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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
minulý rok jsem na tomto místě psal o tom, že rok 2020 byl
pro nás všechny výjimečný, a všichni jsme věřili, že covid-19
nám již nebude komplikovat normální život. Opak je pravdou. Covid nás nadále pronásleduje celý letošní rok a právě
nyní probíhá největší vlna pandemie.

Jiří Žáček

Prosím vás, abyste byli k sobě ohleduplní, abyste dodržovali všechna opatření a vládní nařízení a hlavně abyste nepodléhali nejrůznějším konspiračním teoriím a nechali se
očkovat. Je to pro nás asi jediná šance, jak se z covidového
kolotoče dostat.

VÁNOČNÍ STROMEČEK

Navzdory pandemii nám nastávají ty nejkrásnější svátky
roku – Vánoce. Všichni jsme se na ně již dlouho těšili a prožíváme je po celoročním shonu v klidu a pohodě a dělíme se
o radost spolu s dětmi, které jistě najdou pod stromečkem
vše, co si přály.

líbíš se mi, vezmu si tě

Přeji nám všem – občanům Nikolčic a Nového Dvora, učitelům základní a mateřské školy, pracovníkům obce a zastupitelům – příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
a štěstí v nadcházejícím roce 2022
.
Karel Rainet, starosta obce
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Zelenej se, jedličko,
narovnej se maličko,
budeš vonět v našem bytě.
Dám ti hvězdu na čelo,
večer bude veselo.
Můžu ti to předem slíbit
bude se ti u nás líbit.
Dám ti hvězdu na čelo.
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Z RADNICE
Stručně co se stihlo za rok 2021

Inženýrské sítě – lokalita pod hřbitovem

Oprava – rekonstrukce tělocvičny v ZŠ

Zasedací místnost Obecního Úřadu

Oprava místní komunikace

Předzahrádka – učitelské bytovky

Kanálová vpusť u studny před č.p. 65

Zásilkovna – BOX
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OBECNÍ ÚŘAD NIKOLČICE

SBĚRNÝ DVŮR OBCE NIKOLČICE

Bude uzavřen od 20. prosince 2021 do 4. ledna 2022.

bude uzavřen od 20. prosince 2021 do 5. ledna 2022

Poslední úřední den v roce 2021 bude středa 15.prosince,
první úřední den v roce 2020 bude středa 5. ledna 2020.

Provoz sběrného dvoru bude opět zahájen ve čtvrtek 6.ledna 2022 a otevřeno bude i v sobotu 8. ledna 2022.

PODĚKOVÁNÍ
Obec Nikolčice děkuje firmě Apex Central Europe, s.r.o.
za hodnotný dar - dětskou atrakci „Beranidlo“ v hodnotě cca 60.000 Kč. Beranidlo je umístěné na dětském hřišti
na „Majerech“.
Obec a děti děkují.
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KULTURA

Cvičení a Hrčánek
Jakmile nám situace dovolí bude možné se zase zúčastnit
pravidelného cvičení s Klárou konané v tělocvičně ZŠ každé
pondělí a čtvrtek do 18:00. Dále je možné se přidat do obnoveného mateřského klubu Hrčánek, ve kterém se budeme snažit dělat zábavu pro rodiče a jejich děti. A od nového
ruku znovu zahájíme v úterý jedenkrát za 14 dní keramiku
pro děti.
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Guláš cup 2021
V sobotu 09. 10. 2020 se nám zdárně podařilo uspořádat
třetí ročník Nikolčického Gulášového utkání. Říjnové
počasí nám dopřálo. O titul nejlepšího guláše roku 2021
bojovalo 6 týmů. Všechny guláše byly výborné a tak jsem
měli co dělat, abychom vybrali ten nejlepší. První místo
obhájil tým Štukyňáci a putovní pohár získal tým Srnečky. Je však nutné zopakovat, že všechny zúčastněné týmy
si zaslouží ocenit. V letošním roce nás po celou dobu gulášového odpoledne doprovázela country kapela MRAK
z nedalekých Těšan. Tímto gratulujeme VÍTĚZŮM A DĚKUJEME VŠEM ZŮČASTNĚNÝM ZA VYTVOŘENÍ
SKVĚLÉ ATMOSFÉRY
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Průvod světýlek
5. listopadu 2021 jsme uspořádali každoroční Průvod světýlek. Na průvod dorazilo mnoho dětí, rodičů, prarodičů
atd. Bylo krásné sledovat, jak se celou vesnicí procházejí
děti se svými lampiony a vypadají jako poletující světlušky.
Některé děti se přišly pochlubit i vlastnoručně vyrobeným
lampiónem. Zakončení průvodu bylo v KD, kde Divadlo
paní Kateřiny opět pobavilo nejenom děti, ale i dospělé. Že
se jim to líbilo dokazují úsměvy dětí na fotografiích.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání
V měsících říjen až prosinec oslavili své jubileum:
• Václav Bedřich
85 let
• Zdenka Jelínková
82 let
• Josef Kozák
81 let
• Jiří Šťavík
65 let
Srdečně gratulujeme a přejeme vše nejlepší, především zdraví
a radost ze života!

V měsících září až listopad zemřeli:
• Josef Koutný
• Oldřiška Solničková
• Eliška Bílková
• Františka Svobodová
• Miroslav Nečas
Pozůstalým přejeme 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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Z NAŠÍ KNIHOVNY
Podzim byl v knihovně
konečně kromě půjčování
oživený akcemi. Nejdříve
jsme ve spolupráci s kulturní komisí pořádali besedu s paní Danou Šimkovou na téma Harry Potter.
Účast byla tentokrát dobrá, povídání paní Šimkové bylo
zajímavé, děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o Harrym,
které se v knížce ani ve filmu neobjevily.
Děti se letos opět mohly zapojit do soutěže Jižní Morava
čte. Téma „Teď to vidím jinak“ pojal každý po svém. Děti
ze školky namalovaly kluky a holky s rouškami, starší děti

psaly příběhy o kamarádství, pomoci, o své budoucnosti,
ale také například o postižení. V kategorii volná tvorba
se nám letos objevil i jeden videopříběh o ochraně přírody. A právě tato práce zaujala i odbornou porotu v Brně.
Autorky Lucie Tomková a Monika Rozkydalová získaly
2. místo v konkurenci všech prací z Jihomoravského kraje.
Gratulujeme. Se svými pracemi nás ještě reprezentovali
Roman Tukač a Beata Jelínková. Všechny děti, jejichž práce postoupily do Brna do Moravské zemské knihovny, se
mohou těšit na slavnostní vyhlášení, které se bude konat
v roce 2022, až kovidová situace dovolí.
Také jsem moc ráda, že se
nám podařila navázat spolupráce s rodiči malých dětí,
kteří se v knihovně sešli poprvé na podzimním tvoření
spojeném s četbou knížky Nový domek pro myšku. Knížka byla o myšce
a jablíčku, proto si děti po
vyslechnutí příběhu vyrobily myšku z papíru, mohly
si vybarvit obrázky a na zá-

věr posvačily jablíčka. Druhé setkání mělo být čertovské,
bohužel vládní nařízení spojená s kovidem nám opět neumožnila tuto akci uspořádat. Ale už se můžeme těšit na
další setkání, tentokrát na zimní tvořeníčko. Snad nám to
situace dovolí. Knihovna také získala nové malé čtenáře
a to je moc dobře.
V listopadu proběhla v knihovně revize knihovního fondu. Rukama nám prošly všechny knížky z naší knihovny,
spoustu z nich jsme vyřadili z důvodu opotřebování a také
si tyto knížky dlouhou dobu nikdo nepůjčoval. Přijďte na
burzu těchto knížek, můžete si je rozebrat zdarma.
V knihovně máme nový výměnný fond z Břeclavi a jsou
k vypůjčení i nové knížky, které Vám zpříjemní zimní večery. V letošním roce budeme naposledy půjčovat 21. prosince, v novém roce se poprvé setkáme 4. ledna.
Přeji všem klidné, pohodové prožití vánočních svátků
a hodně zdraví v novém roce.
Michaela Rabovská
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ZŠ A MŠ NIKOLČICE
Vážení čtenáři, milí žáci, vážení rodiče,
ráda bych vás informovala o chodu naší školy v 1. čtvrtletí
školního roku 2021/ 2022. Od počátku září bylo zřejmé,
že školní rok bude opět doprovázen celorepublikovou situací kolem epidemie viru Covid – 19. Mohu říct, že jsme
čtvrtletí zvládli v klidné pracovní atmosféře a to díky všem
pracovníkům školy a také díky spolupráci s rodiči. Ve škole jsme opět dodržovali opatření, která vedla k co nejmenšímu riziku nákazy mezi žáky a zaměstnanci školy. Žáci
a zaměstnanci se pravidelně testovali. Škola ve většině
případů vykazovala negativitu. V 1. čtvrtletí převládala
prezenční výuka, pouze jedna třída přecházela na distanční vzdělávání. Proto jsme rádi, že v uplynulém čtvrtletí se
mohly uskutečnit různé akce a exkurze pro žáky, že jsme
mohli bez jakéhokoliv narušení chodit do školy, že můžeme sportovat, zpívat a vzdělávat se tak jako dříve. Tímto
směřujeme výuku i do venkovních prostor a snažíme se
stále minimalizovat kontakty. Zkoušíme žákům nabízet
hybridní výuku a to pro žáky, kteří jsou v dlouhodobé rekonvalescenci nebo v karanténě nebo čekají na výsledek
PCR testu. Tato výuka je ve zkušebním provozu, je o ni zájem, a proto prosím rodiče o trpělivost a spolupráci v její
realizaci.
V září proběhla v rámci podpory polytechnické výchovy
naučná aktivita pro žáky 1. st., s názvem „Polybus“. Žákům byly předvedeny ukázky práce s různými nástroji,
zejména pro práci s dřevem, s cílem pracovně žáky do
projektu zapojit. V rámci venkovní výuky se žáci tradičně
zúčastnili „Dne stromů“ a vydali se do židlochovického
zámeckého parku. Ve spolupráci s Map Hustopečsko se
uskutečnil pro žáky 7. - 9. tříd projekt „Řemeslo má zlaté
dno“. V rámci tohoto projektu žáci navštívili SOU Hustopeče. Zde žákům byly představeny studijní obory, které
budou otevřeny v příštím šk. roce. Ve firmě nábytkářství
Blanař v Brumovicích viděli žáci praktické ukázky výroby
nábytku.

8

Závěrem měsíce září škola uspořádala tradiční projektový
den s tématem „Evropský den jazyků“. V projektu bezpečná škola byl vyhlášen pro žáky a zaměstnance cvičný
požární poplach. V rámci výchovy ke zdraví si žáci jednotlivých tříd zaběhali tradiční „Běh nikolčickými stráněmi“
a zúčastnili se cvičení v přírodě. Přehled sportovních výsledků naleznete na webu školy.
Velmi pěkná spolupráce probíhala s MUDr. P. Šáchou.
Naši žáci se zúčastnili dvou přednášek s p. Šáchou v nikolčické knihovně a jejím archivu. Děkuji tímto panu MUDr.
P. Šáchovi za uskutečnění besed pro žáky, které jsou jim
přínosem.
Děkuji také p. starostovi z Nikolčic, který v den voleb
provázel žáky 8. a 9. ročníku volební místností a obecním
úřadem. Už po několikátý rok je u nás tradicí, že se nám
ozvou naši bývalí žáci, s nabídkou představení svých nových škol, které v současné době studují. Letos nám svoji
novou školu skvěle představil bývalý žák F. Guldan, za což
mu děkujeme. Blíží se také vyplňování přihlášek na střední školy. Většina žáků 9. roč. má školy již vybráno. Jeden
žák bude dělat talentovou zkoušku. Veškeré další podrobnosti naleznou rodiče a žáci na webu.
S MAP Hustopečsko jsme dále spolupracovali na projektu
„Společně bezpečně“, kde jsme také přivítali žáky 5. roč.
ze ZŠ Křepice. S MAP Hustopečsko byl realizován i projekt pro žáky 1. st. „Z bílých Karpat na Pálavu“. Akce se
uskutečnila ve spolupráci Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice.
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Škola pokračuje ve výuce anglického jazyka s rodilým
mluvčím ve 3. – 9. ročníku. Výuka probíhá vždy 1x za 14
dnů. V rámci podpory čtenářské gramotnosti třídy realizují projekt Celé Česko čte dětem. V rámci podpory matematické gramotnosti se vybraní žáci druhého stupně
zúčastnili školního kola matematické olympiády Pythagoriáda a následně tři z nich postoupili do kola okresního.
Okresní kolo probíhá formou online 7. 12. a 8. 12. 2021.
Úspěšně naši školu reprezentovaly dvě žákyně 9. ročníku,
které se v soutěži Jižní Morava čte umístily na 2. místě.
Nacvičovali jsme i na Rozsvěcování vánočního stromu
a připravovali jsme se na jarmark. Bohužel situace je jiná,
nicméně hudební vánoční pásmo budete moci shlédnout
na našich stránkách a poslechnout si ho v místním rozhlase.
Další akce jsou naplánovány, ale nyní není možné kvůli
situaci s Covid-19 předvídat, jaké se budou moci v následujícím kalendářním roce uskutečnit.

Při zjišťování zájmu o LVK pro žáky 1. st. byl zaznamenán
velký zájem, s počtem 34 přihlášených. Kurz je objednán,
ale bližší informace sdělíme těsně před případným konáním akce.
V polovině února zahájí žáci 4. a 5. roč. tradiční výuku plavání v plavecké škole v Hustopečích.
Ve škole proběhla mikulášská nadílka a do konce kalendářního roku jsou v plánu vánoční besídky ve třídách. Třídy také dostaly za úkol vyzdobit si své učebny – byla vyhlášená soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu.
Závěrem bych ráda připomněla, že na den 22. prosince je
vyhlášeno ředitelské volno a pak následují od 23. 12. 2021
vánoční prázdniny. Návrat žáků do školy je v pondělí dne
3. ledna 2022. O případných změnách a aktuální situaci
budeme včas informovat.

Mateřská škola Nikolčice
Vážení a milí čtenáři, blíží se nám konec roku 2021. Od začátku školního roku jedeme v nastavených pravidlech a za
zvýšených hygienických opatření z důvodů prevence před
šířením Covid-19. Optimisticky jsme se dívali do budoucnosti a doufali, že letošní školní rok už bude trochu lepší,
co se týká rizika onemocnění nemocí Covid-19. Bohužel
jsme se neubránili a MŠ musela být od 12. 11. 2021 do 19.
11. 2021 uzavřena, a to z důvodu výskytu pozitivity. Museli jsme do karantény a na vyšetření RT-PCR testem na
přítomnost viru SARS-CoV-2 dle nařízení KHS. Přesto si
však nenecháme pokazit náladu a věříme, že se všichni ve
zdraví a bez obtíží dočkáme Vánoc a letos si svátky užijeme v kruhu rodinném.
Ani v letošním školním roce nechceme děti připravit o kulturní dění, a proto jsme vyhodnotili všechna možná rizika.
Za dodržení přísných hygienických opatření jsme zrealizovali pár akcí pro zpestření výchovy a vzdělávání v naší
školce.
Dne 10. 9. 2021 jsme díky spolupráci s MAP Hustopečsko
mohli dětem bezplatně zorganizovat výlet. Obě mateřské
školky Nikolčice i Diváky vyrazily do Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Děti se dozvěděly různé zajímavosti z oblasti Pálavy, pozorovaly život na zahradě, zahrály
si hry s různou tématikou a vyslechly slovo odborných lektorů. Zde se také posilnily zdravou a chutnou svačinkou
připravenou organizátory akce.
V měsíci záři se nám ještě povedlo zorganizovat krásnou
akci POLYBUS. Hustopečskem projížděl Polybus z Lužánek, který dětem přivezl zpestření polytechnické výuky. Dětem tak bylo přiblíženo řemeslo, recyklace, textil,
příroda, mohly si vyzkoušet různé polytechnické aktivity

a výrobek si odnesly domů. Tato akce byla realizována
zvlášť pro školáky a MŠ v Divákách a zvlášť pro ZŠ a MŠ
v Nikolčicích.
A tradičně ve školkách děti zažily aktivity s názvem:
Pásovec a zebra – kdy se děti seznamují s dopravní výchovou, pravidly silničního provozu, prevencí před úrazy. Počasí nám přálo, a tak si děti mohly zajezdit na odrážedlech,
traktůrcích a šlapacích kolech na školním dvorku MŠ.
Zahrály si na semafory, na chvíli se staly policisty řídícími provoz a chodci, ať už ukázněnými, či neukázněnými.
A tak mají děti díky této akci, povědomí o tom, jak se mají
chovat na silnici, na chodníku, na přechodu pro chodce,
při jízdě na kole apod.
Dýňohrátky – celý den si děti hrály s těmito plody podzimu, vyráběly z nich strašidelné, ale i veselé dýňáky, které
jste mohli spatřit před budovou školky.
A protože přechod teplého letního počasí do sychravého
podzimu je obdobím virů a různých respiračních onemocnění, věnujeme se s dětmi v naší školce zdravému životní9
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mu stylu a zdravému stravování. Do této koncepce nám
krásně zapadala akce: Den pro zdraví. Nenásilnou formou
se díky této akci učí prevenci a zdravým životním návykům tak, aby se staly přirozenou součástí jejich běžného
života. Díky spolupráci se zákonnými zástupci se nám ve
školce shromáždila spousta zdravých potravin, zejména
ovoce a zelenina, za což velmi děkujeme. Děti poznávaly
a rozdělovaly plody do skupin podle toho, co je ovoce a zelenina, co je tropická plodina, co roste u nás? Učily se nejen zrakem, ale také ochutnaly. Zapojily všechny smysly do
poznávání a vnímání zdravého životního stylu.
Pokračujeme i v našem projektu škola na nečisto – kdy se
potkávají předškoláci z MŠ Diváky a MŠ Nikolčice před
nástupem do první třídy. Vzhledem k současné epidemiologické situaci, v rámci seznamování s ICT, děti z obou
školek propojíme on-line. Děti se naučí pracovat s tablety, s naší jednotnou komunikační platformou Microsoft
Teams a pozdraví kamarády na dálku.

Mateřskou školu dne 6. 12. 2021 navštívil Mikuláš, který
rozdal dětem balíčky s dobrotami a pak už nás do konce
roku čeká poslední akce, na kterou se děti těší asi nejvíc
z celého roku. Je to vánoční nadílka, kdy si ve školce děti
rozdají dárečky nových didaktických pomůcek a hraček.
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Ta proběhne 16. 12. 2021. V tomto roce se potkáme naposledy 22. 12. 2021 a po prázdninách věřím, že se ve zdraví
a s úsměvem přivítáme s dětmi 3. 1. 2022.
Dne 6. 4. 2022 proběhne zápis do první třídy v Nikolčicích a 10. 5. 2022 je naplánovaný zápis do MŠ Nikolčice.
7. 4. 2022 proběhne zápis do první třídy a 11. 5. 2022 zápis
do MŠ v Divákách. Pokud vláda nerozhodne jinak, budou
zápisy probíhat za přítomnosti dětí a zákonných zástupců
v odpoledních hodinách. Bližší informace zveřejníme samozřejmě na našich nových webových stránkách v blížícím se termínu zápisů.
Než se rozloučím, nemohu opomenout velké poděkování,
které patří zákonným zástupcům za to, že dodržují zvýšená hygienická opatření a nastavená pravidla v MŠ. Děkujeme jim také za jejich spolupráci a součinnost v případě
trasování. A v neposlední řadě děkujeme obci za bezproblémovou spolupráci. Věřím, že i v novém roce 2022 různé
problematické situace s vaší pomocí opět zvládneme.
Závěrem Vám čtenářům obecního zpravodaje chci popřát
krásné a klidné prožití kouzelného adventního času, krásné Vánoce a do nového roku štěstí, lásku a hlavně zdraví.
Ing. Petra Vávrová, zástupkyně ředitelky pro předškolní
vzdělávání

Vánoční slovo ředitelky školy
Ráda bych Vám touto cestou popřála krásné prožití
svátků vánočních v kruhu Vašich nejbližších. Přeji Vám pokojné prožití posledních dnů roku 2021
a úspěšné vkročení do nového roku 2022. Ať je nový
rok pro Vás úspěšný.
Ještě jednou děkuji všem zaměstnancům školy za jejich úsilí, se kterým pracují u nás ve škole, a rovněž
jim přeji úspěšný rok 2022, ve zdraví a v pohodě.
Děkuji rodičům i široké veřejnosti za projevenou přízeň a podporu naší škole. Věřím v další dobrou spolupráci i v následujícím roce. Vaše podpora a pomoc
je pro naši školu důležitá a díky ní můžeme směřovat
ke společnému cíli – vzdělaným a dobře vychovaným
dětem a žákům.
Šťastný nový rok 2022
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka ZŠ a MŠ Nikolčice
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Školní družina
Na začátku září, kdy jsme se ve zdraví a plné síle mohli vrátit po velkých prázdninách zpět do školy a školní družiny,
jsme se přivítali s novými kamarády, prvňáčky. Celoroční
družinové téma, zaměřené na hudbu nás bude nadnášet
na vlnách - „Vážně i nevážně ve světě pohádkové hudby“,
Čtvero ročních období nejenom s Vivaldim aneb Z pohádky do pohádky.
Již v měsíci září bylo v družině živo. Díky hudebnímu skladateli Oskaru Nedbalovi děti poznaly svět „vážné hudby“.
V projektovém dni „Dýňáci“ jsme tvořili dýňová strašidla.
V rámci projektového měsíce „Evropa a my“ jsme si přečetli pohádky z Řecka, Ruska, Dánska…. Ani v říjnu nebyl
čas nudit se, s Petrem Iljičem Čajkovskim jsme se protančili Labutím jezerem až k Louskáčkovi. Pavoučici děti svým
tvořením pomocí dřevěných špachtliček, bavlnky a provázku, upletli velmi originální pavoučí sítě. V projektovém
dni „ Vlaštovkiáda“ si vyrobily papírové vlaštovky a svoji
snahu poté prokázaly v soutěži o nejdelší dolet vlaštovky. „
Den stromů „ akce při níž si děti vyrobily skřítka Dubínka
z přírodnin (listí, šípků, žaludů, větviček…). V listopadu
mezi nás zavítal Wolfgang Amadeus Mozart se svojí Kouzelnou flétnou. Akce Draci a dráčci – děti si donesly svoje
draky, ti kteří svého dráčka neměly si jej vyrobily a za krásného slunečného dne jsme je vypustili do oblak. Byl příznivý vítr, akce se velmi zdařila a děti si to bezvadně užily.
Svatý Martin – svátek, který je spojován s husou a vínem,
proběhl i v naší družině v duchu tvoření husiček a bílého
koně. V projektovém týdnu „Týden pro inkluzi“ si děti vyzkoušely, jak se žije s handicapem, (např. se zavázanýma
očima měli pomocí hmatu poznat předmět, seznámily
se s Braillovým písmem ….). V projektovém dni „Den ke
zdraví“ si přinesly oblíbené ovoce a sami si z něj připravily
chutný salát. A protože už máme měsíc prosinec a s ním
nastává čas adventní, i my v družině se pomaloučku ladíme do adventní a předvánoční nálady. I v prosinci nás čeká
spousta aktivit, začneme pohádkovým adventem (pohádky, tradice, zvyky, koledy…), tvoření - Mikuláš, čert, anděl,
vánoční přáníčka, dárečky, ozdoby. Celé toto vánoční těšení zakončíme vánoční besídkou a nadílkou.
Jana Vacenovská

Ráda poslouchám písničky, zpívám, maluji a vyrábím.
Bavilo mě taky zdobení vánočního stromečku.
Simonka Klímová
Já si ráda vybarvuju omalovánky, poslouchám koledy a nebo si hraju s legem. Taky ráda cvičím, hraju si
s kouzelným piskem a chodím na procházky.
Nikolka Výtisková
Já v družině hraju stolní hry a nejraději si maluju
a něco vyrábím.
Naty Výtisková
Na závěr chceme všem popřát klidné a pohodové Vánoce
a do nadcházejícího roku 2022 hlavně hodně zdraví, pohodu a veselou mysl.
Ilona Honzíková, Jana Vacenovská, Lýdie Charvátová

Co nás baví ve školní družině
Nejvíc mě bavilo, jak jsme vyráběly draky z Tik Toku,
a jak jsme dělali sněhuláky a dýně.
Áďa Strouhalová
V družině mě bavilo nejvíc vyrábění a tvoření různých
věcí a vánočních dekorací a rád si tady v družině stavím
ze stavebnic.
Šimon Knaurek
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HISTORIE OBCE

Nikolčice na starých mapách
Zajímavé informace z historie Nikolčic nám poskytují staré mapy. V roce 1765 se stal v habsburských zemích spoluvladařem Marie Terezie její syn Josef. A právě z této doby
se dochovaly první mapy, označují se jako josefské. V letech 1764-1768 proběhlo tzv. I. vojenské mapování.
Důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinu
na koni a mapovali ji pouhým pozorováním v terénu. Tehdy ještě neexistovaly trigonometrické body, proto mapy
nejsou přesné.
Velká pozornost byla věnována komunikacím, rozlišovaly
se podle sjízdnosti např. císařské silnice aj., dále řekám,
potokům, využití půdy, např. zda to byla orná půda, louky,
pastviny atd., i různým typům budov: kostely, mlýny ad.
Mapa I

12

Na obrázku I jsou zachyceny Nikolčice, Šitbořice, Křepice
a Nový Dvůr. Rozeznáváme potoky, kolem kterých se drželo stromořadí, před ND rybníky a směrem ke Křepicím
je zalesněná oblast. Když obrázek zvětšíme na detail Nikolčic (mapa I, detail), rozpoznáme most přes potok v místě u školy, kde je i dnes.
Dále se podívejme na cesty, které vedly z Nikolčic do
okolních vesnic. Zajímavé jsou dvě přímé cesty do Divák.
A diskutabilní je značka pro kostel označený červeným
křížkem; pokud je tato značka hodnověrná a odpovídala
tehdejší lokalizaci, pak je to místo právě tam, kde je dnes
evangelický kostel. Katolický kostel byl postaven 1777 a na
této mapě, kde dnešní katolický kostel stojí, žádná značka
není. První zmínku o existenci kostela máme již z r. 1351
a dále sdělení, že zde byla fara v roce 1572. Další zmínky
jsou z r. 1612, 1628 a z farní kroniky se dovídáme, kteří
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Mapa I, detail
faráři zde sloužili. Víme, že v roce 1671 měl kostel 2 zvony, oltář, 3 kalichy a monstranci. Další zmínky máme z let
1675, 1691. V roce 1728 byla ve vsi zřízena kaplanka, tedy
příbytek pro blučinského expozitního kaplana, ze které
byla později zřízena fara evangelická.
Mapa II

Z historických pramenů víme, že ještě
roku 1781 patřil pozemek - celolán s budovou č. 70 faráři Františku Eisenfestovi
z Blučiny. Na uvedené mapě z let 17641768 tedy skutečně mohl být křížkem
vyznačen původní katolický kostel. Až
r. 1777 je zmínka o kostele, který byl plně
sešlý již od dob třicetileté války, a byl
postaven nový farní kostel sv. Jakuba
v renesančním slohu dle plánů mikulovského stavitele, ale již na novém místě,
kde stojí dodnes. Starou kaplanku již
nepotřebovali a celolán za dramatických
okolností koupili evangelíci, ti kaplanku
přestavěli na svou faru a hospodářské
stavení na plánovanou vlastní stavbu evangelického kostela. Uvedená mapa, pokud jí lze věřit, potvrzuje původní
místo katolického kostela.
Druhé vojenské mapování proběhlo v letech 1836-1852
a bylo již mnohem přesnější, protože již využívalo vojenské triangulace. A nazývá se „Františkovo“, podle krále
Františka I.

Na obrázku mapa II uvidíme, že se již začala formovat cesta do Šitbořic, Křepic a do Nového Dvora. Zde je již katolický kostel zaznamenán na svém pravém místě.
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Mapa II a
Ovšem velkou pozoruhodnost je třeba vidět v seskupení
habsburských statků (mapa II a): Carlshof (Karlov), Henriettenhof (Henriettin Dvůr) a Neuhof (Nový Dvůr).
Svým rozložením silně připomíná rozložení letohrádků
v Lednici. Tehdejší majitel Karel Ludvík Rakousko-Těšínský, jehož manželkou byla Henrietta (Jindřiška) Nasavsko-Weilburská, přebudoval hospodářské území kolem
Nového Dvora na romantickou krajinu s alejemi, jak je na
mapě možno pozorovat, s jezírky a letohrádky Carlshof
a Henriettenhof podle jména jeho manželky.
V dalším historickém období byla tato krajina opět přeměněna v hospodářské území a pěstovala se tu hlavně cukrová řepa pro židlochovický cukrovar.

A konečně v letech 1876-1878 proběhlo III. vojenské mapování, františko-josefské (mapa III, mapa III a).
Zde je nejlépe označena cesta do Křepic a do Divák. Je třeba poznamenat, že přes Velké Němčice vedla hlavní císařská cesta do Hustopečí a odbočka přes Křepice a Nikolčice
směřovala přes Diváky do Klobouk. Cesta do Šitbořic se
již dělila na dvě. První, tzv. stará cesta, vedla směrem na
Podhájčí kolem křížku, kde se cesta rozdvojovala. (Kříž
byl postaven ve špici rozdvojené cesty.) A druhá cesta, tzv.
nová, již vedla stejným směrem, jako ji známe dnes, a v zatáčce nad kopcem se točila kolem dalšího křížku.
Po vzniku Československa byly mapy předány z Vídně Vojenskému zeměpisnému ústavu v Praze.
Poznámka:
Údaje o době mapování se podle zdrojů různí, proto uvádím ještě např. zdroj Wikipedie:
1. mapování bylo podle ní v letech 1763 až 1787,
2. mapování probíhalo na území Rakouska-Uherska
1806 až 1869 a
3. mapování bylo v letech 1869 až 1885.
Téma zpracoval Dr. P. Šácha
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Mapa III a

Mapa III

