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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
již více než rok se potýkáme s pandemií covidu-19. Po letním uvolnění přišla podzimní vlna a po Novém roce je tu
další a zatím nejhorší vlna pandemie – jsou uzavřeny školy
včetně mateřských, je omezený pohyb osob. Vím z vlastní zkušenosti, že covid není obyčejná chřipka, a dají mi
za pravdu ti, kteří se s ním setkali přímo nebo jim onemocněl někdo z blízkých. Snad vše ukončí probíhající očkování.
Věřím, že už nás všechna nařízení, omezení a zákazy přestávají bavit a cítíme vůči nim averzi. Přesto bych Vás všechny chtěl požádat o dodržování všech nařízení vlády ohledně
boje proti šíření koronaviru a jeho mutací.

Obec Nikolčice rozdala všem občanům nad 65 let
zdarma respirátory FFP2 a ve vstupu do obecního
úřadu je zdarma k dispozici desinfekce v počtu 1 ks
na domácnost.
Pomalu nám začnou jarní práce na zahrádce a záhumencích
a budeme se moci zabavit venku a již nebudeme uvězněni doma.
Přeji Vám v rámci možností příjemné prožití velikonoční svátků a také hodně zdraví a štěstí do následujících
jarních dnů.
Karel Rainet, starosta obce

Z RADNICE

Oprava – rekonstrukce tělocvičny v ZŠ
Oprava tělocvičny je prakticky u konce. Dne 25. 3. 2021
proběhlo ukončení a předání tělocvičny do provozu. Jsou
kompletně zrekonstruovány šatny, sprchy, umývárny, sociální zařízení, keramická dílna, nářaďovna a hlavně samotná tělocvična. V celém areálu je provedena nová elektroinstalace, zdravotní a sanitární instalace. V tělocvičně
je nová moderní podlaha, na které jsou nově nalajnovány
prostory pro volejbal, florbal, badminton, basketbal a futsal. Strop a stěny mají nové obložení, je naistalováno nové
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výkonné osvětlení.
Finanční náklady na celou akci jsou 4 902 246,84 Kč
bez DPH. Poděkování patří i Ministerstvu pro místní rozvoj, od kterého jsme získali dotaci ve výši 4 114 056 Kč.
Vzhledem k tomu, že pandemie covidu-19 uzavřela školy,
nebyla rekonstrukcí narušena výuka tělesné výchovy. Žáci
školy a uživatelé z řad občanů Nikolčic se po uvolnění restrikcí mohou těšit na krásné nové prostory tělocvičny.
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Inženýrské sítě pro rodinné domy v lokalitě
„Pod hřbitovem“, II. etapa
V lednu 2021 proběhla kolaudace inženýrských sítí – plyn,
voda a dešťová kanalizace.
Finanční náklady akce: 2 064 786 Kč bez DPH
Poděkování patří Jihomoravskému kraji, od kterého jsme
obdrželi dotaci ve výši 500 000 Kč.
V současné době ještě probíhá akce E.ON Distribuce – přípojky nízkého napětí pro jednotlivé parcely.

Prosba
Prosíme rodiče a jejich děti, které si hrají na dětských hřištích, aby po sobě uklízeli odpadky – PET lahve, obaly od různých potravin apod. Na hřištích jsou odpadkové koše, které se pravidelně vyvážejí.
Děkujeme.
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KULTURA
V této nelehké době neprobíhají žádné kulturní a společenské akce, tak se aspoň potěšme fotografiemi z akcí konaných v loňském roce a doufejme, že se ještě letos podaří nějaké akce uskutečnit.

Krojovaný ples 2020
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Guláš cup 2020
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Hody 2020

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání
V měsíci lednu a únoru se narodili:
• Jakoubek Dudáš
• Rozálka Michlová
• Adámek Bedřich
• Stelinka Hrouzková
Rodičům k narození děťátka srdečně gratulujeme, ať se rodinám dobře daří!
V měsících leden až březen oslavili své jubileum:
• Oldřich Otřísal
85 let
• Josef Solnička		
84 let
• Jan Jelínek		
84 let
• Marie Jelínková
83 let

•
•
•
•

Antonín Daněk
Anna Daňková		
Věra Koutná		
Jaroslava Männlová

80 let
75 let
70 let
70 let

Srdečně gratulujeme a přejeme vše nejlepší, především
zdraví a radost ze života!
V měsících leden až březen zemřeli:
• Josef Major
• Jiří Růža
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.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Oznamujeme občanům, že na základě OZV č. 3/2020
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se v roce 2021 zvyšuje poplatek za komunální odpad na 600 Kč za poplatníka a rok. Poplatek ze psů
zůstává stejný, jako loni tzn. 100 Kč za psa prvního a 150 Kč
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za psa druhého a každého dalšího. Oba poplatky jsou splatné do 30. 4. 2021. Platbu lze uhradit bankovním převodem
na č. ú. 5327651/0100 VS 1340 SS číslo domu.
Žádáme občany, aby úmrtí, prodej/darování či ztrátu psa
neprodleně hlásili na OÚ.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V naší obci se během tříkrálové sbírky fyzicky vybralo 15 191 Kč. V částce nejsou zahrnuté platby přímo na účet sbírky. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení občané, přátelé školy,
skončilo první pololetí šk. roku 2020/21, a proto mi dovolte,
abych ve stručnosti zhodnotila činnost naší základní školy. Po Vánocích jsme doufali, že se opět navrátíme všichni
do školních lavic. Bohužel nám to situace spojená s Covidem -19 neumožnila a do školy se prezenčně vrátili pouze
žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci se nadále distančně vzdělávali. Během tohoto období škola evidovala i zvýšenou
nemocnost učitelů a postupně i zvýšenou nemocnost dětí
a žáků. I tak jsme se společně všichni v poklidné atmosféře
vzdělávali „na dálku“ a plnili společné cíle. Od 12. 1. 2021
škola zahájila ve spolupráci s obcí výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím. Jsme moc rádi, že se nám podařilo
plánovanou výuku zrealizovat. Přestože je výuka vedena
online přes Teams, dochází i touto formou ke zkvalitnění
výuky. Konverzace s rodilým mluvčím probíhá 1x týdně
ve 3. – 9. roč. Pro prvňáčky a druháčky se výuka realizuje
1x za měsíc.
Leden utekl jako voda v duchu opakování a procvičování
učiva za období 1. pololetí, které jsme zakončili 29. 1. 2021.
Žáci 1. a 2. ročníku obdrželi výpis z vysvědčení. Ostatní žáci
byli se svými výsledky o výchově a vzdělávání srozuměni
prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Po návratu
do školy tito žáci také obdrží výpis z vysvědčení. Od nového pololetí škola navýšila žákům 3. - 5. roč. počet online
hodin, a to z důvodu pokračujícího distančního vzdělávání a na základě vyhodnocení konzultačních hodin, v němž
někteří rodiče vyjádřili prosbu k možnosti navýšení hodin.
Ve dnech 4. 2. – 5. 2. 2021 proběhlo v naší škole plošné
šetření dopadu distanční výuky na žáky základní školy.
Po této návštěvě ČŠI bylo vyhodnoceno, že navýšení hodin
je plně dostačující. Zcela chápeme rodiče a žáky, že je pro ně
dlouhodobá nepřítomnost žáků ve škole nepříjemnou záležitostí, ale prosím, chápejte i nás. Škola se snaží řídit doporučením MŠMT, jejich manuály, aby vše probíhalo v souladu a také v klidu a přátelské atmosféře. Žáci z početnějších
rodin by měli mít možnost se doma vystřídat u počítače
a také by děti neměly celý den prosedět u monitorů. Česká
školní inspekce závěrem vyhodnotila DV na naší škole pozitivně, pozitivně vyzdvihla využívání jednotné platformy
při DV, dále pozitivně vyhodnotila zavedení hodiny AJ s rodilým mluvčím, zapojení tříd do různých projektů, vstřícný
a operativní přístup vedení školy k různým změnám a pěkné
školní prostředí v obou budovách školy apod. Během těchto

dvou dnů navštívila i prezenční výuku v Divákách, kterou
také pozitivně hodnotila. Počátkem nového pololetí jsme
společně s pedagogy zaktualizovali směrnici o DV, a to na
základě poznatků a praxe pedagogů a žáků během 1. pololetí. Žákům bylo se zahájením 2. pololetí vysvětleno, že
další období bude již v ověřování znalostí přísnější, učitelé
budou důsledně dbát na pravidelnost vypracování zadávaných úkolů a práci žáků v online hodině. Děkuji všem žákům a rodičům za trpělivost a dobrou spolupráci během distančního vzdělávání. Někteří žáci pracovali na velmi dobré
úrovni. S velmi pěknými výsledky reprezentovali naši školu
v mezinárodní matematické soutěži a v okresní dějepisné
olympiádě. V pátek 19. březnu nás čeká online mezinárodní
matematická soutěž Klokan. Těšíme se na úspěšné řešitele.
V době nepřítomnosti žáků ve škole byla díky šikovným
malířským rukám našeho pana školníka nově vymalována
cvičná kuchyňka a sklad učebnic. Provozní pracovníci prováděli celkový generální úklid tříd, prostor školy a školních
kuchyní. Nesmíme opomenout, že po návratu k prezenční
výuce na žáky v Nikolčicích čeká nové sportovní zázemí
–nově zrekonstruovaná tělocvična, včetně nových sociálních zařízení, šaten apod. Rekonstrukce by měla být dokončena do konce března 2021. V Divákách došlo v únoru
ke kolaudaci nového kulturního domu. Společně s obcí Diváky plánujeme navrácení výuky tělesné výchovy pro žáky
1. a 2. roč. právě v novém kulturním domě a to od 1. 9. 2021.
V tomto čtvrtletí škola pokračovala v realizaci probíhajícího projektu Šablony II podporou ICT ve školní družině,
a to pouze v Divákách, kde probíhala prezenční výuka.
Na MŠMT jsme požádali o realizaci projektu v Šablonách
III, a to od 1. 9. 2021. Co se týče naplánovaných projektů
ve spolupráci s mikroregionem Hustopeče, není možné
v souvislosti se stále trvající pandemií říci, zdali se projekty
uskuteční či nikoliv. V minulých dnech škola přihlásila žáky
na příští školní rok na tradiční plavecký výcvik do Hustopečí a smluvně zachovala na příští školní rok i objednávky
na lyžařské výcvikové kurzy pro 1. a 2. st. a školu v přírodě.
Snažili jsme se zajistit i online výukové programy pro žáky.
Jedním z nich byla zajímavá přednáška s besedou „Energie,
budoucnost lidstva“ pro 8. a 9. ročník.
Ani se nenadějeme a bude tu čas přijímacích zkoušek a období zápisů do 1. ročníku a mateřských škol. V souvislosti s blížícími se přijímačkami byla zahájena pro naše žáky
pravidelná online příprava pod vedením p. uč. Jany Knáp7
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kové a p. uč. Jiřího Kříže. V letošním školním roce dochází
vzhledem k nouzovému stavu a znovuzavedení distanční
výuky ke změnám v oblasti přijímacích zkoušek. Letos
se nebudou konat jednotné přijímací zkoušky, ale střední
školy si budou většinou přijímací řízení organizovat samy
(výjimkou budou gymnázia, kde by měla jednotná přijímací
zkouška proběhnout). I termíny přijímacích zkoušek jsou
nejasné. V médiích proběhla zpráva, že i letos by mělo dojít
k posunutí termínu na pozdější dobu. Vše budeme sledovat
a o všem budou žáci 9. ročníku i jejich rodiče včas informováni. Celkový počet vycházejících žáků je 15. Pro zajímavost uvádíme, kam se vycházející žáci letos hlásí:
SŠ Brno, Olomoucká
SŠ Brno, Charbulova
SZŠ Brno, Merhautova
SŠ chemická Brno, Vranovská
ISŠA Brno, Křižíkova
SOU tradičních řemesel Brno - Bosonohy
SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno,
Čichnova
SOU Želešice
Církevní zdravotní škola Brno
Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše
Nejnovější informace o průběhu zápisů naleznete na webu
školy. Na našem webu naleznete i informace týkající se
pravidelné distanční výuky pro žáky školy a v současnosti
i pro předškoláky. S předškoláčky plánujeme u nás ve škole
při různých aktivitách tradiční setkání, tzv. “Škola nanečisto“. Rádi bychom jim ukázali nové školní prostředí, nové
sportovní zázemí a představili jejich budoucí paní učitelku. Doufám, že nám to situace dovolí co nejdříve. Zápis

do 1. ročníku bude tak jako v loňském roce bez osobní přítomnosti dětí a rodičů, a to v měsíci dubnu.
Vedení školy ve spolupráci s obcí Nikolčice se v těchto dnech
také podílí na přípravě plánované realizace výstavby nové
mateřské školy v obci. Plánovaná výstavba navýší kapacitu
MŠ tak, že docházku do školky budou moci do budoucna
absolvovat nejenom děti tříleté, ale i dvouleté. Ve spolupráci s obcí byla také projednána podpora vybavení ICT
pro nové prvňáčky a žáky šestého ročníku. V nejbližší době
bude rovněž zveřejněna nová nabídka volitelných předmětů
pro 2. st. Věříme, že s pestrou nabídkou budou žáci i rodiče spokojeni.
Závěrem bych chtěla říci, že nás pravděpodobně ještě chvíli
čeká nelehké období, které ale budeme muset všichni společně zvládnout. Prosíme rodiče a žáky - nepolevujte v době
distančního vzdělávání, mějte trpělivost a pokud budete
cokoliv potřebovat, obraťte se na školu. Moc děkuji všem
učitelům a provozním pracovníkům za skvělou práci během
1. pololetí. Děkuji rodičům a veřejnosti za podporu školy.
Těšíme se, že se v brzké době všichni opět sejdeme ve zdraví
a budeme moci naše žáky zase prezenčně vyučovat.
Nezapomeňme, že velikonoční prázdniny proběhnou
dne 1. 4. 2021.
Přeji všem klidné prožití velikonočních svátků.
Dětem přeji hodně sluníčka a krásné jaro s bohatou pomlázkou.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy

Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím
Od ledna 2021 realizujeme
výuku v základní škole Nikolčice pro děti od 1. do 9. ročníku. Jsme velmi rádi, že se
dětem konverzační hodiny líbí. Naši lektoři jsou zkušení
pedagogové, rodilí mluvčí, kteří umí zaujmout děti i v on-line výuce. Konverzační hodiny jsou pro děti zajímavým
zpestřením a důvodem pro aktivní používání cizího jazyka.
V Jihomoravském kraji vyučujeme celkem 6330 dětí na základních školách.
Jsem velmi ráda, že ZŠ Nikolčice patří mezi ně. Musím říci,
že mne velmi překvapil profesionální přístup paní ředitelky Gebauerové i celého jejího pedagogického kolektivu.
Jsou pro výuku opravdu nadšení a děti je milují, vidíme to
na všech hodinách, které vedeme. Jsou naši silnou oporou
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i při občasných technických problémech a společně upravujeme rozvrhy tak, jak vyžaduje aktuální nařízení vlády.
Výuka v elektronické podobě je jiná. Asi jen učitelé ví, jak
moc jiná práce to je. Veškerá příprava i samotná výuka je
úplně jiná. I pro nás to znamenalo připravit hodiny znovu
a jinak. Není to jen „povídání“, za každou aktivitou je metodická příprava, důvod, proč a jak se to učí. Navíc každá
škola má silné zabezpečení a aplikaci, kterou preferuje pro
výuku. Není možné se prostě jen připojit. Za každou hodinou je hodně práce přípravy a testování. Naši lektoři se museli naučit pracovat s pěti různými aplikacemi, ale všichni se
aktivně pustili do práce a výuky běží. Výuka probíhá jinak,
to je jasné, musí být více zábavná, pracujeme s obrázky a videi, hádankami a hrami. Ale děti se zapojují, smějí a z výuky
mají radost. A to za to stojí!“
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Některé děti jsou jazykově nadané a některé potřebují pomoci, pro všechny máme navíc kurzy, které mohou rodiče
svým dětem dopřát. Stále přicházíme s novými atraktivními nabídkami, abychom to rodičům co nejvíce usnad-

nili. Vše je možné najít na našich webových stránkách
www.tlckids.cz
Taťana Marie, ředitelka

Mateřská škola Nikolčice
Vážení a milí čtenáři, v minulém čísle zpravodaje jsem se
zmínila, že i když jsme provoz MŠ museli podřídit epidemiologické situaci a hrozbě COVID-19, nedošlo k uzavření školky. Bohužel v tomto článku je mou nemilou povinností oznámit, že ani naše organizace se v roce 2021
neubránila přerušení provozu z důvodu COVID-19. V době
od 29. 1. 2021 do 5. 2. 2021 došlo se souhlasem zřizovatele k uzavření školky v Nikolčicích z preventivních důvodů
před šířením COVID-19. Nyní jsou od 1. 3. 2021 školky uzavřeny na základě nařízení vlády.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Proto
v době, kdy je uzavřena školka, je zahájena distanční výchova a vzdělávání pro předškoláky, které jsme se snažili přizpůsobit podmínkám dítěte (zázemí, materiální podmínky,
speciální vzdělávací potřeby, apod.) Jedná se především
o plnění praktických úkolů, které využívají přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí s ohledem na odlišné
možnosti jednotlivých dětí.

Blíží se zápis do 1. ročníku ZŠ, který je naplánován
na 7. 4. 2021 v ZŠ Nikolčice a 8. 4. 2021 v ZŠ Diváky.
Na konci školního roku se budeme ve školce Nikolčice loučit
s pěti předškoláky.
Zápis do první třídy je velký den a po celý školní rok připravujeme předškoláky k tomu, aby se jim ve škole líbilo. Snažíme se, aby děti uměly vše, co mají umět a v první třídě pak
nebyly ve stresu a učení je bavilo. Předškolní děti vedeme
k tomu, aby byly zvyklé pracovat a soustředit se. Nyní je tento úkol na rodičích a my se jim pokusíme, námi nastavenou
distanční výukou, připravit podnětné materiály, které jsou
zveřejněny obvyklým způsobem. Tímto bych chtěla všem
rodičům poděkovat za spolupráci, jejich přístup k současné
situaci a popřát jim hodně sil.
Zápis do MŠ je naplánován na 4.5.2021 v MŠ Nikolčice
a 5.5.2021 v MŠ Diváky. V loňském roce jsme nemohli vyhovět všem žadatelům o umístění dětí do MŠ Nikolčice.
Snažili jsme se kladně vyhovět maximu žadatelů a proto
jim byla nabídnuta alternativa umístit děti do MŠ Diváky.
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Blížící se zápis do MŠ Nikolčice nás nenechává klidnými a proto dne 19.2.2021 proběhlo jednání na toto téma
s p. starostou K. Rainetem. Byly projednány kapacitní
možnosti v návaznosti na pravděpodobný zájem žadatelů
o umístění do školky. MŠ Nikolčice dostala od zřizovatele udělenou výjimku dle §23 zákona 561/2004 v platném
znění –zvýšení naplněnosti v mateřské škole na 28 dětí
na školní rok 2021/2022, přesto však řešíme i další možnosti, abychom nemuseli žadatelům nabízet alternativu, či
vydávat záporná rozhodnutí o přijetí.

Přikládám také pár optimistických fotografií, na kterých
jsou hrající si děti v naší školce z doby, kdy jsme se mohli
v budově potkávat. Věřím, že se zase brzy budeme moci
v naší MŠ dětem věnovat a rodičům tak ulevíme při jejich
pracovním nasazení v této nelehké době.
Závěrem Vám čtenářům obecního zpravodaje chci popřát hlavně zdraví a optimistický výhled do dalších dnů.
Ing. Petra Vávrová, zástupkyně ředitelky pro p.v.

Školní družina Nikolčice a Diváky
I když už se jaro snaží pomaloučku ťukat na okna, ještě
na chvilku se vrátíme do času předvánočního, kdy jsme
měli v družině spoustu akcí před sebou. Začali jsme „Pohádkovým adventem“, který nás navnadil na blížící se Vánoce četbou pohádek, pověstí a koled, shlédli jsme krásný
dokument ČT-Naše tradice a zvyky, kde se děti seznámily
např., proč nás začátkem měsíce prosince navštěvuje Mikuláš, co znamená rozkrojení jablíčka, lití olova, pouštění skořápkových lodiček atd. V rámci vánočních dílniček
jsme vyráběli přáníčka, dárečky, vánoční výzdobu družiny.
Mezi tímto předvánočním shonem jsme si našli místečko
pro oblíbené „tablety“, kde si děti vyzkoušely omalovánky
s vánoční tématikou. Celé toto „těšení“ na Vánoce jsme zakončili vánoční besídkou. Děti si přinesly cukroví, poslouchaly se koledy a nemohla chybět ani vánoční pohádka.

přáníček. Pokračujeme i v projektu Celé Česko čte dětem.
Škola i školní družina se zapojila do projektu „Spolek Prales
dětěm“, sběrem hliníku, který byl v únoru odvezen. Spolek
Prales dětem existuje od roku 2009 a zabývá se ochranou
tropických deštných pralesů a ochranou kriticky ohrožených druhů zvířat.
Bohužel jsme se po jarních prázdninách zpět do školy nevrátili, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Covid–19, protože vláda ČR opět uzavřela školy. Chtěli bych
proto všem dětem, rodičům popřát hlavně pevné zdraví,
pohodu, abychom se spolu mohli zase co nejdříve setkat.
Jana Vacenovská, Ilona Honzíková

V novém roce jsme se ve zdraví přivítali, i když jen v oddělení ŠD Diváky. Vyráběli jsme krmítka pro ptáčky, čekalo nás
čajové odpoledne s pohádkou a soutěž „Pexesový král“. Ani
v únoru nebyla nuda, hned na začátku jsme soutěžili v piškvorkách, což si děti náramně užily. Únor je rovněž čas
plesů a maškarád, proto i my jsme si v družině maškarádu připravili, vyráběli jsme masky, klauny, hráli hry a celé
jsme to završili parádním maškarním rejděním. V únoru
se ještě slaví svátek „sv.Valentýn“, což je svátek všech zamilovaných, děti si poslechly legendu o svatém Valentýnovi, podle kterého je tento svátek pojmenován, příběh je
natolik zaujal, že se ihned pustily do tvoření valentýnských

SPOLKY – Myslivci
Milí spoluobčané,
březnem končí jeden myslivecký rok a začíná myslivecký
rok nový. Pomalu nám přestávají starosti s přikrmováním,
kterému jsme se věnovali v uplynulých měsících. Rovněž
jsme provedli sčítání zvěře v termínech stanovených orgány
státní správy myslivosti. V honitbě se objevují první zajíčci,
začíná tok bažantů. Zvěř postupně začíná přecházet na zelenou potravu. Nezapomeneme doplnit a zkontrolovat sol10

níky. V tomto období potřebuje býložravá zvěř sůl více než
kdy jindy. Pokud nám to počasí dovolí, začneme i s obděláváním mysliveckého políčka. Čím dříve zasejeme, tím dříve
bude mít zvěř jeho produkci k dispozici.
Letošním březnem snad už skončí i hloupá doba, kdy člověk jen tak posedával doma, nikam nemohl, v krmelcích
a zásypech je všeho dostatek, tak přichází čas na vzpomínání a zážitky z lovů individuálních i společných, které

1/ 2021
se k zimnímu odpočinku, vnímat malebnost a velkolepost
okolí a s chutí se nadechovat syté vůně půdy a tlejícího listí.
Pravidelně každým rokem se při protlačování velmi obtížně
prostupné lokality s místním názvem „Jabloně“ znenadání
a neslyšně nad hlavou objeví, snad vyplašená hlasy honců
nebo postupem slídících psů, jedna z našich nejkrásnějších sov
– Sova pálená. Tato, dnes stále vzácnější obyvatelka kulturní
krajiny preferuje především nižší polohy do nadmořské výšky
přibližně 400 m a k hnízdění si vybírá dutiny starých stromů,
tudíž je v těchto místech její výskyt předpokládatelný. Takže pokud teď na jaře při některé večerní čekané „Pod horou“
uslyším pro tuto sovu typické chrčení a syčení, budu se těšit,
že se spolu na podzim opět setkáme.
Závěrem připojuji v rámci myslivecké osvěty pár údajů.

nutně nemusí souviset s velikostí či množstvím ulovené
zvěře. Takže mi nyní dovolte se s Vámi o jeden takový zážitek podělit.
Během podzimních honů myslivec často prožívá i chvíle, kdy
se v jeho okolí nevyskytuje žádná zvěř, a tudíž má čas, se jen
tak rozhlížet kolem sebe a pozorovat přírodu připravující

Sova pálená (Tyto alba) je středně velký druh sovy nápadný hlavně výrazným srdcovitým závojem kolem očí. Středně velká, štíhlá sova s dlouhýma nohama. Délka těla je
33–39 cm, rozpětí křídel 80–95 cm. Hmotnost se pohybuje
mezi 200–400 g. Svrchu je šedá a okrová, zespodu v závislosti na poddruhu buď čistě bílá nebo žlutooranžová. Výrazný obličejový závoj je světlý a má typicky srdcovitý tvar, oči
jsou černé. Obě pohlaví jsou zbarvena podobně, samci bývají o něco světlejší. Létá houpavě, elegantně a zcela neslyšně, často s volně svěšenýma nohama. Potravu tvoří hlavně
hlodavci, méně ptáci, obojživelníci a drobní savci. Loví
během soumraku a v noci, v období krmení mláďat občas
i ve dne. Potravu vyhlíží za pomalého letu nízko nad zemí
nebo vsedě z pozorovatelny a díky svému vynikajícímu sluchu ji dokáže přesně lokalizovat i v naprosté tmě.
Myslivecký hospodář

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Nikolčice může v roce 2020
pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému
odběru a recyklaci o hmotnosti 1,09 t. Na každého obyvatele tak připadá 1,40 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím
uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu
na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 12,98 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné
množství CO2? 5 ks

Nebylo nutné vytěžit 637,86 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta
např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 24 krát.
Došlo také k úspoře 6 566,23 kWh energie. Asi stejné
množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí
6567 krát.
Podařilo se recyklovat 625,83 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 26 ks
nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat
22,09 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 3927 1€ mincí,
nebo 27,29 kg hliníku, který by stačil na výrobu 1820 plechovek o objemu 0,33 l.
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OBEC NIKOLČICE
2020

1 088
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6 566,23
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625,83
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Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021
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