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Vážení spoluobčané,
je to konečně tady! Alespoň pro mě je radostí, že po pošmourných krátkých
dnech již pomalu přebírá žezlo jaro. Je konec mrazům a plískanicím, odcházením
do práce či do školy za tmy a návratům domů znovu za tmy. Dny jsou delší a delší
a my už jsme natěšeni, že konečně můžeme začít něco „dělat venku“.
Za dveřmi jsou i Velikonoce, které představují oslavu příchodu jara a probouzení přírody, jak to slavily původní pohanské svátky. Pro křesťany jsou to nejdůležitější svátky v roce: Připomínají nám, že život vítězí nad smrtí, dobro nad
zlem, láska nad nenávistí. Už se těším, až kolem našeho domu půjdou „hrkači“ a
budou nahrazovat zvony, které „odletěly do Říma“.
Ačkoliv dnešní doba příliš nepřeje udržování tradičních lidových zvyků, velikonoční beránek či mazanec se mobilem nahradit nedá a osobní setkání při pomlázce či sváteční návštěvě na Facebooku neprožijeme.
Přeji vám proto radost ze života, který se všude kolem nás v přírodě obnovuje, teplo nejen ze slunečních paprsků, ale také ze vzájemných vztahů a požehnané
prožití velikonočních svátků.
Odpady
Určitě jste při placení poplatků za odpady na letošní rok zaregistrovali, že
vám byla za rok 2018 vyplacena odměna za třídění odpadů na papír, plasty, PET
lahve a nápojové kartony. Někomu vrácená částka činila několik stokorun, někomu
jen pár desítek korun. To ale není tak důležité – důležité je, že naprostá většina
z nás odpad třídí a tím šetří naši přírodu. V blízké budoucnosti se pomalu vrátíme k
„vratným lahvím“ a k biologicky odbouratelným – tedy v přírodě rozložitelným –
materiálům.
V roce 2018 jsme poprvé zavedli kontejnery na bioodpad, kam jsme si zvykli dávat biologický materiál, který se nám nehodil k využití na zahradách. Počet
kontejnerů nám narostl na 30 kusů. Všechno má však svoje „ale“: Za odvoz a likvidaci bioodpadu jsme za loňský rok zaplatili 207 576 Kč, které jsme mohli využít jinak.
Pokud budeme pokračovat v likvidaci nepotřebného bioodpadu
v kontejnerech, bude nutné zvýšit poplatek na odpady za osobu zhruba o 300 Kč.
To bude představovat navýšení poplatků na 800 Kč za osobu v roce 2020.
Přitom jsme všichni (kdo měl zájem) dostali od obce zdarma jeden kompostér. Jejich kapacita je již ale patrně vyčerpána, a tak plníme kontejnery, za které
ale musíme tvrdě platit.

Anketa
Obecní úřad se rozhodl uspořádat anketu, zda budeme nadále používat kontejnery na bioodpad – ale za cenu zvýšení poplatku za odpady na 800 Kč na osobu
– nebo zda budeme plnit kompostéry, které jsme dostali zdarma (v případě potřeby
budou další kompostéry dokoupeny). Anketu obecní úřad zorganizuje během měsíce dubna 2019. Anketní lístek včetně návodu, jak hlasovat, jste obdrželi spolu
s tímto výtiskem Nikolčického časopisu.
Co nového v obci a co se připravuje
Ke konci měsíce března začala akce Povodí Moravy „Úprava Nikolčického
potoka“, a to od základní školy až za lávku „Na zahradách“. Začalo se vykácením
stromů, které překážejí úpravě potoka nebo hrozily vývratem. Práce na úpravě potoka by měly skončit do konce září. Doufám, že pochopíte případné komplikace,
které hrozí hlavně na komunikaci kolem řadovek u potoka.
Na „panelce“ bylo nainstalováno zrcadlo, které pomůže zvýšit bezpečnost
provozu.
Obdrželi jsme konečně stavební povolení na „chodníky na Křepice“.
V současné době probíhá veřejná soutěž na dodavatele stavby. Budeme usilovat,
aby stavba proběhla do konce října 2019.
Obec od listopadu 2018 jedná s vlastníky pozemků v lokalitě „Dlouhé padělky“ o odprodeji pozemků. Toto území je podle územního plánu určené
k výstavbě rodinných domů. Zároveň bylo objednáno zpracování studie na rozvržení stavebních parcel a inženýrských sítí pro napojení rodinných domů v této lokalitě. Souběžně se zpracovává studie pro další lokalitu určenou územním plánem pro
výstavbu rodinných domů – „Žarotínky“.
Karel Rainet, starosta obce

PROGRAM KULTURNÍHO DĚNÍ V OBCI 2019
DUBEN
07. 04. 2019 Vítání občánků
Začátek: ........................................................................................................................ 15:00 hod
Místo konání:..................................................................................... Zasedací sál OÚ Nikolčice
KVĚTEN
05. 05. 2019 Setkání seniorů
Začátek: ........................................................................................................................ 14:00 hod
Místo konání:.......................................................................................... Kulturní dům Nikolčice
23.–24. 05. 2019 Nikolčické hry
Místo konání:........................................................................................................... ZŠ Nikolčice

25. 05. 2019 Májová zábava
Místo konání:.......................................................................................... Kulturní dům Nikolčice
31. 05. 2019 Den dětí
Začátek: ........................................................................................................................ 16:30 hod
Místo konání:.................................................................................................. Hájenka Nikolčice
ČERVEN
14.–15. 06. 2019 Agrotec Rally Hustopeče
16. 06. 2019 Babské hody
Místo konání:.......................................................................................... Kulturní dům Nikolčice
22. 06. 2019 Fotbalové utkání Vrchní vs. Spodní
Začátek: ........................................................................................................................ 16:00 hod
Místo konání:...................................................................................... Fotbalové hřiště Nikolčice
29. 06. 2019 Vítání prázdnin
Turnaj přípravek, Šéf na grilu, Alband, Robbie Williams revival, Afterparty s DJ, bližší informace na plakátě v Nikolčickém časopisu nebo na webu obce.
Začátek: .................................................................................................................... v 9,00 hodin
Místo konání:.......................................................................... Sportovní areál 1. FKD Nikolčice

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Oznámení
o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu
Starosta obce Nikolčice v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
v pátek dne 24. května 2019 od 1400 hodin do 2200 hodin
v sobotu dne 25. května 2019 od 800 hodin do 1400 hodin.
2. Místem konání voleb dle odstavce 1. ve volebním okrsku Nikolčice je volební místnost
v budově Obecního úřadu v Nikolčicích čp. 85.
3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem (dále jen "cestovní pas") nebo platným občanským průkazem.
Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti

svou totožnost a občanství jiného členského státu. Neprokáže-li volič svou totožnost a
občanství České republiky nebo jiného členského státu, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Zásady a způsob hlasování budou voličům dodány spolu s hlasovacími lístky, a v každé
volební místnosti.
6. Pro zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti, je každý volič
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
V Nikolčicích dne 20. 3. 2019
Karel Rainet, starosta obce

POHÁDKOVÁ SHOW
Dne 18.1.2019 se v kulturním domě konala jedinečná pohádková show, kde vystoupily oblíbené pohádkové postavičky jako např. Aladin s Jasmínou, Anna a Elza se sněhulákem
Olafem, víla Zvonilka, Spidermann a mnoho dalších. Vystupující byli báječní žongléři, akrobati a hlavně baviči, což dokazoval smích přítomných dětí. Vyvrcholením představení bylo
vystoupení kapitána Jacka Sparrowa a odhalení jeho pokladu – leguána, kterého si na závěr
mohly děti přijít pohladit. Po vystoupení se děti se svými oblíbenými pohádkovými hrdiny
mohly vyfotografovat.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Dne 17.2.2019 pořádala kulturní komise, ve spolupráci se ZŠ Nikolčice, maškarní ples
pro děti. Jako obvykle se kulturní dům proměnil v místo plné pohádkových bytostí a zvířátek.
U vstupu děti obdržely spojovačku s omalovánkou a za splnění úkolu dostaly oplatek a fruko.
Celé odpoledne se o hudbu a zábavu staral veselý klaun se svou pomocnicí klaunicí Valstičkou. Společně měli nachystaný bohatý program plný her a soutěží.
Velké díky patří sponzorům této akce, bez kterých by děti neměly tak krásnou a bohatou tombolu a v neposlední řadě také všem, kteří pomohli při organizaci akce. Zbylé peníze
použijeme na další dětský maškarní ples. Ještě jednou všem velké díky.
Za kulturní komisi Jitka Jelínková
SEZNAM SPONZORŮ
ABACUS
AGROTEC
AGROZET
ALENA HANÁKOVÁ
ANEŽKA MAJOROVÁ
ANNA ČAPKOVÁ

BYTOVÝ TEXTIL HUSTOPEČE P.
KONEČNÁ
COOP JEDNOTA MIKULOV
ČESKÁ POJIŠŤOVNA
ČMSS
PRAMOS

ILONA KOLEGAROVÁ
JANA HRANČÍKOVÁ
JANA NASADILOVÁ
JITKA JELÍNKOVÁ
KATEŘINA ZÁDĚROVÁ
KIKA
MARIE JELÍNKOVÁ
MARTINA DRABÁLKOVÁ
MOSS LOGISTICS
OBECNÍ HOSTINEC
PETRA VÁVROVÁ
RODINA FURCHOVÁ

RODINA HLAVÁČKOVÁ
RODINA JELÍNKOVÁ
RODINA KRAJČOVÁ
RODINA NEČASOVÁ
RODINA TOMKOVÁ
SUPERKODERS
SW-MOTECH
VZP
ZÁMEČNICTVÍ PV
RODINA ZELINKOVA
RODINA VACENOVSKÁ

Z NAŠÍ KNIHOVNY
Během zimního období jsme se mohli v knihovně potkávat nejen při půjčování knížek,
ale ve spolupráci se seniory zde proběhlo několik setkání. Při nich mohli občané Nikolčic zavzpomínat nad starými fotografiemi a pomoci k identifikaci lidí na nich zobrazených. Tyto
jsou nedílnou součástí historie naší obce a budou tak zachovány dalším generacím.
V měsíci únoru nás navštívily děti z mateřské školky. Četli jsme si z knížky Hurá do
školky. Děti se dověděly, jak to chodí v jiné školce než v té jejich a zjistily, že ve školce je to
vlastně prima a nikdo se jí nemusí bát. Všechny děti byly moc šikovné a domů si odnesly
vlastnoručně vyrobeného sněhuláka.
V březnu nás ještě čeká Noc s Andersenem, letos na téma Andersen známý - neznámý
a 70. výročí nakladatelství Albatros. Děti stráví v knihovně páteční podvečer, budeme si číst,
hrát a tvořit. Knihovnu navštívily i děti ze školní družiny. Můžete se také těšit na velikonoční
výstavu kraslic a výstavu klobouků.
I když nám nastává tolik očekávané jaro, všichni se těšíme na pobyt v přírodě, čtenáři
naší knihovny se nemohou podle svých slov dočkat práce na zahrádce, věřím, že si po práci
najdou čas i na odpočinek u dobré knihy.
Půjčovní doba knihovny je každé úterý od 16 do 19 hodin.
Michaela Rabovská

Z návštěvy MŠ v knihovně

POVINNOST ČIPOVÁNÍ PSŮ OD 1. LEDNA 2020
S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona
č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) s účinností od 1. ledna 2020 musí být pes označen elektronickým čipem. Aplikaci provádí veterinární lékaři.
Povinně čipovat by se měli všichni psi v době prvního očkování proti vzteklině, tedy
kolem půl roku zvířete. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné
konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud
je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc
Kč v závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
Uvádíme osm zjevných výhod čipování:
* zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli,
* při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví,
* lepší průkaznost identity psa,
* snadnější monitoring chovu psů,
* lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat,
* umožnění kontroly psů při prodeji,
* snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí).
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 120 – 450 Kč a závisí na typu čipu. Co se aplikace týče, veterináři si za ni účtují cca 300 – 550 Kč. Životnost čipu se odhaduje
na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení,
které je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno
aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se
v Národním registru majitelů zvířat http:/www.narodniregistr.cz/o-nas.php. Teprve nyní
plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.
OÚ Nikolčice
Zdroj: Šlapanický zpravodaj (redakčně upraveno)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V NIKOLČICÍCH
Vážení rodiče, přátelé školy

zima se s námi pomalu loučí a rychlým tempem završujeme 3. čtvrtletí školního roku
2018/19. Dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotila, co vše důležitého se v naší škole od začátku nového roku 2019 událo a abych nastínila, co je v tomto školním roce ještě před námi.
Díky obětavé práci všech pedagogických pracovníků naší základní i mateřské školy úspěšně
naplňujeme společně vytyčené cíle.
Po Vánocích jsme se opět sešli ve školce a škole se seniory na „Tříkrálovém koledování“. S partnerskými školami jsme zorganizovali tradiční „Nikolčickou laťku“, kde naši žáci
velice úspěšně reprezentovali školu. Tyto úspěchy ve skoku vysokém budou moci zopakovat
dne 21.3.2019 v ZŠ Velké Němčice. První pololetí školního roku žáci zakončili společnou
návštěvou filmového představení ve Velkých Němčicích a po pololetních prázdninách nakročili do 2. pololetí. Volné dny během jarních prázdnin škola využila ve spolupráci s obcí
k další rekonstrukci podlah ve třídách a to v 6. a 9. třídě. Dále došlo k zajištění bezpečnostního uzavření školního dvora, nainstalování osvětlení školního dvora aj. Děkuji tímto obci za
realizaci rekonstrukce podlah a doladění bezpečnostních úprav kolem školy.
V únoru nás navštívili opět hasiči z Hustopečí se svým výukovým programem „Hasík“.
Po jarních prázdninách dne 27. 2. 2019 nechyběl ani tradiční celodenní projekt „Společně – bezpečně II“. Děkuji za spolupráci Policii ČR, hasičům z Hustopečí, p. J.Cagáškové,
p. MuDr. P. Šáchovi a pedagogům za realizaci tohoto výchovného projektu.
Škola v zimním období navrhla do plánu řadu sportovních aktivit. Lyžování pro
1.stupeň v Němčičkách pro malý zájem bohužel muselo vedení školy zrušit. Žáci si sport vynahradili bruslením v Dambořicích. V hojném počtu bruslařů se oba dny zdařily. Koncem
února žáci 2. a 3. ročníku zdárně dokončili pravidelný plavecký výcvik ve Vranovicích. Velký
zájem projevili naši žáci 2. stupně o lyžařský výcvikový kurz v Malé Morávce, který se uskutečnil začátkem března a byl jimi velice pozitivně ohodnocen. Kurz se vydařil bez úrazu a
probíhal za krásného slunečného počasí a hlavně v přátelské a klidné atmosféře. Žáci se choval po celou dobu kultivovaně v duchu Fair play. Výcvik zakončili tradičními lyžařskými závody.
Začátkem roku se škola zapojila do projektu „Sportuj ve škole“, který probíhá každý
týden pro žáky 1. stupně. Škola byla také zařazena do projektu C4PE, který nabízí kroužky
cizího jazyka a technických prací a dále podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména výchovné poradenství. V projektu POLYGRAM pod záštitou Jihomoravského
kraje žáci 9. ročníku dne 24. 1. 2019 navštívili SOU Hustopeče v rámci podpory polytechnické výchovy. Začátkem 2. pololetí škola navázala na projekt Šablony II, která organizaci nabízí opět personální podporu, DVPP, projektové dny pro děti MŠ, žáky ZŠ a účastníky školního
klubu a družin včetně vybavení ICT.
Nejbližší akcí pro nižší stupeň je výukový program v rámci výchovy ke zdraví „ Zdravá výživa s Quidem“, který se bude konat dne 20. 3. 2019. V současné době připravujeme žáky na školní kolo ve vybíjené. Okrskového kola se vybraní soutěžící zúčastní na ZŠ Nádražní

v Hustopečích dne 12. 4. 2019. V tento den také na naší škole přivítáme žáky 5. ročníku ze ZŠ
Křepice, pro které naší žáci připraví společný výukový program. V naučných soutěžích žáci
budou dne 16. 3. 2019 soutěžit v mezinárodní matematické soutěži „Klokan“ a „ Cvrček“.
Ve spolupráci se žákovským parlamentem plánujeme ke konci března pro starší žáky
návštěvu filmového představení „ Bohemian Rhapsody“ ve Velkých Němčicích a dále osvědčený projekt „Kniha – nejlepší kamarád“ – výstavu knih. V souvislosti s blížícími se svátky
jara si tyto svátky připomeneme předvelikonočními celoškolskými dílnami a v rámci projektu
Celé Česko čte dětem pozveme do naší školy vzácné hosty na společné čtení.
Začátkem dubna přivítáme ve spolupráci s centrem válečných veteránů pana Mgr. Petříka, který má pro starší žáky připravenou přednášku o válečném odboji včetně ukázek válečných uniforem. Ke Dni vzdělanosti připravujeme školní kolo v recitaci, školní kolo „Zpíváme
v cizím jazyce“ a na závěr tradiční „Nikolčickou lyru“. Po loňském stříbrném umístění
v dějepisné soutěži na Mohyle míru se letos vybrané skupiny žáků opět zúčastní dne 15. 4.
2019 zábavného soutěživého dne. Na 16. 4. 2019 zveme všechny rodiče na konzultační hodiny do školy. Pro žáky 4. ročníku je v dubnu a v květnu připraven tradiční několikahodinový
kurz dopravní výchovy, který bude zakončen celodenním výcvikem na dopravním hřišti
v Hustopečích dne 3. 5. 2019. V dubnu nezapomeneme i na Den Země, který si připomeneme
projektovým dnem v přírodě.
Ve dnech 24. 4. – 25. 4. 2019 se sejdeme s rodiči předškoláků na dubnovém „Zápisu
do 1. ročníku“. S předškoláčky se několikrát potkáme i u nás ve škole při různých aktivitách
v rámci projektu „Škola na nečisto“. První setkání je již 13. 3. 2019 v tělocvičně s prvňáčky,
další aktivity plánujeme na školním hřišti, společnou turistiku k nikolčickému rybníku aj.
Ani se nenadějeme a bude tu májový čas. V obou obcích oslavíme tento svátek kulturním vystoupením dětí MŠ a žáků ZŠ u příležitosti oslavy ke Dni matek. Den matek škola naplánovala ve spolupráci s Mikroregionem Hustopečsko v rámci projektu „ Místní akční plán
vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II “.
V závěru měsíce května škola pořádá další mezinárodní měření sil v atletice, házené a
kopané tentokrát na „Nikolčických hrách“. Hry se budou konat ve čtvrtek 23. 5. a v pátek 24.
5. 2019. Srdečně zveme všechny bývalé žáky, pedagogy a občany na toto sportovní zápolení.
Předem vedení školy děkuje všem osloveným sponzorům za poskytnutí sponzorských darů a
všem zaměstnancům školy, přátelům školy, obci Nikolčice a organizační výpomoc při hrách.
A co nás čeká v červnu? V červnu se bude konat tradiční „Den dětí“. Od 2. 6. do 7. 6.
2019 společně prožijeme se žáky pobyt ve škole v přírodě a to v hotelu Neptun v obci Malá
Morávka. O školu v přírodě je opět veliký zájem. Žáci se společně se svými třídními učiteli
v závěru školního roku vyfotografují a zrealizují si naplánovaný jednodenní školní výlet. Závěr školního roku opět ukončíme ročníkovými pracemi žáků deváté třídy.
V rámci programu Ochrany člověka za mimořádných událostí se žáci zúčastní dne 17.
6. 2019 celodenní projektové akce „ Branný den“ včetně branného závodu.
Nejdůležitější v závěru školního roku bude, že se všichni žáci budou snažit úspěšně
zakončit letošní školní rok pěknými školními výsledky, deváťáci se rozloučí se svojí školou
s tím, že se kdykoliv mohou podívat za svými mladšími spolužáky.

Vážení rodiče, občané,
nezapomeňme na velikonoční prázdniny a to dne 18 .4. a 19. 4. 2019. Ve škole se opět sejdeme v úterý 23. 4. 2019.
Závěrem bych chtěla popřát všem klidné prožití velikonočních svátků.
Dětem přeji hodně sluníčka a tepla během velikonočních dnů a bohatou pomlázku.

Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA V NIKOLČICÍCH
Nový rok 2019 jsme v lednu přivítali na Velké zimní vycházce do lesíka za zvířátky,
kde jsme jim přinesli dobroty do bříška. Přijelo divadýlko „Krtek a myška“ z Hodonína. Pro
naše starší spoluobčany jsme připravili Tříkrálové koledování.
Také jsme si prohlédli kuchyň Základní školy Nikolčice, kde pro nás paní kuchařky
připravují obědy.
MŠ spolu se ZŠ uspořádala zajímavou besedu pana MUDr. Šáchy pro rodiče a veřejnost „Jak předcházet nemocem u dětí“.
V měsíci únoru k nám opět zavítala pohádka „Jak šlo vejce do světa“ v podání dětí
z dramatického kroužku ZŠ Nikolčice pod vedením paní učitelky A. Slavíkové. Jako každoročně nás navštívili pejskové Aminka a Kajka se svým canisterapeutickým programem. Začlenili jsme se do projektu „Zdraví dětem“ výchovně – vzdělávací akcí „Jak jel Zdravík do
ZOO“.
V měsíci březnu navštívili naši „předškoláci“ Základní školu Nikolčice a to hodinu tělesné výchovy se svými staršími kamarády. Také se vypravíme na jarní vycházku za zvířátky.
Měsíc březen je hlavně Měsícem knihy. S dětmi jsme navštívili nikolčickou knihovnu. Chtěla
bych tímto moc poděkovat paní knihovnici Mgr. Michaele Rabovské. Pro děti měla pečlivě
připravený zábavný program – děti se seznamovaly s knihami, řešily hádanky a rébusy, poslechly si příběhy z knihy čtené paní knihovnicí, pátraly v knihovně i výtvarně tvořily. Dětem

se akce velmi líbila a slíbily, že se za knihami do knihovny vrátí a vezmou s sebou své maminky, tatínky nebo babičky.
Oslovujeme všechny, kteří mají doma nepotřebné dětské knihy nebo leporela, popř.
didaktické hry, aby nám je věnovali. Ve školce je uvítáme a využijeme.
V MŠ pokračujeme v projektu „Celé Česko čte dětem“.
Naši mateřskou školku navštěvuje od začátku školního roku 2018 – 19 celkem 24 dětí
– z toho 20 z Nikolčic,1 z Nového Dvora, 1 z Divák, 1 ze Šitbořic a 1 dítě z Těšan.
Všem obyvatelům Nikolčic i z okolí přejeme hezké jaro a hodně sluníčka.
Zapsala Ivana Valentová

ŠKOLNÍ DRUŽINA V NIKOLČICÍCH
Ve školní družině proběhly opět různé a dětmi
oblíbené akce. V lednu jsme si užili zimní hrátky. Na hřišti
jsme stavěli sněhuláky a různé stavby ze sněhu. Proběhla
soutěž „Pexesový král“ a nová akce „Čajové odpoledne s
pohádkou“, která se dětem velice líbila. Vybrali si samy
pohádku a k ní si uvařili melounový čaj, který jim velice
chutnal.
V únoru nás čekala „Maškaráda“, kde si děti vyrobily masky a zahrály si oblíbenou hru „Židličkovanou“.
Další akcí byla soutěž „Piškvorky“ a „Superstar“. Tyto
soutěže děti velmi baví a proto je pořádáme každý rok. V
družině proběhl i „Masopust“ a děti si mohly ve školní
kuchyňce
usmažit
masopustní
koblihy.
No a co
nás čeká v
březnu? Akce „Kniha je můj kamarád“, budeme si
číst různé příběhy a čeká nás soutěž v recitaci.
Děti se už také pustily do jarní výzdoby školy,
protože se nemohou dočkat příchodu jara.

TROCHA POEZIE – LYŽAŘSKÝ VÝCVIK MALÁ MORÁVKA

Lyžařský výcvik I

Lyžařský výcvik II

Lucie Rabovská

Pokorná Nikola
Natálie Zelinková
Aneta Stenclová
Amálie Müllerová

Lyžařský výcvik je nej,
všem nám je tu hej.
Nic se nikomu ještě nestalo,
nic ještě nikomu nikde nezůstalo.
Paní učitelka Čapková jezdí jako machr.
Není to žádný Schumacher.
Paní ředitelka si jede pro první místo,
to všichni víme na jisto.
Jako Ledecká v Pchjongjangu
a je pro každou srandu.
Přesně na čas podle hodinek pana učitele
Janka,
jestli ne, bude pro tebe špatná občanka.
Všechno je tu strašně cool,
jen Honza se občas chová jako vůl.
Pan učitel Janko si jezdí jako Hirscher v
Äre,
vlasy si do gumičky nedává, more.
My deváťačky se tu pěkně bavíme,
všechny poctivě zdravíme.
Kluci Pokorní jsou naše jediná překážka
před hvězdičkama.
Opakovali jsme se po nich z ručníčkama.
Už nás tu všichni štvou,
těšíme se až vypadnou!

Jeli jsme na lyžák,
dojeli jsme na Myšák.
Sjeli jsme si kopec
a to není konec.
Lanovkou jsme vyjeli,
krásně jsme to sjeli.
Od neděle do pátku,
dojedeme v pořádku.

Lyžařský výcvik III
Dennis Maška
Petr Volf
Karolína Zelinková
Klára Eliášová
Lyžařský výcvik začal v neděli,
hned jsme něco dobrého spapali.
Jak jsme nastoupili na svah,
dali jsme ho na první zátah.
Hned v pondělí jsme si to náramně užili.
Úterý bylo taky prima,
až na to, že byla zima.
A jak začal padat sníh,
chtěli jsme jezdit na saních.
Jeli jsme do Bruntálu na bazén
a Dennis tam pořád padal na zem.
Tak teď už to ukončíme,
jinak to fakt pokazíme.

JARO MYSLIVCŮ
Kuká-li žežulka mnoho v březnu, klepe-li čáp a přilétá divoká husa, bude jaro dobré.
Milí spoluobčané, přátelé přírody a myslivci,
letošní první příspěvek do zpravodaje uvádím lidovou pranostikou a zároveň i přáním,
aby tento rok, který začal pro přírodu nadějně zejména množstvím tolik potřebných srážek,
byl dobrý pro nás všechny – zemědělce, vinaře, zahrádkáře i myslivce, kteří jsme na přírodních zákonitostech i rozmarech závislí. My myslivci, jako všichni správní hospodáři, jsme celou zimu o zvěř pečovali, zodpovědně a uvážlivě tlumili stavy zvěře myslivosti škodící a s radostí budeme očekávat první letošní přírůstky. Na tomto místě musím připomenout všem
chovatelům psů, aby při jejich venčení v honitbě ctili literu zákona. Je smutné, že v pro zvěř
tak atraktivní lokalitě „kolem rybníka“ dochází opakovaně k ničení snůšek a vyhánění matek
od mláďat a nezáleží, zda se jedná o psy přespolních nebo místních majitelů!
Kromě péče o zvěř dbáme i na osvětu například spolupořádáním Zvěřinových hodů
spojených s tradičním koštem vín. Jako každoročně jsme oseli myslivecké políčko, kde si připravujeme jadrná i dužnatá krmiva. Pro zlepšení úživnosti honitby a zkrášlování Nikolčic
provedeme sběr odpadků v okolí obce. Na ukončení mysliveckého roku, jenž pro nás myslivce trvá až do 31. března se sejdeme začátkem dubna na výroční členské schůzi.
Na závěr bych se rád rozloučil krátkou básní Františka Fejfara.
myslivecký hospodář

JARO MYSLIVCŮ
Až k tobě předjařím dopluje podvečer
vlahého vlání pod první hvězdou
bez černi havranů, bílých slz zimy
jdi hájemstvím skřivanů
nad čerstvou brázdou
a notuj si s nimi
kantátu jásavou
o jaru myslivců.
V něm námluvy nastanou
tetřevích krasavců
sluky jej opentlí
v girlandách letů
i březňáčci prokřehlí
mají se k světu.
Proud unáší ledy
zem slunci otvírá
nebesklíč bledý
když k jaru se prodírá.
do srdcí myslivců
čas nadějí prostírá.

PRO ZAHRÁDKÁŘE
Dokonalý trávník u domu je jistě přáním mnoha lidí. Toho však docílíme pouze
na stanovišti s vhodnými podmínkami a
pravidelnou a vytrvalou péči. Jestliže je na
zahradě místo, kde se trávníku nedaří a pokud odoláme pokušení taková místa definitivně zakrýt dlažbou nebo fádním betonem,
zbývá jediná možnost – vysadit půdopokryvné dřeviny. Ty dokážou trávník nahradit díky svému rychlému růstu a vytvoří v
krátké době kompaktní koberec, který nedovolí, aby se na stejném místě rozšířil plevel.
Ať už je místo ve svahu, je silně prosluněné či naopak ve stínu, případně má
kamenný podklad, vždy jde vybrat vhodná
půdopokryvná rostlina, která jej dokáže
zvelebit. Tyto rostliny nejenže dobře vypadají, ale nemusí se jim jako trávníku věnovat taková pozornost – není třeba se zabývat jejich pravidelným sekáním, hnojením
ani zavlažováním. Některé půdopokryvné
rostliny, zejména ty nižší, jsou dokonce tak
odolné, že snesou i silné pošlapání.

Abychom se však mohli v budoucnu
radovat z pěkně zapojené zelené plochy, je
potřeba věnovat větší péči při zakládání
těchto
výsadeb.
Rostliny
sázíme
v rovnoměrných sponech do plevelů zbavené zeminy, obohacené o živiny v podobě
kompostu; dřeviny v množství 2–7 ks na
m2, trvalky ±7–15 ks na m2. Po výsadbě vše
dostatečně zalijeme a než rostliny zakoření,
hlídáme vlhkost zeminy a dle potřeby zaléváme.
U nových domů se trávníkům většinou věnuje zvýšená pozornost už při zaklá-

dání zahrady, takže problémy s jeho růstem
mívají spíše majitelé již vzrostlých a rozlehlejších zahrad. Také ti, kdo mají pozemek hodně svažitý či kamenitý a různě nerovný, by na založení trávníku neměli trvat.
Zahrady se vzrostlými stromy a keři
jsou pěkné, ale trávník na nich má málo
světla – hustý a sytě zelený pažit se vám
nepovede mít v žádném případě. Vyhřáté a
prudké kamenité svahy nejsou pro založení
klasického trávníku vhodné vůbec.
Rozsáhlejší plochy můžete osázet půdokryvnými dřevinami, jako jsou plazivé
růže, některé nízké druhy skalníků (například Cotoneaster dammerii), pěkná je žlutě
kvetoucí třezalka (Hypericum) i kručinka
(Genista lydia) s květy podobnými čilimníku.

Aby rostliny co nejdříve zakryly plochu, a nahradily tak trávník, je potřeba výsadbu zahustit. Především v prvním roce po
jejich vysazení jim věnujte zvýšenou pozornost – i když jsou to druhy odolné, dopřejte jim vláhu a nenechte plochu zaplevelit.
Chcete-li celoroční zeleň, zvolte zakrslé a poléhavé jehličiny: velice pěkný je
jalovec polehlý (Juniperus horizontalis)
‘Wiltonii’ v šedomodré barvě, o něco vyšší
je zlatožlutý jalovec obecný (Juniperus
communis) ‘Depressa Aurea’.
Pro suchá místa najdete hodně kvetoucích trvalek známých jako klasické skalničky. Úlohu náhrady trávníku splní bez
problémů, přijdou levněji, a pokud se vám

zachce je vyměnit za jiný druh, práce je
s nimi snazší a méně namáhavá.

Pěkné, husté trsy tvoří mateřídoušky,
a to v odstínech růžových i fialových.
Dobře se rozrůstají, krásně kvetou a příjemně voní. Vděčnou a brzy zjara kvetoucí
trvalkou jsou nízké plaménky (Phlox subulata, Phlox bifida), dobře se bude dařit i bílému štěničníku (Iberis sempervirens).
Ani polostín nebo stín není překážkou
pro pěkný porost, zvolíte-li vhodné rostliny.
Dobrý známý barvínek (Vinca minor) je sice schopen růst i na slunci, ale v krátké době se postará o jednolitou plochu syté zeleně hlavně pod korunami stromů.

I v zimě zůstává zelený břečťan (Hedera). Pečlivě zaplní plochu a nedá šanci
plevelům. Stejně jako barvínek se dá udržovat v potřebných mezích: přistřižení i
hlubší seříznutí snáší velmi dobře. Nemá
ale příliš rád vápnité půdy, na nich roste
pomalu a skomírá.
Z trvalek můžete pro výsadbu
v polostínu použít lomikámen vždyživý
(Saxifraga paniculata), kobercovou skalničku kvetoucí od června. Vsadíte-li na
zběhovec plazivý (Ajuga reptans), neprohloupíte, rozrůstá se rychle a bujně do
všech stran plazivými výhonky. Potěší vás
zelenými listy i v zimě.
Zjara první porost nahrazující trávník
vytváří časně kvetoucí plicník (Pulmonaria
officinalis), nizoučká vrbina penízková (Lysimachia) kvete žlutě od konce jara do července. V krátké době pokryje holá místa zeleným kobercem.
Zdroj: www.zahradkar.cz
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VÝSTAVA VÍN 2019
Dne 9. 3. 2019 se v naší obci konala výstava vín, spojená, již tradičně, s ochutnávkou zvěřinových specialit. Každoročně má tato akce vynikající průběh a i letos se potvrdilo, že ochutnávka vín se stala nedílnou součástí kulturního života v obci.
Návštěvníci mohli ochutnat 346 vzorků vín od 137 vinařů z Nikolčic i od vinařů z jiných obcí. Nabídka a úroveň vystavovaných vzorků vín byla velmi dobrá
a velká část přítomných využila možnosti ochutnat zvěřinové
speciality, které zajišťují členové Myslivecké společnosti Nikolčice.
Návštěvnost letos asi byla jedna z nejvyšších a účastníci z rozličných koutů Jihomoravského kraje si atmosféru velice pochvalovali. V odpoledních a podvečerních hodinách veselou náladu
ještě umocnila cimbálová muzika Longa. Krásné písničky, profesionální přednes, výborní muzikanti reagující i na přání návštěvníků, pohodová atmosféra. Příjemným zážitkem bylo i vystoupení sboru nikolčických mužáků.

Z výsledků výstavy uvádím šampióny:
Vína ročníku 2018:
Marián Dačo, Perná
Ryzlink vlašský p. s.
Laichman Rostislav, Nosislav
André
Vína starších ročníků
Sedláček Radek, Kurdějov
Neuburské 2017 p. s.
Kokrhel Jaromír, Nosislav
Svatovavřinecké 2015
Vína domácích vinařů – kolekce 4 vzorků:
1. místo – Svoboda Ivo
2. místo – Lengálovi
3. místo – Vinařství Prchal
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat nikolčickým vinařům a členům myslivecké společnosti
za jejich ochotu a obětavost. Takové akce nejsou výsledkem jednoho nebo dvou dnů, ale několika týdenních příprav, zajišťování, organizování, vše většinou na úkor vlastní rodiny a řešení vlastních problémů a starostí.
P. H.

JE LEPŠÍ NEMOCEM PŘEDCHÁZET
Sezónní přednášky
Na podzim jsem se připravil na sérii přednášek s tématem „Jak předcházet nemocem“ a zaměřil jsem je na různé skupiny lidí, hlavně však na děti navštěvující mateřské školky. Chtěl jsem
maminky (nejlépe oba rodiče) připravit radami a zkušenostmi na přicházející sychravé období, kdy se nejčastěji objevují u dětí respirační infekty. Musejí pak dostávat antibiotika, chodit
na píchání ucha, když se
jim rýma dostane do
středního ucha apod.
Ale na tyto přednášky
přišlo velmi málo maminek, sál zel prázdnotou.
V lednu pak jsem připravil
přednášku
s názvem „Jak bojovat
s respiračními infekty“ a
přišel jsem přímo do
školky. Na přednášce
zůstal jen personál a několik babiček dětí. Ani
jedna maminka, pro kterou byla přednáška určena, často s odůvodněním, že musí být doma s nemocným dítětem, které má právě respirační infekt a užívá antibiotika.
Zde tedy moje snaha pomoci selhala.
Na jaro se obvykle snažím přicházet s programem „Jak se připravit na alergie“. Kolik alergiků přijde?
Před létem a před obdobím dovolených u moře nabízím přednášky typu „Jak se připravit na
dovolenou a na letní slunce“… Kolik lidí to bude zajímat? Kolik jich po návratu z dovolené
skončí v nemocnici na infekčním oddělení, s průjmy, spálenou kůží…?
Podstata preventivního postupu – je jasná?
Pokud se člověk cítí zdráv, nemá žádné projevy nemoci, nechce o příznacích nemoci raději
nic slyšet, a dokonce si ani nepřipouští, že by někdy mohl být nemocný.
Medicína zná pojem prevence a základní heslo:
Čím dříve začneme nemoc léčit, tím větší jsou vyhlídky na uzdravení.
Základní otázkou je, kdy začíná nemoc a kdy je rozpoznána. Nemoc rozhodně nezačíná
v okamžiku, kdy se objeví první příznak, nýbrž se k tomuto projevu tělo již určitou dobu
chystá. A to je smyslem prevence - odhalit projevy nemoci dříve, než se objeví klinický příznak.
Nejprve se dostavuje předklinická fáze nemoci a je definována jako soubor nespecifických
příznaků, ohlašující příchod nemoci, nebo v lékařské praxi se hovoří o tzv. prodromálním
stadiu, kdy člověk „cítí, že na něj něco jde“.

Známe také pojem latentní fáze: Pochází z latinského latens, ve významu, že příznak je
„skrytý, utajený, není zjevný“. Užívá se o jevech, které se (zatím) neprojevují, přesto jsou už
přítomné a mohou se za příhodných okolností manifestovat.
Latentní onemocnění je takové, které sice už nastalo, ale zatím se neprojevuje klinickými
příznaky. Např. nakažlivé choroby se projeví až po latentní či inkubační době, kdy se změní
v onemocnění akutní. A různé nemoci mají různě dlouhou inkubační dobu, řádově od několika hodin až po několik týdnů. Maminky to znají třeba u neštovic. Jejich dítě se setkalo
s kamarádem, který má akutní výsev neštovic, a tak může očekávat, že za čtrnáct dní bude mít
neštovice i její dítě.
Zkušenost
Vídávám pozitivní alergologické výsledky v době, kdy pacient nevykazuje žádné projevy nebo nemá žádné zkušenosti s tím, že by se mu při kontaktu s alergenem dařilo hůře. Pokud se
můžeme spolehnout na pravdivost pozitivity testu, pak je to typická latentní fáze. Klinické
příznaky nejsou, ale alergie je již detekována testy, imunitní systém již na alergen reaguje.
Pokud se bude dotyčný s vytestovaným alergenem neustále kontaktovat, bude citlivost vůči
alergenu postupně narůstat, až překročí specifický práh citlivosti; tehdy nastane situace, že
každý další kontakt s alergenem způsobí viditelné projevy alergické nemoci, čili sennou rýmu, astma apod.
Při preventivní prohlídce se vám objeví nějaká hodnota, která je mimo normu. Jde o to, jak je
tato veličina interpretována v komplexních souvislostech, ale lékař dostává do ruky argument,
který upozorňuje na blížící se nemoc navzdory tomu, že se dotyčný člověk cítí zdráv. Uvedená veličina ukazuje, jak tělo reaguje, neříká sice, proč tak reaguje, ale lze předpokládat, kde je
problém. Když máte vysoký cholesterol, tuky, kyselinu močovou nebo nízké parametry antioxidantů, saturace kyslíkem, málo hemoglobinu, má následovat analýza historie jedince
(anamnéza), způsobu života, rodinných predispozic. Pokud se uvedená veličina zjistila poprvé, je vhodné vyšetření za určitou dobu opakovat, a pokud se objevuje opakovaně, pravděpodobnost blížící se nemoci se zvyšuje. Podle toho se pak má člověk zachovat, přijmout opatření, aby se tato hodnota co nejdříve dostala zpět do normy. Lékaři dnes mají k dispozici sadu
různých vyšetřovacích markerů, které jim pomáhají skryté nemoci odhalovat. To je pokrok.
Je třeba zmínit ještě další termíny, jež souvisejí s tématem, že nemoc je přítomna, ale neprojevuje se klinickými projevy. Do tohoto tématu je vhodné hovořit o remisi.
Remise znamená návrat pacienta do stavu, v jakém byl ještě před vypuknutím nemoci. Remise je období, kdy pacient již nemá žádné příznaky choroby. Neznamená to, že se nemoci zcela
zbavil, tu může mít stále, ale bez zjevných projevů. K remisi může dojít i přirozeně, bez příslušné léčby a bez užívání léků. Po remisi někdy přichází relaps, návrat příznaků i nemoci. Je
dobré sledovat tzv. markery = ukazatele nemoci. Takovým markerem je třeba kalprotektin.
Zvýšená hladina kalprotektinu v klidové fázi např. u Crohnovy choroby či ulcerózní kolitidy
může poukazovat na blížící se zhoršení nemoci. A tak můžeme včas přikročit k léčebným
opatřením, aby ke zhoršení nedošlo. Některé nemoci se vyléčit nedaří, a proto je i dlouhé období remise úspěchem.
Podstata preventivního postupu je jasná a logická a záleží na tom, jak si každý svou situaci
vyhodnotí. Je to vždy na něm samotném, on si rozhoduje o svém zdraví.
MUDr. P. Šácha

VODA, DAR PLNÝ KRÁSY A ÚČELU
(báseň)

Seřadíš čtyři písmena
a hned ti naskočí plno významů:
-

je proměnlivá dle okolí a teploty – kolik nese jmen!
má vytrvalost (tvoří krápník) a umí spolupracovat
umí něžně hladit i řezat s tvrdostí laseru
umí se dávat životu pro jiné
má schopnost zadržet informaci v(e své) paměti
nese krásu vločky i vodopádu
tvaruje se (voda kapalná) do trubky i do hrnce
tiší žízeň člověka, zvířete, rostliny
je průhledná a čistá, dovolí ti uvidět i jiné objekty za ní, pod ní, v ní
je tichá i hlučná, vydává škálu zvuků
umí být na zemi i na nebi
umí utíkat i zůstávat stát
očistí od prachu, osvěží
je barevná podle slunce a nebe…
stálost kamene lehce napodobí, když je ledovcem
je v naší potravě i ve vzduchu pro plíce
přináší i odnáší, pracuje pro nás
je lehká jako vánek i těžká jako kámen
umí být poslušná i živelná
je hybná i nehybná, tančí ve vločkách
někdy ji kolem sebe ani nepostřehneš, jindy tě zaplaví sněžnou vánicí v horách
umí být sluhou nebo pánem
umí pracovat (ve vodním mlýnu či na pile) i odpočívat
umí se rozcházet do kapek i seskupovat v oblaka
tvoří v rámci světa jiný a jedinečný svět - pro ryby a rostliny
má trpělivost, s jakou hloubí kámen, i netrpělivost, s níž padá ze skály dolů
spoluvytváří tvou existenci sedmdesáti procenty tvého těla
je pro celou Zemi a lidi nenahraditelná…

Stojíš nad rybníkem mezi stromy v důvěrně známé krajině, zahledíš se a rozjímáš, usedneš a odpočíváš, nabýváš síly. Pak vstaneš a poděkuješ Bohu. Máš žízeň, odcházíš se napít.
Voda je při tobě, je ti věrná jako služebník. I ty buď takový,
buď jí kamarádem, neplýtvej, čisti...
Chval za ni Tvůrce, děkuj Mu a uctívej Ho.
PhDr. P. Šáchová
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Datum konání:............................... 25. 5. 2019
Průvod:...................................... v 17.00 hodin

Nikolčický časopis vydává čtvrtletně Obecní úřad Nikolčice. Redakce: ing. Petr Horák, Lenka Putnová, Karel Rainet. Toto
číslo vyšlo 26. 3. 2019. Pro občany zdarma.

