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NIKOLČICK Ý Č A SOPIS

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jaro nám konečně přineslo uvolnění od koronaviru a již
se nemusíme obtěžovat s rouškami a dalšími omezeními
a také děti se konečně dočkají prázdnin.
Dětí nám k naší radosti přibývá – k zápisu do naší mateřské školy se jich dostavilo osmnáct. Proto jsme spolu s paní
ředitelkou základní a mateřské školy Mgr. Jitkou Gebauerovou jednali s hygienou a odborem školství Jihomoravského
kraje o otevření třídy předškoláků v budově základní školy
(místo družiny, ta bude přemístěna jinam). Vše se podařilo
úspěšně vyřešit a od září 2022 se otevře třída předškoláků
v budově základní školy. Tím budeme moci vyhovět všem
rodičům, kteří žádali o přijetí svých dětí do naší mateřské
školy.

Jak jsem Vás informoval již v minulém čísle našeho časopisu, obec a další subjekty poskytují ubytování devatenácti
ukrajinským uprchlíkům. Šest ukrajinských dětí se úspěšně zapojilo do vyučování v základní škole a od září čtyři děti
nastoupí do mateřské školy v Nikolčicích.
Přeji odcházejícím deváťákům splněná očekávání v nových
školách či učilištích. Dětem, učitelům a ostatním zaměstnancům ZŠ a MŠ Nikolčice přeji příjemný prázdninový odpočinek a načerpání nových sil na další školní rok.
Všem občanům přeji příjemné a pohodové léto.
Karel Rainet,
starosta obce

Z RADNICE

Stavba chodníků směrem na Šitbořice
Pomalu se nám chýlí ke konci největší letošní akce – výstavba nových chodníků. Jsou s ní spojeny omezení dopravy,
ale ty brzy skončí a bude tak výrazně zlepšena bezpečnost
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chodců už od mostku u základní školy až na konec obce
směrem na Šitbořice.
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Parkovací stání u dětského hřiště
Vzhledem k nedostatku parkovacích ploch u dětského hřiště bylo vybudováno parkovací stání pro pět vozidel podél
dětského hřiště „Na Majerách“. Náklady na vybudování či-

nily 73 150 Kč bez DPH. Teď již zbývá jen dokončit oplocení
hřiště.

Hřiště „U Hagácek“
Vzhledem k havarijnímu stavu herních prvků došlo k jejich
výměně. Už nebude ohrožena bezpečnost dětí na hřišti.
Celková cena nových prvků je 34 851 Kč bez DPH.
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Knihovna

UPOZORNĚNÍ

Naše knihovna má nová okna. V rámci úspor nákladů na
vytápění jsme vyměnili okna v knihovně s celkovým nákladem 49 507 Kč bez DPH.

Znovu upozorňujeme, že majitelé psů jsou povinni mít
svého pejska na vodítku a jsou povinni po něm uklízet
jeho exkrementy.

Cvičení Armády České republiky
Na základě dohody obce Nikolčice a Armádou České
republiky proběhly ve čtvrtek 2. června 2022 v katastru
obce v lokalitě „Nivky“ cvičné seskoky parašutistů české

armády. Na zajímavou událost se došlo podívat mnoho
občanů z naší obce i ze Šitbořic. Seskoky viděli i žáci ze ZŠ
Nikolčice.

Čištění odpadních vod
Zastupitelstvo obce Nikolčice na svém zasedání dne
8. 6. 2022 schválilo novou cenu pro dopravu a manipulaci
ve výši 750 Kč včt. DPH, a to od 1. 7. 2022. Celková cena za
čištění odpadních vod se tedy bude skládat z ceny za dopravu
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a manipulaci a přefakturace od Vodovodů a kanalizací
Břeclav. Platba se proto provádí až po obdržení faktury od
Obce Nikolčice.
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Den matek

V neděli 8. května 2022 jsme oslavili v kulturním domě v Nikolčicích Den matek. Pro naše maminky, babičky a prababičky si nacvičily děti z mateřské školy krásné vystoupení.
Žáci ze základní školy si připravili pásmo básniček a písniček kde zpívali a recitovali našim maminkám.

Děkujeme všem dětem za krásné vystoupení a všem pedagogům MŠ a ZŠ za přípravu krásného nedělního odpoledne
a ještě jednou vše nejlepší našim maminkám..
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VOLBY 2022
V dubnu 2022 stanovil prezident republiky Miloš Zeman
termín voleb do zastupitelstev obcí na pátek 23. a sobotu
24. září. Volby probíhají v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu
od 8:00 do 14:00. Řídí se zákonem č. 491/2001 Sb.
Aktivní volební právo
Právo volit mají po dovršení 18. roku věku občané České
republiky a občané Evropské unie s pobytem na nejméně
90 dnů. Tito získali právo hlasovat na základě mezinárodní

úmluvy, kterou je Česká republika vázána.
Volit lze pouze v té obci (a případně městské části či
městském obvodu), v němž je volič přihlášen k trvalému
pobytu. Pro tyto volby se nevydává voličský průkaz.
Volby v Nikolčicích budou probíhat na obecním úřadě
v zasedací místnosti.

KULTURA

Velikonoční strom
Jaro 2022
Jaro a Velikonoce jsou spojené s probouzením přírody,
energií a barvami. A proto jsme se pokusili vyzdobit velikonočními vajíčky ještě ospalý strom uprostřed návsi. Všem
moc děkujeme za výzdobu. Výzdobu na stromech doplnily
žáci ze ZŠ Nikolčice.
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Vítání občánků
10. dubna 2022 proběhlo
Vítání občánků. Jsme velice
potěšeni, že jsme mohli uvítat čtyři nové Hrčánky. Konkrétně naše pozvání přijali
rodiče Jana Olivera Poláka,

Jakuba Hlaváčka, Samuela Jelínka a Tomáše Vaverky. Také
musíme pochválit děti ze Základní školy, které si připravily
nádherný pěvecký a recitační program. Všem moc děkujeme za účast.

Plánované akce
V sobotu 10. září 2022 se uskuteční již tradiční „Guláš cup“,
v areálu fotbalového hřiště 1FK Družstevník Nikolčice.
Registraci můžete provést na emailu
nikolcice.gulas@seznam.cz
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Babské hody 2022

V sobotu 18. června jsme opět po dvouleté odmlce mohly na
sebe obléci kroj a vyjít do průvodu. Dopoledne proběhlo tradiční zvaní po dědině. Tentokrát do kroku hrály dvě harmonikářky a po vesnici nás provázeli sklepníci Vašek a Milan.
V 17 hodin jsme vyšly průvodem od Obecního hostince a za
doprovodu kapely Sokolky jsme přišly na parket u Kulturní-
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ho domu. Udělením hodového práva panem starostou byly
babské hody zahájeny. Počasí nám přálo, všichni jsme se
dobře bavili a užili jsme si i půlnoční překvapení.
Děkujeme za Vaši přízeň a už nyní se těšíme na Babské
hody 2023.
Za baby, stárka Lenka
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Z NAŠÍ KNIHOVNY
Venku nás hřeje letní sluníčko, sem tam zaprší. V zimě
jste se chodili do knihovny zahřát, nyní se můžete v jejich
prostorách pěkně zchladit. V knihovně máme nová okna,
chtěla bych tímto poděkovat zaměstnancům obce za pomoc
a následný úklid. A co se událo v jarních měsících?
Pokračovaly akce pro malé děti s rodiči. Setkání už se stala tradicí, snažíme se scházet pravidelně jednou měsíčně.
V dubnu jsme si přečetli knížku Čáp, následovala hra Čáp
ztratil čepičku a nakonec si děti vyrobily čapí hnízdo s těmito opeřenci. Další měsíc jsme četli pohádku Jak včelička
zachránila králíčka. Děti si zahrály na pilné včeličky a na
kytičkách sbíraly pylová zrnka. Nakonec s nimi domů jedna včelička odletěla, byla vyrobená z ruličky od toaletního
papíru. To už nás v knihovně bylo skoro třicet a opravdu
to tam bzučelo jako v úle. V červnu nás čeká čtení z knížky
Jak se medvídkovi nechtělo do postýlky. Chtěla bych tímto
pozvat i ostatní rodiče s dětmi, aby se do knihovny za námi
přišli podívat. Tato setkání by mohla pokračovat i o letních
prázdninách.
V březnu přišly do knihovny děti z družiny. Po krátkém čtení následovalo malé tvoření.
Měsíc duben jsme zahájili Nocí s Andersenem. Děti si vyslechly úryvky ze života H. Ch. Andersena, poslechly si pohádku Císařovy nové šaty, která poprvé vyšla před 185 lety.
Dozvěděly se o zvonku zeleném, který se stal ptákem roku
2022 a na závěr je čekala stezka odvahy s úkoly.

Před Velikonocemi do knihovny ještě přišly děti z MŠ, aby
si poslechly příběh o pejskovi, malé čtyřnohé kamarády si
poskládaly a nakonec si každý jednoho i odnesl domů. Samozřejmě jen vyrobeného z papíru.
V období Velikonoc jste v knihovně mohli zhlédnout výstavu kraslic ze všech koutů naší republiky.
Protože se čím dál víc v knihovně potkávám s malými dětmi, obohatili jsme výpůjční fond o nové dětské knížky a taky
o Albi tužku s naučnými knihami.
Naše knihovna se opět zapojila do projektu Jižní Morava
čte, který spolufinancuje Jihomoravský kraj. Na podzim
nás čekají výstavky a také snad vyjde beseda pro děti s paní
spisovatelkou Lenkou Rožnovskou. Děti se budou moci
v rámci tohoto projektu zapojit do soutěže, letos je téma Co
vypráví voda. Už se moc těším na jejich výtvarné i literární
práce a opět mohou zazářit i v kategorii volná tvorba.
Během prázdnin bude knihovna otevřená vždy v úterý v sudém týdnu od 16. do 19. hodin. Po domluvě se mohou konat
akce pro děti, sledujte facebook Hrčánku. Otvírací doba
bude vyvěšena na dveřích knihovny. V případě změny proběhne hlášení místním rozhlasem.
Všem přeji krásné slunečné letní dny, dětem dlouhé prázdniny a těším se na Vaši návštěvu v knihovně.
Michaela Rabovská
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení občané, přátelé školy,

programu.

čas nám stále chvátá kupředu a my za sebou máme poslední
část školního roku 2021/2022. Jako již tradičně Vás budu
informovat o dění v naší škole za uplynulé období. Po zrušení veškerých proticovidových opatření se všichni navrátili
zpět k normálnímu životu. Překvapila nás nečekaná situace
ve světě, která se dotkla i oblasti školství. Také v naší škole od poloviny dubna se vzdělává 6 žáků z Ukrajiny. V době
adaptačního období jsme se postupně poznávali a v současné době jsou tito žáci již plně začleněni do vzdělávacího
procesu. V průběhu výuky žáci navštěvují speciální hodiny
českého jazyka, kde dochází k upevňování a zlepšování komunikace v českém jazyce.

Hned v následujícím týdnu jsme pozvali žáky z okolních
partnerských škol a uspořádali pro ně pěveckou soutěž Nikolčickou lyru. Zúčastnili se jí vybraní žáci prvního stupně
ze ZŠ Křepice, ZŠ Velké Němčice, ZŠ Boleradice a ZŠ Těšany. Byli jsme rádi, že jsme po delší prodlevě mohli opět uspořádat setkání s dalšími školami. V půlce května byl vyhlášen
také sběr starého papíru.

Po uvolnění opatření jsme postupně začleňovali plánované
aktivity do dění naší školy.
Měsíc duben se v naší škole odehrával ve znamení bezpečnosti. Celý měsíc jsme se věnovali problematice bezpečnosti
silničního provozu. Žáci navštívili dopravní hřiště v Hustopečích, a tak si mohli vyzkoušet znalosti z teoretické přípravy v praxi. V 1. aprílový den jsme pak na podporu lidí
s Downovým syndromem vyhlásili Ponožkový den. V březnu a dubnu byly připraveny pro žáky pohybové aktivity,
jako např. Velkoněmčická laťka či plavecký výcvikový kurz .
V rámci podpory čtenářské gramotnosti proběhla recitační
soutěž Němčický Pegásek a školní kola v recitaci. Před Velikonocemi jsme pořádali výchovný koncert ve spolupráci
s manželi Šáchovými. Děkujeme jim tímto za spolupráci, ke
které dochází pravidelně. V rámci velikonočních svátků si
třídní učitelé pro žáky připravili velikonoční dílny.
Dne 24. 4. jsme společně oslavili Den Země. Program připravili žáci 9. ročníku pod vedením svého třídního učitele.
Měsíc bezpečnosti jsme završili 5. 5., kdy se vybraní žáci
účastnili dopravní soutěže v Hustopečích. Umístili se na
krásném 3. místě a postoupili do okresního kola. Těmto
žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Důležitou událostí byl 6. duben 2022, kdy se konal zápis do
prvního ročníku ZŠ v Nikolčicích a o den později probíhal
v Divákách. K zápisu přišlo 13 předškoláků. Tři předškoláci
zažádali o odklad, 10 předškoláků bylo přijato. Těšíme se na
prvňáčky v novém školním roce 2022/2023 a jejich rodiče
zveme na informativní schůzku, která se koná 23. 6. 2022
v 15:30 v budově ZŠ Nikolčice.
8. 5. jsme oslavili v kulturním domě v Nikolčicích Den matek, kde naši žáci zpívali a recitovali a tím všem maminkám,
babičkám a tetičkám poděkovali. Sestřih z toho dne můžete
zhlédnout přes odkaz na webových stránkách školy. Strávili jsme velmi pěkné, společně strávené nedělní odpoledne.
Děkuji všem pedagogům MŠ a ZŠ za přípravu krásného

Konec května se nesl ve znamení školního výletu. Tentokrát
se žáci 5.–9. třídy 26. 5. vydali na Macochu. Program měli
opravdu bohatý a dobrodružný, od prohlídky jeskyně až po
jízdu lodičkami. Počasí v tento den bylo naprosto optimální, a tak není divu, že ohlasy z takto vydařeného výletu jsou
více než pozitivní. V pondělí 30. 5. proběhlo fotografování
tříd, a tak budou mít všichni upomínku na uplynulý školní
rok. V posledním květnovém dni nás navštívila Policie ČR
se svým preventivním programem pro 3., 4. a 9. třídu.
Po celý školní rok probíhala oblíbená aktivita hodiny anglického jazyky s rodilým mluvčím ve 3. – 9. ročníku. V této
aktivitě budeme pokračovat i v příštím školním roce.
Den dětí jsme oslavili muzikoterapií s úžasným interaktivním programem „Dostaň se do rytmu!“ Program vedl pan
Jiří Bouda ze skupiny Denbaya se svými bubny djembe, na
které si žáci pod jeho vedením také zabubnovali.
Dne 2.6. nás čekala výprava nad Nikolčice na oblast „Nivky“, kde proběhlo cvičení parašutistů armády ČR. Mezi parašutisty byl i tatínek naší žákyně. Nadšení z toho, že jsme
mohli být svědky takovéhoto cvičení, bylo veliké.
Dne 7.6. a 10.6. proběhl pro žáky 1.st. workshop enviromentální výchovy ve spolupráci s JMK. Žáci 3.-5. ročníku se zúčastnili florbalového turnaje, který pořádala ZŠ Klobouky.
V tomto turnaji jsme obsadili krásné 2. místo. Gratulujeme.
Dne 9.6. se zúčastnilo vedení školy oslav 90. výročí založení
partnerské školy v Dolních Zelenicích. Celé setkání s přáteli
ze Slovenska proběhlo v přátelském duchu. V rámci tohoto
setkání jsme společně naplánovali sportovní hry, které se
v Dolních Zelenicích budou konat v roce 2023.
Dne 15. a 16.6. žáci 9. ročníku svou školní docházku završili ročníkovými pracemi, které prezentovatovali v zasedací
místnosti v Nikolčicích.
Dne 20. 6. žáci 2. st. navštívili v místní lidové knihovně výstavu obrazů p. Dostálové, která si pro žáky připravila i výklad.
Pro všechny žáky ve středu dne 22. 6. připravujeme sportovní den. Zveme tímto rodiče i veřejnost.
Dne 27. 6. se ještě vydají žáci 1.–4. třídy na školní výlet do
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Zoo Hodonín a na plavbu lodí. Poslední dny před ukončením školního roku budou žáci se svými třídními učiteli.
Poslední červnový den připadne na čtvrtek. Slavnostně
ukončíme uplynulý školní rok a žákům rozdáme vysvědčení. Slavnostně se rozloučíme se žáky 9. ročníku. Žáky
5. ročníku budeme pasovat na 2. stupeň. Vyhodnotíme
nejlepší žáky ve vzdělávání, nejlepší žáky sběrových aktivit
a nejaktivnější třídu žákovského parlamentu. Poté se rozejdeme vstříc novým zážitkům, které na nás čekají o letních
prázdninách.
Rádi bychom vás seznámili i s umístěním žáků 9. ročníku
(celkem 23) na střední školy a střední odborná učiliště.
I letos dosáhli žáci dobrých výsledků a ve většině případů se
již po 1. kole přijímacích zkoušek dostali na školy, které si
vybrali.
Střední odborná učiliště, celkem 8 žáků
SOŠ a SOU Hustopeče (strojní mechanik ) 4 žáci
SOŠ a SOU Hustopeče ( elektrikář silnoproud) 1 žák
SŠ Brno, Charbulova ( kadeřnice) 1 žákyně
SOU tradičních řemesel Brno,Bosonohy ( truhlář) 1 žák
SŠ Brno, Olomoucká( puškař) 1 žák
Střední školy a střední odborné školy s maturitou,
celkem 13 žáků
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská ( praktická
sestra) 1 žákyně
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž (veterinářství)
1 žákyně
SŠ Brno, Olomoucká ( mechanik- seřizovač) 1 žák

Velikonoční koncert
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MěSOŠ Klobouky (informační technologie) 1 žák
MěSOŠ Klobouky( obchodní akademie) 1 žák
SOŠ Brno,Čichnova (logistika) 1 žákyně
SOŠ Brno,Čichnova )kybernetická bezpečnost) 1 žák
SŠ Brno, Charbulova ( gastronomie) 1 žák
SŠ Brno, Charbulova(kosmetička) 1 žákyně
SOŠ grafická ,Brno( polygraf)) 1 žákyně
SOŠ MAP Brno s.r.o. (předškolní a mimoškolní pedagogika)
1 žákyně
ELDO-pedagogické lyceum 1 žákyně
SOŠ Zámek Kuřim ( informační technologie) 1 žákyně
Gymnázia, celkem 2 žáci
Gymnázium Hustopeče 1 žák
Biskupské gymnázium Brno 1 žákyně
Závěrem přejeme všem bývalým deváťákům mnoho
štěstí a úspěchů v jejich nové životní etap.
Děkuji všem učitelům a provozním zaměstnancům za velmi
dobrou práci během uplynulého školního roku. Děkuji také
rodičům a veřejnosti za podporu školy. Děkuji p. Kedron za
pomoc při jednání s ukrajinskými zákonnými zástupci.
Děkuji obci Nikolčice a obci Diváky za celoroční spolupráci.
Poděkování patří i p. Mgr. M. Rabovské za celoroční spolupráci v oblasti podpory čtenářské gramotnosti.
Hlavní prázdniny si užijeme od 1. 7. – 31. 8. 2022.
Jménem všech pracovníků školy vám přeji pohodové prázdniny. Věříme, že se po prázdninách opět ve zdraví potkáme.
Mgr. Jitka Gebauerová, MBA, ředitelka školy

Den Země
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Zápis do 1.třídy

Den matek

Nikolčická Lyra

Výlet na Macochu

Dostań se do rytmu

Cvičení Armády ČR
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Školní družina
Ve školní družině jsme si opět užili spoustu aktivit. Měsíc
březen patřil knihám. Měsíc čtenářů, je každoroční celostátní akce podporující a propagující četbu. V naší školní
družině jsme tuto akci pojali následovně. Každý týden děti
četly ze zajímavých knih. Vyrobili jsme si záložku do knížky.
Ale také se naučili využít staré nepotřebné knihy. Z těchto
materiálů jsme vytvořili krásné dekorace.
Dále nás čekala návštěva obecní knihovny. Paní Rabovská
nás provedla knihovnou. Prohlédli a pročetli jsme si zajímavé knihy. Na závěr si všechny děti vyrobily roztomilou
opičku z papíru.
Ve dnech 11.-13. 4. se opět konaly tradiční velikonoční dílničky. Využili jsme různé materiály a vyrobili si například
slepičky z kartonových proložek na vajíčka nebo třeba zajíčky z papírových ruliček. Vrcholem této akce bylo pečení ve
školní kuchyňce. Upekli jsme si vynikající jarní bábovičky.
Mňam!
Konec dubna patří každý rok akci, která nese název: Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Vydali jsme se s dětmi sbírat odpadky v okolí obce. Překvapilo nás nejen množství nalezených odpadků, ale také některé netradiční „úlovky“. Mezi
ty klasické patří již mnoho let PET lahve, nespočet nedo-

palků od cigaret nebo různé obaly od cukrovinek. Co nás
ale opravdu překvapilo, byl nález části dámského prádla.
Děti tento odhozený textil vyhodnotily jako nejkurióznější.
Všichni se už teď těšíme, co zajímavého nalezneme příští
rok. Zároveň doufáme, že znečišťování odpadem se nestane
běžnou součástí vycházek do přírody a lidé si uvědomí, jak
je příroda krásná, když je čistá.
V květnu nás provázela příjemná celoměsíční akce s názvem: „Květiny luk a zahrad“. Čekalo nás spoustu procházek do přírody, ale také jsme se museli postarat o školní zahradu v rámci projektu „Měsíc školních zahrad“, do které
se aktivně zapojil i školní klub. Mezi nejoblíbenější činnosti
patřilo okopávání zahrádky a sázení nových bylinek. Občas
jsme si zahráli „na malíře“ a nakreslili si rozkvetlou louku,
či kvetoucí stromy.
No a co nás ještě čeká? 29. 6. 2022 vyrazíme na výlet do Židlochovic na rozhlednu Výhon. Už se všichni moc těšíme.
Lydie Charvátová, Ilona Honzíková
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Mateřská škola Nikolčice
Jarní období ve školce bylo propleteno spoustou akcí a zajímavých aktivit, dny se protahují, sluníčko nás nabíjí energií
a děti jsou zvídavé.
V pondělí 14. března 2022 se děti z MŠ Nikolčice spolu s p.
učitelkou vydaly do Klubovny seniorů (prostory bývalé pošty), kde navštívily výstavu maleb a keramiky paní Věry Oujeské z Nikolčic. Děti viděly keramické skřítky, pohádkové
postavičky, zvířata, domečky, vázičky, také sluníčka a další
keramické výtvory. Prohlédly si fotografie obrazů p. Oujeské. Děti zaujaly i další vystavované předměty – historické
fotografie z minulosti Nikolčic, mapy, znak i pečeť Nikolčic, především však archeologické nálezy z naší obce a jejího okolí. Také je upoutala nová Nikolčická kronika roku
2021, kde se na fotografiích samy poznávaly. Děkujeme
panu MUDr. Šáchovi, který děti s celou výstavou seznamoval, srozumitelně a vlídně provázel a trpělivě odpovídal na
všechny dětské zvídavé otázky.
Děti z MŠ byly v měsíci březnu také pozvány paní Michaelou Rabovskou na velikonoční výstavu do místní knihovny,
kde byly k vidění krásné kraslice. Paní Rabovská si připravila výukový program na téma „Pejsek“. Výstava se dětem
hodně líbila. Děti si poslechly pohádku „O pejskovi“, vyrobily si papírového pejska, kterého si odnesly domů, a skládaly puzzle s obrázky pejsků. Za svoji šikovnost děti dostaly sladkou odměnu a omalovánku. Děkujeme tímto paní
M. Rabovské za tuto zdařilou akci a těšíme se na další.
Ve školce se hravou formou učíme i recyklovat. 22. 4. 2022
jsme oslavili Den Země, děti se dozvěděly, jak je důležité
chránit naši Zem. Zahráli jsme si spoustu her. Děti hledaly,
co do lesa nepatří, učily se třídit odpad. Při vycházce jsme
pozorovali přírodu a pozorným dětským očím neunikly
věci, které patří do koše, a opravdu nejen tak pohodit na
trávník, pod strom nebo do vody.

Den matek

Den matek

Dne 12. 4. 2022 navštívili předškoláci dopravní hřiště
v Hustopečích. Nejdříve děti prošly teoretickou částí, kde si
s panem instruktorem procvičily svoji znalost dopravních
značek a předpisů. Po zvládnutí teorie mohly vyrazit na
hřiště a vyzkoušet si vše v praxi. Děti jezdily na kole a v motorových autíčkách, tím vším se zdokonalily ve znalostech
dopravního provozu a díky krásnému počasí, které nás provázelo, se děti vrátily nadšené a plné zážitků.
Den otevřených dveří předcházel samotnému zápisu do
MŠ, proběhl ve školce v Divákách 2. 5. 2022 a v Nikolčicích
v úterý 3. 5. 2022. Malým návštěvníkům se ve školce líbilo.
Rodiče měli možnost nahlédnout do prostor školky, zeptat
se na vše, co je zajímá, děti si pohrály a většině se domů ani
nechtělo.
V letošním školním roce jsme zaznamenali velký přetlak
žadatelů o umístění do MŠ. Proto jsme po domluvě se zři-

Den matek
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zovatelem zřídili novou třídu pro děti s povinnou předškolní
docházkou v budově ZŠ Nikolčice, za spolupráci děkujeme
panu starostovi K. Rainetovi. Děti do budovy školy budou
vcházet samostatným vstupem přes dvůr, jako je tomu
v současné době u družiny. Pro rodiče budoucích předškoláků z MŠ Nikolčice je plánovaná schůzka, kde jim budou
zodpovězeny případné dotazy týkající se nové třídy v budově ZŠ č. p. 79. Tento krok byl nutný k tomu, abychom uspokojili žadatele o umístění dětí do MŠ. Nově přijímáme v Nikolčicích 17 dětí, z toho 4 s ukrajinskou národností. V MŠ
Diváky se můžou děti příští rok těšit na nový nábytek, který
objednala obec Diváky, za což děkujeme pan starostovi L.
Veverkovi. Do Divák jsou přijaty 4 děti.
Děti navštívily 18. 5. 2022 výstavu ručních prací metodou
paličkování paní Rozkydalové z Nikolčic. Krásné výtvory se
dětem moc líbily. Paličkovaná tvorba byla doplněna i o háčkované hračky.
20. 5. 2022 navštívilo naši MŠ v Nikolčicích Maňáskové
divadlo Hvězdička. Představení s indiánskou tématikou

vtáhlo do děje všechny děti, aktivně se podílely na příběhu
a odpovídaly pohádkovým postavičkám. 27. 5. 2022 to pro
změnu byl Muzikálek pana Vojkůvky, kde si děti i zatancovaly a zazpívaly.
Do školy nám odchází z MŠ Nikolčice 6 předškoláků a z MŠ
Diváky 3 předškoláci. Jejich tablo s fotografiemi je letos
k vidění u vstupu do prodejny COOP JEDNOTA v Nikolčicích a v Divákách tradičně na obecní vývěsce. Naše předškoláky ještě čeká slavností pasování, které je naplánováno
v Divákách 21. 6. 2022 a v Nikolčicích 27. 6. 2022. Pak už
nás bude čekat jen závěrečný výlet do Brna do Otevřené zahrady. Prázdninový provoz pro přihlášené děti probíhá od
1. 6. 2022 do 22. 6. 2022 tradičně kombinací MŠ Nikolčice
a MŠ Diváky.
Závěrem chci Vám čtenářům popřát krásné a prosluněné
léto.
Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání
Ing. Petra Vávrová

MYSLIVCI
Milí spoluobčané,
příspěvek do červnových čísel obvykle začínám tradičním
nadpisem „ČERVEN - MĚSÍC MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY“, dnes se rozepíšu více o druhé části tohoto
výroku. Nebudu opakovat ohraná rčení o oteplování planety, Green Dealu apod. Spíše se pokusím nastínit pohled
na práci běžných členů venkovských mysliveckých spolků
v naší zemi. Následující řádky rovněž mají za cíl zlepšit pohled většinové populace na mysliveckou veřejnost před koncem nájemních smluv, obnovou honiteb a vůbec na možnosti dalšího působení myslivců v honitbách.
S nástupem nového života v přírodě zaměřujeme svoji činnost především na jeho ochranu, pečujme o klid v přírodě,
bojujeme proti ztrátám na mladé zvěři, zlepšujme životní
prostředí zvěře, jeho úkrytové a vyživovací schopnosti,
neboť tímto významně zlepšujeme životní prostředí i sami
sobě. V letní době myslíme na dostatečné zabezpečení zvěře
v době strádání, připravujeme si dostatek krmiva, a to nejen v dostatečném objemu, ale i v rozmanitém sortimentu
a především v řádné kvalitě, abychom namísto pomoci zvěři
nakonec jí neškodili. Při diskuzích, zda zvěř vůbec přikrmovat, když původně zvěř nikdo nekrmil a přece přežívala,
ba naopak doba strádání provedla přirozenou selekci mezi
zdravými, silnými a nemocnými, slabými a sloužila k přirozenému ozdravování chovů, je třeba si uvědomit, že v té
době také všechno co v přírodě narostlo, také v přírodě zůstalo, kdežto v dnešní kulturní krajině úrodu sklízíme a odvážíme. Ve volné krajině tak zůstává velmi málo přirozené
16

potravy a špatná péče o zvěř v době strádání vede zcela zákonitě ke škodám na tom zbytku, který jsme v přírodě ponechali. Mimo výše uvedených činností se věnujeme i kulturní
a spolkové činnosti a propagaci myslivosti, naposledy to
bylo 3. června na naší chatě ve „Štukyních“ uspořádáním
Dětského dne ve spolupráci se členy včelařského spolku
a kulturní komise OÚ.
Myslivecký hospodář
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Přátelství bratří Mrštíků s občany Nikolčic
Když jsem na podzim 2021 navštívil Památník bratří Mrštíků při jeho otevření, zaujal mne tento obrázek.
Je na něm zachycen Vilém Mrštík za mlada roku 1883 a snímek byl pořízen na plesu v Ostrovačicích. Vilém Mrštík
utrousil občas mezi řečí poznámku, že Helenek bylo více
a Helenka v Pohádce máje je z nich složena. Na spodní polovině obrázku jsou pak vyobrazeny podobenky těch dívek.
F- Obr.1 text - Vilém a Marie
Jednou z nich je Marie Procházková z Nikolčic. Byla dcerou
Jána Procházky, správce školy v Nikolčicích. V té době jsem
právě zpracovával Historii Nikolčic v datech a souvislostech, a tak mne tato informace zaujala a pustil jsem se do bádání o bližších okolnostech. Vyšlo najevo, že rodiny Mrštíků
a Procházků se v té době stýkaly, dokonce se Vilém Mrštík

do jejich dcery Marie zamiloval.
Ján Procházka se narodil 8. 6. 1824 v Cerekvici u Pelhřimova.
Od roku 1848 byl správcem školy v Nikolčicích. Jeho manželkou byla Terezie, narozená 23. 7. 1832 v Třebíči.
Rodina Jána Procházky bydlela ve školní budově, č. 129. Ján
Procházka sepsal „Soupis pilnosti a pokroků dítek školy
Nykolčické“, což byla vlastně třídní kniha. V ní lze najít, že
školu v Nikolčicích navštěvovaly jeho děti: Marie Terezie,
Emilie Klotilda, Cyrill, Julie, Jan. Ve skutečnosti se však do
rodiny narodilo více dětí, které, žel, umíraly v raném věku
na různé nemoci.
Dle matriky: Juliána, Marie Terezie, dvojčata Cyrill a Methud, Emilie Klotilda, Johann Baptista Constantin, Marie

Vilém a Marie
Do konečné podoby Helenky se promítají a vzájemně proplétají osudy několika dívek.
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Emilie Procházková (obr. ze školní kroniky ve Vranovicích)
Magdalena Terezie, Alois Johann…
Máme záznamy o dceři Emilii, narozené 19. 5. 1860 v Nikolčicích na čísle 129, byla provizorní učitelkou.
Procházka Jan se narodil 18. 5.1862, Nikolčice 129.
Procházková Marie 9. 9. 1876, Nikolčice 129.
V roce 1894 odchází tehdy nadučitel Ján Procházka na svou
žádost na odpočinek a koncem srpna se odstěhoval do Vranovic. Bylo mu už 70 let. Učil v Nikolčicích 46 let a žil tam
celkem 54 let.
Zemřel r. 1901 ve Vranovicích č. 77, zůstala po něm vdova
Terezie, ve stejném domě ve Vranovicích bydlela jejich dcera
Emilie a vnučka.
Bratři Alois a Vilém chodili v období kolem roku 1892 přes
kopec do Nikolčic navštěvovat obě sestry. Vilém, který měl
v té době 29 let, milostně vzplanul k Marii, ta však měla teprve 16 let. To bylo překážkou v dalším pokračování vztahu,
tedy pokračoval po dlouhou dobu už jen korespondenčně.
Mařenka, jak ji nazýval, se brzy zasnoubila a později provdala za Josefa Stránského z Vranovic. Avšak ani potom
přátelské styky mezi Mrštíkem a Stránskými neustávají. Ba
naopak, Vilém je často navštěvuje v blízkých Vranovicích
vždycky, když se pěšky ubírá do Prahy. Není jasné, kde bydlela rodina Stránských v době, kdy je navštěvoval Vilém.
Josef Stránský se ve Vranovicích zdržoval od roku 1918. Na18

rodil se r. 1875 v Karlíně v Čechách, jeho domovskou obcí
byla asi Chotěboř, v roce 1914 byl technickým opravářem
v tamním cukrovaru. Marie se ve Vranovicích zdržovala od
roku 1917, můžeme se domnívat, že zprvu Stránští bydleli
v Čechách. V roce 1908 se jim tam narodila dcera Marie.
Dcera Jána Procházky Emilie navštěvovala Ústav ku vzdělání učitelek v Brně, zkoušce způsobilosti se podrobila r.
1887, učila v Žabčicích a Uherčicích a v září 1892 nastoupila
jako definitivní učitelka ve Vranovicích. Učila v první třídě,
později vyučovala ženským ručním pracím, měla nejprve
učitelský byt ve škole, později bydlela se svou matkou Terezií na čísle 77, v blízkém sousedství se školou. Pro zdravotní
potíže odchází r. 1923 do důchodu.
Ve Vranovicích se objevuje syn Jána Procházky, který se
také vydal na učitelskou dráhu, a dočteme se, že r. 1908 se
jako abiturient české reálky v Praze stává hospitantem na
škole ve Vranovicích. Zřejmě u své sestry Emilie.
Alois měl coby učitel společné téma s Jánem Procházkou,
oba zakládali místní knihovny, oba usilovali o rozšíření kapacity škol. Alois vedl kroniku…
Přátelské styky Mrštíků se však rozvíjely také kvůli včelaření, neboť všichni Mrštíci byli velkými včelaři. V roce 1907
přichází do Nikolčic Msgre. František Adamec, v té době
uznávaná celosvětová kapacita v oboru včelařství, a v Nikolčicích zakládá včelařský spolek. Bratři Mrštíci jej na-
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Božena Mrštíková
vštěvovali, aby si vzájemně vyměňovali zkušenosti. Zvláště
Vilém Mrštík často přicházíval do Nikolčic a začal měnit
podle Františka Adamce staré stojany za novou soustavu.
Nikolčice také několikrát navštívili Vilém Mrštík i s manželkou Boženou, zvláště když Fr. Adamec onemocněl, aby
ho upřímnými a přátelskými slovy potěšili. Krásnými vzpomínkami ocenila Františka Adamce Božena Mrštíková ve
svém milém dílku „Jak Vilém Mrštík včelařil“ (1923).
F Obr.3 text - Božena Mrštíková
Vilém Mrštík zemřel roku 1912 a zůstala po něm vdova Božena Mrštíková (rozená Pacasová). Spisovatelka, autorka

divadelních her, překladatelka. Narodila se ve stejném roce
(1876) jako naše Marie Procházková.
V archivu Boženy Mrštíkové jsou uloženy korespondence
z období 1951 až 1955 a v roce 1956 je zmínka o tom, že Marie Stránská (Procházková) blahopřála Boženě Mrštíkové
k 80. narozeninám.
V historii Nikolčic nacházíme mnoho zajímavých informací.
Dr. Pavel Šácha
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J a k ubs k é h od y
N i k o lč i c e
Ve dnech 22. – 24. července 2022

PROGRAM:

Pátek 22.7.

-stavění máje od 17:30

Sobota 23.7

-zvaní od 10:00
-průvod v 16:00
-večerní taneční zábava od 20:00

Neděle 24.7

-průvod ve 14:30
-mše svatá v 15:00

Odpolední vstupné 50 Kč

Celodenní vstupné 150 Kč

K t a n c i a p o s le c h u h r a j e D H Ž a d o v j á c i

