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NIKOLČICK Ý Č A SOPIS

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v dnešní nelehké době, kdy se pomalu po dvou letech zbavujeme pandemie koronaviru, na nás dolehly události
na Ukrajině. Vlna válečných uprchlíků zasáhla středoevropské země, včetně naší republiky. Je to pro nás až neuvěřitelné, že pár set kilometrů od našich hranic zuří válka.
Jsem rád, že i naši občané a celá obec můžeme poskytnout
válečným uprchlíkům – ženám, matkám a jejich dětem
– ubytování. Jsou ubytováni v jednom bytě v obecní bytovce, na evangelické faře a v jednom soukromém bytě. Celkem
je u nás 7 matek a 11 dětí. Abychom tyto uprchlíky u nás
mohli ubytovat, bylo potřebné vybavit ubytovací prostory
postelemi a dalším nezbytným vybavením pro normální
žití. Zde je namístě poděkovat za solidaritu občanů a firmám SW-Motech, s. r. o., a Apex Central Europe, s. r. o.,
které obě darovaly po 50 000 Kč na vybavení domácností.
Velmi jim za to děkuji.
Věřím, že pod tlakem celého mírumilovného světa se situace na Ukrajině uklidní a uprchlíci se budou moci vrátit

domů. Do té doby buďme prosím nápomocni těmto trpícím lidem, kteří k nám dorazili s kufrem oblečení, zoufalstvím a nadějí na záchranu svého života a svých dětí. Je to
situace, kterou si ani snad nedokážeme představit a určitě
bychom ji nechtěli sami zažít.
Přeji vám radost ze života, který se všude kolem nás
v přírodě obnovuje, teplo nejen ze slunečních paprsků,
ale také ze vzájemných vztahů a krásné prožití velikonočních svátků.
Karel Rainet, starosta obce

Autorem básně „Mamince“
je náš, nedávno zesnulý občan
pan Stanislav Novotný.

MAMINCE
Sny jsou krásné ba i smutné
měla je má maminka.
A když divoké kdy byly
měla strachy, chudinka.
Mámo chybíš, když tu nejsi
jako dítě uléhám.
Líbáš ty mě na čelo,
říkáš pokoj budiž tobě dán.
Láska – páska řeklo by se
když dospělý jsi rozjímáš.
Při vzpomínce této malé
rád se dojímáš.
Mámo maminko, chci volat,
vrať se ke mně, vrať se zas.
Jenom na malinkou chvíli přijď,
chci si tě přičarovat.
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Z RADNICE

Stavba chodníků směrem na Šitbořice
Od 19. 4. 2022, hned pro Velikonocích, začne stavba nových
chodníků pod názvem „Nikolčice – zvýšení bezpečnosti
chodců, II. etapa“. Stavbu bude provádět na základě výběrového řízení firma H a St, spol. s r.o., Hustopeče. Náklady na celou akci dle uzavřené smlouvy činí 4 621 164 Kč
s DPH. Od Státního fondu dopravní infrastruktury jsme
získali dotaci ve výši 3 031 832 Kč, takže obec zaplatí
z vlastních zdrojů 1 589 332 Kč.

Žádám občany, kteří jsou stavbou dotčeni, aby uvolnili
pozemky, na kterých bude probíhat výstavba chodníků.
Zároveň vás žádám o opatrnost při jízdě i chůzi během realizace stavby, kdy bude zúžen a omezen provoz
na silnici směrem na Šitbořice. Omezení bude provedeno
dopravním značením.

Pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě
„Pod hřbitovem, II. etapa“
Zastupitelstvo obce Nikolčice na svém 34. zasedání dne
2. 3. 2022 svým usnesením č. 34/2022 na základě provedeného výběrového řízení zastupitelstvem obce schválilo přidělení pěti pozemků schváleným žadatelům. Jednotlivé pozemky budou prodány za cenu 1.500 Kč/m²,
včetně DPH.

3

NIKOLČICK Ý Č A SOPIS

Oprava předsálí zasedací místnosti obecního úřadu
V zimních měsících roku 2022 byla provedena oprava předsálí zasedací místnosti obecního úřadu. Strop místnosti
byl osazen kazetovým obložením s vloženým osvětlením,

KULTURA

Košt vína 2022
Po dlouhých dvou letech se „na Josefa“, 19. 3. 2022, uskutečnil košt vína v sále kulturního domu. Nikolčičtí vinaři
zde prezentovali svoje vína spolu s vinaři z okolních obcí.
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stejným jako v zasedací místnosti. Opravily se zdi, které
se nově vymalovaly. Na podlaze je nová krytina, shodná
se zasedací místností. Cena oprav činila 52 000 Kč.
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Dětský maškarní ples
V neděli 27.3. v 15:00 se kulturním domem rozezněly oblíbené hity reprodukované DJem Honzou. Akci jsme zahájili
průvodem masek, který se dětem velice líbil. K vidění byli
oblíbení superhrdinové z pohádek, princezny i čarodějnice a spoustu jiných kouzelných a nadpřirozených bytostí
i postav, ale i kovbojové, kosmonauti, ninjové a dokonce i traktorista v traktoru a spoustu jiných. DJ Honza si

pro nás připravil zábavné hry v nichž byly všechny děti vítězové a žádný poražený. Mňamky od Klárky si pro nás
na výčepu připravily pestré pohoštění. Ples se velmi vydařil,
což se dalo vyčíst z nadšených tvářiček dětí a jejich rodičů.
Celou akci jsme ukončili vyhlášením tomboly, která byla
velmi bohatá a za kterou děkujeme našim sponzorům. Těšíme se na další takto povedenou akci.
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Seznam sponzorů:
Pramos, a. s.
COOP Jednota Mikulov
SuperKodéři, s. r. o.
SW – MOTECH
SAKO Brno, a. s.

JS – abacus, s. r. o.
Apex Central Europe, s. r. o.
Stavebniny DEK
Obecní hostinec
1. FK Družstevník Nikolčice

Lenka Rabovská
Václav Kosina
Jana Hrančíková
Vlastimil Vozdecký
Rodiče dětí ze ZŠ a MŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsících prosinec až únor zemřeli:
• Stanislav Novotný
• Josef Kozák
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.

Z NAŠÍ KNIHOVNY
Máme za sebou první část letošního roku, ve které jsme
se měli v knihovně setkat na akcích, které bohužel musely
být zrušené kvůli nemoci. Plánované setkání s maminkami
a dětmi z Hrčánku, čtení a tvoření o zimě nám pokazil
kovid. Pro děti z mateřské školky bylo připravené čtení
o pejskovi a následné tvořeníčko a hry, ale bohužel i tady
nám nemocnost dětí o jarních prázdninách nedovolila toto setkání uskutečnit. Takže v tomto zimním období
se v knihovně jen půjčovalo a vyřazovaly se staré knihy.
Ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu jsme část
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knih dali do sběru, část si vzali čtenáři naší knihovny a část
je nachystaná do vyklizených skříněk v čekárnách autobusových zastávek.
I když se setkání zatím nemohla uskutečnit, určitě plánujeme další. V březnu se sejdeme s dětmi z Hrčánku, čeká nás
čtení z knížky O neposedné opičce a taky nějaké tvoření.
1. dubna proběhne Noc s Andersenem, do které se naše
knihovna také zapojila. S dětmi se sejdeme v knihovně
v podvečerních hodinách, čeká nás čtení a nějaké hry.
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Opět jsme se přihlásili do dalšího ročníku projektu Jižní
Morava čte, ve kterém se každoročně daří dětem umístit
na předních místech v porovnání s dětmi z celé jižní Moravy. Téma letošního ročníku bude Co vypráví voda.

V knihovně jsou momentálně k vypůjčení nové knihy
pro děti i dospělé, pořád si zde můžete vybrat zdarma vyřazené knihy a také máme aktualizovaný výměnný fond
z Břeclavi. Můžete si zde koupit i novou knihu o Nikolčicích.

V době předvelikonoční budete moci v knihovně zhlédnout
výstavku zdobených kraslic ze všech koutů naší republiky.

Přeji Vám krásné jaro plné sluníčka a doufám, že i přes začínající práce na zahrádkách se s Vámi setkám v knihovně.

V knihovně nás také čeká výměna oken, takže některé akce
se budou možná muset zrušit nebo posunout na jiný termín.
Sledujte proto naše webové stránky. Každá změna nebo
akce je také hlášena místním rozhlasem.

Michaela Rabovská

Srdečně Vás zveme
Knihovna Nikolčice a Hrčánek Vás srdečně zvou.

Jarní tvoření
Zveme všechny rodiče, prarodiče a děti na Jarní tvoření
se čtenářským doprovodem. Děti budou tématicky vyrábět
zimní motiv a poslechnou si u toho krásný příběh.

Kde: Knihovna Nikolčice
Kdy: 22. 3. 2022
Čas: 17:00
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ZŠ A MŠ NIKOLČICE
Vážení občané, přátelé školy,
ani jsme se nenadáli a máme za sebou první pololetí školního roku 2021/22, a proto mi dovolte, abych ve stručnosti zhodnotila činnost naší základní školy. Koncem
prvního pololetí jsme opakovali učivo, pololetí bylo ukončeno 31. 1. 2022. Žáci obdrželi tradiční výpis vysvědčení.
Následovaly pololetní prázdniny.
V lednu se v naší škole uskutečnil projektový den s názvem
„Robotika“, kterého se zúčastnili nejen žáci ZŠ ze 3., 4.
a 7. třídy, ale také naši předškoláci. V únoru měli žáci možnost zhlédnout velmi zajímavou výstavu, kterou připravil
v místní lidové knihovně, ve spolupráci s MUDr. Šáchou,
pan Miloslav Matýšek. Ten se podělil o své dřevořezby.
Žáci 8. ročníku měli možnost virtuálně navštívit Jadernou
elektrárnu Dukovany. V Divákách nejmenší žáci přivítali
p. Elišku Krmelovou, která pro ně připravila v rámci etické
výchovy pěknou besedu na téma „Kamarád“. Březen jsme
zahájili projektem „Březen měsíc knihy“. Žáci ve třídách
si připravili čtenářské koutky, které využívají o přestávkách. V tomto měsíci byly vyhlášeny pro žáky jarní prázd-

Ukončení pololetí v 1.třídě
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niny. V době volných dnů (prázdnin) byla díky našemu
panu školníkovi nově vymalována sborovna, proběhlo
obnovení a modernizace jejího vybavení. Provozní zaměstnanci provedli celkový generální úklid tříd, prostor
školy a školních kuchyní. V Divákách byly v obou třídách
nainstalovány nové interaktivní tabule. Po dodání dataprojektorů proběhne, zhruba po Velikonocích, dokončení instalace.
Dne 25. března vyhlásí žákovský parlament „Retro den“.
Žáci zažijí den jako v minulosti a přijdou v retro stylu
do školy. Akce je součástí projektu www.hrdaskola.cz.
28. března proběhne v rámci čtenářské gramotnosti
školní kolo v recitační soutěži. Vítězové pojedou na oblastní kolo do Velkých Němčic a dále se zúčastní i tradičního Boleradického džbánku. Konec měsíce března završíme velkolepou školní výstavou ke 430. výročí narození
J. A. Komenského.
Pokud bych chtěla zhodnotit práci žáků v 1. pol., musím
říci, že žáci pracovali v klidné žákovské atmosféře, pedagogové vstřícným přístupem opět pomáhali žákům k do-
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Robotika
sažení dobrých učebních výsledků. S velmi pěknými výsledky reprezentovali žáci naši školu v okresní dějepisné,
češtinářské a zeměpisné olympiádě, ale také v oblasti sportu.
V pondělí 21. března se žáci opět zapojí do mezinárodní
soutěže Matematický Klokan. Těšíme se na úspěšné řešitele. V rámci dopravní výchovy se žáci zapojí do dopravního kurzu. Navštíví dopravní hřiště v Hustopečích a budou
reprezentovat školu v dopravní soutěži také v Hustopečích. Co se týče dalších aktivit školy, plánujeme výchovný
koncert s manželi Šáchovými, velikonoční dílny pro žáky
a „Nikolčickou lyru“ pro partnerské školy. Navštívíme
žáky 5. ročníku v ZŠ Křepice a představíme jim naši školu. Společně nastavíme třídní klima na nový školní rok.
V případě většího přestupu žáků do naší školy můžeme
nabídnout otevření dvou šestých tříd. Druhou květnovou neděli zveme všechny maminky a babičky na oslavu
Dne matek. Program ZŠ a MŠ bude probíhat v kulturním
domě v Nikolčicích.

Virtuální prohlídka JA Dukovany
po dvou letech jsme uskutečnili pro žáky 1. st. lyžařský výcvikový kurz v Němčičkách. O kurz byl značný zájem, který
projevili i rodiče dětí předškoláků z Divák. Kurz byl zdařilý, protože nám přálo počasí. Také po dvou letech zahájili žáci tradiční plavecký výcvik v Hustopečích. Tentokrát
plavou žáci, kteří neměli možnost z důvodů Covid-19 plavecký výcvik v minulých letech absolvovat. Po dvou letech
se pomalu navracíme k normálu. Žáci ani zaměstnanci

Škola realizuje probíhající projekt Šablony III v oblasti personální podpory a uskutečnění projektových dnů
v MŠ a ZŠ. Osvědčilo se nám i tzv. doučování žáků podporované MŠMT. V rámci digitalizace škol bude doučování
pokračovat až do konce školního roku. V současnosti plánujeme a budeme realizovat projekt Digitalizace MŠ a ZŠ.
Projekt podporuje zkvalitnění vzdělávání v oblasti ICT.
Realizace Digitalizace škol by měla proběhnout do konce kalendářního roku. Naše škola má výhodu, že zahájila
pilotně výuku Informatiky podle ŠVP od 1. 9. 2021, tím
pádem obdrží navíc finanční prostředky na modernizaci.
Velmi dobře také pokračuje spolupráce s mikroregionem
Hustopečsko. Nyní v březnu bude probíhat beseda se spisovatelkou K. Smolíkovou, pro žáky 8. a 9. roč., kterou zaštiťuje právě mikroregion Hustopečsko. V únoru jsme uskutečnili v rámci tříd tradiční „Nikolčickou laťku“, úspěšní
sportovci budou školu reprezentovat 5. 4. 2022 v ZŠ Velké
Němčice. Koncem března se žáci zúčastní tradiční Křepické veverky, soutěži mladších žáků vše šplhu. Konečně

Výstava pana Matýška
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se již netestují, nemusí nosit ani ochranu dýchacích cest
a dochází k celkovému rozvolňování. Vrátíme se k možným
výletům, návštěvám filmových představení, objednáme
pro žáky mobilní planetárium, připravíme Školní akademii, uskutečním tradiční průběh ročníkových prací žáků
9. roč. na obci a oprášíme tradiční sportovní hry.
Ani se nenadějeme a bude tu čas přijímacích zkoušek.
V souvislosti s blížícími se přijímačkami byla opět zahájena
pro naše žáky pravidelná příprava žáků na přijímací zkoušky. Letos přijímací zkoušky zřejmě proběhnou standardním způsobem.
Celkový počet vycházejících žáků je 23. Pro zajímavost uvádíme, kam se vycházející žáci letos hlásí:
SOŠ Brno, Olomoucká – obory puškař, strojní mechanik
obráběč kovů, inf. technologie
SOŠ Brno, Charbulova – obory kosmetické služby,
kadeřnice, gastronomie-kuchař
Biskupské gymnázium Brno
Gymnázium Hustopeče
Cyrilometodějské gymnázium a pedagogická SŠ Brno
SZŠ Brno, Merhautova – obory asistent zubního lékaře,
laboratorní asistent, oční optik

Masopust
SOŠ a SOU Hustopeče – obory strojní mechanik, instalatér
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – obor veterinářství

SZŠ Brno, Jaselská – obor praktická sestra

SŠ polytechnická Brno, Jílová – obor dřevostavby

SŠ grafická Brno, Šmahova – obory reprodukční grafik
pro média, polygraf

Policejní SŠ Holešov

SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova
– obory logistické a finanční služby, ekonomika
a podnikání, kybernetika

Lyžařský kurz v Němčičkách
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SŠ Klobouky u Brna – obory informační technologie,
obchodní akademie,
Obchodní akademie ELDO o.p.s.- obor pedagogické lyceum
ISŠ Slavkov U Brna – obor gastronomie-kuchař
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Také se nám blíží Zápis do 1. ročníku, který se koná
6. 4. a 7. 4. 2022. Nejnovější informace o průběhu zápisů naleznete na webu školy. Těšíme se na to, že se Zápis
do 1. ročníku uskuteční prezenční formou. S předškoláky plánujeme na 1. 4. 2022 u nás ve škole tradiční setkání, tzv. „Škola nanečisto“. Představíme jim nové školní
prostředí, nové sportovní zázemí a také jejich budoucí
paní učitelku.
Vedení školy ve spolupráci s obcí Nikolčice se v těchto
dnech bude podílet na realizaci Dětského maškarního plesu, který se bude konat v neděli 27. 3. 2022. Škola požádala
rodiče o zaslání darů do tomboly. Jménem školy a kulturní
komise děkujeme za přispění. Začátkem dubna přivítají děti
MŠ a žáci ZŠ na Vítání občánků v Nikolčicích nově narozené děti svým kulturním programem. Nově narozené děti
přivítají žáci i v Divákách. Ke konci školního roku bychom
všechny občany a příznivce školy chtěli pozvat na akci Letní
setkání s občany. Otevřeme školu veřejnosti a představíme
další vizi naší školy. Přesný termín bude zveřejněn na webu
školy. Akce je plánovaná ve spolupráci s obcí Nikolčice.

Závěrem, čeká nás všechny pravděpodobně ještě chvíli nelehké období, které ale určitě společně zvládneme.
V případě jakékoliv změny v naší škole, vás budeme neprodleně informovat. Nadále platí, že budete-li cokoliv
potřebovat, obraťte se na vedení školy.
Děkuji všem učitelům a provozním pracovníkům za velmi
dobrou práci během 1. pololetí. Děkuji rodičům a veřejnosti
za podporu školy. Nezapomeňme, že velikonoční prázdniny proběhnou ve čtvrtek dne 14. 4. 2022. V úterý dne
18. 4. 2022 se opět sejdeme ve škole.
Jménem všech pracovníků školy vám přeji krásné
prožití velikonočních svátků, klid a mír.
Dětem přeji hodně sluníčka a krásné jaro s bohatou pomlázkou.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy

Mateřská škola Nikolčice
Vážení a milí čtenáři, tak nějak už si pomalu zvykáme
na stále přítomnou hrozbu COVID-19, kvůli které jsme
v listopadu 2021 museli jít do karantény a MŠ Nikolčice
uzavřít. Bohužel ani v novém roce 2022 jsme se tomu nevyhnuli. Mateřská školka Nikolčice byla uzavřena od pátku
11. 2. 2022 do úterý 15. 2. 2022. Ani Mateřská školka Diváky se karanténním opatřením nevyhnula a díky pozitivně testovanému dítku, byla školka uzavřena v pátek
11. 2. 2022. Snažíme se maximálně zodpovědně postupovat, ať už při testování zaměstnanců, tak i trasování
rizikových kontaktů. Pravidla se neustále mění a tato
doba pandemie nás naučila rychle, flexibilně reagovat
a vnímat změny. Určitě nebudu mluvit jen za sebe, když napíši, že už jsme z této doby unaveni a vyhlížíme lepší zítřky.
Pozitivní náladou nás nabíjí sluníčko a pozvolna přicházející jaro s postupným rozvolňováním. S dětmi ze školky
chodíme na vycházky a trénujeme tak správné a bezpečné chování dětí v různých dopravních situacích, ale také
v přírodě, kam chodíme nejraději.
Stejně, jako v loňském školním roce, tak ani letos nemohlo
z důvodu covidové pandemie proběhnout veřejné vystoupení dětí naší školky a ani rozsvícení vánočního stromu
nebylo veřejné. Mohli jste však slyšet alespoň nahrávku
zpívajících dětí v místním rozhlase. Na webových stránkách naší školy je k vidění video s názvem: Vánoční zpívání
a také video s názvem: Tříkrálové koledování, které promítal pan MUDr. P. Šácha v klubovně, za což mu děkujeme.
Věříme, že postupné rozvolňování nám umožní alespoň
vystoupení, které bývalo zpravidla v květnu ke Dni matek.
11
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V lednu jsme ve školce Diváky i Nikolčice zorganizovali preventivní screeningové vyšetření zraku. Paní Mgr. Andrea
Košťálová (Jeřábková) – ortoptista a optometrista svým
vlídným přístupem vyšetřila zrak všem dětem, jejichž rodiče projevili zájem.
V měsíci lednu jsme pro starší děti z MŠ uspořádali v budově ZŠ Nikolčice projektový den s názvem: Robotika.
Téma projektového dne bylo zvoleno na míru věkové skupině dětí. Cílem bylo rozšířit povědomí o ICT technice
a robotizaci, která je již nedílnou součástí dnešní doby.
A to se nám díky tomuto dnu povedlo. Formou hry, prací
s tablety, ale i s Bee-boty se chlapci i dívky učili základům
programování a uvědomili si nejen budoucnost, ale i důležitost tohoto odvětví.
ZŠ a MŠ Nikolčice přísp. org. se zapojila do projektu:
Odrazy – obrazy křídel, díky kterému jsme získali krásný
atlas ptáků. Projekt bude završen výstavou prací v Ekocentru Trkmanka a naše účast bude ohodnocena dalekohledem na pozorování ptáků. Projekt je zaměřen na environmentální a estetickou výchovu, jehož cílem je rozšířit
povědomí o prospěšnosti ochrany ptactva a o jeho kráse.
Blíží se zápis do 1. ročníku ZŠ, který je naplánován
na 6. 4. 2022 v ZŠ Nikolčice a 7. 4. 2022 v ZŠ Diváky.
V MŠ Nikolčice je letos 8 předškoláků a v MŠ Diváky jsou
4 předškoláci.
Zápis do první třídy je pro děti velký den a my po celý
školní rok připravujeme předškoláky k tomu, aby se jim
ve škole líbilo. Snažíme se, aby děti uměly vše, co mají umět
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a v první třídě pak nebyly ve stresu a učení je bavilo. Proto také ve školce pořádáme projektové dny: Škola na nečisto, kde děti seznamujeme s komunikační platformou
Teams, díky které se děti on-line potkají se svými budoucími spolužáky z MŠ Diváky. Před samotným zápisem
do první třídy proběhne pro zájemce bezplatný mini kroužek Předškoláček, kde si předškolní děti v doprovodu
rodičů zahrají na školu.
Zápis do MŠ je naplánován na 10. 5. 2022 v MŠ Nikolčice a 11. 5. 2022 v MŠ Diváky. V loňském roce proběhl
zápis do MŠ bez přítomnosti veřejnosti. V letošním roce
díky rozvolňování je vidina jiná. Snad se budou moci děti
přijít podívat osobně do školky a potkat se s paní učitelkami, seznámit se s prostředím a pohrát si. Díky zápisu
na dálku jsme v loňském roce registrovali velké množství žádostí, mezi nimiž se objevovali i žadatelé z okolních
vesnic. Děti do mateřské školy přijímáme podle získaných
bodů dle stanovených kritérií.
Blížící se zápis do MŠ Nikolčice nás nenechává klidnými, a proto proběhlo jednání s p. starostou K. Rainetem
na tuto tématiku. MŠ Nikolčice od zřizovatele dostala
udělenou výjimku dle §23 zákona 561/2004 v platném
znění – zvýšení naplněnosti v mateřské škole na 28 dětí
na školní rok 2022/2023.
Závěrem Vám čtenářům obecního zpravodaje chci popřát
hlavně zdraví a optimistický výhled do dalších dnů.
zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání
Ing. Petra Vávrová
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Školní družina a Školní klub
S příchodem nového roku nás ve školní družině na začátku měsíce ledna přivítal skladatel Leoš Janáček svými
Příhodami lišky Bystroušky. Dne 5.1. proběhla soutěž
o „pexesového krále“, dále dne 12.1. proběhlo velmi oblíbené „čajové odpoledne s pohádkou“, děti si přinesly své
oblíbené čaje a pohádkové knihy. Akce se zdařila, děti si
ji velmi užily. V tříkrálovém tvoření si děti vyrobily královskou korunu. Nechybělo povídání a krátké shlédnutí
dokumentu „Jak se staráme o zvířátka v zimě“.

Březen jsme začaly s naším hudebním skladatelem Karlem
Svobodou a jeho nejznámějším muzikálem Drákula, dalším
v pořadí je např. Noc na Karlštejně, Monte Cristo, Golem.

Ani v únoru jsme nezaháleli. Protože máme letošní zaměření na hudbu, pokračujeme dál, a to s hudebním skladatelem Georgem Bizetem a jeho nejznámější operou Carmen.
Na Youtubu děti zhlédly ukázku opery Carmen a podle fantazie si namalovaly Carmen-tanečnici. Hned na začátku
měsíce proběhl Projektový týden „Maškaráda“. V tomto
týdnu si děti vyráběly masky na dětský maškarní ples, které
využily při karnevalovém rejdění. Dne 9. 2. proběhla soutěž v piškvorkách, kde se ukázalo, kdo má tvz. „pod čepicí“
a dokáže chytrým tahem křížkem totálně zablokovat soupeře. Děti projevily zdravého soutěživého ducha a rovněž hru fair play. Nechybělo vyhlášení nejlepšího hráče – pasovaného na „piškvorkového krále“. Dále nás
čekalo školní kolo Superstar ŠD, soutěžilo se ve zpěvu,
hře na flétnu, hře na dětské klávesy. Musím přiznat, že jsem
byla velmi mile překvapena a potěšena, protože se zapojily úplně všechny děti, které v oddělení jsou. Odměnou jim
byl, za perfektní výkon, udělen certifikát Superstar ŠD ZŠ
Diváky a deseti nejlepším udělena zlatá medaile. A protože je v únoru také svátek sv. Valentýna, neopomenuly
děti vytvořit „zamilované“ přáníčko pro rodiče.

a protože je Březen-Měsíc knihy, je celý měsíc propojený
s akcí – Kniha je můj kamarád.

ŠD Nikolčice

Jana Vacenovská – vychovatelka
Co nás čeká:
V měsíci březnu proběhne „Světový den básní“, v rámci
spolupráce s obecní knihovnou v Divákách i v Nikolčicích
návštěva knihovny, vydáme se po stopách bratří Mrštíků,

V dubnu nás čeká opět akce „Ukliďme Česko“, do které jsem
naši školní družinu opět přihlásila. Budeme uklízet cestu
k Nikolčickému rybníku. Dále budou probíhat Velikonoční dílničky, Den matek a navážeme kulturní spolupráci
s obci Nikolčice (Vítání občánků).
I nadále pokračujeme v projektu Celé Česko čte dětem
a pro radost se některé děti učí hrát na zobcovou flétnu.
Školní klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. 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. Děti ve školním klubu využívají
prostory svých tříd.
Ilona Honzíková – vedoucí vychovatelka

ŠD Diváky
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LIDOVÁ TVORBA NIKOLČIC V HISTORII A SOUČASNOSTI
V zimních měsících ´doby covidové´ nebyly vhodné podmínky ke společenským aktivitám. V klubovně ale vznikl prostor pro výstavy, které si vzaly za cíl objevit lidovou uměleckou tvorbu občanů. Ve své podstatě se rozjel
– projekt historie kulturní činnosti a lidové tvorby nikolčických občanů.
V minulých staletích neměli občané možnosti sledovat
kulturní dění, která se odehrávala ve velkých městech jako
ve Vídní, Brně, Praze, a tak se nositeli kultury stávali učitelé, faráři a starostové. Lidé se bavili tradičními lidovými
zábavami, z nichž mnohé přetrvávají dodnes. Svou roli
sehrávaly různé spolky, jako spolek hasičů, myslivců, včelařů, vinařů, čtenářů… S rozvojem a stavbou silnic a později železnice se našincům otevírala cesta jezdit do nejbližších měst: Hustopečí, Židlochovic, Klobouk. Navštěvovali
trhy, jezdili do úřadů, k soudu, notáři apod. Ale v kronice
se nedozvíme o nějaké konkrétní kulturní aktivitě. Kolem
roku 1885 byl v Boleradicích (Polehradicích) ustaven pěvecký spolek Cyrilská jednota, jejím sbormistrem byl tamní
farář Toufar, funkci sbormistra o jedenáct let později převzal učitel Hladký. Kromě zpěvu tento spolek rozvíjel aktivitu ochotnického divadla.

Učitel Jan Dostál
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Podle tohoto trendu ustanovil 1904 v Nikolčicích Cyrilskou jednotu učitel František Císař. Jeho pokračovatelem
byl učitel František Kloupar.
Ale utvořme si obraz té doby. Na škole učila také Klementina Preisová, ve školní radě byl předsedou Antonín Helma,
katolickým farářem byl Alois Koudelka, který sám o sobě
byl velkým učencem a nositelem kultury, autorem mnoha knih, článků, jež publikoval v mnohých časopisech, byl
překladatelem, protože mluvil mnoha jazyky. Také spolupracoval se známým křepickým učitelem, Antonínem
Coufalíkem. Evangelickým farářem byl Viktor Opočenský,
za jeho působení byla postavena fara a věž kostela. Starostou byl František Strouhal z č. 30. Prvním radním byl
Jan Bedřich z č. 64 a druhým radním Jan Bartoněk.
Svět se otevíral
Na světové výstavě v Paříži byl poprvé použit termín televize a byl vyroben první automobil s volantem. V Židlochovicích byla postavena (r. 1901) úzkokolejka, ta vedla od cukrovaru až na Nový Dvůr. Naši bažantnici navštívil španělský
král Alfons. Na německé technice v Brně vyučoval rodák
z ND, profesor Antonín Rzehak. V sousedních Divákách
působili bratři Mrštíkové.

V. Vozdecký a nástroje
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Z výtěžku si spolek pořídil harmonium a začala se významně rozvíjet aktivita ochotnického divadla. V obci již byla
známá Nikolčická kapela Františka Stejskala.
Učitel Jan Dostál byl znám coby nikolčický sběratel textů
písní, měl jich ve sbírce asi 200. Třicet z nich poslal r. 1907
Leoši Janáčkovi, zda by je mohl použít pro svou tvorbu.
Po ukončení I. světové války se v obci zrodila aktivita dvou
spolků: Sokol a Orel, kromě cvičení se věnovaly ochotnickému divadlu a je pozoruhodné, že oba spolky v tak malé
obci každým rokem nacvičily až pět divadelních her.

Výstava paní Věry Oujeské
Do Nikolčic nastoupil nový ředitel Josef Hájek, Jan Dostál a František Kloupar. Faráře Koudelku vystřídal farář
Msgre. František Adamec, další učenec a světoznámá
osobnost, kterého znala každá vědecká včelařská instituce světa.
Začátek dvacátého století byl tedy ve znamení rozvoje kulturních aktivit. Zmíněný spolek Cyrilská jednota se uchytil
a kromě pěveckého sboru v katolickém kostele měl aktivitu v organizování besed, osvětových přednášek a recitací.

R. 1927 byla založena obecní kronika, vedl ji František
Kloupar, a tak máme od té doby slušný přehled událostí
a kulturních aktivit.
Blíže o projektu
Zmíněný projekt jsme letos zahájili
• přehledem uměleckých výtvorů žáků, studentů, dospělých, umělců učitelů: Františka Kloupara, Jana Dostála,
Josefa Černého, MENU. Vystavujeme v klubovně kopie, ale to nevadí. Bylo by škoda, aby zůstaly nepoznány
v archivu.
• Také byly vystaveny soudobé ruční řezbářské výtvory
Ing. Vlastimila Vozdeckého, který vytvořil kolekci dřevě-

Kapela Františka Stejskala
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ných plastik, ztvárňujících stará řemesla a zaznamenávajících život na vsi.
• V únoru proběhla výstava ručně vyřezávaných výrobků
ze dřeva p. Miloslava Matýška (z č. 231), se zaměřením
na myslivost. Fotograficky byla zachycena jeho tvůrčí
aktivita i ukázky z myslivosti v Nikolčicích. Akci navštívili také žáci ŽŠ a s panem Matýškem měli možnost živě
o jeho činnosti besedovat.
• Návštěvníci knihovny a klubovny měli možnost si prohlédnout výstavu obrazů a keramiky paní Oujeské,
nově k nám přistěhované.
• Bude následovat přehled událostí ze života Nikolčic
v roce 2021 a bude představena nová koncepce kroniky Nikolčic.

A stále je prezentována nová kniha, kterou je možné zakoupit na Obecním úřadě v úřední dny za 750 Kč :

NIKOLČICE – HISTORIE V DATECH
A SOUVISLOSTECH
Snad bude tento rok příznivější pro kulturní dění v obci
a také v klubovně budou představovány další objevené
lidové tvořivosti našich občanů. Na to se těšíme!
Dr. P. Šácha

Budečák
Úryvek z historie včelařství v Nikolčicích
Je úl, který byl nazván podle místa svého vzniku v Kolči pod staroslavnou
Budčí – „Budečák“. Zásuvným okénkem je možno plodiště i medník zúžit.
V medníku je rovněž česno, kterým mohou vylétat trubci. Plodisková přepážka je opatřena mateří mřížkou.
U školy v ohradě u potoka stál úl Budečák se včelstvem v nepříliš dobrém stavu. Učitel Miloš Strouhal započal a nově nastoupený učitel J. Černý uskutečnil se svými žáky obnovu včelstva. Předseda MNV Jaroslav Bystřický nechal
navozit cihly, okna a dveře z bouračky, přidal nějaký písek, vápno a cement
a společné dílo začalo. Během jara 1962 byly hotovy i omítky a vazba z kulatiny, o prázdninách stavební podnik pokryl střechu vlnitým eternitem.
Budečák se stal základem pro vznik včelařského kroužku žáků.
Kroužek se postupně stabilizoval a jeho činnost se stávala systematičtější.
Josef Černý se svými žáky Rosťou Machalou, Zdeňkem Otřísalem a Hynkem Nečasem si vyrobili vlastní úly. Rosťa Machala si později pořídil i další
úly. Nějaký vandal mu však zanedlouho včelín zapálil a Rosťa už znovu včelařit nezačal. Rovněž Zdeněk ani Hynek se do včelaření nepustili. Pro další
ročníky si kroužek obstaral hotové starší úly, pomohl jim v tom OV ČSV.
V šedesátých letech vyšli z Nikolčic, Divák a Křepic tito pozdější včelaři:
Václav Brychta, Josef Strouhal, bratří Ryšaví, Vlastimil Böhm, Alois Matý16
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šek, Jiří Bezděk, Václav Vintrlík, František Partyka a další.
(J. Černý)
1995
Včelaři měli vynikající úrodu nad 50 kg medu.
Mladí včelaři z Nikolčic reprezentovali okres Břeclav
na setkání mladých českých a slovenských včelařů v Lednici. Naše družstvo však nebylo kompletní, velmi šikovný
deváťák Josef Rouzek se nedostavil, ale i tak šesťáci David
Svoboda a Petr Vozdecký obstáli. Byli jediným kroužkem
z Moravy. Oba zmínění hoši už tehdy vlastnili svá včelstva
a byli nejmladšími členy naší základní organizace.

mu kolegovi Radimu Šebestovi.
Školní včelín sloužil až do roku 1995, ustoupil plánované
moderní učebně v přírodě, k jejíž realizaci však nakonec nedošlo poté, když byl v učebním plánu ZŠ v devadesátých letech postupně snižován počet hodin pracovního vyučování.
Sepsáno Mgr. J. Černým 31. 12. 2001.
Celkově rapidně ubývá včelařů, v obchodech med nechtějí,
včelaři si vlastně včelaří jen sami pro sebe.
Dr. P. Šácha
Otázka pro pamětníky:
Existuje obrázek, který by ukazoval původní školní včelín?

Josef Černý odchází do důchodu a předává kroužek mladé-

MYSLIVCI
Milí spoluobčané,
s blížícím se dnem jarní rovnodennosti se prodlužuje délka
dne a pozvolna se probouzí i příroda kolem nás. Letošní
zima svými teplotami nevybočila s dlouhodobého charakteru mírných zim. Proto ji zvěř překonala bez vážnějších úhynů. K dobré kondici přispělo i včasné a pravidelné přikrmování. O početních stavech jsme se přesvědčili
při pravidelném sčítání. Letos bylo stanoveno na 26. února a jeho výsledky pak slouží jako podklad pro myslivecké

plánování. Kromě lovu se naši členové věnují i zlepšování úživnosti honitby a péči o krajinu. V sobotu 12. března
jsme provedli pravidelnou úklidovou akci v okolí Nikolčic.
Během let, kdy tento úklid provádíme, máme již vytipovaná místa, která je potřeba „vyčistit“. Hodnocení právě
končícího mysliveckého roku a plány na ten nadcházející
probereme na slavnostní výroční členské schůzi, která se
uskuteční 2. dubna v Nikolčicích.
Myslivecký hospodář.
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PORADNA BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ

Poradci Bílého kruhu bezpečí mohou nyní přijet až za vámi
Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí obětem trestných činů, pozůstalým i svědkům trestných
činů. A od loňského roku dokonce není vázaná na prostory brněnské poradny. Díky tomu, že pro svou činnosti získala vozidlo, mohou poradci z Brna vyjet za klienty
i mimo své domovské město.
Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc
na brněnskou poradnu Bílého kruhu bezpečí žije v Brně
či okolí. Je však samozřejmé, že oběťmi se stávají i lidé
mimo tuto oblast. A pokud nebydlí v dojezdové vzdálenosti
od Brna nebo je pro ně zkrátka nemožné na pobočku přijít, zůstávali až do nynějška odkázáni pouze na naši bezplatnou non-stop linku pro oběti na čísle 116 006. Změnu
v této situaci přináší právě mobilní poradna. Díky ní se nyní
právní a psychologická pomoc může dostat do kteréhokoli kouta Jihomoravského kraje.

Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti
ublížení na zdraví, týrání, vydírání, znásilnění, porušování domovní svobody, loupeže, podvodu, krádeže a mnohých dalších trestných činů. Poradci jim nabídnou především konzultaci, při které vyslechnou konkrétní příběh
a poskytnou právní informace a psychickou podporu. Poradci pracují bezplatně a konzultace jsou diskrétní. Setkat se s právníkem a psychologem může klient prakticky
na jakémkoli místě, a to i v mobilní poradně samotné.
Je vybavena tak, aby konzultaci bylo možné vést přímo
uvnitř. Klient tedy nemusí uvádět svou adresu pro to, aby si
poradce k sobě zavolal.
Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání na kontaktní telefonní
číslo 732 842 664. Pracovnice bílého kruhu pak s volajícím domluví vše potřebné a dohodne konkrétní podobu
a možnosti konzultace. Díky mobilní poradně již není domluva vázaná pouze na konzultační hodiny brněnské pobočky, tzn. čas konzultace je domluven dle možností klienta. Přijít však stále může klient i osobně, a to každé úterý
či čtvrtek. I v takovém případě je však lepší se objednat
na uvedeném mobilním telefonním čísle.
V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí kontaktovat.
www.bkb.cz
e-mail: bkb.brno@bkb.cz
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Stárci ročníku 2004 Vás zvou po 2 letech
na tradiční Májovou zábavu, která se bude konat 21. května 2022
před naším kulturním domem. K tanci a poslechu
Vám bude hrát DH Lácaranka.
Těšíme se, až si s Vámi se všemi zatancujeme.
~ Stárci ~
Mirek Mikáč & Lucie Rabovská
Erik Pulkrábek & Veronika Figurová
David Pulkrábek & Kateřina Pleskačová
Roman Kopřiva & Karolína Zelinková
Vojtěch Rabovský & Klára Hanáková
Ondřej Trešek & Julie Nečasová
Martin Matýšek & Daniela Hlaváčková
Pavel Vlach & Natálie Filípková
~ Sklepník ~
Ondřej Ambros

