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Vážení spoluobčané,
nejradostnější část roku našim dětem definitivně skončila a to je neklamné
znamení, že se blíží podzim. Vinaři a ovocnáři chystají bečky, demižony, bedýnky
a nervózně sledují jestli si špačci, vosy a včely nepřivlastňují moc z letošní úrody.Ve škole už se rozdávají první známky a spolu s vedením školy mám radost, že
do šesté třídy přišli všichni žáci z Křepic a vracejí se i žáci, kteří přešli v minulých
letech do Hustopečí. Přivítat chci i nové členky učitelského sboru. Přeji všem učitelům i žákům hodně úspěchů v jejich práci. Stavební ruch na který jsme byli zvyklí
v minulých letech se nyní projevuje jen kolem hřbitova, kde se pilně staví nové rodinné domy. Firma Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. provedla na ulici Panelová
nové propojení tlakových pásem, což by mělo vyřešit problémy s nízkým tlakem
vody na koncových odběrných místech směrem na Diváky. Montáží nových oken
začaly práce na opravách učitelských bytovek. Projekty na výstavbu a opravy
chodníků a parkovacích stání jsou chystány tak, aby mohla realizace proběhnout na
jaře příštího roku. Jedná se o výstavbu chodníku k bytovkám ke Křepicím, oprava
chodníku Jednota – evangelický kostel a výstavba parkovacích stání ve středu obce.
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Práce na komplexních pozemkových úpravách pokračují sérií jednání sboru
zástupců, kde se domlouvají společná zařízení, tj. nové cesty, poldry, rybníky a další zařízení sloužící jak k zadržení vody v krajině a jejímu pomalejšímu odtoku, snížení nebezpečí záplav z přívalových srážek nebo, a to hlavně, zpřístupnění všech
pozemků jejich majitelům. V průběhu měsíce října by měla jednání vstoupit do závěrečné fáze a následně bude návrh společných zařízení dán příslušným orgánům
k připomínkování.
SILNICE NENÍ ZÁVODNÍ DRÁHA
Poslední dobou se mi schází stížnosti zejména starších občanů na chování řidičů na místních komunikacích. Jedná se hlavně o silnici kolem Záhumenic a kolem dětského hřiště na Majerách. Značka povolující max. rychlost 20 km/h u dětského hřiště je všeobecně ignorována a řidiči si zde neuvědomují nebezpečí, které
tu vzniká. Jsou to jak parkující automobily, tak samotné dětské hřiště. Z obou stran
může kdykoliv vyběhnout dítě a neštěstí je na světě. Pak bude pozdě si říkat, že
jsem měl jet pomaleji. Podobná je situace v Záhumenicích, kde někteří rádi sešlápnou plynový pedál víc než je třeba. Většina místních komunikací nebyla v době jejich výstavby projektována na nynější provoz a proto je třeba si uvědomit nebezpečí, které na užších silnicích vzniká. Je tady ve většině případů pouze minimální

prostor pro vyhnutí se automobilům, cyklistům nebo chodcům. Opatření na snížení
rychlosti na místních komunikacích samozřejmě existují, levnější a nerespektované
dopravní značení nebo dražší, jako jsou různé příčné prahy a zpomalovací retardéry. Ovšem na tyto zpomalovací prvky nakonec nadávají všichni jak řidiči a cyklisti,
tak i pracovníci údržby obce. Proto si myslím, že nejlevnější a nejlepší variantou
pro všechny je – sundat nohu z plynu. Ještě bych připomenul, že na komunikacích,
kde není vymezena přednost v jízdě, platí pravidlo pravé ruky, tzn. vozidlo (auto,
moto, cyklista) přijíždějící zprava má přednost v jízdě.
PODOMNÍ PRODEJCI
S příchodem podzimu se opět zvyšuje aktivita různých prodejců energií, kteří i přes zákaz tohoto typu prodeje v naší obci, zvoní u našich dveří. Pod různými
záminkami, ať už je to kontrola smlouvy, jestli Vás někdo nenapálil, či seznámení
s novými „výhodnějšími“ sazbami a cenami energií, se snaží sepsání nové smlouvy
na odběr energií. Jedná se o dobře proškolené pracovníky firem, kteří zazvoní u
dveří zpravidla v dopoledních hodinách, kdy ví, že budou doma pouze starší občané, které během několika minut zahrnou spoustou informací. Pak už pro ně většinou není problém předložit novou výhodnou smlouvu k podpisu. To, že Vám zamlčí některé náležitosti nebo úskalí nové smlouvy bývá běžný jev. Pokud se u Vašich
dveří tito prodejci přesto objeví a Vy nechcete měnit dodavatele energií, je nejlepším řešením vůbec neotevírat dveře, nebo jim oznámit, že Vás jejich nabídka nezajímá. I když smlouvu podepíšete a rozmyslíte si to, můžete ji do čtrnácti dnů vypovědět, ale to už většinou není zdarma a bude Vás to stát nějaké peníze, někdy i
spoustu nervů. Ujišťuji Vás, i když je to častá výmluva těchto lidí, že žádná
z těchto firem nemá povolení obce k tomu, aby tuto činnost na katastru Nikolčic
vykonávala.
Jiří Vacenovský
starosta obce

UPOZORNĚNÍ !!!
VOLNÝ POHYB PSŮ
Letos již potřetí upozorňujeme majitele psů, zvláště větších plemen na povinnost mít své psy při procházce v intravilánu obce na vodítku, nebo s náhubkem.
Za škody způsobené volně pobíhajícím psem odpovídá jeho majitel v plném rozsahu. Taky připomínám, že exkrementy po svém psovi by měl majitel uklidit. Je to
minimálně slušnost a při zpáteční cestě do toho nešlápnete.
Pokud říkáme, že jsme v Nikolčicích doma, tak se podle toho chovejme.
Doma si taky každý po sobě uklízí.

KULTURNÍ KOMISE
Dne 4. července 2016 oslavila krásné 90. narozeniny naše nejstarší občanka paní Bohuslava Otřísalová.
Takové pěkné jubileum jsme si nemohli nechat
ujít. Vypravili jsme se tedy s panem starostou paní
Otřísalové popřát hodně zdraví a rodinné pohody. Otevřela nám svěží paní, která, jak mi alespoň připadalo, má
stále dobrou náladu. Pohostila nás vlastnoručně upečenými zákusky, které byly mimochodem vynikající. Dlouho jsme si vykládali a ani se nám od ní nechtělo domů.
Paní Otřísalová, do dalších let Vám přejeme vše nejlepší a těšíme se na
další setkání.
za kulturní komisi Lenka Rabovská

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘÁNÍ
 Ivošek Vávra se narodil dne 6. 9. 2016, č. p. 260
Rodičům k narození děťátka srdečně gratulujeme.
Pokud máte zájem, aby narození Vašeho děťátka, Vaše životní jubileum či oznámení o úmrtí blízkého člověka bylo oznámeno v Nikolčickém časopise, je potřeba na obecním úřadu podepsat souhlas se
zveřejněním osobních údajů.

OBECNÍ „DRBY“
Poslední dobou se po obci šíří „zaručené“ zprávy, jak starosta neprodloužil MUDr.
Hubačové smlouvu a ona proto musí v Nikolčicích skončit, nebo proč nebyly prodlouženy
některé smlouvy na byty. Rád bych do této šuškandy vnesl trochu světla.
Byty. Ne nadarmo se bytovému domu uprostřed obce říká „učitelská bytovka“, primárně totiž mají tyto byty sloužit pro ubytování učitelů naší školy. Jelikož požadavky školy
na ubytování učitelů v minulosti nebyly, přidělily se byty našim občanům, kteří se dostali do
bytové nouze, aby měli střechu nad hlavou, než si najdou jiné bydlení. I proto se smlouvy
uzavírají vždy jen na jeden rok (mimo smlouvy s učiteli), s možností prodloužení. Bohužel
většina nájemníků spolehá na to, že jim bude smlouva každý rok prodloužena. Proto letos,
kdy na čtyři byty (mino rodinu Chalupných) bylo pět žádostí nastalo „pozdvižení na vsi“,
proč byty byly přiděleny jinak než bylo zvykem. Rada obce, která jediná má právo toto rozhodovat, se shodla na tom, že je třeba dát těm kteří se dostali do sociálních problémů šanci.
Teď už záleží jenom na nich, jak tuto šanci využijí. Ovšem, nikdo z nájemníků nemůže být
v klidu, protože, jak jsem byl informován, příští rok bude škola potřebovat minimálně jeden
byt. A učitelé, jak všichni víme, mají na byt přednostní nárok.
Doktorka. „Starosta neprodloužil MUDr. Hubačové smlouvu, protože jeho známá,
taky doktorka, se bude stěhovat na bytovku po Koutných (ke Křepicím) a bude na středisku
místo Hubačové a starostova manželka jí bude dělat sestřičku.“ Bomba a drb.
1. případném ukončení smlouvy rozhoduje Rada obce, ne starosta
2. Smlouva s MUDr. Hubačovou je uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou
a ani obec, ani MUDr. Hubačová neuvažují o tom, že by ji ukončili
3. Byt ze kterého se Koutní museli vystěhovat je v soukromém vlastnictví, kdo se tam
nastěhuje, nebo komu bude pronajatý záleží pouze na jeho majiteli, ani starosta ani
Rada obce nebo zastupitelstvo to nemůže nijak ovlivnit
4. Ano, moje sestřenice je doktorka, ale pracuje jako zubní laborantka, takže by nám maximálně udělala nové zubní protézy, ale určitě by nás neléčila s chřipkou a jinými nemocemi. A určitě se nebude stěhovat z nového RD do pronájmu na bytovku.
5. Moje žena nemá zdravotnické vzdělání, tudíž nemůže pracovat jako zdravotní sestra.
Doufám, že jsem dostatečně osvětlil situaci okolo nájemních bytů a o paní doktorce.
Pokud to ještě někomu není jasné, klidně může přijít na obecní úřad a já mu jeho dotazy rád
zodpovím. A taky doufám, že jsem tvůrcům „drbů“ nevzal vítr z plachet, rád se zase dozvím
nějakou „zaručenou“ zajímavost z dění v obci.
Jiří Vacenovský, starosta obce

PŘEHLED KULTURNÍHO DĚNÍ V OBCI
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Milí žáci, vážení rodiče, občané,
nový školní rok byl slavnostně zahájen dne 1. 9. 2016 v obou základních školách za
účastí žáků, pedagogů, starostů obcí a veřejnosti. Nový školní rok přivítalo celkem 150 žáků.
Zvlášť slavnostní byl první školní den pro 13 děvčat a chlapců 1. ročníku, kteří poprvé zasedli
do školních lavic. Všem našim prvňáčkům přeji, aby se jim ve škole líbilo, aby do školy chodili rádi a na vyučování se vždy těšili. Čeká je hodně práce, laskavé paní učitelky, pěkně vybavené a vyzdobené třídy a noví kamarádi. Do šesté třídy nastoupilo 12 žáků ze ZŠ Křepice.
I těm přeji, aby se jim ve škole líbilo, aby do naší školy chodili rádi.
Rodičům žáků prvního a šestého ročníku tímto děkujeme za důvěru škole.
A nyní několik informací k novému šk. roku. Výuka bude probíhat ve všech ročnících
podle ŠVP pro základní vzdělávání „Sportem za kvalitou výuky“. Žáci jsou rozděleni do 9
tříd – 5 tříd je na 1. stupni, 4 třídy na 2. stupni. Výuku bude zajišťovat 14 pedagogů včetně
ředitelky školy a zástupce ředitelky.
I. třídu / 14 žáků / vede třídní učitelka p. Mgr. Marcela Chalupná
II.. třídu / 15 žáků / vede třídní učitelka p. Mgr. Lenka Kaplanová
III. třídu/ 13 žáků / vede třídní učitel p. Mgr. Milan Smetana
IV.. třídu / 21 žáků / vede / třídní učitelka p. Ing. Libuše Nováková
V.. třídu / 8 žáků / vede třídní učitelka p. Mgr. Andrea Slavíková
VI. třídu / 20 žáků / vede třídní učitelka Mgr. Jana Sáčková
VII. třídu / 17 žáků / vede třídní učitelka Mgr. Jana Knápková
VIII.. třídu / 25 žáků / vede třídní učitel p. PaeDr. Jaromír Čuta
IX. třídu / 17 žáků / vede třídní učitelka p. Mgr. Květa Charvátová.
Cizí jazyk na školách vyučuje p. ing. Libuše Nováková, Mgr. Květa Charvátová a
Mgr. Milan Smetana Ve škole vyučují i netřídní učitelé pan Mgr. Lubomír Šlancar, Mgr. J.
Homola. Bc.Hana Pokorná, Dle upravených učebních plánů jsou ve škole vzděláváni 3 integrovaní žáci, kterým se věnují tři asistentky pedagoga p. Ilona Honzíková, Bc. H. Pokorná, p.
Barbora Jarnotová.
Školní družina bude mít opět 2 oddělení, v nichž budou pracovat p. vychovatelky Ilona Honzíková, p. Jana Čutová. Školní klub pro žáky 2. stupně povede p. vychovatelka Bc.
Hana Pokorná.
Vedení školy zůstává beze změn. Oblast primární prevence má na starosti paní ing.
Libuše Nováková, funkční činnost výchovného poradenství vykonává Mgr. Jitka Gebauerová
(1. st.) a Mgr. Jan Homola (2.st.). Ředitelku školy zastupuje p. ing. L. Straka v oblasti základního školství pro 1. a 2. st., v předškolním a mimoškolním vzdělávání zastupuje ředitelku školy Bc. Hana Pokorná.
V ZŠ Nikolčice se o úklid starají naše paní uklízečky Věra Strouhalová a Jana Mahovská, v odloučeném pracovišti v Divákách p. Helena Novotná. Všechna pracoviště má na starosti obětavý a šikovný školník pan Ervin Kapp. Hospodářskou a kancelářskou evidenci, provozní záležitosti a školní jídelny povede opět p. Alena Hanáková. Pestrou a velmi chutnou
stravu pro žáky připravují ve školní kuchyni v Nikolčicích p. Miroslava Vaňková a p. Eva
Bedřichová, ve školní kuchyni v Divákách p. kuchařka Hana Dostálová.
O nejmenší ratolesti se pečlivě starají v mateřských školách p. uč. Eva Roherová, Iva
Valentová, Anna Rosívalová, Jana Čutová. V mateřské škole v Nikolčicích výdej, přípravu
pokrmů a úklid zajišťuje beze změn p. Olga Šťavíková.
Na škole pracují i předmětové komise, redakční rada, Žákovský parlament. Nově je
zřízeno „Školské poradenské centrum“ v souvislostí se změnami ve školství od 1. 9. 2016.

Školské poradenské centrum, pracuje ve složení speciálního pedagoga, výchovného poradce,
minimálního preventisty a od 1. 1. 2017 i školního asistenta. Školské poradenské pracoviště
zajišťuje specializované pedagogické činnosti, poradenskou pomoc žákům, rodičům a to dle
novely zákona č. 82/2015 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Od poloviny září budou vyučovat p. Mgr. Milan Smetana a p. Bc. Hana Pokorná nepovinné předměty: náboženství a pohybové hry 1× týdně nad rámec povinné týdenní časové
dotace.
Zájmová činnost bude rodičům opět nabídnuta od 1. 10. 2016. Již nyní nabízíme odpolední kurzy angličtiny pro žáky 1. a 2. st. Bližší informace jsou zveřejněny na webu školy.
Pro žáky školní družiny bude nabídnut projekt „Hodina pohybu navíc.“ Vzhledem
ke stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu našich dětí, který plyne z nedostatečného pohybu,
MŠMT vyhlásilo program „Hodina pohybu navíc“ zaměřený na navýšení pohybových aktivit
žáků prvního stupně základních škol. Naše škola se do tohoto programu přihlásila a tento
velmi zajímavý pilotní projekt byl schválen s realizaci od 1. 10. 2016. Rodiče žáků 1. st. obdrží bližší informace co nejdříve.
Do nového šk. roku vstupujeme také se záměrem dále zkvalitňovat podmínky pro
vzdělávání. Jedním z hlavních úkolů pro letošní šk. rok bude zapojení se do projektu ¨Výzva
22“. Projekt je zaměřen na jednu z kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj
pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Projekt škola
připravila a bude na škole realizován od 1. 1. 2017 po období dvou let.
Během roku se žáci také mohou těšit na spoustu akcí – soutěží, besed, exkurzí, olympiád, adaptačních programů, výletů, vycházek, zúčastní kurzu plavání, pojedou na školu v přírodě a čekají je lyžařské zájezdy, bruslení, výukové programy, projektové dny, apod. Tradičně
budou školu reprezentovat ve sportu, vědomostních a naukových soutěžích, ve spolupráci
s okolními školami. Škola se opět zapojí do sběrových aktivit i charitativních činností. Veškeré podrobnější informace žáci a rodiče vždy obdrží předem na webových stránkách školy nebo na venkovních vývěskách školy. Koncem roku se opět budeme připravovat na sportovní
zápolení s partnerskými slovenskými školami, tentokrát odjíždíme na Zelenické hry.
V rámci DVPP se učitelé zúčastní mnoha kurzů a školení, aby se získanými novými
poznatky mohli seznamovat žáky, své kolegy a rodičovskou veřejnost Ke zkvalitňování podmínek vyučovacího procesu budeme školu dále vybavovat novými učebními pomůckami a
novým šk. zařízením. Tradičně otevíráme školu pro veřejnost. Nabízíme opět využití tělocvičny, jejíž provoz je zahájen od měsíce září.
Během prázdnin ve škole v Nikolčicích proběhla výměna hlavních vchodových dveří
v ZŠ, byly vymalovány prostory školy v přízemí včetně dvou tříd, byly zakoupeny pro žáky
do dalších tříd nové školní lavice a židle. Nově bude školní družina využívat prostory bývalé
9. třídy. Dětem bude tak umožněn větší prostor ke hraní a odpočinku. Děkuji tímto obci Nikolčice za realizaci plánovaných úkolů, které si společně v začátku kalendářního roku nastavíme a plníme, zejména během prázdnin.
V Divákách, ve spolupráci s obcí, byla dokončena celková rekonstrukce obou tříd základní školy (pokládka podlah, vymalování prostor, instalace nové elektřiny, nový výškově
nastavitelný nábytek pro žáky, rekonstrukce osvětlení včetně vymalování prostor mateřské
školy. Obci Diváky děkuji za realizaci celkové náročné rekonstrukce. Děkuji i za to, že během
prázdnin byla tato náročná rekonstrukce ukončena včas bez problémů.
Nastávající šk. rok 2016/2017 bude jistě pro všechny náročný. Věřím, že ve spolupráci
s rodiči, se zřizovatelem a přáteli školy se nám všechny výchovně vzdělávací úkoly i ostatní
úkoly související s provozem školy podaří splnit.

Závěrem děkuji pedagogům a provozním zaměstnancům za přípravu nového
školního roku 2016/2017. Děkuji rodičům našich žáků za podporu a důvěru v naši školu.
Do nového školního roku 2016/2017 bych chtěla popřát všem žákům, pedagogům a
zaměstnancům školy hodně úspěchů, spokojenost a pohodu ve škole a především všem pevné
zdraví.
Ať se nám šk. rok 2016/2017 vydaří!
Za zaměstnance školy
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB
Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace, Hlavní
79, 691 71 Nikolčice, tel. ZŠ: 776 293 093
Vážení rodiče, občané,
dovolte, abych vás seznámila s činností MŠ v novém školním roce. Předškolní vzdělávání prošlo v posledních měsících a dnech mnohými změnami v zákonech a vyhláškách, které
jsou účinné od 1.9.2016 nebo 1.1.2017 - např. předškolní vzdělávání bude povinné s účinností
1.9.2017 od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte nebo zápis k předškolnímu vzdělávání se bude
konat v období od 2. května do 16. května.,… Pro školní rok 2016-2017 je vypracován Třídní
vzdělávací program pro MŠ Nikolčice s názvem: „Poznáváme svět se skřítkem Všetečkou“ a
pro MŠ Diváky: „Chceme, aby nám spolu bylo dobře“. V MŠ Nikolčice je zapsáno 27 dětí a
v MŠ Diváky 19 dětí. Obě školky jsou jednotřídní. Záměrem celoročního tématu je posilovat
přirozené poznávací city u dětí - učit je pozorovat přírodu, poznávat a chápat její zákonitosti a
proměny, vážit si života ve všech jeho formách. Vytvářet u dětí povědomí o lidských a kulturních hodnotách. V měsíci září je důležité citlivě a postupně začleňovat do stávajícího kolektivu nově příchozí děti. Vést je i k pečlivému úklidu hraček a prohlubovat kamarádské
vztahy. Respektovat již známá pravidla ve třídě a doplňovat o pravidla nová. Děti by měly
umět pozdravit při vstupu a odchodu ze třídy, poprosit, poděkovat. Pedagogové i rodiče by
měli vést děti k samostatnosti a pomáhat jim až v okamžiku, kdy to samy nezvládnou.
V průběhu letošního školního roku budou opět zařazovány osvědčené programy
v rámci projektů - environmentální výchovy, výchovy ke zdraví, dopravní výchovy (dopravní
hřiště v Hustopečích), ekologické výchovy (ke Dni Země, Dni s lesy, exkurze), etické výchovy (výchovné koncerty, návštěva divadelního a filmového představení, Celé Česko čte dětem,
Canisterapie), ICT a preventivní programy.
Obě MŠ a jejich pedagogové jsou zapojeny v rámci osobnostního a profesního rozvoje
do projektu Výzva 22.
Opět se chceme zapojit do sběrových aktivit – celoroční sběr pomerančové kůry, sběr
starého papíru a sběr PET víček – a tady bych vás chtěla požádat o spolupráci, za kterou předem děkuji.
A co nás čeká v nejbližší době? V měsíci září podzimní vycházka, 27.9. Den evropských jazyků, v říjnu dopravní výchova – „Pásovec a zebra“, Adventní vystoupení dětí v kult. domě,
…
Předškoláky čeká edukativně stimulační kroužek „Předškoláček“, který bude určen předškolákům a jejich rodičům k přípravě dětí s rozvíjením jejich dovedností, které dítě potřebuje k
bezproblémovému vstupu do školy. Nadále bychom chtěli rozvíjet spolupráci s rodiči a ostatními spoluobčany.
Co je nového ve školní družině a školním klubu?
Školní družina při ZŠ a MŠ Nikolčice je určena dětem 1. stupně, tzn. 1. – 4. ročníku a
v letošním školním roce se vzdělává dle celoročního tématu: v ŠD Nikolčice „S Maruškou za
dvanácti měsíčky“ a v ŠD Diváky: „Cestou necestou s Českým Honzou“. Provoz družiny v

Nikolčicích je zatím do 15.30 hodin. Hlavním posláním ŠD je vytvoření předpokladů účelného využití volného času dětí a vhodně organizace jejich odpočinku a relaxace.
Za nepříznivého počasí využíváme tělocvičnu a PC učebnu. Do zimy a než se naplno rozjedou zájmové kroužky, se budeme snažit chodit s dětmi co nejvíce ven – na dvůr, na hřiště, do
blízkého okolí, na exkurze a menší výlety - 13.9. pojedou nikolčičtí do Divák a 27.9. obě ŠD
do Židlochovic. Akce vycházejí z aktivit školy, ale i ze samostatného plánování pro každé
oddělení.
A co nás čeká v nejbližší době? Z větších projektů např.: Bezpečně do i ze školy, měsíční projekt Evropa a my – pohádky „Bylo – nebylo…“, Vlaštovkiáda, Den ke zdraví, Týden pro inkluzi – aneb jak se žije s handicapem, projekty k adventu (Čertovské rejdění, dílničky,…). ŠD
je též zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Naše ŠD je zařazena do projektu HOP –
„Hodina pohybu navíc“. Jedná se o pohybovou dotaci kolektivních sportů 1x týdně o délce 45
minut od 1.10.2016 do 30.6.2017. Přihlásit se může kdokoliv ze členů ŠD.
Školní klub při ZŠ a MŠ Nikolčice je určen dětem 2. stupně, ale mohou být členy i žáci 5.
ročníku. ŠK 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. ŠK se schází v multimediální učebně.
Na závěr mi dovolte popřát všem pedagogům, dětem i rodičům úspěšný nový školní rok.

Bc. Hana Pokorná, zástupce pro předškolní a zájmovou činnost

BABSKÉ HODY 2016
Sobota 18.6. 2016 patřila nikolčickým ženám a zábavě. Nikolčické baby uspořádaly
již 9. ročník babských hodů. V dopoledních hodinách se vydaly ulicemi obce s harmonikou
pozvat občany na odpolední zábavu. Odpoledne diváci už čekali na krojovaný průvod před obecním
hostincem a společně v průvodu se přesunuli ke kulturnímu sálu, kde se pokračovalo v zábavě dlouho
do noci. K tanci a poslechu hrála dechová kapela
Skoroňáci. Kromě tance a dobré nálady zde nechybělo občerstvení. Jako každý rok tradičně se konalo i
půlnoční překvapení, které se letos neslo v duchu
„Horečka sobotní noci“. Zároveň bychom Vás chtěly
pozvat na již 10. ročník Babských hodů, které se budou konat 17.6. 2017. Na závěr rády uvítáme ženy,
které by se k nám chtěly přidat. Těšíme se na Vás.
Kolektiv bab z Nikolčic

JAKUBSKÉ HODY 2016
Jménem všech stárků, stárek, sklepníků a rodičů bychom rádi poděkovali všem, kdo se
zúčastnili a podpořili nás během letošních hodů.
Poděkování patří všem co pomáhali při dovozu a stavění máje, dále pak všem kamarádům a rodinám stárků, kteří se podíleli na přípravě a úklidu hřiště i při večerní zábavě.
Letošní rok byl druhým rokem, kdy pořádali rodiče hody a my doufáme i podle počtu
platících, že se povedly a všem zůčastněným i líbily.
Stárci ročníku 1998

HODNOCENÍ PRÁZDNINOVÉHO PUTOVÁNÍ
O prázdninách, v měsíci červenci, pořádala naše škola třítýdenní aktivity pro děti 1. stupně.
1., 4., 7. - 8. 7. 2016 Poznáváme naše okolí
V tomto týdnu jsme poznávali naše okolí. Okolí Nikolčic, Divák, Hustopečí a Klobouk u Brna, zde jsme navštívili místní „větřák“.
Prozkoumali jsme louky, lesy, řekli jsme si, co v našem okolí žije, hráli hry atd…
11. - 15. 7. 2016 Turistický
V tomto týdnu jsme navštívili Mikulov – kde jsme se seznámili s jeho historií a zdolali jsme
Svatý kopeček, ze kterého jsme si prohlédli celé okolí; Židlochovice – vystoupali jsme na kopec Výhon k akátové rozhledně, prošli se parkem; Dolní Věstonice a Rajhrad – navštívili
jsme klášter památník písemnictví na Moravě s výstavou Abeceda a poté záchrannou stanici
ptáků. Poslední den jsme výtvarně tvořili a odpočívali v prostorách školy.
Oba týdny probíhaly bez větších potíží a nic vážného se nestalo.
Žáci dodržovali instrukce, pokyny a pravidla táborů.
Zprávu napsala Kateřina Papežová, vedoucí těchto týdnů
11. – 15. 7. 2016 Prázdninová keramická dílna - „Putování za umění jižní Evropy“
V těchto dnech probíhala prázdninová keramická dílna pro děti, které navštěvovaly během letošního školního roku keramický kroužek. Každý den jsme v dopoledních hodinách tvořili výrobky, jež se stahovaly k národům jižní Evropy: Řecko, Malta, Itálie, Španělsko, Portugalsko.
Převážně jsme modelovali s hlínou, ale též jsme si vyzkoušeli zajímavé techniky (malba na
sklo, porcelán, keramiku a textil, mozaikování, práce s papírem, drátem, výroba loutky). Výsledky naší práce můžete vidět v obecní knihovně v Nikolčicích každé úterý od 16 - 19 hodin
do konce září.
Zprávu napsala Mgr. Andrea Slavíková, vedoucí týdne
18. – 22. 7. 2016 Poznáváme naše mazlíčky
V celém tomto týdnu děti putovaly za zvířátky. Hned první den jsme šli na vycházku po Nikolčicích s pejskem Lumpíkem od Lukáška Vacenovského a jeho maminkou. Druhý den jsme
byli u Aničky Jelínkové, která nám společně s maminkou ukázala psa, králíčky a morčata.
Další den jsme se vydali na výlet do vedlejší vesnice Křepice. Tam jsme navštívili pana Partyku, u kterého děti viděly ovce, králíky, andulky, perličky a také papoušky. Potom jsme šli
k pramenu sv. Gorazda a ke kapličce U Svaté, kde jsme se i občerstvili pramenitou vodou.
Cestou na autobus nás čekalo poslední zastavení u Elišky Jandové, kde na nás už čekala její
maminka a děti se seznámily s čiperným osmákem. Čtvrtý den jsme putovali ke Karolínce Filípkové a tam nám její tatínek ukázal husy, kačeny, malé králíčky, ale nejvíce se dětem líbila
čtyři štěňátka Německého vlčáka. Další zastávky za zvířátky byly u babičky a dědečka Amálky a Justýnky Müllerových a Beatky Jelínkové. Navštívili jsme také rodinu a zvířátka Danielky Boháčkové. Děti zde měly nachystané i malé občerstvení. Naše prázdninové putování končilo u Natálky Zelinkové, která nám s pomocí maminky ukázala svého králíčka a morče. Byli
jsme se podívat i u její babičky a dědečka, kde na nás čekali králíci a kočky.
Děti si také během celého týdne mohly vyrobit např. koníka, panáčka, náramek z korálků a
naučit se pletení z bužírek tzv. Scoubidou. Chodili jsme i dovádět na dětské hřiště, a díky počasí, které nám velice přálo, jsme si užili i vodních radovánek na hřišti.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zmíněným osobám za jejich ochotu a vstřícnost.

Zprávu napsala Ilona Honzíková, vedoucí týdenní akce

BIBLE A MY 2016–2017
V letošním školním roce proběhne celostátně 24. ročník soutěže Bible a my, v okrese Břec‐
lav je to 19. ročník této nádherné soutěže.
Vzhledem k tomu, že tento školní rok nejsem pedagogem v ZŠ Nikolčice, uskuteční se
okresní kolo v místě mého nového působiště, tj. ve Velkých Pavlovicích. Jako garant soutěže
v okrese Břeclav nemám v tuto chvíli jinou možnost. Proto se nyní ohlížím za všemi proběh‐
lými ročníky v Nikolčicích s konstatováním, že byly krásné, poučné, pokojné, ... Vystřídala se
zde spousta zajímavých osobností z řad lektorů, přednášejících, katechetů, hudebníků, ale
samozřejmě i soutěžících. Na počátku soutěže nám velmi pomohli především P.F.Koukal,
I.David, P.P.Havlát a K.Fridrich. Vždy se alespoň na část soutěže přišel podívat i pro naši obec
nezapomenutelný člověk a modlitebník P.K.Mach.

Díky Vám a Vaší spolupráci jsme vždy připravili důstojné prostředí, nachystali pohoštění i
odměny. Domácí pečené sladkosti byly vždy nejlepší pozvánkou pro ty, co k nám jezdili z ce‐
lého okresu.
Ještě jednou velmi děkuji, a to i za spolupráci na soutěži s OÚ Nikolčice, ZŠ Nikolčice, spon‐
zorům a přeji do Vašich životů jen to dobré.
Mgr.J.Slavík

NIKOLČICKÁ

NÁPĚV: OLDŘICH VAŠÍČEK st.
TEXT: OLDŘICH VAŠÍČEK st., JITKA KAŇOVÁ
MEZI KOPCAMA JE SKRYTÁ, JAKO V DUŠI MOJÍ,
NIKOLČICKÁ DĚDINEČKA, PO VÍNEČKU VONÍ,
/: JE TU VŠECKO CO MÁM RÁD, RODINA AJ VINOHRAD,
KDYŽ SE Z KOPCA DOLŮ DÍVÁM, LEPŠÍ MÍSTO NENÍ :/.
TAK JAK JINDE MAJÓ STARÓ, NOVÓ HORO MÁME,
MY SI Z JEJICH VINOHRADŮ, VÍNO UDĚLÁME,
/: PIJME VÍNO Z NUJPERKA, PIJE HO AJ FRAJÁRKA,
POCHVALME SE KAMARÁDI – DOBRÉ VÍNO MÁME :/.
DYŽ DOZRAJÓ VINOHRADY, HNED SME VESELÉŠÍ,
OD BURČÁKŮ AŽ DO VÁNOC, ROZDÁVAJŮ ŠČESTÍ,
/: PO VÁNOCÁCH SIRKOVÁ, KOMIS CHODÍ PO SKLEPÁCH,
MUDRUJEME ŽVAŽUJEME, KDO MÁ VÍNO LEPŠÍ :/.
VŠECKO VÍNO UŽ JE V BEČKÁCH, MY SME ZA TO RÁDI,
POKOŠTUJEM, ZAZPÍVÁME, DOJDÓ KAMARÁDI,
/: NUJPERKOVÉ VÍNEČKO, ZAHŘEJE NÁM SRDÉČKO,
ROKY IDÓ OKOLO NÁS, MY SME POŘÁD MLADÍ :/.

MYSLIVECKÝ PODZIM V NIKOLČICÍCH
Na začátku podzimu mimo radostí spojených s pozorováním přírody odívající se do
nejroztodivnějších odstínů barev, čeká nás, myslivce, kontrola a případné opravy krmelců a
zásypů před krmnou sezónou. Tato krmná
zařízení někdy utrpí škody nejen přírodními
vlivy, ale též zásahy nenechavých lidí. Krmiva si připravujeme většinou svépomocí během celé vegetační sezony.
Z objemových vojtěšku, z dužnatých řepu a
jadrná jsou zastoupena kukuřicí. V tomto
období se již začíná přikrmovat, i když počasí je příznivé a zvěř má v přírodě dostatek
potravy. To platí hlavně v posledních letech,
kdy přicházejí vcelku mírné zimy bez velkého množství sněhu a silných mrazů, kdy zvěř rozhodně nestrádá hladem. Včasné zahájení přikrmování slouží k soustředění zvěře k těmto zařízením a také k posílení tělesné zdatnosti před blížící se zimou, kdy si zvěř vytváří tukové zásoby. Zajistili jsme též sůl pro zvěř, kterou podáváme do krmítek jako liz.
Kromě přímé činnosti spojené s výkonem
práva myslivosti, vykonali naši členové spoustu
práce při zvelebování myslivecké chaty ve „Štukyních“. Podzimní měsíce bývají pro myslivce vyvrcholením sezóny, kdy se pořádají hony na drobnou
zvěř, a kdy se i Nikolčická náves po ránu rozezní
nezaměnitelným zvukem borlice. To však pouze za
předpokladu, že je drobné zvěře dostatek. O to více
se budeme věnovat odlovu zvěře škodící myslivosti. Při této příležitosti bych rád oslovil všechny majitele psů, kteří se možná nevědomky chovají bezohledně ke zvěři a potažmo i k přírodě tím,
že své čtyřnohé kamarády nechávají volně pobíhat po honitbě, zejména v okolí rybníka. Volně pobíhající pes nepředstavuje nebezpečí jen pro dospělé kusy, ale hlavně pro mláďata, kterým hrozí zadávení. Častým rušením na zemi hnízdících ptáků se také přirozeně snižuje líhnivost. Někteří jedinci na základě vyplašení dokonce hnízdo opustí úplně. Volně
pobíhající pes představuje nebezpečí pro
zvěř i v zimním období, kdy jejím pronásledování způsobuje úbytek cenných tukových
zásob či dokonce zápal plic a následný úhyn.
Uvědomme si, že každý pes je od přírody
lovec a tak právě vyhledávání a pronásledování je pro něj pudová záležitost, kterou
v něm jen těžko utlumíme.
Proto je nutné mít psa vždy na vodítku. Mnoho občanů jistě také nezná znění zákona
č.449/2001 o myslivosti, který volné pobíhání psů v honitbě zakazuje.
Každý z nás by měl přírodu okolo sebe chránit, ne jí ubližovat! Jsme přeci její
součástí. Věříme, že většina rozumných lidí se nad těmito slovy zamyslí a začne se jimi
řídit.
Za myslivecký spolek myslivecký hospodář

PRO ZAHRÁDKÁŘE
Kaštanovník setý, kaštan jedlý
(Castanea sativa Mill.) je pěkný strom, který nejen ozdobí zahradu, ale poskytuje i zajímavé a hodnotné plody. V botanickém systému patří do čeledi bukovitých. Tento rod
je zastoupený dvanácti druhy, které se vyskytují v mírném pásmu severní polokoule.
Ve Středozemí (na Balkáně a na Korsice)
dokonce tvoří souvislé lesní porosty. Důležitá poznámka k systematice: lidé si často
spojují jedlý kaštan s u nás známým jírovcem maďalem, lidově nazývaným ,,kaštan“,
ale není mezi nimi žádná spřízněnost a jedlé
kaštany jsou spíše příbuzné ořechům.
Původní dospělý kaštanovník jedlý
je dlouhověký
strom dorůstající výšky mezi dvaceti až
třiceti metry,
proto se nehodil k rodinným
domkům do
zahrádek běžné velikosti. V minulých dobách se uplatňoval jako solitérní parkový
strom, k vidění bývá i v zámeckých zahradách. Stromy kdysi vysazované mívaly
kmeny až dvoumetrového průměru, a protože plodívaly nejdříve po patnácti letech (nezřídka i později), bylo čekání na úrodu dosti
zdlouhavé. Zato bylo téměř jisté, že kaštanovník se dožije alespoň pěti set let (jsou
známy i exempláře více jak tisícileté).
Dnes koupíte mladé roubované
stromky ve specializovaných zahradnictvích. Kvést mohou již čtvrtým či pátým
rokem po výsadbě. Kaštanovník je rostlina
jednodomá, samosprašná, ale měl by mít pro
jistotu druhého opylovače, abyste mohli na
podzim sklízet jedlé kaštany. Podpůrným
opylovačem může být i semenáč: díky lepšímu opylení pak nesklízíte téměř žádné
hluché plody bez kaštanů. Koruny těchto
nových odrůd kaštanovníků jsou méně rozložité, stromy dorůstají výšky do deseti metrů, a bez obav je proto můžete vysadit i na
zahradu rodinného domu. Plodnost nastupuje kolem pátého roku a zrání kaštanů je ra-

nější asi o dva týdny. Kaštany každoročně
bohatě kvetou, květy ale ještě neznamenají
plody, důležité je nasazení samičích květů
ze kterých se vytvářejí čéšky s plody. Kvete
po olistění v červnu a v červenci. Květy
kaštanů jsou uspořádány v bohatých, přímých nebo jen málo převislých dlouhých
jehnědách (10-15 cm). Kaštan je dřevina
jednodomá a jehnědy jsou jednopohlavné,
tzn. že obsahují samčí i samičí květy.
Z jednoho poupěte vyrůstá 6-7 jehněd
.V horní části jehněd jsou květy samčí často
jen málo vyvinuté, zakrnělé, samičí květy
jsou uloženy na bázi jehněd v číšce, která
v době zrání plodu velmi zbytňuje a mění se
v ostnatý obal plodů.
Kaštany dozrávají koncem září nebo
v polovině října. Obvykle má tři nažky,
které jsou uzavřené v pichlavě ostnité 5–8
cm široké číšce, která se otevírá do čtyřech
chlopní.
Kaštany nebo též ,,marony“, jak se
nažkám říká v jižních zemích, lze upravit v
rozmanité a velmi lahodné pokrmy. Ve světě existují stovky receptů na jejich úpravu.
V jižních zemích Evropy je kaštanovník běžnou dřevinou jako u nás například
jabloň. Roční
produkce plodů
z těchto oblastí
se počítají na
desítky tun a
jsou exportovány do celého
světa v různém stádiu zpracování.
U nás roste kaštanovník setý na řadě
míst. Daří se mu zejména ve vinařských oblastech, ale nejenom tam. Historicky první
zmínky o něm se týkají stromů vysazených
na Chomutovsku. Na Slovensku je tento
strom nepoměrně více rozšířen, známé jsou
porosty jedlých kaštanů na jižních svazích
Malých Karpat, kde je kaštanové dřevo
velmi oblíbené na výrobu sudů v blízkých
vinařských obcích.
zdroj: www.jedlykastan.cz
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TAK BĚŽEL ČAS…

CUKROVAR ŽIDLOCHOVICE – ČÁST 1

Úvodem několik slov o historii vzniku cukrovarnictví
V historii se sladilo v našich zemích medem a javorovým cukrem. Začátkem používání cukru se klade do rozvinuté benátské republiky a jejího dovozu třtinového cukru. Tehdy se
prodával cukr jen v lékárnách a byl velmi drahý. Holandský monopol na třtinový cukr zanikl
a koncem 17. století přejímají monopol dovozu třtinového cukru Francouzi a Angličané. První
výrobu řepného cukru započal berlínský lékárník Margraf v roce 1747, a to lihovou macerací
sušené řepy. První vyrobenou homoli poslal králi Bedřichu Vilémovi III. V roce 1789 dostává
K. Wiesenburg povolení k výrobě cukru z řepy. Za Napoleona dochází k rozvoji řepného cukrovarnictví ve Francii.
První řepný cukrovar na našem území se skutečnou výrobou byl cukrovar
v Hořovicích v roce 1801, ten však roku 1804 zaniká. Další cukrovary jsou zakládány
v Žákavách u Čáslavi a Liběchově u Mělníka. Po napoleonských válkách nastává stagnace ve
výrobě řepného cukru, ve třicátých letech devatenáctého století se však řepné cukrovarnictví u
Dačic a v Chocemyšli. Zakladatelem novodobého cukrovarnictví v té době je u nás K. Weinrich, který k nám přináší zkušenosti získané v cukrovarnickém průmyslu ve Francii. V letech
1835 – 1836 bylo u nás založeno 21 nových řepných cukrovarů. První cukrovary byly vesměs
majetkem šlechty.
Výroba cukru se velmi rychle zvyšovala, takže v poměrné krátké době stačila na území pokrýt veškerou spotřebu, a v šedesátých letech minulého století se započalo s exportem
řepného cukru jako s výhodnou prodejní surovinou. První export byl do Anglie. V té době dochází k značnému rozšíření pěstování cukrové řepy ve všech oblastech vhodných k pěstování
řepy.

Jedním z cukrovarů v tomto období založených byl také
Cukrovar v Židlochovicích
Florentin Robert, rodem Francouz, obdržel v roce 1836 prostřednictvím vídeňského
velkoobchodu a od Židlochovického panství povolení ke zřízení výrobního ústavu na výrobu
cukru z řepy. Dne 2. května 1837 byla mezi panem Robertem a zástupci židlochovického velkostatku uzavřena nájemní smlouva na 25 let. Velkostatek se současně zavázal, že pro nový
cukrovar osází řepou plochu 400 jochů – jeden joch = 0,57 ha –
a sklizenou cukrovku dodá do cukrovaru 3. června 1837 se konala první místní komise, která vydala povolení ke stavbě. Florentin Robert dostal pro založení cukrovaru do nájmu hospodářské budovy jako stáje, sklady apod. s patřičnou přidělenou
plochou za roční nájem 500 zlatých od majitele hlavní budovy,
rovněž i velký tovární komín, parní kotle a všechny ostatní tovární stroje postaveny a uspořádány tak, že již 15. února 1838
byl zahájen provoz cukrovaru. V roce 1838 dne 16. června navštívil císařský královský nejvyšší kancléř Antonín hrabě Mitrovský židlochovický zámek a zastavil se také v cukrovaru.
V uvedené době se řepná šťáva získávala z rozmělněné řepy
ručním lisováním.
14. září 1842 cukrovar vyhořel – budovy byly obnoveny a vybaveny lepším strojním zařízením. Místo ručních lisů

byly instalovány lisy hydraulické a rovněž kapacita závodu byla zvětšena. Při této přestavbě
byl též na továrním pozemku zřízen velký lihovar. Nájemní smlouva byla prodloužena do
roku 1869.
Při rozšiřování rekonstrukci závodu byla zlepšena macerace řepy a následně suchá
macerace dle Schutzenbacha. Jelikož tato dostatečně nevyhovovala, vrátil se ředitel Robert ku
staršímu židlochovickému postupu získávání řepných šťáv. Do této doby spadá též i vynález
Robertova odpařovacího tělesa. V roce 1852 byla Juliem Robertem synem postavena
v závodě první vápenka pro cukrovarnické účely. Julius Robert se snažil získávat nové techniky pro cukrovarnický průmysl. Jedním z jeho nejvýznačnějších vynálezů je použití difuse
k získávání řepné šťávy. Robertova difuse způsobila značný převrat v cukrovarnické výrobě.
Jeho spolupracovníky byli chemik August Mohler a mechanik Jaquier. Tento vynález mu získal jak popularitu ve světě, tak i přední místo židlochovickému cukrovaru v cukrovarnictví
v tehdejší době. Dokonce ředitel cukrovaru Minchin v Asku u Madrasu zavedl dle vzoru židlochovického cukrovaru výrobu šťávy difusí i u třtinových cukrovarů v Indii. Do této doby
spadá také zavedení první mechanické řezačky. První židlochovický difuser byl vyroben brněnskou strojírnou Wanicek a jeho model je uschován v průmyslovém muzeu v Brně. Nový
technologický postup na Robertově difusi si našel snadno cestu do světa a již v roce 1867 pracovalo touto metodou 27 cukrovarů. K prudkému rozmachu v cukrovarnictví přispěl také vynález parního stroje a jeho použití v cukrovarnictví. Na našem území v letech 1860 – 1870
vzniklo 100 nových cukrovarů. V té době ve střední Evropě bylo celkem 348 cukrovarů.
Židlochovické náměstí bylo až do roku 1858 osvětleno petrolejovými lampami.
V tomto roce zavedl cukrovar na náměstí plyn a osvětlení bylo nahrazeno lampami plynovými. Cukrovar dodával plyn zdarma. Toto osvětlení bylo používáno až do roku 1895, kdy bylo
nahrazeno elektrickým. Některé ulice se dočkaly elektrického osvětlení až v roce 1906.
V roce 1839 byla dostavěna „Severní dráha“ císaře Ferdinanda – železniční trať vedoucí z Vídně do Brna. Židlochovice byly na tuto trať původně napojeny nádražím
v Rajhradě, odkud také na této trati vyjel v roce 1839 první vlak do Brna. Rovněž pošta byla
dovážena z Rajhradu. Teprve v roce 1872 bylo postaveno nádraží v Hrušovanech, kde stavěly
i rychlíky. Až v devadesátých letech se začaly budovat místí dráhy a jednou z nich byla na
jižní Moravě i místní dráha z Hrušovan do Židlochovic, vybudována v roce 1895. Z této lokálky byla vybudována též hlavní vlečka do cukrovaru, tato lokálka sloužila až do roku 1979.
Tovární vlečka odbočovala od kolejí místní dráhy výhybkou, rozchod vlečky byl normální –
1,435 m a délka kolejí byla 2,324 km. Na tovární vlečce posun zajišťovaly mimo jiné lokomotivy zvané: Marie Terezie, pro posun mimo kampaň malá lokomotiva se jménem Kurt a
v kampani velká lokomotiva zvaná Božena. Později pro posun vagonů do Osevy byl zakoupen lokotraktor.
Výroba bílého cukru byla zavedena v kampani v roce 1901, kdy byl závod znovu rekonstruován, a výrobní kapacita závodu se zvýšila na 8 000 q zpracované cukrovky za 24 hod.
Výroba bílého cukru byla z počátku omezena jen na výrobu krystalového cukru, později se
rozšířila i na výrobu mletého cukru. Podle vlastního patentu byl určitý čas vyráběn i cukr
kostkový. Po vyhoření rafinerie cukru v Hrušovanech u Brna v r. 1915 přešla výroba bílého
zboží plně do Židlochovic. Hrušovanský cukrovar vyhoře. 11. listopadu 1915.
Pro ekonomičtější svoz cukrovky ze dvorů a statků zřizuje závod úzkokolejnou dráhu.
Úzkokolejná malodráha napomáhá k všestrannému spojení vlastních statků.

Sol

Hledám ke koupi byt
v Nikolčicích.
Hotovost mám.
Tel.

604 590 643

Koupím rodinný dům
v Nikolčicích a okolí.

Tel. 605 892 577
Nikolčický časopis vydává čtvrtletně Obecní úřad Nikolčice. Redakce: ing. Petr Horák, Jitka Jelínková,, Jiří Vacenovský. Toto číslo vyšlo 20. 9. 2016. Pro občany zdarma.

Diakonie Broumov,
sociální družstvo
 Více na www: diakoniebroumov.cz

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek












Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: ...........................................3. 10. 2016 – 7. 10. 2016
čas:........................................................8:00 – 16:00 hod
místo: ......................................................... OÚ Nikolčice
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203

