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Vážení spoluobčané,
Jaro skončilo svoji vládu a přineslo nám i trochu té vláhy, po které jsme všichni
volali. Léto je již tady, dětem vrcholí školní rok zakončený předáním závěrečné účtu –
vysvědčení a nám dává možnost své děti pochválit či zamyslet se nad tím co jsme udělali špatně, že to nedopadlo tak, jak jsme si představovali. Ale teď hurá na prázdniny.
Přeji dětem ty nejúžasnější zážitky a šťastný návrat do školní lavic.
Pro žáky končící devátou třídu začíná po prázdninách nová etapa jejich vzdělávání, ve které jim přeji hodně úspěchů a naplňování jejich snu o budoucím povolání.
Všem učitelům a zaměstnancům ZŠ a MŠ Nikolčice přeji příjemné prožití
prázdnin a regeneraci nejen fyzických, ale i hlavně psychických sil tak, aby mohli
v záři nastoupit plni elánu a entuziazmu do nového školního roku.
Všem spoluobčanům přeji krásné léto, příjemnou dovolenou, spoustu krásných
zážitků a šťastný návrat domů.

Vyhodnocení ankety „Bioodpad“
Obecní úřad uspořádal během měsíce dubna anketu, zda budeme nadále používat kontejnery na bioodpad.
Ankety se zúčastnilo 326 osob starších 18 let z celkového počtu 624 osob, což
činí účast 52%.
Variantu „A“ - Chci aby se pokračovalo se sběrem bioodpadu do kontejnerů a
jsem ochoten zaplatit poplatek za odpad v roce 2020 ve výši 800,-Kč na osobu.
Volilo 20 osob tj.6%
Variantu „B“ – Chci aby sběr bioodpadu do kontejnerů byl zrušen a zůstal zachován poplatek na rok 2020 ve výši 500,-Kč na osobu (bioodpad bude likvidován ve
vlastních kompostérech)
Volilo 306 osob tj.96%
Výsledek ankety byl projednán na Zastupitelstvu obce Nikolčice dne 15.5.2019
a Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce vypovědět smlouvu na odvoz bioodpadu
v kontejnerech společnosti Hantály a.s. k 31.12. 2019 (výpovědní doba smlouvy je 6
měsíců).
Do konce roku 2019 budou kontejnery ještě fungovat a od ledna 2020 budou
vráceny na společnost Hantály a.s..
V roce 2020 obec Nikolčice zajistí, aby bylo možné likvidovat bioodpad, který
nechceme dávat do kompostéru ve sběrném dvoře a případně bude umístěn velký kontejner přímo v obci tak, byla možnost ukládat bioodpad v kteroukoliv dobu. Vše bude
upřesněno v lednu 2020.

Co nového v obci a co se připravuje
Probíhá akce Povodí Moravy „Úprava Nikolčického potoka“.
Během měsíce dubna byly namontovány orientační měřiče rychlosti na vjezdu
do obce od Křepic a Šitbořic. Věřím, že nám pomůžou snížit rychlost vjíždějících vozidel do obce.
Jistě jste zaregistrovali, že nám od května po obci jezdí nový traktor. Starý traktor již pomalu dosloužil a po 13 letech provozu je na prodej. S nový traktorem budeme
moci pokračovat se zajišťováním všech stávajících služeb pro naše občany.
Začátkem června se rozjela výstavba nových chodníků a parkovacích stání od
Římskokatolického kostela směrem na Křepice a kolem obecního hostince. Nový
chodník přinese více bezpečnosti pro chodce, kteří doposud museli používat k chůzi
silnici. Za případná omezení se omlouváme.
Zastupitelstvem obce byla na květnovém zasedání schválena studie IS a pozemků pro výstavbu nových RD v lokalitě „Dlouhé padělky“ po schválení Odborem
územního plánování a zpracováním GP bude zahájen výkup pozemků od vlastníků pozemků ve výše uvedené lokalitě.
Zároveň se připravuje studie IS pro lokalitu „Pod hřbitovem II etapa“ a „Žarotínky“.

Pro „pejskaře“
Upozorňujeme „pejskaře“, kteří v lokalitě u rybníka venčí a nechávají volně
pobíhat psy, že je toto nepřípustné. U rybníku probíhá hnízdění ptáků, kteří jsou chráněny a psy nejenže je ruší při hnízdění, ale mnohdy se je pokouší ulovit. Takže se psi
kolem rybníku pouze na vodítku. Věřím, že budete ohleduplní k naší přírodě a za to
vám děkuji.
Ještě připomínám, že i v naší obci platí zákaz venčení psů bez vodítka, prosím o
jeho dodržování.

Fotbal
Závěrem velké blahopřání fotbalistům 1. FK Družstevník Nikolčice, kterým se
po výborných výsledcích podařilo vyhrát 1.B třídu a postoupit poprvé v historii našeho
fotbalu do 1.A třídy.
Děkuji všem, kteří se podíleli na tomto úspěchu od hráčů, trenérů, funkcionářů,
ale i všem, kteří se podíleli nepřímo a zabezpečovali hladký chod fotbalových utkání.
Ještě jednou velká gratulace.
Karel Rainet
starosta obce

KULTURNÍ KOMISE
"Den dětí 31.05.2019 Divoký západ
Kulturní komise ve spolupráci s Mysliveckým spolkem, uspořádali pro naše nejmenší Nikolčičáky Dětský den. Zábava byla obohacena tématickým programem ve
stylu Divoký Západ. Společně s dětmi jsme se potkali v pátek 31. 5. 2019
v odpoledních hodinách v parku naproti katolického kostela. Děti dostaly za úkol rozpoznat a dopadnout padoucha, který jim ukradl drahocenný poklad. Po cestě na naši
hájenku děti musely překonat několik úkolů a disciplín, které jim napovídaly, kdo by
asi tak mohl být padouchem. Po cestě zdolávaly záludné disciplíny jako hod pírkem,
střelba lukem, hledání zlata, střelba ze vzduchovky, šplhání po laně atd. Opravdu měly
co dělat, ale naši malý indiáni a kovbojové byly v páteční slunečný a parný den velmi
šikovní a stateční. Jako odměnu za splněné disciplíny získaly špekáček, pití a sladkosti.

Zjistili jsme, že naše děti mají úžasný talent pro tvorbu a hudební nadání.
V týpí, kde seděl šaman s indiány, děti pobraly veškeré hudební nástroje (buben, bongo, dřevěná didžerida, píšťala) a začaly si skládat vlastní hudební skladby. Děti si také
mohly vytvořit vlastní indiánskou čelenku a nechat se pomalovat. Malování na obličej
Hrčáčci milují. Na některých šlo vidět, že se s plným odhodláním vžily do role zrovna
toho zvířátka či hrdiny, co si nechaly namalovat.

Zábava na place u hájenky byla náramná, děti si vymyslely i vlastní hrátky
např: schovávaná v lese, běhání do a ze strmého kopce, ale také se zúčastnily hledání

pokladu, přetahovaní lana a štafetového běhu indiáni versus kovbojové. Za vyhrané
soutěže byly děti odměněny sladkostmi a dolary, za které si mohly koupit nějaké občerstvení. Pro všechny to bylo příjemné setkání a děti už se těší na další hrátky. "
Děkuji

BABSKÉ HODY 2019
Rok s rokem se
sešel a sobota 15.června
patřila opět Nikolčickým babám a zábavě.
Nikolčické baby uspořádaly již 12. ročník
Babských hodů. Letos
jako kdyby počasí vědělo, že půlnoční překvapení bude ve stylu Afrika, tak nám pořádně zatopilo, ať to máme se
vším všudy. I tak jsme
se v dopoledních hodinách vydaly ulicemi
obce
s
harmonikou
pozvat občany na odpolední zábavu. Odpoledne diváci už čekali na krojovaný průvod
před obecním hostincem a společně v průvodu jsme se vydali na hřiště pozvat naše
fotbalisty, kteří hráli přátelské utkání proti fotbalistům z Brna, poté jsme se přesunuli
ke kulturnímu domu, kde se pokračovalo v zábavě dlouho do noci. K tanci a poslechu
hrála dechová kapela Sokolka ze Šakvic.

Ve večerních hodinách vystoupil mužácký pěvecký sbor z Nikolčic, který se
svým zpěvem opět přispěl k dobré náladě. Kromě tance, půlnočního překvapení a dobré nálady zde nechybělo občerstvení. Nesmíme zapomenout poděkovat našim manželům, dětem a přátelům, kteří nás v akci podporují a
„dobrovolně“ vypomáhají, dále sponzorům za věcné
dary do naší tomboly, která letos byla opět bohatá.
Poděkování patří také Vám všem, kteří jste se za
námi přišli pobavit, zatancovat i zazpívat.
Na závěr bychom Vás chtěly pozvat na již 13.
ročník Babských hodů, které se budou konat v červnu 2020. Přesné datum konání není ještě stanoveno,
ale určitě se ho dozvíte včas, abyste se mohli opět
s námi pobavit.
Těšíme se na Vás
Kolektiv bab z Nikolčic

Z NAŠÍ KNIHOVNY
S krásným jarním počasím, s prací na polích a zahrádkách, nám jako každoročně ubyli čtenáři v knihovně. Ale ti věrní si i přesto najdou čas a právě po práci odpočívají s dobrou knihou.

V březnu prožily děti večer v knihovně při akci Noc s Andersenem. Společně
jsme četli, tvořili, hráli si a soutěžili. Na závěr čekala všechny stezka odvahy. Děkuji
tímto Daně a Kristýně Jelínkovým za pomoc při přípravě této noční hry. V období velikonočních svátků jste mohli v knihovně zhlédnout výstavku kraslic z různých koutů
naší vlasti zdobené různými technikami. Techniku vyškrabování neboli résování jste si
mohli i vyzkoušet. Knižní fond se rozrostl o nové knihy, většinou novinky od autorů,
kteří jsou u nás v knihovně oblíbení.

A pro ty, kteří četli knížku Hana od Aleny
Mornštajnové, nenechte si ujít divadelní zpracování
v Mahenově divadle v Brně. Je to úžasné představení, při kterém chvílemi zapomínáte dýchat a kapesníčky jsou pro ty citlivější povinnou výbavou.
Ještě malá pozvánka na akce, které přijdou
po prázdninách. Opět jsme se zapojili do projektu
Jižní Morava čte, takže děti bude čekat výtvarná a
literární soutěž. Čekají nás také výstavky, již avizované klobouky a snad se podaří domluvit i výstavka panenek Barbie v ručně šitých dobových kostýmech od Terezy Krásenské z Jičína.
Půjčovní doba o prázdninách bude 2. 7. a potom každý sudý týden vždy v úterý
od 16. do 19. hodin. Případné změny budou oznámeny rozhlasem a uveřejněny na webových stránkách knihovny.
Michaela Rabovská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V NIKOLČICÍCH A V DIVÁKÁCH

Vážení čtenáři ,

prázdniny se kvapem blíží a s nimi i konec školního roku. Proto mi dovolte Vás seznámit se stěžejními aktivitami, které škola pořádala v období školního roku.
V rámci výchovy ke zdraví, podpoře sportu jsme pořádali několik akcí. Žáci se zúčastnili sportovních aktivit jako bylo cvičení v přírodě, bruslení, plavecký výcvik, lyžařský kurz,
turistika po okolí, turnajů ve vybíjené, v kopané, ve florbalu, ve stolním tenise, závodů v atletice, v plavání. Od ledna 2019 probíhal projekt „Sportuj ve škole“. Škola opět organizovala
celotýdenní tradiční školu v přírodě, naučné exkurze, besedy, projektové dny, školní výlety.
V závěru školního roku budeme pořádat v rámci branné výchovy celodenní aktivitu „Branný
den“.
Realizován byl také výukový program Zdravá výživa s Kvídem. Žáci byli zapojeni do
projektu „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“. V projektu „Bezpečná škola“ se konal minimálně preventivní program „Společně bezpečně II“ , výukový program „Hasík“, nácvik požární
ochrany aj. Tradičně škola podpořila i zubní prevenci žáků a projektový „Den zdraví“.
V rámci podpory klidného školního klimatu se žáci účastnili pravidelných třídnických hodin,
zájmových kroužků, společných zajímavých mimoškolních aktivit. Další prioritou byla podpora dopravní výchovy, na kterou klademe velký důraz . Pro 1.stupeň byl uspořádán tradiční
dopravní kurz, který vyvrcholil celodenní návštěvou dopravního hřiště v Hustopečích. Výchovně vzdělávací program na dopravním hřišti v Hustopečích navazovali ve spolupráci s MŠ
a ŠD. Estetická výchova byla také nedílnou součástí našeho vzdělávání. Nově byl zaveden
tento volitelný předmět, žáci zvelebili svými hezkými pracemi prostory naší školy a také se
podíleli na výrobě dárků pro různé příležitosti. Žáci shlédli filmová představení v kině ve
Velkých Němčicích, zúčastnili se divadelních představení a jiných aktivit podporujících Ev.
Po celý rok se na společných aktivitách školy opět podílel žákovský parlament ( Retroden, Den jazyků, Den Země, Barevný týden..) Pod vedením učitelů si žáci připravovali společné akce pro rodiče jako Vánoční besídku, Jarmark, zajímavý celodenní program pro žáky
5. ročníku ZŠ Křepice. V projektu C4PE se mohli přihlášení žáci v odpoledních hodinách zapojit do výuky německého jazyka. Mladším žákům byla nabídnuta výuka „ Základy technických prací“. V rámci podpory pracovních činností jsme se zapojili do projektu „72 hodin“ a
„Měsíc zahrad“ . Ve spolupráci s panem školníkem žáci velice pěkně zvelebili venkovní i
vnitřní prostředí školy. Škola se zapojila také do sběru odpadových surovin, sbírala se i víčka,
třídil se odpad.
V rámci podpory čtenářské gramotnosti v projektu “Celé Česko čte dětem „ předčítal
žákům pan E. Kapp. Pod záštitou stejného projektu proběhla beseda o Africe s p. Karlem
Fridrichem. Poslední čtení si pro nás připravil
p. Havlát z Velkých Němčic. Ve škole
pracovala redakční rada, která vydala dvě čísla pestrého školního časopisu Svatojánek. Naší
školu také navštívila bývalá žákyně paní Soňa Kowalewská, která si připravila pro starší žáky
zajímavou besedu o USA . Děkuji p. Soňa Kowalewské za pěkný přístup a čas, který žákům
věnovala .V dubnu proběhlo školní kolo v cizím jazyce, školní kolo v recitaci, které bylo završeno účastí žáků v okrskové soutěži „Boleradický džbánek „ v Boleradicích. Ve spolupráci se ZŠ Šitbořice se žáci zúčastnili soutěže v psaní. Úroveň matematické gramotnosti si
mohli žáci ověřit v mezinárodní účasti matematické soutěže Cvrček, Klokánek a v soutěži
Pythagoriáda, ve které žáci získali také pěkná umístění. Žáci úspěšně reprezentovali v ZŠ
Křepice naši školu i v tradičních „Piškvorkách“
Na velmi dobré úrovni škola spolupracovala s místní lidovou knihovnou. Vedení školy
pravidelně spolupracovalo se školskou radou, prostřednictvím zástupce kulturně školské komise ( za školu) také spolupracovalo s kulturně školskou komisí a s obcí. Během celého
školního roku byly podporovány významné dny a výročí. Krásnou akci byla realizace celodenního projektu 100 let republiky. Žáci navštívili zajímavou výstavu fotografií v Divákách.
P. Evžen Petřík přednášel starším žákům o odboji během 2. světové války. Jeho přednáška byla doplněna ukázkami válečných uniforem. Společně se zástupci z obce jsme položi-

li věnce k památníku osvobození na místním hřbitově. Starší žáci se také zúčastnili soutěžního
dne „Do boje za císaře“, který se tak jako loni konal na Mohyle míru.
Den matek jsme oslavili pěkným vystoupením dětí ze školky a školní družiny.
V příštím roce bychom chtěli tuto akci spojit se školní akademií, abychom mohli akci zpestřit
vystoupením žáků základní školy. Škola opět organizovala ve spolupráci s okolními partnerskými školami tradiční soutěž ve zpěvu „Nikolčickou lyru„ .
Během druhého pololetí jsme se věnovali i nejmenším předškolákům. Připravili jsme
pro děti „Školu na nečisto“. Děti se zapojily do výuky tělesné výchovy, navštívily několikrát
prostředí základní školy v Nikolčicích a v Divákách. Zápis do 1. ročníku na školní rok
2019/20 se konal 24. 4. 2019 v ZŠ Nikolčice a 25. 4. 2019 v ZŠ Diváky.
Do první třídy bylo přijato 7 předškoláků.
V květnu ve dnech 23 .5. a 24. 5. 2019 proběhl XX. ročník Nikolčických her - mezinárodní sportovní soutěž vesnických škol v atletice, kopané a házené. Po třech letech nás opět
navštívili sportovci a hosté ze ZŠ Dolné Zelenice a ZŠ Šúrovce. V letošním zápolení jsme
byli druzí. Po dlouhých letech vyhrála ZŠ Šúrovce.. Hry probíhaly v naprosto klidné a přátelské sportovní atmosféře a bez úrazů. I počasí nám nakonec přálo. Vedení ZŠ a MŠ Nikolčice
předalo slavnostně štafetu na rok 2020 ZŠ Dolné Zelenice. Děkuje ještě jednou všem uvedeným sponzorům za spolupráci a poskytnutí finančních i materiálních darů .
Děkujeme: Obci Nikolčice, Obci Křepice, Obci Diváky, Obci Velké Němčice, firmě
Pramos Šitbořice, Jednotě Mikulov, Autodopravě Čech Těšany, Pekařství Křižák, TJ Sokol
Diváky, p. Pavlu Všianskému, Myslivcům z Nikolčic, Myslivcům z Divák, p.Václavu Kosinovi , p.Radku Otřísalovi , p. Lence a p. Miroslavu Rabovským, Mgr. Haně Černé,
Ing.Vlastimilu Klobásovi .
Děkujeme také všem současným a bývalým pedagogům školy za poskytnutí materiální
podpory a za metodické vedení . Poděkování patří i dětem mateřské školy Nikolčice za hezká
vystoupení, dále taneční skupině Move Around z Hustopečí pod vedením p. Š. Hanákové a
taneční skupině Move Around z Velkých Němčic pod vedením
p.Ž. Nejezchlebové.
Nesmíme zapomenout poděkovat za spolupráci i rozhodčím p. Nekvapilovi, p. Mgr. L.
Šlancarovi, p. Kováčíkovi,
p. Hrčkovi a také panu Všianskému, který nám zařídil rozhodčího na kopanou a poskytl
žákům i sportovcům otevření bufetu pod vedením p. Z. Navrátila a p. M. Jelínka.
Velký dík patří všem provozním zaměstnancům ZŠ Nikolčice, p. Š. Mikáčové, p. E.
Kappovi za pomoc při zajišťování stravování a občerstvení v průběhu XX. ročníku Nikolčických her.
Závěr roku je nejdůležitější hlavně pro žáky devátého ročníku . Žáci z deváté třídy definitivně končí na Základní škole a začíná jim nová etapa života. Přeji, ať se jim daří v nové
etapě ve zdraví a v pohodě. Aby si občas vzpomněli na ZŠ, kde dostali základní průpravu do
dalšího života. Žáci deváté třídy se s námi rozloučí ročníkovými pracemi dne 18.6 a 19.6.
2019 a 29. 6. 2019, kdy převezmou poslední vysvědčení povinné školní docházky. Se svými
spolužáky se rozloučí programem, který zrealizují poslední týden v červnu školního roku
2018/ 2019.
Ve školním roce 2018/19 končí základní školní docházku v naší škole celkem 17 žáků.
Umístění žáků je následující: Gymnázium Brno,Jarošova
Gymnázium Hustopeče
SŠ Brno, Charbulova
ISŠA Brno, Křižíkova
SOU Hustopeče
SOŠ Hustopeče
SŠTE Brno, Olomoucká

1 žákyně
2 žáci
1 žák
3 žáci
3 žáci
1 žákyně
1 žák

SŽŠ Brno, Jaselská
1 žákyně
SZŠ Brno ,Merhautova
1 žákyně
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno 1 žákyně
SPŠ stavební Brno Kudelova
1 žák
SZŠ Rajhrad
1 žákyně

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za úsilí vynaložené při činnostech a aktivitách školy. Velmi děkuji zřizovateli, vedení obce Nikolčice, dále vedení obce
Diváky za spolupráci a vstřícnost po celý školní rok. Rodičům a přátelům školy děkuji za
podporu naší školy a za spolupráci.
Žákům přeji krásné prožití hlavních prázdnin a hodně sluníčka. Rodičům přeji krásné
léto a klidné prožití dovolené. Po prázdninách se sejdeme v pondělí dne 2. září a společně přivítáme nový školní rok 2019/ 2020 .Těšíme se na nové prvňáčky a žáky ze ZŠ Křepice.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna
2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín / Okresy -

17.2.- 23.2.2020 - Břeclav,

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv.
ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o
významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÝCH ŠKOL
Oslava Dnu matek se velmi vydařila, v obou dvou školkách Nikolčice i Diváky a to díky
projektu MAP, pro SO ORP HUSTOPEČE II. Dne 12. května 2019 se ve 14:00 hodin,
v kulturním domě Nikolčice konala oslava tohoto významného dne. Vystoupilo na ní celkem
22 dětí z Nikolčické mateřské školy. Program měl jarní tématiku, probouzejících se hmyzích
kamarádů. Starší děti byly oblečeny do kostýmků, které jsme díky projektu mohli zakoupit.
Chlapci ztvárnili motýly a dívky sluníčka sedmitečná, nejmladší děti byly malé vosičky. Každá skupinka zatančila své taneční představení při hudbě, navazovalo společné hmyzí radování
s pohybem a závěrem děti přednesly veršovaná přáníčka svým maminkám a babičkám.
I v Divákách se mateřská školka zapojila do projektu MAP, pro SO ORP Hustopeče II.
17. 5. Děti z mateřské školy Diváky příjemně překvapily hosty a zároveň obecenstvo, vystoupením s pohádkovou tématikou. Vše bylo díky tomuto projektu podbarveno dárky a krásnými
kostýmy, jež jsme mohli zakoupit z poskytnutých financí. Maminky nejvíce rozněžnily přáníčka, a to vlastnoručně dotvořené obrázky s fotografií dítěte. Princezny a princové tancovali
po pódiu, zpívali písně a recitovali básně. Málo které oko zůstalo suché dojetím a pýchou nad
svou ratolestí. Přiložené fotografie jistě přiblíží, jak moc se tento den vydařil v obou obcích.

Školní rok se
nám chýlí ke konci, přichází
letní počasí a to je
ten pravý čas na výlety. Mateřská
škola
v Divákách i v Nikolčicích
absolvovala společný výlet do ZOO Hodonín.
I když nám nepřálo
počasí, zvířátka jsme viděli i
malá bílá lvíčata,
která jsou letošním lákadlem
hodonínské ZOO.
Náš výlet byl však zaměřen n
opice,
jakožto
chlupaté kamarády. Děti se o
opicích něco víc
dozvěděly přímo od ošetřovatelů. Mohly si vyzkoušet, jak opičky žijí
v tlupě, co je jejich
hlavní, dalo by se říci, celodenní činností. Závěrem děti nabalily opičkám dárkové krabičky plné pamlsků a společně
s ošetřovatelkou jim je zanesly. Po té jsme společně pozorovali šimpanze, jak tyto dárečky
rozbalují a dychtivě se pouští do dobrot, které jim tam děti zabalily.
Celý tento krásný den, měly děti včetně dopravy zdarma a to díky tomu, že se ZŠ Nikolčice zapojila do projektových dnů financovaných z evropských fondů. Dětský den děti oslavily mlsáním zmrzliny, party akcí a díky krásnému přejícnému počasí nic nemělo chybičku. A
co nás ještě čeká? Těšení se na velké letní radovánky a rozloučení s předškoláky.
Za MŠ Ing. Vávrová Petra

ŠKOLNÍ DRUŽINA NIKOLČICE
V květnu letošního roku se školní
družina a učitelé, kteří vyučují pracovní
činnosti, zapojili do celosvětové
kampaně „Měsíc školních zahrad“. Tato
kampaň chce upoutat pozornost ke
školním zahradám a k zvelebení a
úpravě okolí školy. Záměrem je, aby se prostředí za okny školy stalo
nedílnou součásti pedagogů i jejich žáků.
Žáci vypleli a zútulnili skalky u vchodu do šaten pod vedením paní učitelky Ing.
Novákové a pana učitele Mgr. Janka. Pan školník nám natřel a rozmístil kolem skalek
lavičky, abychom mohli v tomto útulném a krásném prostředí relaxovat.
Školní družina se pustila do bylinkové a ovocné zahrádky. V bylinkové zahrádce
chceme pěstovat takové bylinky, aby je mohly použít naše paní kuchařky k ochucení jídel a
nápojů ve školní kuchyni. Doufáme, že si v budoucnu pochutnáme i na ovoci z naší ovocné
zahrádky. V této činnosti budeme nadále pokračovat v dalším školním roce.
Ilona Honzíková

MYSLIVCI V NIKOLČICÍCH
Milí spoluobčané,
červnový příspěvek začnu připomenutím faktů. V roce 1959 vznikla tradice Červen –
měsíc myslivosti, od roku 1973 pak ještě rozšířená v obsahu i názvu na Červen – měsíc
myslivosti a ochrany přírody. Tedy bychom si měli víc než kdykoliv jindy uvědomovat, že
vedle nezbytné sounáležitosti člověka s přírodou, je rozhodujícím parametrem stavu
myslivosti lidský faktor, tedy myslivec, jeho morálka, etika a disciplína, včetně povinnosti
chránit zvěř, ale i prostředí před škodami, které v přírodě působí.
K myslivcům neodmyslitelně patří také lovečtí psi, vždyť: „Myslivec bez psa je
poloviční myslivec.“ V současné době mají naši členové v držení 1 německého ohaře, 2 feny
maďarského ohaře, 1 fenu jagdteriéra se zkouškou z norování a foxteriérku upotřebitelnou pro
dosled poraněné a usmrcené spárkaté zvěře. Všem chovatelům psů, tedy i těm, kteří psa na
zkoušky teprve připravují bych zde chtěl vyslovit poděkování za obětavost a trpělivost
vedoucí k získání lovecké upotřebitelnosti, byť jsem si vědom, že největší potěšení vůdci
skýtá možnost pozorovat svého psa při práci v honitbě.
Naši členové se však nevěnují pouze lovecké kynologii, jako každoročně jsme zahájili
přípravu krmiva pro zimní období nouze, podíleli jsme se brigádnicky na sběru odpadků
v okolí obce (pozn. letos bylo odpadků výrazně méně než v minulých letech ☺). Na pátek 31.
5. jsme v areálu myslivecké chaty „Ve Štukyních“ ve spolupráci s Kulturní komisí obce
připravili pro nejmenší Dětský den s myslivci, kde měli děti možnost si jednak zasoutěžit

v různých sportovně zábavných dovednostech, zároveň také změřit síly v poznávání dřevin a
loveckých trofejí. Bylo potěšitelné sledovat zlepšující se úroveň znalostí účastníků. Do
budoucna doufám, že tyto akce přispějí k lepšímu vnímání nás myslivců, jako jednoho
z faktorů utvářejících rovnováhu v přírodě a zároveň i rozvíjející kulturní a spolkový život na
venkově.
Závěrem bych Vám všem rád popřál pohodové léto a dětem blížící se prosluněné
prázdniny plné zážitků a radostí.
Myslivecký hospodář.

PRO ZAHRÁDKÁŘE
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V tomto článku je přehled srážek v naší obci ve srovnání s údaji Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) za roky 2016 – 2018.
Hodnoty srážek v Nikolčicích jsou od pana Pavla Urbánka.
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Nikol. = úhrn srážek [mm] v Nikolčicích (Pavel Urbánek)
S–JM = úhrn srážek [mm] v Jihomoravském kraji (ČHMÚ)
N
= dlouhodobý srážkový normál 1981-2010 [mm] v Jihomoravském kraji (ČHMÚ)
%
= úhrn srážek v % normálu 1981–2010 v Jihomoravském kraji (ČHMÚ)
24. června 2019

P. H.

OBNOVENÁ TRADICE
Obnovená tradice
Bývá zvykem, že vždy na výročí Mistra Jana Husa visí na evangelickém kostele prapor s kalichem. Je to symbol odvahy stát si za svým
a neuhnout. Symbol boje za Pravdu.
Bývalo zvykem, že vždy na výročí Mistra Jana Husa se evangelíci
scházeli u hořící vatry a při krátkém kázání a modlitbě zněl zpěv vyznavačských písní.
Letos se chceme k této tradici vrátit a dá-li Bůh v ní i pokračovat.
Boj za Pravdu Boží bude čím dál aktuálnější v dnešním světě. Při
společných setkáních se posiluje víra a odhodlání.
Kromě toho se rádi potkáváme se známými tvářemi, společný zpěv
je zdrojem radosti z Boha i ze společenství. Každé setkání povzbudí a pohladí po duši. Přijďte taky.

V sobotu 6. 7. 2019 v 19 h na zahradě za evangelickým kostelem.
Ohlédnutím za minulým rokem
Loni 2.září náš evangelický sbor v Nikolčicích slavil 150 let svého trvání. Byla to dobrá příležitost zavzpomínat, čím vším si naše společenství prošlo, jak nelehké časy přečkalo. Rok vzniku našeho sboru 1868 - spadá do časů, kdy protestantským církvím doba nepřála. Přesto houževnatost nikolčických evangelíků docílila založení vlastního farního sboru. Historické
dokumenty byly lahůdkou pro oko. Jiné dokumenty
z dob 2.světové války byly naopak děsivé svým razítkem hákového kříže a říšské orlice. Tento symbol vždy
bude připomínat potlačení všeho lidského i Božího.
Pozdější dokumenty s pozdravem „Míru zdar“ by měly evokovat úlevu, že po světové válce přišel mír.
Ve skutečnosti však jeden teror vystřídal druhý v podobě totalitního režimu. Nejprve tedy sbor odolával tlaku namířenému proti protestantské víře, za války proti národnostní otázce a za socialismu bylo třeba uhájit samotnou víru. Ve sborovém sále byly vystaveny dokumenty ze všech těchto časů.
Mnohem zajímavější byly slavnostní bohoslužby v kostele. Účást byla hojná, plný kostel vždy potěší
oko i srdce. Za přítomnosti čtyř duchovních bylo kázáno slovo Boží a vysloužena Večeře Páně. Je to
zvláštní, ale čím víc duchovních, tím slavnostnější bohoslužby jsou. Kázáním posloužil synodní senior Daniel Ženatý, se kterým byla i
následná beseda o budoucnosti naší církve. Beseda probíhala pod širým
nebem. Tím se
dostáváme k nejzajímavější části oslav – k posezení před
kostelem, kde
bylo nachystáno spousta dobrého jídla a podávalo se výborné víno. Počasí
nám přálo, a tak se dobře povídalo. Po skvělém guláši a vynikající sekané
se při lahodných dezertech z pekáčů našich sester sedělo a
vykládalo do
pozdního odpoledne. Všem, kdo vařili, pekli, obsluhovali a následně uklízeli, patří dík za skvěle odvedenou práci a obrovské dobrovolné nasazení. Při každé takové akci si s úsměvem říkáme, jak asi
vzniklo rčení „práce jak na kostele“. I v tomto roce si jí také ještě dost užijeme.
Pěkné léto přeje Kateřina Rybáriková, kazatelka sboru.

NIKOLČICKÝ GENOM
Již několikrát jsem se setkal s názorem místních pamětníků, že Nikolčice jsou vlastně
jedna rodina, kde se promíchaly různé rody. Docela to koresponduje s tím, co také sám pozoruji. Nejsem sice rodákem z Nikolčic, ale vzhledem k tomu, že tíhnu k historii a rodokmenům, jsem měl možnost také pozorovat, že ono propojení rodů je fakt.
Migrace
Ovšem platí jedno obecné schéma. Je založeno na migraci obyvatel. V daném okamžiku
historie a na dané místo přijde muž se svou ženou a společně zde založí rodinu. V minulosti
nebylo divné, že měli deset dětí. Rodina se rozrůstá, rozptýlí se do okolí a na každém dalším
místě se opakuje totéž.
Historie popisuje různé výkyvy a zásahy do tohoto procesu. Epidemie nemocí (roku
1645 vypukla cholera a zemřelo na ni 39 občanů, r. 1831 na stejnou nemoc zemřelo 50 osob,
r. 1866 zemřelo 60 osob), nájezdy cizích kmenů (r. 1663 Turci a Tataři vyplenili obec a 30 lidí odvlekli do otroctví), války (z I. světové války se nevrátilo 30 mužů), migrace do jiných
krajin kvůli nové půdě, novému zaměstnání, násilné vystěhování na nucené práce (II. světová
válka). Po takové události se vždy počet obyvatel ve vesnici snížil, např. r. 1620 bylo
v Nikolčicích 72 domů a po třicetileté válce 52 domů. Po bitvě na Bílé hoře se museli vystěhovat všichni, kdo nepřešli na katolickou víru; první byli novokřtěnci a po r. 1627 i ostatní,
údajně v obci zůstalo celkem jen 16 starých a nemocných z původních obyvatel, neschopných
odchodu. A uvolněné místo, prázdné domy jsou doplňovány přistěhovalci. Roku 1634 sem
přišlo 7 rodin ze ždánského panství: Hájkova, Hanákova, Kučerova, Papežova, Machovských,
Střídeckých a Velimských. Složení obyvatel a složení genů se neustále mění a promíchává.
Kruté období válek s sebou také přináší násilné míchání genů. Takže lze předpokládat, že
v historii přibyly geny švédské (r. 1645 vpadli do obce Švédové a vydrancovali ji), francouzské (r. 1805 byla bitva u Slavkova), turecké, pruské (1866), německé, ruské…
Určitou stabilitu v době bez válek přinášelo náboženství, kdy se lidé sdružovali kolem
svého svatostánku. V neděli se šlo do kostela, to bylo místo, kde se scházely rody stejného
vyznání z různých sousedních vesnic, a je logické, že tímto způsobem také docházelo
k uzavírání manželství.
Ono míchání genů můžeme tedy pozorovat ve spojitosti s farní oblastí. U katolíků to byla spojení věřících z Nikolčic, Šitbořic, Křepic, Velkých Němčic a u evangelíků se propojovaly rody sdružující se kolem evangelické farnosti nikolčické, nosislavské a kloboucké.
S rozvojem možností dopravy se okruh značně rozšířil, a to nejen do celé republiky, ale
i do zahraničí.
V době světové krize lidé odcházeli za prací do USA, Austrálie, před Němci prchali do
Jižní Ameriky, před komunisty prakticky do celé západní Evropy a do mnoha jiných zemí
světa.
Ing. Josef Solnička se zabýval otázkou migrace obyvatel a zjistil, že se do pohraničí
(někdejších sudet) odstěhovalo kolem r.1946 celkem 37 rodin: 13 rodin do Hustopečí, 6 do
Kurdějova, 4 do Horních Věstonic, další do Popic i jinam.
V době zakládání JZD vznikla v Nikolčicích dokonce paradoxní situace, že režim až násilím držel hlavně mladé lidi na vesnici, protože je potřeboval udržet v zemědělství, a neměl
tedy zájem na tom, aby odcházeli za lepším výdělkem do města.
Genom člověka
Každý organizmus má definovaný počet chromozomů, které obsahují veškerou jeho genetickou informaci. Například lidský genom je souborem genetické informace zakódované ve
46 chromozomech uložených v jádru každé buňky. Chromozomy jsou uspořádány do 23 pá-

rů – jeden chromozom z každého páru se dědí od matky a jeden od otce. Jeden pár chromozomů – X a Y– určuje pohlaví. Lidský genom se skládá ze sady velmi dlouhých molekul
DNA, kde každá odpovídá jednomu chromozomu. Uvnitř těchto molekul je uspořádáno asi
25.000 genů. DNA sekvence lidského genomu byla dokončena v červnu 2000. Ale dodnes
v tom není úplně jasno, ukazuje se ještě mnoho záhad, které musí vědci rozluštit. Nicméně jistý pokrok to přineslo jak pro medicínskou genetiku, tak i pro ostatní vědní obory. A také se
otevřely možnosti, jak je možno luštit ony zmíněné genetické mixy. Např. se ukazuje podle
medicínské genetiky, že Češi mají geneticky blíž k Němcům a Rakušanům než ke Slovanům.
A jsme ovlivněni různými skupinami, které v historii prošly střední Evropou.
Výskyt příjmení ve světě
Zadal jsem si do vyhledávače některá příjmení, která se v Nikolčicích vyskytují.
V přehledu vidíte příjmení a zleva doprava následuje pořadí jejich výskytu, a to od zemí, kde
se příjmení nejvíce vyskytuje, až po místa s malým výskytem.
Klobása - Slovinsko, Rakousko, USA, Česko, Chorvatsko, Německo, Austrálie, Irsko, Kypr.
Lízal - Polsko, Írán, Česko.
Nečas - Česko, Slovinsko, Polsko, Angola.
Bedřich - Česko, Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko.
Pulhandl - Česko, Slovensko.
Handl - Rakousko, Německo, Česko, USA, Maďarsko, Švýcarsko, Polsko, Slovensko aj.
Otřísal - Česko, Slovensko, Německo.
Kučera - USA, Rakousko, Česko, Německo, Brazílie, Kanada, Polsko, Švýcarsko, Austrálie,
Slovensko.
Babáček - Česko, Rakousko, USA, Anglie, Chorvatsko, Polsko, Ukrajina, Izrael apod., Kanada.
Brychta - Česko, USA, Rakousko, Slovensko, Argentina, Brazílie, Německo, Anglie, Irsko,
Kanada.
Halva - Česko, Izrael, USA, Indie, Rakousko, Německo, Írán, Rusko.
Kulíšek - Polsko, Česko, Rusko, USA, Ukrajina, Slovensko.
Matějíček - Rakousko, Německo, USA, Francie, Kanada, Česko, Švýcarsko.
Matýšek - Polsko, USA, Německo, Česko, Rakousko, Kanada, Anglie, Francie, Austrálie.
Peňáz - Česko, Slovensko, USA.
Sedláček - Česko, Slovensko, USA, Chorvatsko, Rakousko.
Sedlo - Chorvatsko, Česko, USA, Rusko, Německo, Izrael aj.
Vedra - Filipíny, Česko, USA, Slovensko, Indie, Rakousko, Německo, Indonésie.
Záblacký - Česko, USA.
Je třeba brát tento přehled s rezervou, není to směrodatná informace, ale pro tento účel
je vyhovující, protože naznačuje onu světovou migraci.
Situace dnešní doby
Po sametové revoluci lidé migrují svobodně za prací, za studiem, žení se a vdávají
v cizině…, naopak mládenci a dívky z ciziny se žení a vdávají zde s našinci. Dnešní generace
nedbá náboženských rozdílů, ba ani neusiluje o svazek manželský, dokonce je jim jedno, zda
spolu žije muž a muž nebo žena s ženou. A za takové situace se na Evropu valí migrace
z muslimských zemí, mající jeden hlavní program: zakotvit zde, rozmnožit se a starousedlíky
vytěsnit. A pokud se každý mladý muslimský muž postará o to, aby měl deset dětí, pak je jasné, že budoucí generace budou mít velký problém.
MUDr. P. Šácha

STROM JAKO ZDROJ UKLIDNĚNÍ

(báseň)

Při pohledu z kuchyně jsem vídala (než ho porazili...) velký
strom. Byla to třešeň. Vysoká, rozložitá, zelená. Hostila včely i
ptáky. Těšila oči a duši, živila vzduch a plíce. Měla každý lístek
jinačí a osobitý, a přece všechny podle jediného plánu.
Veliké množství zelených listů podobných sobě asi tak, jako bývá dlaň podobná dlani, otisk prstu vůči jinému otisku jiného prstu. A přitom jednota v množině - stejný charakter, shodné rysy.
Jako člověk - a člověk. Jsou dva lidé podle téhož plánu, a přesto jsou odlišní, svérázní. Jaké bohatství listů na jednom kmeni
Kolik ´vydechnutého´ kyslíku, kolik zužitkovaného kysličníku uhličitého, který jsme
zase vydechli my…
Kolik třešní pro smyslná ústa a pro zobáčky…
Kolik zpěvu ve větvích…
Kolik drobných pohybů, kterými vítr ševelí listím…
Kolik ohybů větví pro pružný pohyb kočky...
Kolik možností zastavit technokratický mozek, zpomalit jeho pracovní vibraci na pohodový kmitočet…
Stačí se zastavit uprostřed pracovního dne, zadívat se na strom
a ve chvilce odpočíváš. Pohoda stromu podporuje i tvoji pohodu. Začínáš se zotavovat z každodenního stresu, ztišíš mysl.
Síla a krása stromu ovlivní i tebe. Po chvilce se cítíš odpočatý a
bohatší, možná inspirován...
Neptej se vždy po účelu. Někdy je to velmi jemné, nenápadné a
projeví se později, třeba v postoji k novému „problému". Buď trpělivý, nechávej ve „svém" čase místo pro strom a odpočinek
a obracej se k jeho Tvůrci.

PhDr. P. Šáchová

FOTBAL V NIKOLČICÍCH
1.FKDN SEZÓNA 2018-2019: KRÁSNÁ SEZÓNA, PODTRŽENÁ VELKÝM
ÚSPĚCHEM V PODOBĚ POSTUPU DO 1. A TŘÍDY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE.

Fotbalisté nikolčického Družstevníku v letošní sezoně dokázali to, co se v Nikolčicích
nikomu nikdy nepovedlo. Jedno kolo před koncem si zajistili přímý postup do 1.A třídy
JMKFS - 6. největší soutěže v ČR. Nyní už jen zbývá se ctí odehrát poslední utkání v Blatnici
pod sv. Antoníčkem.
Všichni hráči, včetně trenéra, odvedli po celou sezonu dobrou práci, a to vše, spojeno s
výbornou partou, okořenili nádherným úspěchem. Vše se rodilo už v podzimní části sezóny,
kdy naše mužstvo sehrálo mnoho, pro diváka krásných, utkání a po podzimní části skončilo
na druhém místě za Velkými Bílovicemi se ztrátou pěti bodů.
Jarní část nás potkala ve velké formě, a to se projevilo sedmi vítězstvími v řadě.
Výborné utkání, a tak trochu rozhodující, bylo proti fotbalistům Velkých Bílovic, které naši
zvládli díky brance v posledních minutách zápasu.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem našim věrným, i těm méně věrným
fanouškům, za velkou podporu, bez které bychom nebyli schopni takového úspěchu
dosáhnout. Také bychom chtěli poděkovat naší obci za podporu, kterou nám věnuje už více
let, a snad jsme jí to mohli aspoň takto oplatit.
Velké dík patří všem členům klubu, kteří připravují zázemí: to fotbalové ale i to mimo
fotbalové, hlavně zajištění utkání, údržbu, pořádek klubu a mnohé další.

I.B třída dospělých skupina C ročník 2018, A3C, Muži, číslo 2018 620A3C Muži 1. B
třída skupina C
Tabulka celková
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Družstvo
1.FK Družstevník Nikolčice
TJ Velké Bílovice
SK Kozojídky
TJ Sokol Kněždub
SK Vacenovice
SK Uhřice
FK Valtice
FK Blatnice pod Sv. Antonínkem
TJ Baník Šardice
TJ Jiskra Strážnice
TJ Sokol Kobeřice
TJ Sokol Charvátská Nová Ves
FK Moravská Nová Ves

Záp.
23
23
23
24
23
23
23
23
23
23
23
23
23

+
16
14
13
14
11
8
10
9
9
7
7
7
2

0
3
5
4
1
1
8
2
4
3
5
4
4
2

4
4
6
9
11
7
11
10
11
11
12
12
19

Skóre
63:32
54:24
61:39
59:42
44:45
45:36
47:55
37:47
48:50
45:59
38:43
31:47
19:72

Body
51
47
43
43
34
32
32
31
30
26
25
25
8

0
3
2
2
4
1
1
2
0
1
2
2
2
1

0
1
1
1
3
3
2
4
5
5
6
7
8

Skóre
34:11
31:12
31:16
34:16
36:20
34:24
21:18
21:15
28:21
21:24
17:27
18:22
12:27

Body
30
29
26
25
25
25
23
21
19
14
14
8
7

3
6
5
4
5
7
6
6
6
8
6
8
11

Skóre
32:20
23:22
30:23
20:13
20:21
23:30
24:35
14:20
20:29
16:29
11:20
13:31
7:45

Body
22
18
17
17
17
13
12
11
11
8
7
7
1

Tabulka doma
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Družstvo
TJ Velké Bílovice
1.FK Družstevník Nikolčice
SK Kozojídky
SK Uhřice
TJ Sokol Kněždub
FK Valtice
FK Blatnice pod Sv. Antonínkem
SK Vacenovice
TJ Baník Šardice
TJ Jiskra Strážnice
TJ Sokol Charvátská Nová Ves
TJ Sokol Kobeřice
FK Moravská Nová Ves

Záp.
12
12
11
12
12
12
11
11
12
11
12
11
11

Družstvo
1.FK Družstevník Nikolčice
TJ Sokol Kněždub
SK Kozojídky
TJ Velké Bílovice
TJ Sokol Kobeřice
SK Vacenovice
TJ Jiskra Strážnice
TJ Sokol Charvátská Nová Ves
TJ Baník Šardice
FK Blatnice pod Sv. Antonínkem
SK Uhřice
FK Valtice
FK Moravská Nová Ves

Záp.
11
12
12
11
12
12
12
11
11
12
11
11
12

+
9
9
8
7
8
8
7
7
6
4
4
2
2

Tabulka venku
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

+
7
6
5
5
5
4
3
3
3
2
1
2
0

0
1
0
2
2
2
1
3
2
2
2
4
1
1

Nakonec bych se zmínil i o našich nejmenších. V našem klubu jsme měli v sezóně
2018-19 v kategorii mládeže v soutěži OFS Břeclav ml. a st. přípravku.
Zúčastňujeme se pravidelně okresních turnajů, kde si kluci nevedli vůbec špatně. Jsou
úplně stejnou konkurencí takovým klubům jako jsou např. Břeclav, Mikulov, Hustopeče.
Jeden turnaj v sezóně jsme pořádali dokonce v Nikolčicích, kam přijelo dohromady 200
malých fotbalistů. Byla to pěkná reklama na nikolčický fotbal ale i velká reklama pro Naši
obec.
Dne 29. 6. 2019 budeme u nás na hřišti pořádat už třetí ročník turnaje pro přípravky
PRAMOS CUP 2019, kde bude mnoho mladých a nadějných fotbalistů.

Nakonec bych chtěl ještě jednou pogratulovat fotbalistům Nikolčic za velké zážitky v této
sezoně a popřát jim mnoho úspěšných dalších roků v krajských soutěží.
PV

Girasole, sdružení pro
pomoc rozvoj z. s.
Hybešova 1417/5, 693 01 HusGirasole zajišťuje bezpečí v domácnosti pomocí SOS
tlačítek
topeče
IČ: 269 91 560

Dostali jste se někdy do situace, že jste zůstali sami a nemohli si pomoci vlastními silami nebo pomoc Vám nebyla na blízku? Možná jsme to právě my, kteří Vám můžeme
zajistit bezpečný život v domácnosti. Sdružení Girasole, z. s., které sídlí v Hustopečích
poskytuje dvě registrované sociální služby, a to osobní asistenci a tísňovou péči. Tísňová péče je sociální služba, jejímž cílem je zajištění bezpečného života osob se sníženou soběstačností nebo zdravotními riziky. Uživatel této služby má k dispozici speciální telefon a SOS tlačítko v podobě hodinek, které stiskne v případě nouze a my
přivoláme potřebnou pomoc. Zavoláme rodině, blízkým, sousedům nebo přímo přivoláme složky IZS. SOS tlačítko uživatel může využít v situacích jako je zhoršení zdravotního stavu, pád v domácnosti, nevolnost nebo nezvaný host v domácnosti… Služba funguje 24 hodin denně včetně víkendu i svátků. Součástí této služby je jak SOS
tlačítko pro přivolání pomoci v krizových situacích, tak i výjezd naší pohotovostní
služby. Hustopečská tísňová péče je výjimečná v tom, že dokážeme člověku nabídnout komplexní pomoc a podporu. Speciální telefon s SOS tlačítkem zapůjčujeme
bezplatně a náklady na službu činí 150 Kč za měsíc. Více informací Vám můžeme poskytnout na telefonním čísle 775 246 954 nebo nás naleznete na internetových stránkách www.girasole.cz. Také se můžete osobně dostavit do kanceláře v Hustopečích na
ulici Hybešova 5 (v budově polikliniky). V případě zájmu Vám také můžeme přijet
ukázat přístroj přímo do Vaší domácnosti.
Ivana Kronovetová, DiS.
(Girasole, z. s.)

Ivana Kronovetová, DiS.
Tel.: 776 246 959, kronovetova@girasole.cz

Kontakty:
Tel.:
775 246 953
E-mail:
info@girasole.cz
Web:
www.girasole.c
z,

Bankovní
spojení:
Číslo účtu: 195
460 284/ 0300
Dary: 252 807
126/ 0300
ČSOB – Poštovní spořitelna

Datová
schránka:
jsv7f4q
Facebook
Web vzdělávání:
www.gsedu.eu
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