plánována přednáška MUDr. P. Šáchy o životě
novokřtěnců v Nikolčicích v prostorách OÚ. Součástí bude
promítání snímků z putování Jasona a Paula až do Hustopečí a zazní originální hutteritské písně v podání PhDr. P.
Šáchové. Formou nástěnek budou představeny fotografie
týkající se novokřtěnců a také fotografie replik fajánské keramiky z dílny Karla Hanáka a mnoho dalších zajímavostí.
Novokřtěnci se hromadně z Moravy vystěhovali a už nikdy
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tel.: +420 774 580 771
email: zbysek.mrkvica@alphasolar.cz

Technický konzultant, Alpha Solar

Zbyšek Mrkvica

Je to velmi individuální a záleží na několika faktorech:
- průběžná spotřeba elektřiny v jednotlivých měsících
- celková roční energetická náročnost domu
- výkupní cena elektřiny, kterou nespotřebujete
- cena, za kterou fotovoltaiku pořizujete
- dlouhodobý vývoj ceny za elektřinu

Zvažujete fotovoltaickou
elektrárnu na Váš dům?
Většinou se dočtete, že úspora nákladů za
elektřinu po instalaci fotovoltaiky je 80%
s návratností investice do 5 let.

Platí to pro každý dům?

Chcete-li vědět více informací,
neváhejte mě kontaktovat.
Konzultace proběhne ZDARMA.

www.alphasolar.cz

Vánoční koncert 10.12.2022
v kulturním domě v Nikolčicích
zahájení v 18:00 hod.

