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Vážení spoluobčané,
je tu opět vánoční čas, který přišel tak rychle, že se se mi ani nechce věřit,
že je to už rok od chvíle, kdy jsem psal svůj první příspěvek do našeho časopisu.
Ano, uplynul další rok – pro některé z Vás klidný, pro některé zase hektický. Ale i přesto nám nastávají ty nejkrásnější svátky roku – Vánoce. Všichni se
na ně již těšíme. Nejenom naše děti, ale i my dospělí. Žádný jiný svátek či oslava se nevyznačuje takovou srdečností a takovým pocitem sounáležitosti jako
právě tento. Je to snad tím, že se všichni tak trochu vracíme do dob svého dětství
anebo tím, že vyjadřuje náš pocit rodinné pohody a jednoty.
K Vánocům patří také lidskost, sounáležitost, pokora, přátelství a samozřejmě láska, které není nikdy dost. O Štědrém večeru také vzpomeňme na své
blízké a přátele, kteří už nejsou mezi námi, a kteří pro nás mnoho znamenali...
Vánoce prožíváme po celoročním shonu v klidu a pohodě a dělíme se o radost spolu s dětmi, které jistě najdou pod stromečkem vše, co si přály.
Přeji tedy všem spoluobčanům Nikolčic a Nového Dvora, učitelům základní a mateřské školy, pracovníkům obce a zastupitelům příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2020.
Karel Rainet, starosta obce

CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2019
Nová zastávka – Nikolčice, Rozcestí
Autobusová zastávka + terénní úpravy ...................................................................40 351,00 Kč

Oprava koryta Nikolčického potoka – akce povodí Moravy

Výstavba opěrné zdi v Nikolčickém potoce
Celkové náklady na výstavbu opěrné zdi............................................... 1 093 504,00 Kč s DPH
Dotace z JMK........................................................................................................400 000,00 Kč
Celkové náklady obce......................................................................................... 693 504,00 Kč

Výstavba nových chodníků a parkovacích stání směrem na Křepice
Celkové náklady na výstavbu.............................................................................1 892 560,00 Kč

Oprava střechy na stodole v MŠ

Nákup nového traktor Zetor PROXIMA 120 HP + čelní nakladač
Celkové náklady.................................................................................... 1 753 290,00 Kč s DPH
Odečet DPH 21 % .................................................................................................304 000,00 Kč
Prodej starého traktoru ..........................................................................................410 000,00 Kč
Celkové náklady na pořízení nového traktoru ............................................. 1 039 000,00 Kč

Nákup válcového sypače za traktor
Celkové náklady....................................................................................... 111 320,00 Kč s DPH

Nepodařilo se začít s výkupem pozemků na výstavbu rodinných domů v lokalitě „Dlouhé padělky“ z důvodu dodaných chybných podkladů od katastrálního úřadu. Výkup pozemků
začne z kraje roku 2020.

CO SE CHYSTÁ NA ROK 2020












Provedení Inženýrských sítí k rodinným domům v lokalitě u hřbitova II. etapa
Výkup pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Dlouhé padělky“
Zpracování Projektové dokumentace na Inženýrské sítě pro lokalitu „Dlouhé padělky“
Přeložka vedení „Vysokého napětí“ v lokalitě „Dlouhé padělky“
Oprava skladovacích prostor a rekonstrukce venkovních hracích prostor v MŠ
Oprava plochy ve dvoře ZŠ
Oprava tělocvičny v ZŠ
Oprava střechy v ZŠ
Výstavba optické sítě (internet)
Nové webové stránky obce
Zahájení přípravy na zhotovení projektové dokumentace na kanalizaci a čistírnu odpadních vod

OBECNÍ ÚŘAD V NIKOLČICÍCH

bude uzavřen
od 20. prosince 2019 do 3. ledna 2020
z důvodu svátků a čerpání řádné dovolené.

Poslední úřední den v roce 2019 bude středa 18.prosince,
první úřední den v roce 2020 bude pondělí 6. ledna 2020.
Děkujeme za pochopení.

SBĚRNÝ DVŮR OBCE NIKOLČICE

bude uzavřen
od 20. prosince 2019 do 5. ledna 2020
z důvodu svátků a čerpání řádné dovolené.

Provoz sběrného dvoru bude opět zahájen ve čtvrtek
9.ledna 2020 a otevřeno bude i v sobotu 11. ledna 2020.
Děkujeme za pochopení.

KONEC KONTEJNERŮ NA BIOODPAD
Jak je Vám známo, na základě ankety, která proběhla v letošním roce, bude k 31. 12.
2019 ukončen kontejnerový sběr bioodpadu. V obci budou umístěny dva velké kontejnery, ve
kterých se bude shromažďovat bioodpad, který nebudete chtít kompostovat v kompostérech
(drobné i větší větve, trávu atp.). Informace o umístění kontejnerů budou vyhlášeny rozhlasem a informace bude i na webových stránkách obce.

IDS JMK – NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
Firma KORDIS JMK, která zajišťuje nové jízdní řády, nám na naše připomínky a připomínky našich občanů odpověděla obsáhlým emailem, který zveřejňujeme na našich webových stránkách. Obec Nikolčice bude dále jednat o našich připomínkách, které nebyly vyslyšeny.

Z NAŠÍ KNIHOVNY

V čase adventním zavzpomínejme, co zajímavého se událo během podzimu v naší
knihovně. V září se jako každoročně rozjela soutěž Jižní Morava čte. Práce dětí inspirovalo
téma Tajemství knihovny. Ve spolupráci s učitelkami a učiteli z naší školy a školky se nakonec sešlo neskutečných 56 prací ať už výtvarných nebo literárních. Bylo opravdu těžké vybrat
ty nejlepší. Nakonec se finálových kol v brněnské hvězdárně a v divadle Polárka zúčastnili
Pavel Jelínek, Lucie Tomková a Richard Mazal.
V měsíci listopadu jste v prostorách knihovny mohli zhlédnout výstavku prací dětí ke
Dni stromů. Zároveň se knihovna zaplnila dámskými i pánskými klobouky, které jste si mohli
i vyzkoušet.
V čase adventním se můžete pokochat krásnými betlémy ze sbírky pana Štěpána Rozkydala. Vystavené betlémy jsou jednak z okolních vesnic, kde můžete najít nám známá místa
a budovy, ale také tematicky zaměřené například na zaniklá řemesla, dále betlémy paličkované, dřevěné, porcelánové a z přírodních materiálů.

V prostorách knihovny jsou také vystaveny obrázky dětí, který vznikly na základě výstavky klobouků.
Knihovna bude v letošním roce naposledy otevřena v úterý 17. 12. V neděli 22. 12. bude
otevřena výstava betlémů od 10. do 11. hodin. V tomto čase si můžete také vypůjčit knihy.
V novém roce se uvidíme 7. 1. 2020.
Děkuji učitelkám a učitelům z MŠ i ZŠ za spolupráci a přeji všem lidem pokojné Vánoce, hodně štěstí a zdraví do nového roku.
Michaela Rabovská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V NIKOLČICÍCH
Vážení žáci, rodiče, občané,
ráda bych vás informovala o aktivitách, výsledcích a úspěších naší školy. Naplňováním
koncepce školy se Základní a Mateřská škola Nikolčice snaží směřovat k lepšímu vzdělávání
žáků a zlepšování celkových podmínek. V rámci celého kolektivu se vedení MŠ a ZŠ snaží
vytvořit příjemnou atmosféru a dobré prostředí. Důležitými aspekty jsou vhodné pracovní a
učební podmínky, příznivé žákovské a celkově školní klima. Pedagogové podporují inkluzivní
vzdělávání za podpory výchovné poradkyně ve spolupráci s PPP a školskými poradenskými
centry. Podobně jako v předchozích letech je věnována zvýšená pozornost matematické a
čtenářské gramotnosti, jazykové výuce a ICT, je podporováno kariérní poradenství. Školní
vzdělávací program je naplňován mimo jiné aktivitami spojenými s výchovou ke zdraví,
etickou výchovou, prevencí proti šikaně, dopravní výchovou, ekologickou a environmentální
výchovou. Výuka je obohacena o projektové dny, návštěvy divadelních představení, koncerty,
výukové programy, sportovní aktivity, exkurze a účasti žáků v různých soutěžích. V rámci
přátelských vztahů škola spolupracuje s okolními školami, kde žáci reprezentují naši školu (
Křepice, Šitbořice, Hustopeče, Dolní Věstonice, Těšany aj.).
Dne 11. 10. naše škola uspořádala tradiční běh nikolčickými stráněmi. Naši žáci
dokázali vybojovat pěkná umístění a celkově obhájili první místo před ostatními školami.
První místo si odvezli žáci také z Velkých Němčic, kde se pořádalo fotbalové utkání „O pohár
ZŠ Němčice“. Žáci prvního stupně úspěšně reprezentovali školu v okresním kole ve florbalu,
který se uskutečnil v Mikulově.

V prvním čtvrtletí jsme připravili několik výchovně vzdělávacích aktivit. 24. 9. se
uskutečnil Evropský den jazyků, 16. 10. proběhl v naší škole Den stromů spojený s návštěvou
parku v Židlochovicích. Tradičně se ve škole koná projekt Celé Česko čte dětem. V pátek 25.
10., u příležitosti státního svátku 28. 10., se na naší škole konal Den státnosti a Den ve
státních barvách.
Žáci reprezentovali školu i v literárních pracích, které byly vyhodnoceny ve spolupráci
s místní lidovou knihovnou. Zejména mladší žáci získali velmi pěkná ocenění. Děkujeme
tímto opět paní knihovnici za vstřícnou spolupráci, pedagogům a rodičům za podporu.

U příležitosti 30. výročí 17. listopadu a sametové revoluce se uskutečnil projekt ke Dni
boje za svobodu a demokracii. Škola se zapojila do projektu Měsíc filmu na školách – Příběhy
bezvládí. Žákům byl promítnut film obsahující téma tohoto výročí. Následně proběhla beseda
s místním občanem, panem Josefem Solničkou. První stupeň měl besedu s uměleckým
řezbářem a sochařem hanáckého Slovácka, panem Josefem Zelinkou. Obě besedy byly
příjemné a pro žáky obohacující.
V měsíci listopadu se uskutečnily tzv. Medové snídaně, jejichž součástí byla i praktická
ukázka zdravé vyvážené snídaně z přírodních zdrojů. Dále proběhly adventní dílny a projekt
Hasík pro 2. a 6. ročník. Zástupci školy se účastnili okresního kola soutěže Bible a my. Dvě
žákyně se umístily na velmi dobrém 3. a 4. místě ve svých kategoriích. Gratulujeme.
Během 1. čtvrtletí škola nabídla rodičům přesnídávky pro žáky. Přesnídávky mají velký
ohlas a jsou díky školní kuchyni velice chutné a u žáků oblíbené. Od 1. 10. 2019 škola také
rozjela zájmovou činnost, kterou navštěvuje 95 žáků.
V neposlední řadě se žáci naší ZŠ i MŠ zapojili do kulturního vystoupení v rámci
rozsvěcování vánočního stromu v Nikolčicích. Tato pěkná akce má ve vesnici letitou tradici.
Každoročně tak dochází díky krásným vystoupením dětí mateřské školy, základní školy a
školní družiny k svátečnímu zahájení adventního času. Nyní nás čeká ještě vánoční jarmark a
sportovní soutěž ve šplhu v Křepicích. Již příští týden se třídy zúčastní oblíbené akce,
návštěvy vánočního Brna. Poslední předvánoční dny škola plánuje projekt „Tančí celá škola“,
výchovný koncert pod vedením MUDr. P.Šáchy a v neposlední řadě proběhnou třídní vánoční
besídky.
Pak už nás bude pomalu vítat příchod nového roku 2020.
Vánoční prázdniny pro žáky jsou vyhlášeny od 21. 12. 2019 do 3. 1. 2020. Do školy se
opět vrátíme v pondělí 6. 1. 2019. Upozorňujeme rodiče, že od 16. 12. 2019 se mění jízdní řád
a v této souvislosti došlo ve škole ke změně zvonění. Po letech začínáme opět v 8 hodin.
Bližší informace naleznete na webu školy.
V novém kalendářním roce nás čeká spousta akcí a aktivit. Z těch větších jmenujme
lyžařský kurz pro první i druhý stupeň, bruslení a plavecký výcvik.

Vánoční slovo ředitelky školy
Ráda bych Vám touto cestou popřála krásné prožití svátků vánočních v kruhu Vašich nejbližších.
Přeji Vám pokojné prožití posledních dnů roku 2019 a úspěšné vkročení do nového roku 2020. Ať je nový
rok pro Vás úspěšný.
Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich úsilí, se kterým pracují u nás ve škole, a
rovněž jim přeji úspěšný rok 2020.
Jménem zaměstnanců školy děkuji obci Nikolčice za podporu v projektu „Dne stromů“ a kulturní komisi za spolupráci se školou při různých aktivitách.
V neposlední řadě děkuji rodičům i široké veřejnosti za projevenou přízeň a podporu naší škole. Věřím
v další dobrou spolupráci i v následujícím roce. Vaše podpora a pomoc je pro naši školu důležitá a díky ní
můžeme směřovat ke společnému cíli – vzdělaným a dobře vychovaným dětem a žákům.
Šťastný nový rok 2020.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka ZŠ a MŠ Nikolčice

MOMENTY Z ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU A VÁNOČNÍHO JARMARKU (FOTO JITKA JELÍNKOVÁ)

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní rok jsme zahájili 2. 9. 2019. Obě dvě školky, jak v Nikolčicích, tak v Divákách,
prošly přes prázdniny vylepšujícími změnami. Tímto děkujeme obcím Nikolčice a Diváky, že
ve svém rozpočtu myslely na nejmladší obyvatelstvo. V tomto krásném prostředí se dětem líbí
a tak nám ty dny ve školce rychle a příjemně utíkají tak, že už se brzy přehoupneme do nového roku 2020. Mateřská školka v Nikolčicích je rozdělena do dvou tříd, a to na Berušky –
mladší děti, a Motýlky - starší děti. Po vyhodnocení několika podnětů jsme usoudili, že pro
vzdělávání a pro to, co chceme dětem předat, je rozdělení do dvou tříd nejlepší variantou.
Souběžně s tím se navýšila kapacita MŠ a rovněž došlo k vyhovění požadavků ze strany rodičů.
Ve školce pokračujeme v projektu Celé Česko čte dětem, kdy oslovená veřejnost předčítá dětem knihy a tak děti učíme mít rádi literaturu, soustředit se na děj, rozšiřovat si slovní zásobu a podporujeme u nich fantazii.
V rámci spolupráce s agenturou Poznej víc
probíhá v obou MŠ každou středu taneční kroužek,
který děti baví, hrají zde pohybové hry, tancují
s různými tanečními rekvizitami. Výhodou kroužku je to, že rodiče nemusí děti nikam vodit a děti
tančí ve známém prostředí školky.
Den zdraví je aktivita, kterou školky, jak v Divákách, tak i v Nikolčicích, děti seznamují
se zdravým životním stylem, pohybem, zdravými stravovacími a hygienickými návyky. Děti
se učí poznávat zeleninu a ovoce, vnímat je všemi smysly, tj. rozlišovat vůně, chutě, hmat a
pozorovat rozmanité barvy a tvary, jež nám příroda poskytla. Tímto chci poděkovat rodičům
za to, že nám pomohli svými příspěvky udělat tento den rozmanitějším.
Mateřské školy se také zapojily do projektu Den stromů. Děti vyrazily do lesů, pozorovaly stromy, poslouchaly, jak šumí les. Sbíraly listí a plody stromů. Na tuto činnost navazovala následující aktivita, kterou byla tvorba z přírodnin za účelem vylepšení a inovování přírodního koutku ve třídě. Každá školka udělala společné dílo, které bylo zařazeno do výstavy
pro veřejnost, jež je instalována v knihovně v Nikolčicích.

Obě mateřské školky žijí nyní předvánočními aktivitami podbarvenými adventem. MŠ Nikolčice 30. 11.
2019 ve spolupráci s obcí a rodiči pořádala rozsvícení
vánočního stromku s kulturním programem. Vánoční vystoupení dětí čeká i MŠ Diváky a to 21. 12. 2019
v obecním sále. Prosinec je nejkrásnější měsíc pro děti,
protože se těší na Ježíška, každý den se dívají z okna a
sledují, zda už je venku bílo. Když se z oblohy začnou
snášet první vločky, nesmíme chybět venku a tak každodenní vycházky směřují za pozorováním nejen okolí, ale
vždy ta dětská očka sklouznou na oblohu a vyhlíží mrak,
který přinese vysněný sníh. Tak si ve třídě alespoň kreslíme sněhuláky, vyrábíme vločky, ale také trojici postav,
která je předzvěstí Vánoc. Mikuláše, čerta a anděla. Žáci
ze základní školy si každoročně připravili dokonalé kostýmy a chystají se děti ve školce navštívit, ale ne je postrašit! Obdarovat je a trochu vyzkoušet, zda se ve školce naučily nějaké básničky, písničky a
koledy. Advent ve školce slavíme nazdobením stromečku a před odchodem na prázdniny si
společně uděláme nadílku, jejímž obsahem jsou nové, krásné didaktické hračky.
Základní škola a Mateřská škola Nikolčice chce v příštím školním roce otevřít přípravnou třídu pro předškoláky. Přijímáme 10–15 dětí. Díky malému kolektivu bude zajištěn individuální přístup ke každému dítěti, přizpůsobení obsahu rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání. Rodiče musí odevzdat závaznou žádost o přijetí do přípravné třídy
podloženou dokladem poradenského zařízení, a to do 31. 5. 2020. Bližší informace naleznete
na webových stránkách školy.
Mateřská škola si zažádala o projekt: Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II, „Přiveďme rodiče za dětmi do škol". Naší žádosti bylo vyhověno, a tak se společně
s námi můžete těšit na připravovanou akci Školní akademie, která se uskuteční v květnu 2020.
Na této akci děti potěší svým kulturním vstoupením rodiče, prarodiče a další veřejnost.
Závěrem Vám chci za kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků MŠ popřát krásné klidné prožití svátků vánočních a v novém roce hlavně zdraví.
Zapsala: Ing. Petra Vávrová
Den stromů (FOTO JITKA JELÍNKOVÁ)

ŠKOLNÍ DRUŽINA DIVÁKY
Školní družinu v Divákách navštěvuje 19 dětí. Již od začátku školního roku probíhala
spousta akcí. V září to byla dýňová strašidla - Dýňáci, kdy si děti vyráběly z dýní strašidla,
dále projektový den Evropa a my - v tomto projektu jsme si povídali o různých evropských
státech, jakým se v nich mluví jazykem, jakou mají kulturu, zvyky a tradice. V říjnu proběhla
Vlaštovkiáda a s ní spojená soutěž o nejlepší, nejhezčí a nejdále doletivší vlaštovku vyrobenou z papíru.
Další projektovým dnem byl Den stromů. Zde si děti vyzkoušely, jak poznat strom např.
podle listů, jak se stromy dělí apod. V listopadu proběhla Drakiáda, kdy si děti přinesly draky
a tyto jsme pak pouštěli na hřišti. V projektovém dni Den ke zdraví si děti přinesly ovoce a
samy si připravily ovocný salát. V prosinci nás čeká Pohádkový advent, Mikuláš, Čertovské
rejdění a v neposlední řadě Vánoce a s nimi spojená vánoční besídka. Velmi intenzivně jsme
také zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem.
Jana Vacenovská – vychovatelka

ŠKOLNÍ DRUŽINA NIKOLČICE
Září bylo krásné a sluncem prohřáté, přálo pohybovým aktivitám na školním hřišti, takže děti hodně času trávily venku. Od října se
naše činnost soustředila na podzimní období.
Na základě informací, které děti postupně získávaly, tematicky vytvářely své výtvory, podzimní dekorace do oken a na výzdobu školy.
Pracovaly také s přírodním materiálem a kdo si
přinesl dýni, mohl si z ní vyrobit strašidýlko.
Začal se blížit konec listopadu. A to je
čas, kdy školní družina má velmi napilno. Děti
začaly nacvičovat vystoupení na kulturní akci

„Rozsvěcování vánočního stromu“. Tvořily zimní
výzdobu školy, výrobky na vánoční jarmark a vánoční přáníčka. Všechny děti se moc těší na vánoční
besídku, kde si rozdají dárečky a na toužebně očekávané vánoční prázdniny.
A co nás čeká v novém roce : Pokračování projektu Šablony II – kroužek Tablety (aktivity rozvíjející ICT v ŠD) a to od 1. 2. 2020 v Nikolčicích i v
Divákách, Celé Česko čte dětem, čajové odpoledne s
pohádkou, soutěž v piškvorkách, akce „Maškaráda“,
„Superstar“....
Všem přeji příjemné prožití vánočních svátků a
do nového roku hodně pohody, zdraví a rodinného
štěstí.
Ilona Honzíková – vedoucí vychovatelka
Průvod světýlek (FOTO JITKA JELÍNKOVÁ)

MYSLIVCI V NIKOLČICÍCH

Milí spoluobčané a kolegové myslivci,
nastávají poslední měsíce tohoto kalendářního roku, čas pořádání honů na drobnou zvěř,
posledních lečí v příjemném prostředí mysliveckých kamarádů, kdy se za dodržování mysliveckých tradic snažíme vytvořit pohodovou a přátelskou atmosféru.
Zároveň v předvánočním shonu nezapomínáme myslet na pravidelné doplňování zásob
v přikrmovacích zařízeních s ohledem na změny, jenž touto dobou nastávají v trávícím traktu
zvěře. Většina z nás se také ohlíží zpět a bilancuje uplynulé měsíce, jejichž hodnocení se může jevit subjektivně více nebo méně úspěšné. Strávili-li jsme je však ve zdraví a mezi svými
blízkými či přáteli nelze právě končící rok považovat za neúspěšný.
Závěrem připojuji poděkování členům MS Nikolčice za veškerou činnost spojenou
s výkonem práva myslivosti, nechť je nám sv. Hubert i nadále nakloněn a Vám všem ostatním
šťastný rok 2020.

PRO ZAHRÁDKÁŘE
Líčidlo jedlé (Phytolacca esculenta)
občas vyroste na zahradě, aniž by je tam
kdo zasadil. Majitelé pak složitě zjišťují totožnost rostliny. Pokud už vám líčidlo na
zahradě roste, nemusíte jej hned likvidovat.
Oživí zahrádku neobvyklými květenstvími,
která koncem léta dozrají ve výrazně zbarvené plody, respektive souplodí. Líčidlo ale
nemá ale nic společného s líčením, jeho využití najdeme v potravinářství, ve farmacii a
zejména jako okrasnou zahradní solitéru.
V rámci čeledi líčidlovitých (Phytolaccaceae) rozlišují botanici něco málo přes 30
druhů rostlin (jak bylin, tak keřů).
U nás však nejčastěji rostou dva druhy
líčidel – jedlé (vyskytuje se u nás častěji) a
americké. Ať už pěstujete líčidlo jedlé nebo
americké, buďte více než obezřetní, pokud
se v zahradě pohybují děti. Konzumace syrových plodů by právě u nich mohla vyvo-

lat zdravotní obtíže.
Líčidlo pochází z jihovýchodní Asie,
čeští zahrádkáři jej znají asi osmdesát let.
Pravděpodobně jste se s ním již setkali - po
Evropě se v posledních letech totiž masivněji šíří a druhotně zplaňuje. Jeho hroznovitá květenství tvoří množství bílých kvítků a
jsou opravdu nepřehlédnutelná. Keř může
dorůstat až dva metry výšky, ale obvykle
bývá v našich podmínkách nižší.
Líčidlo patří mezi jedny z nejméně
náročných trvalek. Není náročné na půdní

podmínky, zálivku ani slunečné poměry
(snese přímé slunce i polostín). Stačí si tedy
na jaře od nějakého pěstitele přinést odkopek, nebo koupit mladou rostlinu
v zahradnictví. Rozmnožování semeny
z plodů je také možné, ale poněkud zdlouhavé. Právě to je důvod, proč se doporučuje

rozmnožování dělením kořenového balu.
Ani zimní období nemusí pěstitele
trápit. Líčidlo nevymrzá ani v případě, že
ho nepřikryjeme. Pokud jsme se ale rozhodli pro pěstování v nádobě, nejspolehlivější
způsob, jak rostlinu uchovat, je přesadit ji
do záhonu nebo zapustit do země celý květináč.
Je rostlina jedovatá? Celá rostlina obsahuje saponiny (povrchově aktivní sekundární rostlinné metabolity), které jsou pro
všechny
savce
nepoživatelné
a
v extrémních případech také smrtelně jedovaté. Obsah těchto saponinů je v této rostlině však velice nízký, takže otrava by
opravdu hrozit neměla. Komu tyto saponiny
však nevadí, jsou ptáci a plody tohoto líčidla jsou pro ně oblíbenou a také vyhledávanou pochoutkou.
Líčidlo americké (Phytolacca americana) je vytrvalá bylina až polokeř. Jeho
květenství rostou obvykle svěšeně. Neplatí
to však stoprocentně: varieta Phytolacca
americana var. rigida má květenství přímé.
Plodenství nemají tak vrásčitý povrch jako
líčidlo jedlé. Spíše než ostružinu připomínají malé borůvky.
Zdroj: www.zahradaapriroda.cz
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ROK HISTORIE NIKOLČIC V DATECH A SOUVISLOSTECH
Před dvaceti lety, 30. června 2001 se v naší obci uskutečnilo setkání občanů a rodáků
k 955. výročí první písemné zmínky o obci. Tehdy to byla veliká slavnost a také byla vydána
Nikolčická čítanka II. V roce 2021 bychom chtěli po dvaceti letech tuto událost zopakovat.
A také chystáme vydat nový historický dokument, knihu, která bude obsahovat jednak
velmi starou historii, kterou zpracoval a zdokumentoval Dr. Peňáz, a druhou část, která má
zachytit události vesnice v datech a souvislostech od roku 1900 až po rok 2000. Základem pro
sepsání této části byl bohatý materiál léty nashromážděných dat p. inženýra Solničky, který je
v obci považován za historika, badatele a kronikáře. Jeho informace jsem doplnil z mnoha
dalších zdrojů, převážně z kronik obecních a z kronik školních, které jsou uloženy
v mikulovském archivu, ale také z nikolčických časopisů a jiných kronik a dokumentů. Na
velké části se podíleli někteří pamětníci a senioři z naší obce, se kterými jsem se celý rok
scházel v naší klubovně, a zde jsme společně identifikovali staré fotografie z rodinných a
obecních alb, popisovali a připomínali události.
Mnoho historických událostí je již obsaženo v obou čítankách (I. a II). Snahou nové badatelské práce bylo ve druhé části seřadit události podle časové posloupnosti, jak se odehrávaly. A pokud bylo možno, určitou událost zde dokumentujeme dobovou fotografií.

A proč v souvislostech?
Kromě chronologie uvádím některé podstatné události, které se odehrály souběžně
v okolních vesnicích: Křepicích, Šitbořicích, Divákách, ale i v Hustopečích, Brně apod. A také jsem přidal události státní a světové, takové, které svým způsobem ovlivňovaly dění v naší
obci.
Vznikla velká databáze informací, a přesto ji nepovažuji za uzavřenou.
Některé základní informace budou poskytnuty do nové knihy, ale tu podstatnou část získaných informací a fotografií bych rád představil veřejnosti v jednotlivých expozicích,
v podobě nástěnek, které budou umístěny do klubovny, kde se nyní scházejí senioři, v místě
bývalé pošty.
Je zpracováno 12 desetiletí od roku 1900 až po rok 2020. Každé bude prezentováno během 12 měsíců roku 2020. Využíváme toho, že je tu každé úterý otevřena knihovna, a zájemce, který si bude chtít expozici prohlédnout, požádá paní knihovnici Rabovskou, aby otevřela
klubovnu a prohlídku zájemci umožnila. Pokud by měl někdo zájem o prohlídku mimo otevírací dobu knihovny, může mne kontaktovat na tel. čísle 731129404 a smluvit si schůzku
k individuální prohlídce i s výkladem.
Byl bych rád, kdyby se během celého roku 2020 do akce zapojovali všichni, kdo mají ve
vlastnictví něco, čím by chtěli do sbírky historie přispět. Jsou vítány další fotografie, také
různé dokumenty, ocenění, diplomy, medaile, odznaky, obrazy, artefakty, sošky, cokoliv, co
historii dokumentuje.

1. ledna 2020 dojde ke slavnostnímu zahájení Roku historie Nikolčic v datech a souvislostech a bude představeno první desetiletí od r. 1900 po rok 1910.
Program na tento den: Procházka kolem vesnice ve 14 hodin:
Sejdeme se před OÚ a vydáme se po silnicích a chodnících kolem celé vsi. Budeme si
vážit toho, že můžeme projít celou vesnici suchou nohou, a to za každého počasí, což nebývalo v minulosti možné.
Zájemci nemusí jít celou trasu, mohou se k hlavní skupině přidávat, až půjde skupina
kolem jejich domu. A také naopak, mohou z ní kdykoliv vystoupit podle svých fyzických sil.

Slavnostní zahájení v 15 hodin.
Procházka kolem obce přivede občany do zasedacího sálu OÚ. Ti, kdo nepůjdou procházkou kolem vesnice, přicházejí do zasedací místnosti přímo. V 15 hodin bude slavnost zahájena. Po zahajovacích projevech se uskuteční novoroční koncert a po něm může následovat
prohlídka expozice a beseda pamětníků.
MUDr. P. Šácha

1. FKD NIKOLČICE
Nevěřitelné se stalo skutkem a
fotbalisté z tak malé obce dokázali, co už se asi žádné generaci
nepovede. Dokázali postoupit z
prvního místa 1.B třídy do třídy
1.A Jihomoravského kraje. Šestá
nejvyšší soutěž v ČR je velkou
reklamou pro naši obec. V našem okrese jsme za Břeclaví,
Lanžhotem a Krumvířem čtvrté
mužstvo, které hraje tak vysokou soutěž. Sezonu jsme začali
vítězstvím v Rakvicích 4:1. I
další utkání byla vydařená, škoda jen, že jsme měli hodně hráčů
na marodce. Výsledkově bychom určitě byli výše ale věříme, že se v jarní sezoně propracujeme do klidných vod.
Nyní hráče čeká zimní příprava pod vedením osvědčené dvojice J. Strouhal a J. Minařík s vyvrcholením na soustředění v Luhačovicích.
Trochu problémy máme nyní s mládeží, a proto bylo nutností spojení s oddílem Sokol Křepice, tak aby naši nejmladší mohli nadále rozvíjet své schopnosti. Letos jsme uspořádali tři velké turnaje pro mladší a
starší přípravky, které do Nikolčic přilákaly týmy z celého
kraje a okresu. Naši se nenechali zahanbit a vždy statečně
bojovali o přední příčky.
Naše fotbalová organizace je v naší obci největší i díky pořádání sportovně kulturních akcí. Letos si mohli fotbaloví
fanoušci smlsnout nejen na krásné hře našich fotbalistů ale
i na krásném setkání legend Nikolčic, kteří vyzvali Československé internacionály v přátelském utkání. Za přátelské
atmosféry se setkali fotbalisté Nikolčic za posledních 25
let, například Zbyněk Nečas, Toník Petrla či Břetislav Balcárek, Roman Sedláček a další. Proti nim nastoupil Marek
Kincl, Tibor Mičinec, Robert Kafka, Jan Fiala, prostě co
jméno, to legenda. Utkání nakonec skončilo 3:2 pro české
reprezentanty.
1FKDN myslí i na naše starší spoluobčany, a proto připravili na konci prázdnin koncert Petra
Zmožka a skupiny Duo Jamahy spojené s ochutnávkou moravských vín. Poděkování si za-

slouží i nikolčičtí vinaři, kteří nám připravili vynikající vína z Nikolčic a zapůjčili chlazení.
Myslím, že akce byla zdařilá a všem se líbila.
Také jsme letos v létě připravili pivní slavnosti spojené s koncertem skupin Alband s
frontmanem Jaroslavem Albertem Kronkem, Robie Williams Revival a Chameleon Grove.
A co říci závěrem, snad jen to, že přeji všem fotbalistům, fanouškům i všem našim občanům
krásné prožití svátků Vánočních a Štastný nový rok, hlavně hodně zdraví abychom mohli opět
naplno v roce 2020 naplnit všechny cíle, které si každý určí.
Za 1FKDN PAVEL VŠIANSKÝ

Z historie

A současnost

MOMENTY Z AKCE GULÁŠ CUP (FOTO JITKA JELÍNKOVÁ)

CENTRUM PRO OHROŽENOU RODINU NOVĚ
V HUSTOPEČÍCH

K 6. 11. začala v Hustopečích oficiálně fungovat pobočka Centra pro ohroženou rodinu organizace Ratolest Brno. Centrum pro ohroženou rodinu (dále COR) prostřednictvím práce sociální pracovnice pomáhá rodinám v tíživé životní situaci, v jejímž důsledku může hrozit až odebrání dítěte z
domova do náhradní péče.
Služby COR jsou určeny pro všechny lidi žijící v Hustopečích nebo přilehlých obcích padajících do
správního obvodu ORP Hustopeče. COR pracuje zejména s těmi rodinami, kde se rodiče potýkají
s více problémy najednou, nejčastěji v oblastech výchovy a péče o děti, hledání zaměstnání, nedostatku financí či nevyhovující bytové situace a v důsledku těchto problémů je ohrožen zdravý vývoj dítěte, hrozí odebrání dítěte mimo rodinu, nebo již dítě z rodiny odebráno bylo.
Principy COR jsou:






bezplatnost
rovný přístup
dobrovolnost
podpora vlastní aktivity
důvěrnost.

Kdo se může na COR obracet? Rodiny nacházející se dlouhodobě v obtížné životní situaci, rodiny,
které potřebují poradit s péčí a výchovou dětí nebo rodiny, nad nimiž je vykonáván dohled pracovníků
Orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Pobočka nabízí služby jako je poradenství, doprovod při jednání s institucemi, nácvik zvládání konkrétních dovedností, nácvik chování v konkrétních situacích, navázání na další odborníky, rozvojové
aktivity pro rodiče a děti atd. Tyto služby jsou poskytovány zejména terénně, tj. pracovnice pobočky
navštěvuje klienty doma, doprovází je na úřady atd. V menší míře jsou služby poskytovány i ambulantně na pobočce na adrese Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče.
Kontaktní informace pobočky:
RATOLEST BRNO, z.s. – Centrum pro ohroženou rodinu, pobočka Hustopeče
sociální pracovnice Mgr. Jana Schäferová
M: +420 773 426 376, E: cor@ratolest.cz
Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče
www.ratolest.cz/centrum-pro-ohrozenou-rodinu
Anna Kupcová, vedoucí PR a fundraisingu Ratolesti Brno
Projekt „Zůstat spolu – sociálně aktivizační služby v MAS
Hustopečsko“, reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009 byl
finančně podpořen ze zdrojů Evropského sociálního fondu
EU, z rozpočtu ČR v rámci Operačního programu zaměstnanost. Provoz pobočky byl finančně podpořen i obcí s rozšířenou působnosti Hustopeče.

DOBRÝ SKUTEK ZA STARÝ MOBIL

Nikolčický časopis vydává čtvrtletně Obecní úřad Nikolčice. Redakce: ing. Petr Horák, Lenka Putnová, Karel Rainet. Toto
číslo vyšlo 17. 12. 2019. Pro občany zdarma.

Předprodej bude od 1.1.2020 u Eriky Kosinové – Nikolčice č. 258
po tel. dohodě na tel.č. 723 647 726

