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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Prodělali jsme pro nás neznámé, neprožité období koronavirové pandemie. Ta nám prakticky zastavila běžný život,
dětem se zavřely školy, školky a nastala jim výuka tzv. distanční – dálková po internetu. Děti získaly nové zážitky
i zkušenosti, že se můžou vzdělávat i bez navštěvování
školy. Obdobná situace nastala i pro jejich rodiče, kde někteří zůstali na tzv. home office a pracovali z domova, nebo
měli ošetřování člena rodiny. Nejhůře na tom byli ti, kteří museli pracovat a zároveň se postarat o své děti. Nebyla to opravdu jednoduchá doba. Díky vládním opatřením
a hlavně ukázněností občanů, kteří tyto nařízení bezvýhradně dodržovali. Jsme dnes již v období, kdy striktní
zákazy jsou zrušeny, nebo rozvolněny na mírnější.

Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kteří pomohli obci se získáním roušek a zde se musím omluvit firmě
SW Motech s.r.o, Vojkovice, kde jsem v minulém čísle zkomolil její název. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na šití roušek (hlavně paní Jitce Jelínkové), které jsme
zdarma poskytovali všem občanům včetně dezinfekce.
Dnešní číslo Nikolčického časopisu nebude příliš obsáhlé.
Stav při pandemii neumožnil mnoho činností o kterých bychom Vás mohli informovat.
Přeji všem občanům krásnou dovolenou, dětem prázdniny plné nevšedních zážitků a mým osobním přáním je
abychom se po prázdninách sešli zdraví, odpočatí a již
bez strašáku koranaviru.
Karel Rainet, starosta obce

Z RADNICE
Koronavirus zasáhl i do práce Obecního úřadu – úřední
dny byly pro občany zrušeny, ale dnes je již činnost plně
obnovena.

padních vod. Projednání proběhlo 23. 6. 2020, po uzávěrce
Nikolčického časopisu. Informace o tom, jak bude probíhala tato akce si popíšeme v příštím čísle.

Obec pokračuje v přípravě lokality na výstavbu RD v lokalitě „Dlouhé padělky“. Vykupují se pozemky a zpracovává
se projektová dokumentace.

Dokončila se akce oprava - rekonstrukce veřejného osvětlení v Nových dvorech, kde EoN a.s., provedl uložení rozvodu NN do země a zrušil stávající staré sloupy na kterých
bylo umístěno veřejné osvětlení.

Zastupitelstvo obce připravilo veřejné projednání záměru
na odkanalizování Nikolčic včetně výstavby čistírny od-

Kultura
Výstava vín a zabijačkové speciality 14. 3. 2020.
zrušeno
Maškarní ples 21. 3. 2020. zrušeno
ples se bude konat v lednu 2021.
Výsadba Aleje osvobození 18. 4. 2020 zrušeno
pravděpodobně v měsíci říjnu 2020
Velikonoční výstava zrušeno
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Setkání seniorů 3. 5. 2020 zrušeno
Den dětí 29. 5. 2020 zrušeno
Májová zábava 30. 5. 2020 zrušeno
Babské hody 20. 6. 2020 zrušeno
Jak vidíte za poslední tři měsíce se díky pandemii
neuskutečnili žádné plánované akce.
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První akce která se uskutečnila po uvolnění opatření byla
„Noc kostelů“ v pátek 12. 6. 2020. Otevřeny byli oba naše
kostely – Katolický a Evangelický. Zájemci měli možnost si
prohlédnout oba kostely až do 22 hodin.
Naplánované jsou další akce jejichž uskutečnění záleží
na podmínkách a jak se vyvine situace s platnými omezeními. O konání nebo zrušení akcí budete včas informováni.
Jakubské krojované hody 24.–26. 7. 2020.
Ukončení prázdnin 30. 8. 2020.
Guláš cup 19. 9. 2020.
Přednáška: Kniha Harry Potter říjen 2020
Průvod světýlek 30. 10. 2020.
Rozsvěcování Vánočního stromu
a Vánoční jarmark 28. 11. 2020.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení čtenáři,
Velké prázdniny se rychle blíží a s nimi i konec školního
roku. Školní rok 2019/2020 byl výjimečný. Druhé pololetí probíhalo prakticky skoro celé v rámci distanční výuky.
Ke konci května sice došlo alespoň v omezeném režimu
k obnovení provozu školy, nicméně distanční výuka bude
pokračovat až do konce školního roku.
Počátkem března dorazila do Česka epidemie koronaviru a v zemi byla přijata zásadní bezpečnostní opatření.
Od poloviny března byly uzavřeny školy a začala tzv. distanční výuka, se kterou se museli vypořádat žáci, učitelé
i rodiče žáků. Naše škola okamžitě zareagovala a učitelé
začali vypracovávat pro žáky úkoly a rozesílat jim je elektronickou poštou či vložením na webové stránky školy. Vedení školy pracovalo v rámci režimu online a každý týden
organizovalo své porady jako videokonference. Rovněž
třídní učitelé a asistentky pedagoga měli své pravidelné
videokonference přes Skype. Také žákům byla nabídnuta Skype poradna od učitelů, kterou však příliš nevyužívali. Komunikace s žáky a rodiči probíhala spíše skrze
el. žákovskou knížku a email.
Od žáků a rodičů byla vyžadována zpětná vazba, ke které
se velmi dobře postavili a s občasnými výjimkami své povinnosti plnili. Systém, který škola na začátku zvolila, se
osvědčil. Zároveň se škola snažila reagovat na připomínky či náměty od rodičů, které každý týden vyhodnocovala.
4

V součtu přišlo 16 konkrétních zpráv od rodičů, na které
reagovali třídní učitelé, a vždy se podařilo danou záležitost
vyřešit. Školská rada se školou pravidelně spolupracuje
a nebylo tomu jinak ani v době epidemie koronaviru. Školská rada obdržela pravidelné zprávy o vyhodnocování distanční výuky a rovněž mohla sledovat grafické vyhodnocení na konci každého měsíce. Škola rovněž vyhodnocovala
dotazníky žáků k distanční výuce. Vesměs byli žáci i rodiče spokojeni, mnoho z nich zmiňovalo přání brzy se vrátit k běžné výuce. Tento školní rok však dospěje do finale
v rámci distanční výuky a všichni budou doufat v návrat
klasické výuky od září 2020. K částečnému obnovení provozu ve školách postupně přece jen došlo v souvislosti
s uvolňováním opatření v celé zemi. Nejprve se na počátku května do školy vrátili žáci 9. třídy, kteří se mohli dobrovolně přihlásit a připravovat se na přijímací zkoušky
z matematiky a českého jazyka, které je čekaly v jednotném termínu 8. června. Následovali je 25. května žáci
1. stupně. V naší škole fungují dvě skupiny, jedna v Divákách a jedna v Nikolčicích. Od 8. června se mohli do školy vrátit také žáci 2. stupně. Každá třída má program se
svým třídním učitelem konkrétní den v týdnu. Pro všechny přítomné ve škole platí bezpečnostní opatření, která je
nutné dodržovat.
Na fungování distanční výuky v naší škole byla zaměřena
kontrola ČŠI, které proběhla v rámci hovoru paní ředitelky
se zástupcem ČSI přes telefon. Škola vyšla z inspekce velmi
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dobře a inspekce potvrdila správný přístup školy v rámci
distanční výuky.
Naše škola se v rámci mimořádné situace zapojila do projektu “Šijeme roušky”. Zapojeni byli pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Nikolčice, rodiče a prarodiče žáků. Roušky
mířily do nemocnice v Hustopečích a v několika várkách
byly předány vedení nemocnice. Vedení školy děkuje všem
za tuto záslužnou činnost. Velké díky náleží nikolčickým
ženám, organizujícím každoročně „Babské hody“, které
finančně napomohly k realizaci projektu.
V rámci mimořádné situace byly zrušeny všechny akce
školy, které byly pro tento školní rok naplánovány. Některé byly přesunuty na příští školní rok, některé byly zrušeny
úplně. Započatý plavecký výcvik byl rovněž zrušen a přesunut na další školní rok. Žáci o plaveckou výuku nepřijdou.
V rámci distanční výuky byly vydávány výzvy pro žáky,
které byly konkrétně zaměřeny. Jednalo se například výzvu
k projektu „Šijeme roušky“, ke Dni Země či Mezinárodnímu dni dětí. Žáci zasílali své příspěvky a ty byly následně
zveřejněny na webových stránkách naší školy. Letos se
měly uskutečnit také tzv. „Zelenické hry“, které jsou přesunuty na příští rok. Bude se jednat o 40. ročník her, kterých se tradičně účastní školy Nikolčice, Dolné Zelenice
a Šúrovce.
V neposlední řadě v rámci mimořádné situace proběhl během dubna zápis žáků do 1. třídy. Celkově v příštím školním roce nastoupí 8 prvňáčků, na které se velmi těšíme.
Schůzka s rodiči předškoláků se nyní neuskuteční a proběhne v září. Pokyny budou rodičům rozeslány písemně.
Žáci 9. ročníku se poctivě připravovali na jednotné přijímací zkoušky na střední školy z českého jazyka a z matematiky, které měly proběhnout v polovině dubna. Vzhledem
k vyhlášení nouzového stavu a uzavření všech základních
a středních škol v polovině března k tomu nedošlo. Spolu
s těmito žáky i jejich rodiči jsme celou situaci kolem termínu přijímacích zkoušek s napětím sledovali. Očekávané datum bylo stanoveno na 8. 6. 2020. I přes pokračující nouzový stav byl žákům 9. ročníku umožněn dobrovolný vstup do

školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Této možnosti většina žáků využila. V této souvislosti bych chtěla
poděkovat panu učiteli Mgr. Jiřímu Křížovi a paní učitelce Mgr. Janě Knápkové za to, jak se těmto žákům věnovali
a snažili se je povzbudit v jejich přípravě na tyto přijímací
zkoušky. V současné době ještě nejsou známy výsledky.
Celkový počet vycházejících žáků je 20. Žáci, kteří se hlásili na učební obory, byli všichni přijati na školy, které si
vybrali. Pro přehlednost uvádíme, kam se vycházející žáci
letos hlásili:
SŠ Brno, Olomoucká – obory puškař, informační
technologie, mechanik seřizovač,
SŠ Brno, Charbulova – obory kuchař-číšník, kosmetička,
Gymnázium Brno, Vídeňská,
Gymnázium Brno, Křenová,
Biskupské gymnázium Brno,
SZŠ Brno, Jaselská – obor praktická sestra,
SZŠ Brno Merhautova – obory sportovní a rekondiční
masér, asistent zubního technika,
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž,
SŠ cestovního ruchu Blansko,
SŠ chemická Brno, Vranovská,
ISŠA Brno, Křižíkova – obor automechanik,
SOU Hustopeče – obor zedník,
SOU tradičních řemesel – obor kadeřnice,
SŠ Brno, Jílová – obor zedník.
Zejména pro 9. třídu jsou tyto dny výjimečné, protože jsou
pro ně poslední v naší škole. Do budoucna jim chceme popřát hodně úspěchů v dalším studiu i v životě. Ať se vždy
rádi vrací a vzpomínají na naši školu s radostí.
Konec školního roku je naplánován na 26. června. V tento den proběhne také fotografování tříd, o které nechceme
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žáky připravit. Tímto dnem skončí školní rok 2019/2020,
protože na dny 29. a 30. června je naplánováno ředitelské
volno.

Děkujeme rovněž zřizovateli, vedení obce Nikolčice a také
vedení obce Diváky. Děkujeme za podporu a za zajištění
hygienických potřeb v době epidemie koronaviru.

V neposlední řadě bychom rádi poděkovali paní kuchařce
Vaňkové, která odchází do zaslouženého důchodu. Děkujeme za všechny chutné obědy a přejeme spokojenost
a hlavně pevné zdraví.

Závěrem děkujeme všem žákům, rodičům i zaměstnancům
školy za perfektní přístup v době koronavirové a těšíme
se v září v naší škole. Těšíme se na nové prvňáčky a žáky
z Křepic.

Velké poděkování patří všem učitelům za přípravu a vyhodnocování distanční výuky, asistentkám pedagoga za vedení
školních skupin v době rozvolnění bezpečnostních opatření, panu školníkovi za natírání radiátorů a další pomocné
práce. Ve škole byly instalovány protipožární dveře, byly
pořízeny nové lavice pro žáky do 7. třídy a byly provedeny
revize ve všech budovách ZŠ a MŠ.

Všem přejeme
a odpočinku.

pokojné

prázdniny

plné

sluníčka

Mgr. Jitka Gebauerová,
ředitelka školy

Školní družina Nikolčice a Diváky
Školní družina fungovala i v době výjimečného stavu vyhlášeného vládou ČR v březnu 2020 (koronakrize) zájmovou činností, tzv. „na dálku“. Zveřejňovali jsme přes
elektronickou žákovskou knížku a webové stránky školy
Výzvy školní družiny (např. soutěže: nejlepší sběrač černého bezu, obrázek Disneyho pohádková postavička, sportovní výzvy...).), zapojili jsme se do akce „Šijeme roušky“
a v příštím školním roce budeme pokračovat v práci s tablety. Dále nabízíme Příměstský tábor, který bude probíhat
v červenci (veškeré informace můžete nalézt na webových
stránkách školy).

Pevně doufám, že jste všichni tuto složitou dobu přečkali
ve zdraví, a protože se pomaloučku blíží konec školního
roku a prázdniny jsou za dveřmi přeji vám děti i rodiče, ať si
prázdniny užijete. Společně se v plné síle a elánu sejdeme v
září, na začátku nového školního roku. Krásné a pohodové
prázdniny. Těšíme se na vás.
Jana Vacenovská – vychovatelka

MŠ v časech, které nikdo nepamatuje
– všichni čelíme vyhlášené koronavirové epidemii.
Česká vláda v neděli večer 15. 3. 2020 oznámila celostátní karanténu. Na základě toho proběhl telefonní průzkum
v MŠ Diváky se zákonnými zástupci dětí, které do pátku
13. 3. 2020 navštěvovaly MŠ. Po shromáždění vyjádření
rodičů byla MŠ Diváky od pondělí 16. 3. 2020 uzavřena.
MŠ Nikolčice v pondělí 16. 3. 2020 otevřela, zájem o provoz
byl jen mizivý. Provoz proběhl v dopoledních hodinách.
Na základě tohoto zjištění byla MŠ Nikolčice od úterý
17. 3. 2020 také uzavřena. V této době se prostory MŠ začaly důkladně dezinfikovat a proběhl generální úklid, malování a výsadba květin. MŠ se rovněž zapojila do projektu
„Šijeme roušky“.
Přerušením provozu v MŠ jsme se museli popasovat s novou situací. Také pro rodiče bylo toto období nové a náročné. Mnoho rodin čelilo novým skutečnostem. Řešilo se, jak
předškolní děti v době nouzového stavu doma smysluplně
zabavit a případně i nějakým způsobem vzdělávat, a také
jak to všechno vhodně skloubit s ostatními pracovními
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povinnostmi. U mnohých rodin se rodiče věnovali navíc
i žákovi ZŠ a pomáhali mu s distanční výukou. I přes tyto
náročné skutečnosti se nám povedlo se zákonnými zástupci navázat vhodnou komunikaci a za zpětnou vazbu jim velice děkujeme.
V tomto mimořádně vypjatém období jsme měli na paměti, že je nezbytně důležité příjemné rodinné prostředí
pro výchovu a vzdělávání, ve kterém mají děti pocit jistoty
a bezpečí. Distanční výchovu a vzdělávání jsme nazvali Domácí hraní = učení. Rodičům byly v pravidelném týdenním
intervalu zasílány nápadité podněty. Bylo na jejich zvážení
a časovém rozplánování, jak tyto podněty k rozvojovým
aktivitám využijí a zařadí do svého programu. Primárním
úkolem mateřských škol v této době bylo nabízet inspirace
k různorodým rozvojovým aktivitám. Pomocí digitálních
technologií jsme komunikovali na dálku a podařilo se nám
shromáždit fotografie aktivit dětí v době nouzového stavu
a také se nám povedlo mnohdy telefonicky pozdravit děti
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Fotky z akcí před koronavirovou epidemií

Prohlídka Obecního úřadu

Den medu

Prohlídka Obecního úřadu

prohlídka kuchyně ZŠ a MŠ
7

Nikolčick ý č a sopis
a slyšet jejich hlásky. Díky zpětné vazbě a zasílání krásných
fotografií jsme se my paní učitelky mohly aspoň na dálku
vrátit k dětem. Fotografie byly pořízeny např. při vaření,
pečení, kosení trávníku, uklízení, stavění lega, malování,
při pohybových aktivitách a podobně. Nicméně nejen fotografie byly tou hlavní zpětnou vazbou. Také pomocí e-mailové korespondence jsme se dozvěděli, jak s dětmi rodiče
čtou knihy, hrají si s číslicemi, písmeny, povídají si příběhy,
vnímají přírodu na zahradě a na vycházkách. Rodiče v tomto období mají velkou zásluhu.
Letošní školní rok 2019/2020 se chýlí ke konci a nás

všechny zasáhla a ovlivnila situace koronavirové epidemie. Školka se pozvolna vrací k provozu, přesto se nedá
mluvit o běžném režimu. Prioritou je pro nás bezpečí vaše
a naše. Provoz v MŠ probíhá za dodržování zvýšených
hygienických standardů a doporučení. Školní výlet letos
děti neabsolvují.
Netradičně proběhl v letošním školním roce i zápis do MŠ.
Zaznamenali jsme velký počet žádostí. Kapacita MŠ Nikolčice byla naplněna. Rodičům dětí, které z kapacitních
důvodů nebyly přijaty do MŠ Nikolčice, byla nabídnuta
možnost, umísit děti do MŠ Diváky. Při přijímání dětí bylo
postupováno podle školského zákona a kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.
V letošním školním roce se bude MŠ Nikolčice loučit se
čtyřmi předškoláky a Mateřská škola v Divákách se sedmi
předškoláky. Všichni pevně věříme, že v záři 2020 se školská zařízení vrátí k co nejběžnějšímu provozu. Kolektiv
MŠ Nikolčice a MŠ Diváky všem přeje krásné a sluníčkem
prosvícené prožití léta.
Zapsala Ing. Vávrová Petra,
zástupkyně ředitelky pro PV

Canisterapie v MŠ

spolky
Milí spoluobčané,
k napsání pravidelného příspěvku do místního zpravodaje usedám pokaždé s radostí a dnes možná i s několikanásobnou. Opatření, která během letošního jara ochromovala celou společnost pozvolna mizí. Nutno dodat, že
myslivci podstatnou část své činnosti vykonávají individuálně
a tudíž nebyli vládními nařízeními tolik omezováni, přesto
některé akce, na jež jsme bývali zvyklí, v obci chyběly. Také
mě těší relativní dostatek srážek z posledních dnů, které
po suchém jaru konečně dorovnávají deficit vody v krajině.
Poslední důvod k radosti nastal, když jsem při nedávném
procházení honitbou a kontrole vyčištěných krmných zařízení zaslechl koroptví čiřikání a pozoroval koroptví hejnko
u Nového dvora. Takže v rámci myslivecké osvěty přidávám
pár základních informací o tomto krásném, nenápadném
a dnes už vzácném živočichu.
Koroptev je původně stepní pták, který se nejčastěji zdržuje na menších polích s mezemi, remízky a loukami.
Souvislým lesům se vyhýbá. V současné době se u nás vyskytuje dosti vzácně. Pokles nastal v důsledku velkoplošného intenzivního hospodaření na polích, mechanizace
a chemické ochrany zemědělských plodin. Dnes je korop8

tev zařazena mezi ohrožené živočichy. Obě pohlaví koroptve jsou stejně velká, hnědo popelavého zbarvení s tmavohnědou kresbou. Jen kohouti mají na prsou tmavou skvrnu
v podobě podkovy, která se však může vyskytnout i na starších slepicích. Pro mladé koroptve jsou typické nažloutlé
běháky a žlutošedé zobáky, které koncem podzimu dostávají šedé zbarvení. Hmotnost dospělých starších koroptví
bývá asi 400 g. Koroptve převážnou část roku žijí v rodinných hejnech. Na podzim se více rodin dává do jednoho
většího hejna. Tak lépe překonají zimu, kdy se přikrčené
na zemi zahřívají.
Jsou věrné svým stanovištím i v zimě. Tehdy se soustřeďují
u stohů slámy, na travnatých úhorech a při hospodářských
staveních. Nesnášejí dlouhou zimu s mrazy a vysokým sněhem. Často se v zimě při dlouhotrvajícím sněžení nechají zafoukat sněhem a navzájem se zahřívají. Navečer se čiřikáním
svolávají do hejna. Jsou velmi plaché a při vyrušení proletí
malou vzdálenost, ale po sesednutí na zem ještě rychle běží
dál po zemi, takže nikdy je nenajdeme tam, kam dosedli.
Velmi rády se sluní a popelí. Nocují vždy společně na zemi
v nízkých kulturách na otevřeném poli. Koncem zimy začíná
párování koroptví. Tehdy se rozpadají zimní hejna. Kohouti si
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vždy vybírají slepice z cizího hejna. Své teritorium si kohouti
brání a bojovně odráží soky, neboť obvykle bývá kohoutů více
než slepic. Při tokání kohout obíhá kolem slepice se spuštěnými křídly a čiřiká. Slepička si dělá hnízdo v husté vegetaci
ve formě mělké jamky, kterou vystýlá suchou trávou a tam
snese do konce dubna 12 až 20 vajec. Po zničení první snůšky, slepice asi do 4 týdnů snese další vejce, ale už jen poloviční počet. Sedí na nich asi 24 dní tak vytrvale, že se k ní dá
přiblížit až na dotek. Kohout se tehdy zdržuje blízko hnízda,

hlídá ho a snaží se odvádět pozornost náhodných rušitelů.
Po vylíhnutí mláďat se přidává k hejnu a stará se o potomstvo. V nebezpečí předstírá neschopnost létat, aby odlákal
nepřítele od mláďat. Stejně tak se slepice při ochraně mláďat
postaví i oproti silnějšímu protivníkovi. Kuřata rychle rostou.
Po 3 týdnech už létají jako rodiče a dále žijí v rodinném hejnu. Jejich potravou jsou rostlinná semena, zelené části rostlin
a hmyz. Mají v přírodě mnoho nepřátel. Jsou to všechny šelmy, dále jestřábi a káňata. Hnízda nejvíce plení vrány a straky. Rovněž při seči pícnin se zničí mnoho hnízd. Velké ztráty
způsobují i vytrvalé deště v období líhnutí mláďat a v zimě
kruté mrazy a vysoký sníh, který jim znemožní přístup k potravě na zemi. Tehdy pomáhá jen intenzivní krmení.
Závěrem připojuji motto projektu Čiřikání:
Domov pro koroptev, krajina pro člověka.
Na tom pracujeme.
Za MS Nikolčice Vám přeji klid, hodně pohody a optimismu, bez kterého se do budoucnosti snad ani dívat nelze.
Myslivecký hospodář

HISTORIE

„Včelušky“ faráře Františka Adamce
O římskokatolickém páteru Adamcovi bylo již hodně napsáno. Není divu, vždyť byl významnou osobností a všude,
kde působil, zanechal dobré vzpomínky u spoluobčanů.
Působil v Bystrci u Brna, v rakouském Weitwortu u Salcburku, kde se hlavně léčil, když u něj propukla tuberkulóza. Po návratu působil v Dalešicích, přešel do Havraníků
u Znojma, poté do Nikolčic, r. 1916 přešel na přání svých

představených do Břeclavi, po několika letech se vrátil zpět
do Bystrce a zde 5. srpna 1946 zesnul.
Na všech jmenovaných místech zůstal bohatý materiál
o jeho aktivitách. Také náš kronikář František Kloupar
o něm hodně napsal v NČ II. na str.14.

V Nikolčicích
30. září 1907 přesídlil Fr. Adamec do Nikolčic. Pobyl tu devět let, do roku 1916.
Nikolčice byly, jak je uváděno v listinách, obec značně
vzdálená od světového ruchu. Na dráhu se člověk dostal
pěšky za 3 hodiny a daleko bylo i do města. Fr. Adamec si
brzy zvykl a šťastná venkovská idyla mu vyhovovala, popisuje „velmi milé“ poměry v duchovní správě a dobré vztahy
s místní evangelickou obcí a spoluobčany.
Nechal si z Havraníků převézt včely, šest spolkových úlů.
A zmiňuje se o tom, že v Nikolčicích nalezl vhodné podmínky pro včelaření. Úrodný kraj „hned z jara prostřel
stoleček“, ve velkém kvetly třešně, meruňky a značné plo-

chy vičence (trsnatá jetelovina). Do květu přišly také lípy
u kostela a v lesích. A po lipách byl další pastvou pro včely
bob, jejž dal zasít správce velkostatku v Nových Dvorech
a sám včelař Kyzlink. Později se Fr. Adamec přátelil s Matějem Koutným, kolářským mistrem na velkostatku. Ten
pracoval se dřevem, a tak p. Adamcovi zhotovil nejednu
pomůcku do jeho včelína.
Hned r. 1908 se včelař Adamec dočkal velmi pěkné sklizně. Bohatá akátová a vičencová snůška naplnila medníky.
Během pobytu v Nikolčicích rozpracoval metodu chování
včelích matek a značkování dělnic.
Různými barvami značil včely, aby zjistil, jak daleko léta9
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jí na pastvu. U Nových Dvorů pěstovali včelami oblíbený
a navštěvovaný bob, vzdálený půl hodiny. Označil dělnice
v jednom včelstvu žlutě, ve druhém červeně a ve třetím
bíle. Děti s učiteli vycházely do okolí a dívaly se po včelách
pana faráře a po zprávě dostaly „oblíznout medu“.
V Divákách byl řídícím učitelem Alois Mrštík, a ten měl
také svůj „včelínek“. Oba si začali vyměňovat zkušenosti.
Vilém Mrštík začal měnit podle Františka Adamce staré
stojany za novou soustavu. Potom dociloval mimořádných
sklizní, třicet i více metrických centů medu. V době sklizně přerušil psaní a zcela se věnoval včelám. Vilém Mrštík
i s manželkou Boženou navštívili také několikrát Nikolčice.
Krásnými vzpomínkami ocenila Františka Adamce Božena Mrštíková:
„Obyčejně před hlavní snůškou zašel Vilém do Nykolčic k panu faráři Františku Adamcovi. Tato vesnice ležela
v zeleni ovocných stromů. Od nás vedla k ní cesta kolem
myslivny, podle starých hor až k lomu, odkud šlo se mezi
samými polemi a lukami až k cíli. Tam v chudičké farce žil
pan farář pokojně se svou starou matičkou a se svými včelkami. Mluvíval o nich jako o dětech. Říkával jim „včelušky“,
těšil se z pohody, která jim skýtala radostnou práci, přihlížel
s úsměvem k jejich hemžení za sklem okénka, a když se díval za nimi, jak se vzdalují, byly jeho mírné oči plny něhy.
Bývalo velkým potěšením pro Viléma, když v této staré,
farské zahradě, oživené snivým šuměním včel, rozmlouval
o včelkách s jemným hospodářem. Jejich hovory bývaly
plny milých souzvuků…“
V Nikolčicích věděli, že mají na faře dobrý med; každý nemocný dostal darem hrníček medu. Oba páni učitelé ve
škole- František Kloupar a Jan Dostál- se stali horlivými
včelaři. František Kloupar Františku Adamcovi často pomáhal a Jan Dostál se vyznal v truhlařině a knězi vyrobil
na zkoušku celý Kuntzschův „dvoják“. František Adamec
se stal i propagátorem pěstování dvojsečného vičence jako
zdroje včelí pastvy a zároveň výhodné pícniny. Dále rolníkům doporučoval pěstování štěpované vinné révy, poněvadž na počátku 20. století pravokořeněnné vinohrady
většinou podlehly révokazové kalamitě.
Touha tu zůstat a dojemné loučení
František Adamec si rád představoval, že v Nikolčicích
zůstane až do smrti. Na místním hřbitově si prý vyhlédl
místečko, kde měl jednou odpočívat, a nejednou se na něm
za sebe pomodlil. Přesto se musel stěhovat do Břeclavi…
Rozloučení s ním bylo velmi dojemné:
Katolíci a evangelíci z Nikolčic zdarma převezli vlastními
povozy nábytek a ostatní věci. Přidali ještě brambory a obilí, což bylo za války a ve městě opravdu potřeba. Při odjezdu oblíbeného kněze byla celá vesnice na nohou. Její obyvatelé zaplnili kostel při požehnání do posledního místečka.
10
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Fr. Adamec na tento den vzpomínal takto:
„Slzeli jsme všichni, když jsem sedal do ověnčeného kočáru,
i evangelíci přišli se rozloučit a dali krásnou kytici a za hlaholu zvonů na obou kostelech, katolickém i evangelickém,
odjížděl jsem z místa lásky na nové působiště do neznámých
poměrů v poněmčeném tehdy městě Břeclavi…“

Z různých pramenů Gustava Novotného, uveřejněných
ve Vlastivědném slovníku Jižní Moravy, sestavil jako vzpomínku
MUDr. Pavel Šácha

RůZNÉ

Památka
Mistra Jana Husa

O sirotcích, brýlích
a školách v Africe

V pondělí 6.7.2020 od 19.00 se bude konat setkání k uctění
památky Mistra Jana Husa. Loni jsme obnovili každoroční
setkání ve svátek M. J. Husa. Na farní zahradě evangelického sboru zazní slovo duchovního, zaplane vatra, zavoní občerstvení z domácích kuchyní a sklepů našich členů
a příznivců.

Dne 17.9. 2020 (čtvrtek) se v místní knihovně uskuteční
beseda o Africe s názvem O sirotcích, brýlích a školách
v Africe. O své letošní cestě do afrického Malawi bude povídat Kateřina Rybáriková, kazatelka evangelického sboru
v Nikolčicích. Těšit se můžeme na promítání fotografií
a videí, ochutnávku afrických jídel, výstavku afrických látek, košíků a suvenýrů.

Prostě: slovo, písně, oheň, jídlo, pití, povídání a volná zábava klidně dlouho do noci.
Všechny srdečně zve evangelický sbor v Nikolčicích.

Beseda je určená pro veřejnost – všichni jsou srdečně zváni. Začátek je v 18.00.

UCTĚNÍ PAMÁTKY

Mistra Jana
Husa
6.7.2020
od 19.00

na zahradě evangelické fary
v Nikolčicích
11
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Příkladný Sběrný dvůr Nikolčice:
recyklací odevzdaného elektrozařízení občané v roce 2019
ušetřili práci celkem 141 stromům
Nikolčice, červen 2020
V roce 2019 obyvatelé obce Nikolčice zajistili sběr vysloužilého elektrozařízení v přepočtu 8 kg/obyvatele.
Pro porovnání, v roce 2018 průměrný občan České republiky k recyklaci odevzdal 8,8 kg vysloužilého elektra. Recyklací odevzdaného elektrozařízení obec Nikolčice přispěla
ke zlepšení životního prostředí snížením produkce CO2
ekvivalentně o 4235 kg. Takové množství uhlíku by muselo
v průběhu jednoho roku absorbovat a přeměnit na kyslík
celkem 141 stromů. Za svoje úsilí Nikolčice obdrží certifikát Příkladný Sběrný dvůr 2019.
Obcím zapojeným v projektu Zelená obec nebo Sběrný dvůr, které v loňském roce v síti kolektivního systému
REMA odevzdaly nejvíce elektroodpadu, právě v těchto

dnech předávají regionální zástupci certifikát Příkladná
Zelená obec/Příkladný Sběrný dvůr. „REMA Systém má
za sebou rekordní rok. Češi v rámci naší sběrné sítě odevzdali téměř 21 tisíc tun elektroodpadu, o čtvrtinu více než
loni,“ uvedl David Vandrovec, ředitel společností REMA
s tím, že svůj podíl na úspěchu mají právě i obce zapojené
do projektu Zelená obec. Ty nejlepší z každého kraje obdrží
jako ocenění za svoje úsilí certifikát. „Problematika odpadů, recyklace a využitelnosti druhotných surovin je hřiště,
na kterém se REMA umí úspěšně pohybovat. Avšak bez našich partnerů, mezi které patří i Zelené obce a Sběrné dvory,
bychom uváděných výsledků nemohli dosahovat. Velký dík
proto patří zejména jim,“ hodnotí Vandrovec.

Nikolčická chasa Vás zve na Jakubské hody, které se konají 24. až 26. července 2020 v areálu hřiště v Nikolčicích.
Program:
24. 7. 2020

stavění máje 18:00

25. 7. 2020
			

zvaní od 10:00
průvod 17:00

26. 7. 2020
			

mše svatá 14:30
průvod 15:30
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