Gf+–

NIKOLČICKÝ ČASOPIS
ČTVRTLETNÍK

ČÍSLO 1

BŘEZEN 2017

Vážení spoluobčané,
po zimě, která díky sněhu dodala půdě tolik potřebnou vláhu, přichází jaro se
svým aprílovým počasím. Ve vinohradech, na polích i v zahradách už panuje čilý
ruch. Stejně tak je rušno i před domy na předzahrádkách. Všem, kteří o své předzahrádky a prostranství okolo svých domů pečují, patří dík, protože se tím stává naše
obec pěknější. Během vegetačního klidu bylo pracovníky obce pokáceno několik
stromů, což někteří občané přijali s nevolí. Chápu jejich rozhořčení a doufám, že i oni
pochopili mé vysvětlení, že bylo k tomuto kroku přistoupeno z důvodu bezpečnosti
občanů, nikoliv z nějakého rozmaru. Můžu Vás všechny ujistit, že tato místa nezůstanou holá, ale budou zde opět vysazeny stromy, ať už okrasné nebo ovocné.
Obecní hostinec
Jak jste si jistě všichni všimli, od prosince loňského roku je zavřen obecní hostinec. Nájem byl ukončen ze strany nájemce. Bylo tedy vypsáno výběrové řízení na nájemce nového a zároveň rozhodnuto o opravě hostince. Do poloviny dubna zde budou
vyměněny rozvody elektřiny, plynu a z větší části i rozvod vody. Dále budou opraveny odpady, položena nová podlaha, nové topení včetně kotle a bude zvětšena kuchyně, aby se projíždějící turisté a návštěvníci našeho regionu mohli občerstvit i u nás a
nemuseli zajíždět do okolních obcí. Bude taky vybudována nová předzahrádka.
V rozpočtu obce je na opravu vyčleněna částka 2,5 mil. korun.
Komplexní pozemkové úpravy
Při zjišťování majitelů pozemků dotčených komplexními pozemkovými úpravami vyšlo najevo, stejně jako v jiných obcích, že několik desítek pozemků je psáno
na majitele, kteří již dávno nežijí. Toto se stává, pokud neproběhne dědické řízení,
anebo proběhne pouze částečně. Na úřední desce a na internetových stránkách obce je
zveřejněn seznam těchto nežijících majitelů. Chci Vás požádat, abyste nahlédnutím
do tohoto seznamu zkontrolovali, zda mezi nimi není někdo z vašich předků. Pokud
někoho takového naleznete, je třeba tuto informaci sdělit na Státní pozemkový úřad,
pobočka Břeclav, nebo advokátovi, kvůli novému dědickému řízení. Tento seznam je
k nahlédnutí i na obecním úřadě.
Jiří Vacenovský
starosta obce

PŘEHLED KULTURNÍHO DĚNÍ V OBCI
Duben
30. 4. 2017 ...........................Setkání seniorů – hraje Horenka z Bořetic
Květen
21. 5. 2017 ................................Vítej človíčku – vítání nových občánků
27. 5. 2017 ............................................Májová zábava – hraje Zlaťanka
Červen
2. 6. 2017 ................................................................................ Dětský den
17. 6. 2017 .............................................. Babské hody – hrají Skaličané
17. 6. 2017 .....................................................Rallye Agrotec Hustopeče
Červenec
14. 7. 2017 ............................................................................stavění máje
15. – 16. 7. 2017 ..................................Jakubské hody – hraje Zlaťanka

VÝSLEDKY SBÍRKY "DOBRÝ SKUTEK ZA STARÝ MOBIL"
Naše obec se v rámci Regionu Cezava zúčastnila charitativní sbírky „Dobrý skutek
za starý mobil“. Papírové krabice na staré mobily byly umístěny ve škole a na obecním úřadu.
Každý, kdo odevzdal starý mobil, mohl zároveň vyplnit anketní lístek a zúčastnit se losování o
ceny, které věnovala společnost Asekol. Akce byla ukončena k 31. 1. 2017. K vyhlášení výsledků a losování cen došlo 16. 2. 2017 na jednání předsednictva Regionu Cezava za účasti starostů obcí, zástupců Jihomorovaského kraje a společnosti Asekol. Naše obec posbírala celkem
112 kusů mobilních telefonů, do slosování bylo odevzdáno 16 vyplněných lístků, převážně od
žáků naší školy. Výsledky celé akce jsou následující:
Výsledky akce po jednotlivých obcích:
Otnice - 748 ks
Telnice – 193 ks
Nikolčice – 112 ks
Žatčany – 110 ks
Měnín – 102 ks
CELKEM: 1 453 ks

Blučina – 84 ks
Moutnice – 81 ks
Těšany – 63 ks
Nesvačilka – 42 ks
Otmarov – 20 ks

Výsledky losování o ceny Asekolu (za jednotlivé obce):
Otnice – Milada Borovičková, Zdena Svobodová
Telnice – Jan Sekera, Charlotta Prášková
Nikolčice – Radovan Varga ( tričko Asekol), Vojtěch Honzík ( USB flash disk)
Žatčany – Amálka Ďáčková, Soňa Trkanová
Měnín – Aneta Baráková, Nela Dvořáčková
Blučina – Bonifác Schiller, Šárka Jakubíčková
Moutince – Lukáš Hájek, Eliška Klímková
Těšany – Petr Rychlík, Jan Bavlnka
Nesvačilka – Květa Lízalová, Jana Klusáková
Otmarov – Vlaďka Tinzalová, Radka Praxová
Domov pro postižené děti LILA Otnice získal díky této sbírce finanční podporu ve výši 15 tisíc
korun.
Výhercům srdečně blahopřejeme a děkujeme všem, kteří se do akce zapojili.
DSO Region Cezava

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
V neděli 26.února se již tradičně konal maškarní ples pro děti. Tento rok děti vítala Šmoulí
rodinka. Děti opět dostaly při vstupu malou pozornost a mohlo se začít tančit a dovádět. Tentokrát se o zábavu postaral DJ Otčenášek a žáci deváté třídy. Pod vedením paní učitelky Květy
Charvátové žáci měli připravené různé hry a soutěže a po celou dobu s dětmi tančili a pěkně se
jim věnovali. Po tříhodinovém maratonu písní a převleků se vyhlásila tombola a mohlo se spokojeně odejít domů.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem sponzorům, paní učitelce, žákům 9.třídy a členům kulturní komise.
za kulturní komisi
Lenka Rabovská

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 1.března 2017 oslavila krásné 90. narozeniny
naše spoluobčanka paní Josefa Staňková.
Takové pěkné jubileum jsme si nemohli nechat ujít
a tak jsme se v útery 7. března vypravili s panem starostou paní Staňkové popřát. Je to stále svěží paní, které by
jste její věk zdaleka nehádali. Ve společnosti rodiny její
dcery se jí daří velice dobře a ráda vzpomíná na dobu
svého mládí a dospívání. Těší se dobrému zdraví a má
stále skvělou náladu.
Paní Staňková, do dalších let Vám přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a rodinné pohody a těšíme se na další
setkání s Vámi.
za kulturní komisi
Lenka Rabovská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V NIKOLČICÍCH

Základní škola
Vážení rodiče, spoluobčané,
od našeho posledního „setkání“ v prosincovém časopisu uběhlo vše opět jako voda a tak si
dovolím nakouknout do dění naší školy za uplynulé období. Vážení čtenáři, sotva jsme se rozloučili
se starým rokem 2016 a žákům jsme rozdali pololetní vysvědčení, je tu třetí čtvrtletí školního roku
2016/2017.
Práce učitelů v minulosti nebyla a není snadná ani v současné době, o finančním ohodnocení
učitelů-vychovatelů nemluvě. Zařazením inkluze do škol (inkluzivní vzdělávání neboli společné
vzdělávání je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají rovné právo být vzděláváni se svými
vrstevníky, přičemž učitelé zohledňují potřeby začleněného žáka) před námi vyvstává spousta nových úkolů, ať již jde o zvýšenou potřebu individuálního přístupu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce, či o nutnou administrativu s tímto spojenou. S tím je nutno zdůraznit, že
naše škola je zapojena do projektu PODPORA GRAMOTNOSTI A INKLUZE od 1. 2. 2017, který
se týká jak předškolního, tak základního vzdělávání. Projekt nabízí personální podporu v mateřské a
základní škole – školní asistent, zahrnuje osobnostní sociální rozvoj pedagogů v MŠ, vzdělávání
pedagogů v rámci inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti v ZŠ, vzájemnou spolupráci pedagogů ZŠ, Sdílení dobrých praxí v MŠ a ZŠ, odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí MŠ
a rodiči žáků ZŠ. Projekt bude ukončen 31. 1. 2019. Škola nabízí i odbornou pomoc rodičům, pedagogům a žákům v souvislosti se změnou legislativy od 1. 9. 2016, prostřednictvím školního poradenského pracoviště. Díky obětavé práci všech pedagogických pracovníků naší základní i mateřské
školy úspěšně naplňujeme cíle vytyčené školním vzdělávacím programem Sportem za kvalitou výuky. Součástí programu jsou i naučné soutěže, exkurze, výukové programy, olympiády, sportovní
soutěže a jiné aktivity školy, kterých se žáci pravidelně zúčastňují. První týden v lednu jsme tradičně uskutečnili pozvání pro místní seniory, kteří se přišli podívat na své nejmenší ratolesti do mateřské školy a po té navštívili naší školu. V únoru připravili hasiči z Hustopečí pro žáky 2. a 6. ročníku tradiční zajímavý výukový program v rámci projektu Hasík.
Díky obci Nikolčice jsme zahájili v lednu sportovní aktivity projektem Bruslí celá škola. Postupně se vystřídala na ledové ploše celá škola. V rámci výchovy ke zdraví škola pořádala pro žáky
lyžařské výcvikové kurzy v Českých Petrovicích a v Němčičkách. V hojném počtu lyžařů se oba
kurzy zdařily bez úrazu, za skvělého počasí. S partnerskými školami jsme uskutečnili tradiční Nikolčickou laťku. Vítězové v kategorii mladších žáků se stali: žák Chalupný Jan a Stehlík Samuel,
děvčata 3. - 5. třída - 2. místo Chalupná Marie, Filípková Karolína, chlapci 6. - 7. třída - hezké 2.
místo obsadil žák Mikáč Mirek, 3. místo Rozkydal Petr, děvčata 6. - 7. třída - 2. místo Gojdičová
Nikol. Vítězem v kategorii starších chlapců se stal Slavík Ondřej, na 2. místě Kilinger David a 3.
místo získal Prokeš Vojtěch. V kategorii starších děvčat obsadila 3. místo Jasinková Natálie.
V Hustopečské laťce získali žáci Chalupný Jan a Chalupná Marie 2. místo, Stehlík Samuel 4. místo.
Dne 24. 2. 2017 se konalo ve Velkých Němčicích okrskové kolo žáků v basketbale. První místo získala naše škola a tak jsme postoupili do okresního finále dne 1. 3. 2017 v Břeclavi. V Břeclavi
naši starší chlapci vybojovali krásné třetí místo. Poslední únorové dny probíhalo na škole školní ko-

lo ve stolním tenisu. V současné době se připravujeme na školní kolo ve vybíjené a těšíme se na kolo okrskové a na jiné sportovní aktivity.
V naučných soutěžích naší školu reprezentovali úspěšně dne 21. 2. 2017 žáci F. Guldan a V.
Hlaváček. Oba tito žáci, díky svým výborným znalostem, získali krásné třetí místo v okresním kole
zeměpisné olympiády v Břeclavi. Gratulujeme. Další naučné soutěže nás čekají v březnu a to účast
žáků v mezinárodní matematické soutěži Klokan, Cvrček. Dále připravujeme ke Dni vzdělanosti
dne 7. 4. 2017 školní kolo v recitaci, později školní kolo Zpíváme v cizím jazyce a na závěr, tradiční Nikolčickou lyru.
Ve spolupráci se žákovského parlamentem škola plánuje pokračování v projektu „Celé Česko
čte dětem. Uskutečníme projekt „Kniha – nejlepší kamarád“, barevný týden trochu jinak, Předvelikonoční celoškolské dílny, projekt „Učíme se s babičkou a dědečkem ve škole“ a jiné.
Ke konci roku 2016 byl úspěšně realizován projekt „Tančí celá škola. Žáci se zapojili ve spolupráci s obcí do projektu „Dobrý skutek za starý mobil“. Akci uspořádal Dobrovolný svazek obcí
Cézava. Výtěžek sbírky bude věnován postiženým dětem z Domova Lila Otnice.
Škola děkuje obci Nikolčice a kulturní komisi za možnost uskutečnění spolupráce při organizování Dětského maškarního plesu dne 26. 2. 2017. Výtěžek z plesu použijí „deváťáci“ na školní
výlet.
Jako poslední, v termínu od 13. 3. – 17. 3. 2017 jsou pro žáky školy vyhlášeny jarní prázdniny. Žákům přeji klidné užití těchto předjarních dnů. Během prázdnin se budou ve třídě 6. a 7. instalovat nové interaktivní tabule. Začátkem jarních prázdnin dojde ve spolupráci s Obcí Nikolčice i k
vyklizení půdních prostor v ZŠ Nikolčice.
V dubnu chceme pozvat žáky 5. tříd ze ZŠ Křepice do naší školy. Žáci 4. Ročníku naší školy
budou absolvovat tradiční 16 hodinový dopravní kurz. V polovině dubna pozveme všechny rodiče
na konzultační hodiny do školy a zcela nově se poprvé sejdeme s rodiči předškoláků na dubnovém
Zápisu do 1. ročníku. V tomto období máme rozjednáno pozvání tvůrce animovaného filmu p. Cyrila Podolského, který si připraví literární besedu pro žáky 3. – 9. roč. V rámci projektu „Celé Česko
čte dětem“ bychom chtěli pozvat p. faráře z Velkých Němčic. Pozvání máme připraveno i pro studenta Jakuba Slavíka., který také našim žákům přečte v rámci projektu. Číst budou i členové žákovského parlamentu a to opět jako každý rok v mateřských školách. Těšíme se i na novou spolupráci
s místní knihovnicí p. uč. Mgr. M. Rabovskou, která nás oslovila s pěknými náměty a aktivitami ke
spolupráci.
Ani se nenadějeme a bude tu májový květen. Společně oslavíme Den Matek. Škola v květnu
odjede na sportovně zaměřenou školu v přírodě do Jeseníků, do Ludvíkova a také zahájíme rozjezd
tříd na školní výlety. V květnu proběhne ve spolupráci s ČŠI testování žáků 9. ročníku. V závěru
měsíce května se zúčastníme dalšího mezinárodního měření sil v atletice, házené a kopané, tentokrát na Zelenických hrách. Hry se budou konat ve čtvrtek 25. 5. a v pátek 26. 5. 2017.
A co bude v červnu? V červnu se bude konat tradiční Den dětí, Ročníkové práce deváťáků.
Nejdůležitější v závěru školního roku bude, že se všichni žáci budou snažit úspěšně zakončit školní
rok 2016 / 17 pěknými školními výsledky.
Na závěr chci připomenout, že nás čekají v dubnu velikonočními svátky. Nezapomeňme na
volný den pro žáky, dne 13. 4. 2017. Ve škole se opět sejdeme v úterý 18. 4. 2017.
Děkuji všem rodičům a přátelům školy za vstřícnou spolupráci během 1. pol. šk. roku 2016 /
2017. Dovolte mi popřát jménem všech zaměstnanců ZŠ a MŠ Nikolčice pokojné prožití nejkrásnějších svátků jara - svátků Velikonočních.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy

Vyhodnocení projektu „Dobrý skutek za starý mobil“ – 8. 3. 2017

„Malí a Velcí“ na společném plese dne 26.2.2017 v místním sále v Níkolčicích
Vyhodnocení LVK v Českých Petrovicích 16.2.2017

„Lyžujeme v Němčičkách“ – žáci 1. st. ZŠ Nikolčice, ve dnech 27.2.2017 – 3.3.2017
Tradičně lednové Třikrálové koledování pro seniory a rodinné příslušníky

„Lyžujeme v Němčičkách“ – žáci 1. st. ZŠ Nikolčice, ve dnech 27.2.2017 – 3.3.2017

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ZŠ A MŠ NIKOLČICE
Činnost výchovného poradenství na naší škole se ubírá v souladu s Plánem práce VP na 3.
čtvrtletí školního roku 2016/2017.
Co je novinkou pro tento školní rok? Všichni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami,
kteří byli v pedagogicko-psychologické poradně vyšetřeni po 1. 9. 2016, jsou vzděláváni v souladu
se ŠVP (Školním vzdělávacím programem ZŠ a MŠ Nikolčice). Navíc jsou ze strany školy realizována podpůrná opatření 1. stupně, která jsou vyjádřena v PLPP (plánu pedagogické podpory). Tento
dokument má dětem pomoci k rozvíjení jejich schopností s ohledem na závěry plynoucí z vyšetření
žáka u dětského psychologa. Jsou upraveny metody výuky, organizace výuky, je uplatňován individuální přístup vyučujících k žákům a jsou stanovena kritéria hodnocení v procesu výuky. Jedná se
v podstatě o stěžejní vyučovací předměty: český jazyk, anglický jazyk, matamatika. Tyto PLPP se
po 3 měsících vyhodnocují, vyučující jednotlivých vyučovacích předmětů ve zprávě hodnotí práci a
výsledky výchovné a vzdělávací činnosti uvedených žáků za uplynulé období, s čímž jsou seznámeni také zákonní zástupci.
Plán práce VP na toto čtvrtletí stanovil „pomoc při odesílání přihlášek na zvolené střední školy“ s termínem do konce března. V současné době již všichni žáci obdrželi 2 vyplněné přihlášky,
nyní je nutno, aby je jejich zákonní zástupci doručili na zvolené střední školy. Uchazeč je povinen
do 10 dnů od obdržení oznámení o přijetí na střední školu na ni doručit Zápisový lístek. Tento již
také všichni vycházející žáci z 9. třídy obdrželi.

Nepříznivé klima v 7. a 8. třídě bylo řešeno „Mapováním vztahů v třídním kolektivu“ za přítomnosti dětského psychologa, který celou situaci se žáky zevrubně rozebral. V této oblasti došlo k
částečnému zlepšení celkového klimatu v obou třídách.
Držím palce všem uchazečům o studium na zvolené střední škole. V příštím čísle Nikolčického časopisu se dozvíme názvy středních škol a stdředních odobrných učilišť, na něž byli žáci přijati.
Mgr. Jan Homola, výchovný poradce

OKÉNKO PREVENCE
V prosinci a v únoru proběhlo v 7. a 8. ročníku šetření klimatu třídy pod vedením odborného pracovníka z PPP v Břeclavi.Tato akce by měla přispět ke zlepšení vztahů a chování žáků v těchto
třídách.
I nadále ve škole funguje schránka důvěry. Do této schránky důvěry mohou žáci vhazovat své připomínky k dění ve škole nebo se i svěřit se svým trápením. K vyhodnocení schránky důvěry dochází 1 x měsíčně.Těší nás, že velká většina příspěvků je s podpisem. Anonymy hážeme do koše.
Věříme , že i v budoucnu bude tato schránka důvěry přispívat k tomu, aby se žáci škole cítili co nejlépe.
Ing.Libuše Nováková, ŠM

MAŠKARNÍ PLES V NIKOLČICÍCH
Letošní deváťáci se letos domluvili s kulturní komisí obce Nikolčice na spolupráci na maškarním plese pro děti. Ve volných chvílích jsme vymýšleli hry a soutěže pro děti. V pátek 24.2.
jsme dohromady s kulturní komisí chystali tombolu a zdobili sál. Zároveň jsme se spolu pobavili a

zasmáli. V neděli odpoledne jsme přijeli i z Divák a Křepic. Nafukovali jsme balonky a chystali věci na hry. Barbora Šoberová uvedla a pozdravila hosty maškarního plesu. Ples začal písní Makaréna
a děti se představily, za jakou masku jdou. Nastala zábava a hry, které velmi pěkně vyplňoval DJ
Zdeněk svými akčními kostýmy a hudbou. Pomáhali jsme také s šatnou, rozdáváním tomboly a
úklidem sálu. Doufáme, že jsme prospěli dobré věci, ale také jsme se díky této akci více skamarádili, zcelili jako kolektiv a dobře se pobavili.
Zapsali žáci deváté třídy

MATEŘSKÁ ŠKOLA V DIVÁKÁCH A V NIKOLČICÍCH
Zprávy o aktivitách MŠ a ŠD
Akce v Mateřské škole Nikolčice.
V naší Mateřské škole Nikolčice se paní učitelky spolu s dětmi od měsíce září zúčastnily několika akcí.
Začátek školního roku jsme zahájili podzimní vycházkou na „Svatojánek“, kde jsme pozorovali přírodu i zvířátka, pokračovali jsme „Dnem evropských jazyků“ s pohádkami evropských národů. V měsíci říjnu si děti procvičovaly znalosti z dopravní výchovy akcí „Pásovec a zebra“ na školním dvorku. Na „Dni zdraví“ v MŠ jsme si připomínali zdravý životní styl i význam ovoce a zeleniny a vhodné stravy. S létem jsme se rozloučili „Podzimní vycházkou“ do lesa, dále jsme prožili
„Den ve státních barvách“. V brněnské Hvězdárně a planetáriu jsme zhlédli vzdělávací pořad
s příběhem „Vzhůru nohama“.

Adventní čas v MŠ jsme zahájili „Vánoční pohádkou“ maňáskového divadélka z Hodonína,
vystoupili jsme v Kulturním domě při příležitosti „Rozsvěcení vánočního stromu“, navštívil nás
Mikuláš s anděly a čerty. Dále jsme navštívili budovu Obecního úřadu Nikolčice, vypravili se na
„Zimní vycházku“ do přírody přivítat zimu. Ve školce proběhla „Vánoční nadílka“ u stromečku
s koledami, básněmi i „vánoční hostinou“. Uspořádali jsme „Vánoční přání“ od dětí mimo budovu
MŠ ve vesnici.
Měsíc leden jsme přivítali pohádkou herců z Hradce Králové v sále Kulturního domu
s názvem „Africká legenda“. Se staršími spoluobčany jsme se setkali na tradičním „Tříkrálovém koledování“. Vypravili jsme se za zvířátky ke krmelci na „Svatojánek“. Místo, kde se vaří naše obědy,
jsme si prohlédli na „Exkurzi do školní kuchyně ZŠ“.
Akcí „Škola nanečisto“ v ZŠ Nikolčice v měsíci únoru si předškoláci vyzkoušeli „vyučování“
a práci ve škole. Pro nejstarší děti MŠ proběhla lyžařská výuka v areálu TJ Sport Němčičky.
V současné době v MŠ probíhá plavecký kurz v krytém bazénu Hustopeče.
V rámci „Března – měsíc knihy“ nás čeká návštěva místní knihovny, také maňáskové divadlo
v MŠ „Jarní pohádka“ i „Jarní vycházka za ovečkami“.
Předškolní děti navštěvovaly zájmový kroužek „Předškoláček“ který je připravuje na vstup do
školy. V projektu „Celé Česko čte dětem“, nám každý měsíc čte dětem jedna osobnost z okolí naší
školky.
A co nás čeká do konce školního roku:
Tradičně je pro rodiče a jejich děti přichystáno ve spolupráci s Mgr. A. Jeřábkovou preventivní screeningové vyšetření zraku přístrojem PLUSOPTIX A09.
V dubnu Měsíci bezpečnosti jsou pro děti připraveny vzdělávací a výchovné akce
jako například: Výchovná akce s Hasiči a Českou policií, Týden s barvami semaforu,
návštěva dopravního hřiště v Hustopečích. Činnost MŠ je pestrá - tradiční programy
pořádáme ke Dni země a Dni s lesy. V květnu připravujeme oslavu ke Svátku matek
a v červnu ke Dni dětí, výlet a rozloučení s předškoláky.
Zapsala: Ivana Valentová

Zájmový kroužek Předškoláček
Předškoláček byl určen předškolákům a jejich rodičům k přípravě dětí s rozvíjením jejich dovedností, které dítě potřebuje k bezproblémovému vstupu do školy. Děti a jejich rodiče se scházeli

v prostorách základní školy v jednotlivých obcích. Oblasti rozvoje dítěte se prolínaly v každé z 10
lekcí různým motivačním naladěním, vycházejícím ze známých pohádek např.:
O Červené Karkulce, Domku, domečku, O veliké řepě, O perníkové chaloupce, O Budulínkovi, … Děti i rodiče pracovaly s různými didaktickými pomůckami, pracovními listy, na počítači,
sportovním náčiním, …
Smyslem kroužku bylo seznámit rodiče s oblastmi, které dětem ve škole dělají problémy, čeho
se vyvarovat, dát návod k další práci při přípravě předškoláka a zvláště pak dětem nastínit, jak to
vlastně ve škole vypadá a co prvňáčci všechno dělají…
Zapsala: Bc. Hana Pokorná
Zimní vycházka do přírody - krmení zvířátek v MŠ Diváky
V zimě, když mrzlo a napadl sníh, jsme si s dětmi vyprávěli a četli příběhy o zvířátkách, která
žijí v lese. Jedna povídka „Trápení se zimou“ z knihy „Příhody veverky Madlenky a jejích přátel“,
děti velice zaujala. Byla o tom, že když je zima dlouhá a zlá, některá zvířátka hladoví. A proto se o
ně starají myslivci, kteří je chodí v zimě do lesa krmit. Domluvili jsme se s dětmi, že bychom jim
mohli také pomoci. V lednu jsme se vypravili do lesa, kde bylo plno sněhu. Děti nesly batůžky a v
nich měly pro zvířátka různé dobroty, které jim přichystali rodiče. Jablíčka, suchý chléb a taky oříšky pro ptáčky, aby nám na jaře zazpívali písničku. Dali jsme krmení do zásypu, pozorovali stopy
zvířátek, která sem chodí a vraceli jsme se zasněženou přírodou a s radostí, že jsme udělali něco
užitečného.
Taky se moc těšíme na Chatu Mysliveckého sdružení, kde se o životě lesních zvířátek dozvíme více od pana B. Rozsívala.

Zapsala: Rosívalová Anna

Masopustní maškaráda ve Školní družině v Nikolčicích
Měsíc únor je spojený s oslavami
masopustu. Začíná od Tří králů a končí
Popeleční středou.
K masopustu neodmyslitelně patří
masky, tancovačky, zábava, hostiny a různé
zvyky. Jeden z nich měl velkou oblibu mezi
mladými lidmi. Jmenoval se „Stínání
kohouta“, kde se mládež převlékala za vojáky
a přivedla na tkanicích uvázaného kohouta.
Ten měl být sťat katem, kterého představoval
jeden z mládenců. Popravený kohout byl
sněden na večerní hostině. Tento zvyk však
vymizel a v současnosti je téměř zapomenut.
Mezi rozšířené zvyky patří masopustní
průvody maškar, které obcházejí vesnicí. Na své cestě se zastavují před domy, kde tančí, zpívají a
nechávají se hostit koblihami, různými dobrotami (klobásy, slanina, jitrnice, …) a pitím. Mezi nejznámější masku patří medvěd, který byl považován za symbol rozmnožování. Medvěda vodil na řetězu medvědář, který se u každého domu zastavil na tanec s hospodyní.
Masopustní veselí probíhalo ve školní družině celý týden od 20. 2. do 24. 2. 2017. Nejprve
jsme si s dětmi o této tradici povídali, připomněli jsme si říkadla a písně týkající se Masopustu. Zahráli jsme si různé soutěže, hry a společně jsme se veselili. Děti si mohly přinést masky z domu, a
kdo žádnou neměl, tak si vyrobil papírovou masku v družině. Poslední den jsme si zorganizovali
tradiční masopustní průvod po škole, který měl i své muzikanty. Za svůj zpěv a vystoupení si děti
vykoledovaly masopustní koblihy, na kterých si moc pochutnaly.
Zapsala: I. Honzíková, vychovatelka ŠD
Maškaráda v ŠD Diváky
Poslední únorový týden patřil ve školní
družině přípravě karnevalových masek, které
si děti vyráběly dle šablon anebo se pokusily
vyrobit svoji. Vytvořily i kolektivní masku
klauna. Celý týden pracovaly se zájmem a
masky se všem povedly. Dověděly se, jak to
chodívalo dříve v období masopustu i význam masopustního průvodu obcí. Součástí
veselého týdne byly soutěže, tancování a hry.

Zapsala: Čutová Jana, vychovatelka ŠD

LVK žáků 1. stupně a dětí předškolního věku v areálu TJ Sport Němčičky
Výuka ZŠ: v souladu se ŠVP v rámci TV, výchovy ke zdraví, osobnostní a sociální výchova.
MŠ – nadstandartní aktivita – LVK bylo nabídnuto všem zákonným zástupcům, kteří přihlásili
11 dětí, LVK se nakonec zúčastnilo 8 dětí MŠ.
Počasí nám přálo – slunečné, teplé, sněhové podmínky dobré – umělý sníh, svah udržovaný.
Individuální přístup zkušenými instruktory, vedení areálu vstřícné - zajišťovalo bezproblémový
chod výuky. Služby v areálu na velmi dobré úrovni. Řidič autodopravce pana Čecha byl spolehlivý
a ochotný.
Výuka zakončena ve spolupráci s instruktory závody ve slalomovém lyžování.
Tabulka výsledků:
MŠ – 1. Hlaváček Petr
2. Prchal Lukáš
3. Jelínek Kryštof
ZŠ mladší – 1. Jelínek Štěpán
2. Urban Ondřej
3. Sáček Kamil
ZŠ starší – 1. Kaplanová Alexandra
2. Pokorná Nikola
3. Varga Radovan

Všichni účastníci dostali diplom za účast a ti co se umístili na prvních třech místech diplom a
sladkou odměnu. Výuka lyžování splnila svůj účel a byla dětmi i žáky kladně hodnocena.
Projekty MŠ a ŠD
MŠ - v MŠ Diváky pracuje od února 2017 školní asistent MŠ v rámci projektu Podpora gramotností
a inkluze - Výzva 22. Pozice je na dobu určitou a to do 31. 1. 2018.
ŠD se zapojilo i letos do ekologických projektů:
EkoEda - soutěžíme ve sběru vysloužilých elektrozařízení a přenosných baterií a akumulátorů. V
rámci této soutěže se mohou žáci automaticky zapojit do doplňkové soutěže „Nejstarší mobil“, v níž
budou rovněž soutěžit o věcné ceny. Baterie a mobil mohou děti nosit do školy do boxu. Ostatní
elektrozařízení do sběrného dvora v Nikolčicích a v Divákách.
Hliník se odstěhoval do Ekocentra Trkmanky – sbíráme víčka od jogurtů, alobal, plechovky, fólie
od čokolád, hliníkové nádobí, příbory, plechy, .... Prosíme veřejnost o podporu ve sběrových aktivitách – noste, vozte elektrospotřebiče do sběrných dvorů, shromažďujte hliník a pak jej přineste do
školy. Předem děkujeme. Při akci Ukliďme si svět děti stejně tak jako loni opět přiloží ruku k dílu a
ve spolupráci s obcí pomohou zbavit přírodu odpadu, který odhodili nepořádní lidé.
Paní vychovatelky obou družin také přihlásily děti do výtvarné soutěže Cesta ke hvězdám a zpět,
kterou pořádá Ekocentrum Trkmanka Hustopeče.
Zapsala: Bc. Hana Pokorná

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
V sobotu 7.ledna 2017 proběhla v naší obci již tradiční Tříkrálová sbírka. Po vesnici putovaly
čtyři skupinky koledníků. V Nikolčicích se celkem vybralo 20 640 Kč.
Velice tímto děkuji všem, kteří jste se podíleli na tříkrálovém koledování a také všem, kdo jste
otevřeli své domovy a dokázali nejen vložit finanční obnos do pokladničky, ale především naslouchat koledníkům při jejich zpěvu: „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám ...“.
Pro zajímavost přikládáme i finanční obnosy vybrané v obcích okresu Břeclav. Věřím, že za rok
se opět při Tříkrálové sbírce s koledníky a vašimi otevřenými domovy setkáme.
Mgr.J.Slavík, koordinátor sbírky za Nikolčice

MYSLIVECKÉ OKÉNKO
Milí spoluobčané,
v době kdy čtete tyto řádky, tak jaro, které letos přišlo v první polovině února již nějakou dobu trvá a přináší nám první barvy květů pro potěchu oka, hlasy navracejících se ptáků vítají delší
dny a první mláďata zvěře (zajíčci a selata) oznamují, že letošní zima , jenž byla přece jenom více
ZIMOU, než ty minulé je už definitivně za námi.

Zvěř v přírodě postupně nalézá přirozené zdroje potravy, není tolik závislá na naší péči, proto
z krmelců a zásypů odstraníme pocuchané seno a zbytky plev a jejich okolí sanujeme. Ve slaniscích
zkontrolujeme a doplníme stav soli.
Po podzimu a zimě bohaté na lovecké příležitosti je jarní období přece jenom spíše dobou hájení, návštěvy v honitbě věnujeme zejména sčítání zvěře.Termín nám stanovuje místně příslušný
krajský úřad a z těchto počtů se odvíjí veškeré další myslivecké plánování. Jak se zmiňuji téměř
v každém příspěvku, snažíme se domluvou přesvědčovat chovatele psů, aby při jejich venčení
v honitbě, více než jindy v tomto jarním období, kdy je příroda plná mláďat ctili literu zákona.
Nejen péčí o přírodu živ je myslivec – to platí u nás na jižní Moravě dvojnásobně, s radostí
jsme již poněkolikáté spolu se zahrádkáři připravili „Zvěřinové hody“ spojené s „Koštem místních
vín“. Ze spolkové činnosti zmíním sběr odpadků v okolí Nikolčic, ten plánujeme v nejbližší době a
na začátku léta pak „Dětský den s myslivci“ ve spolupráci OÚ.
Myslivecký hospodář

ŽIVÝ BETLÉM

Fotka nám připomíná malé ohlédnutí za vánočními svátky, které nám odstartovali malí herci z naší
vesnice. Pro věrné přátele Živého betléma si připravili vánoční hru Herodes. Nenechali se odradit
překážkami (nemoc herečky hlavní role, ledovka na cestě do kostela...) a pořádně si to užili s narozeninovým Oslavencem :-)
/ AS /

TAK BĚŽEL ČAS…

CUKROVAR ŽIDLOCHOVICE – ČÁST 2

Úzkokolejnou dráhu ze Židlochovického cukrovaru do dvora
Boudky vystavěl v délce 8 km a
později prodloužil na 24 km a později prodloužil na 24 km až do Měnína cukrovarník Robert na počátku
20. století. A tak se dovídáme ku
příkladu ze zápisu v kronice, že
kampaň toho toku byla zahájena
17. října 1940 a skončena 28. listopadu 1940. Řepa byla do cukrovaru
dovážena jednak drahou a jednak
povozy z blízkého okolí. Řepa
z velkostatku Židlochovice zejména ze dvorů podél úzkokolejné trati,
(Boudky, Zelňák, Nový Dvůr, Karlov, Jalovisko, Měnín, Albrechtov) byla dovážena touto úzkokolejnou dráhou. A tak již víme, kudy tato dráha ze Židlochovického cukrovaru vedla. Také řepa selská z Měnína, Moutnic, Těšan, Šitbořic, Nikolčic, Křepic a Velkých Němčic byla nakládána na vagonky úzké dráhy. U Boudek byly hromady řepy i z Nosislavi a ze Dvora Nová Ves. V době kampaně byl provoz na malodráze velmi čilý ve dne i v noci. Vozila se cukrovka ze statků i od soukromých zemědělců a zpět pak řepné řízky. V době honů byli rozváženi malodráhou i střelci a honci.
Malodráhou se vozilo i obilí na sýpku do Židlochovic, ale hlavně uhlí. Po r. 1945 se vozilo
z jednotlivých dvorů: mléko a v Židlochovicích se nakládalo do vagonů ČSD.
Lokomotivní depo malodráhy sestávalo z pěti lokomotiv těchto typů: 2 lokomotivy zn. Kraus
(jedna lokomotiva dvou a jedna tříspřežní), 1 lokomotiva zn. Honzel, 1 lokomotiva zn. Jung zvaná
„babuša“, 1 lokomotiva čtyřspřežní, která se málo používala, neboť byla velmi dlouhá a v začátkách
deformovala kolejnice. Vozový park sestával ze 75 vagonků, každý na 90 q nákladu. Denně se vozívalo až 5000 q v nepřetržitém provozu ve dvanáctihodinových směnách.
Na Boudkách se musela brát voda jak
pro lokomotivy malodráhy, tak pro lokomobily, které poháněly mlátičky i
parní pluhy. Ostatní dostupná voda při
trati se nedala používat pro velký obsah minerálních látek, hlavně solí podobných v minerální vodě „Šaratice“.
Jeden vagonek byl upraven na dílnu,
v němž jezdila opravářská četa. Pracovníci malodráhy byli většinou i výbornými sportovci se zaměřením na
zásah cíle (bažanta nebo zajíce). Házelo se prakem i rukou. A doma po práci
byla pak výborná večeře. A náš vypravěč Oldřich Klement st., který
v Židlochovickém cukrovaru pracoval
na různých místech téměř 50 roků,
pracoval v letech 1958 až 1959 i na této úzkokolejné dráze ve funkci dispe-

čera. A tak se ptáme „Proč malodráha byla zrušena?“ Důvodů bylo více. Svršek malodráhy byl ve
velmi dezolátním stavu a podle předběžného odhadu by si vyžádal nejméně dvou milionů nákladů.
Pražce byly ztrouchnivělé, kolejnice ostrouhané, lokomotiva byla zastaralá a provoz velmi nákladný. Docházelo k velmi častému vykolejení lokomotiv a vagonků. Pro provoz bylo potřeba mnoho
pracovníků, vždy každá souprava měla 1 strojvedoucího, 1 topiče a 1 brzdaře (nebylo průběžných
brzd). Velké potíže byly také s dopravou vody, velmi často bylo třeba se pro vodu na Boudky vracet.
Když po roce 1961 se provoz na malodráze zastavil a byl nahrazen nákladními auty a traktory, byly kolejnice rozebrány pro materiální zpracování v dílnách Státního statku a pražce byly přiděleny ve stometrových úsecích pro pracovníky cukrovaru, lesního závodu a rozprodány. A tak při
teple kamen z rozžhavených olejem nasáklých pražců se vzpomínalo. Úzkokolejná dráha ze Židlochovic do Měnína od roku 1961 patří již jen minulosti.

Kdo to byli Robertové – majitelé cukrovaru Židlochovice a jeho zakladatelé. Do Rakouské
monarchie přišli z Francie z úrodného kraje Dauphine, z města Iséronu, kde žili jako vážená rodina
po 200 let. V napoleonských válkách a po nich byla vyhlášena blokáda na dovoz zboží do Evropy.
V tom byl zahrnut i dovoz cukrové třtiny a tím pádem nastal nedostatek cukru v monarchii. Robertové v té době podnikateli ve Vídni v obchodních domech, které vedl Florentin Robert. Ten se chtěl
věnovat progresivnějšímu podnikání. Volba padla na výrobu cukru a zaměřil se na bohatou a úrodnou Moravu a hledal vhodné místo pro své podnikání. Když se seznámil s arcivévodou Karlem
Ludvíkem, bylo rozhodnuto, že to místo bude na jeho panství, konkrétně na městečko Židlochovice.
Po vzájemné domluvě byla sepsána smlouva a bylo mu vydáno povolení k výstavbě cukrovaru. To
se stalo v roce 1837 a výstavba zahájena dne 3. června 1837 a 15. února 1838 byl cukrovar postaven
a
připraven
k provozu (za
9
měsíců).
V témže roce
začala první
cukrovarnická
kampaň. Tím
započala éra
slavných vynálezů ve výrobě cukru a
Židlochovický
cukrovar byl
v celém světě
uznáván
za
kolébku moderního cukrovarnictví.
Po
čtyřech letech cukrovar vyhořel, ale Florentin Robert se nevzdal, ale byl to pro něj podnět k lepší a
modernější přestavbě fabriky V roce 1843 byla smlouva prodloužena na 25 let a došlo k uvedení do
provozu jednoho z Robertových vynálezů, který se týkal vyluhování cukrové šťávy z rozřezané řepy. V roce 1847 byl cukrovar přestaven a rozšířen. Denně se zpracovávalo několik tisíc centů řepy,
ta se pěstovala na 800 jitrách to je 272 hektarech. Zároveň postavil pobočný závod ve Velkém Dvoře, kde se řízky sušily. Dalším vynálezem byla odparka, která se dodnes jmenuje Robertova.

V roce 1826 se jim narodil syn Julius, po studiích ve Vídni a Paříži působil se svým otcem
v cukrovaru v Židlochovicích v dalším zdokonalování a modernizaci výroby cukru. V té době se
stal Židlochovický cukrovar vysokou školou modernizace cukrovarnictví pro celý svět. Kromě saturace a jiných moderních postupů ve výrobě cukru učinil Julius svůj největší vynález na vyluhování
cukru z cukrové řepy tak zvanou difúzi. V tomto zařízení byla pomoci páry vyluhována cukrová
šťáva z řepy a k tomu vynalezl i krouhačku na řepu, která k tomu byla nezbytná. To znamenalo revoluci v cukrovarnictví a byla zaváděna do výroby v cukrovarech téměř na celém světě.
V roce 1870 zemřel jeho otec Florentin Robert a on převzal všechen majetek a začal podnikat
i v zemědělství. Aby měl zajištěný dostatečný přísun cukrové řepy pro cukrovar, pronajal si od arcivévody Karla Ludvíka několik dvorů a s nimi 5 000 hektarů pozemků. Byly to dvory Velké Němčice, Boudky, Zeleňák, Jalovisko. Na těchto pozemcích provedl melioraci a tím zvýšil úrodnost a
kvalitu cukrovky a začal i umělým zavlažováním. Potíže při vážení cukrovky z polí do
cukrovaru vyřešil tím, že spojil svoje dvory
a okolní obce úzkokolejnou železnicí, po
niž parní lokomotivy svážely cukrovku do
cukrovaru až z 20 km vzdálenosti. Tato
dráha byla v provozu až do 50. let 20. století, kdy byla zrušena. Julius Robert zemřel
12. února 1888, majetek po jeho smrti převzal jeho syn Justin Robert. Rodina Robertů
skončila v Židlochovicích v roce 1918. Po
vzniku ČSR byl majetek Habsburského panovnického dvora zkonfiskován, protože
Roberti měli veškerou půdu včetně té pod
cukrovarem, pronajatou od arcivévody, který byl členem panovnického dvora, tak bylo i toto zkonfiskováno. Pozemky převzal stát a cukrovar
přešel do vlastnictví cukrovarnické společnosti v Hodoníně. To byl jeden z důvodů a druhý, že za
Justina Roberta byl cukrovar baštou germanizace ve městě a okolí. A co cukrovar? Taky už není,
byl zrušen a postupně likvidován, zbyla jen „cukr věž“, která se opravuje a bude sloužit jiným účelům, tak zanikl významný cukrovar v Židlochovicích.
Každý hospodář, který pěstoval cukrovku, dostal od cukrovaru zdarma semeno, řízky, když
chtěl i melasu a cukr podle odevzdaných metráků řepy, až 60 kilo. Měsíce od poloviny října až do
poloviny ledna byly pracovní příležitostí občanů okolních obcí, bohatě využívanou! Cukrovar měl
svoje autobusy, které svážely brigádníky do cukrovaru (pracovalo se na směny).
Pomalu končí léto a nastupuje podzim, kdy v minulosti začala, tak zvaná „řepná kampaň“. Za
soukromého hospodaření se v dost velké míře pěstovala cukrová řepa (cukrovka) po sklizni ji hospodáři vozili koňskými nebo kravskými potahy do Nového Dvora, kde končila odbočka úzkokolejky z Židlochovického cukrovaru, kde se nakládala na vagonky a odvážela, zpětně se dovážely řízky,
které si hospodáři odváželi na zazimování, a v zimě jimi krmily dobytek. V době JZD se řepa svážela do cukrovaru nákladními auty a traktory, kdy se tvořily před cukrovarem kolony a silnice byly
zabláceny. Pro pamětníky, kteří se podíleli na pěstování, svozu a někteří i výrobě cukru krátká historie cukrovaru Židlochovice úzkokolejky.

Sol

PRO ZAHRÁDKÁŘE
O Magnoliích. Pocházejí z Číny a Japonska, některé druhy z Ameriky a pokud jim
poskytnete vhodné podmínky, přinesou vám
každým rokem záplavu bílých, růžových či
vínových květů, některé jsou dokonce i slabě
vonné. České pojmenování šácholan je odvozeno od staročeského slova „šách“, kterým se
označovaly šištice, které magnolie po odkvětu vytvářejí a které připomínají šišky.
Rod Magnolia zahrnuje přibližně sto
dvacet druhů opadavých či stálezelených
stromů a keřů. Nejzajímavější jsou na nich jejich veliké květy, které se mohou vyskytovat
v barvě od bílé přes žlutou, růžovou až po
tmavě nachovou. Sadovnicky významné druhy členíme do dvou kategorií, a to magnolie
kvetoucí před olistěním, které jsou u nás nejoblíbenější, a na magnolie kvetoucí po olistění.
Magnolie kvetoucí před olistěním:
U nás je asi nejznámější magnolie Soulangeova (Magnolia × soulangiana –
kříženec Magnolia denudata × Magnolia liliiflora). Když tento velký keř rozkvete, je
zkrátka nepřehlédnutelný. Jeho velké, kalichům podobné voňavé květy mívají až osmnáct korunních plátků. V některých letech
bohužel květy namrzají, jelikož strom začíná
nakvétat brzy. To je pak veškerá krása přes
noc pryč. Květy po namrznutí zhnědnou a
opadají. Tento druh je vhodný do větších zahrad jako solitéra, protože dorůstá výšky až
šesti metrů.
K oblíbeným též patří odrůdy s bílými
květy, například Magnolia stellata (M.
hvězdnatá). Je to nižší keř vhodný do malých
zahrádek. Spíše než do výšky roste do šíře a
to velmi pomalu. Rozkvetlé květy mají tvar
hvězdy a vykvétají již v březnu. Zářivě bílé
květy svítí do dálky z bezlistých větviček,
proto se doporučuje vysazovat před tyto rostliny tmavé stálezelené keře nebo jehličnany.
Oproti předchozímu druhu má až dvojnásobný počet korunních plátků, které jsou tužší a
delší. Kultivary: Rosea – načervenalá poupata, uvnitř růžová; Rubra – tmavá.

Magnolie kvetoucí po olistění:
M. liliiflora – magnolie liliokvětá –
květy přináší v květnu současně s olistěním
nebo po olistění, kdy už je nemohou poškodit
pozdní mrazíky. Jsou tulipánovité, zvenku
tmavě růžové, zevnitř bílé.
M. tripetala – magnolie tříplátečná –
pochází z jihovýchodu USA, kvete až po olistění a v zahradách
dosahuje
výšky
10–12 metrů. Květy jsou krémově
bílé, slabě vonné,
po odkvětu vytváří
zářivě růžová plodenství. Unikátní jsou její 30–45 centimetrů
dlouhé listy (nejdelší po druhu M. macrophylla).
M. obovata – magnolie obvejčitá –
dorůstá do výšky 12 – 15 m, listy jsou až 40
cm velké, kvete v červnu bíle po olistění, 9–
12 vnějších okvětních plátků je mléčně bílých, vnitřní 3 okvětní plátky jsou lehce narůžovělé. Výrazné jsou rudě červené pestíky.
Pochází z Japonska, kde z ní vyrábějí pochvy
na meče a v truhlářství k vnitřnímu obložení
v domech.
Magnolie všeobecně vyžadují slunné
či polostinné stanoviště, jsou-li ve stínu, málo
kvetou. Zároveň bychom měli vybírat teplejší
polohy, chráněné před prudkými větry. Ideální místo je tam, kde se daří teplomilným peckovinám (broskvoním nebo meruňkám),
např. u domu, kde je příznivější mikroklima
než ve zbytku zahrady. Tam, kde je vyšší riziko pozdních jarních mrazíků, volíme raději
druhy kvetoucí po olistění. Půda by měla být
vlhká, živná, s vyšším obsahem humusu se
slabě kyselou reakcí. V okruhu zhruba dvou
metrů neprovádíme hlubší úpravu půdy,
magnolie mělce koření, a mohli bychom tak
poškodit její kořeny. Ačkoli se jedná o poměrně náročný rod, snese znečištěné městské
ovzduší. Při výsadbách blízko lesů však láká
zvěř a trpí okusem.
Zdroj: www.zahradkar.cz
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ATLETICKÝ ROK 2016 ONDŘEJE SLAVÍKA
Ondra již od začátku 3.třídy závodí za atletický oddíl Sokol Přísnotice. K atletice jej přivedly
úspěchy na běžeckých akcích pořádaných ZŠ Nikolčice či školami v okolí a atletickou spoluprací
trenéra z Přísnotic pana Františka Němce s panem ředitelem Jaromírem Čutou. Františku Němcovi,
bývalému atletu a dnes pro sport zapálenému atletickému trenérovi, se 12.11.2016 na zámku ve
Slavkově dostalo zasloužené odměny v podobě Ceny Jihomoravského kraje udělované 26 osobnostem jižní Moravy. Pan Němec se podílel na výchově 6 reprezentantů ČR. Jeho celoživotním krédem
je: „Výchova formou osobního příkladu“. Františkovi Němcovi gratuluji k trenérským schopnostem
i výsledkům, které se i dnes projevují nejen na Ondrovi. Oběma přeji nadšení pro atletiku a zdraví,
bez něhož není příliš možné se kvalitně věnovat sportu.
Trenér Jiří Sedláček

Ondrova poctivost v přípravě je nejen má zásluha, ale také trenéra Jiřího Sedláčka a dětí
v oddíle, s nimiž Ondra trénuje. Ondra se vyznačuje závodním zapálením a poctivostí v trénincích,
o čemž se přesvědčují i mnozí obyvatelé z Nikolčic mající možnost jej vídat běhat v obci či jejím
okolí, neboť Ondrova příprava je zaměřena i na individuální běžeckou přípravu. Rok 2016 odběhal
ve věkové kategorii starších žáků. Rád bych tímto článkem Ondrovi poděkoval a předložil čtenářům
tohoto článku některé jeho výsledky z větších závodů v roce 2016.
29.1.............. Mistrovství Moravy a Slezska v hale v Ostravě – 1500 m, 2.místo, čas 4:38,26
5.3................ Mistrovství České republiky v hale v Praze – 1500 m, 12.místo, 4:47,87
17.11. – 3.4.. Celkové vyhodnocení seriálu 10 závodů Brněnského běžeckého poháru – 2.místo
5.6................ Mezikrajové utkání družstev za Jihomoravský kraj v Praze - 2000 m, 12.místo,
6:29,12
12.6.............. Mistrovství Moravy a Slezska na dráze v Třinci – 1500 m, 4.místo, 4:34,91; skok daleký, 12.místo, 542 cm
8.7. – 14.7.... Mezinárodní hry FICEP v Beauvais ve Francii – 1500 m, 8.místo, 4:33,28; 3000 m,
5.místo, 10:06,31
11.9.............. Mistrovství Moravy a Slezska družstev na dráze v Šumperku za Moravskou Slávii
Brno – 1500 m, 2.místo, 4:41,60
17.9. – 18.9.. Mistrovství České republiky na dráze v Jablonci nad Nisou – 1500 m, 11.místo,
4:31,48; 3000 m, 12.místo, 10:06,09
15.10............ Mistrovství Moravy a Slezska v krosu ve Šternberku – 3200 m, 3.místo (v kopcovitém
parku pod šternberským zámkem)
19.11............ Mistrovství České republiky v krosu na golfovém hřišti v Praze Motole – 3000 m, 16.
místo (za stálého deště z 87 závodníků i se dvěma nezaviněnými pády)
Trenér František Němec

Žijeme sportem – žáci 2. st. v Českých Petrovicích ve dnech 12. 2. – 17. 2. 2017

________________________________ INZERCE ________________________________

Energetický projekt Obec občanům umožní občanům Nikolčic ušetřit v průměru
6000 Kč ročně
V těchto měsících máte možnost přihlásit svoji domácnost do veřejné energetické soutěže v rámci
celostátního projektu Obec Občanům, kde budou pro občany Nikolčic vyjednány nejvýhodnější
podmínky pro odběr elektřiny a plynu. Celý proces zajišťuje brněnská společnost Terra Group a.s.
a ve Vaší obci jej má na starost pan Roman Ondříšek.
Obec Nikolčice v rámci energetické soutěže se společností Terra Group dosáhla úspory na nákla‐
dech za energie v celkové výši 228 000 Kč. Pokud chcete také výrazně snížit náklady bezpečně, za
jasně stanovených podmínek a bez pochybných podomních prodejců, nabízíme Vám možnost při‐
hlásit také svoji domácnost. Roční úspora na rodinném domku je průměrně 6000 Kč.
Přihlásit nebo informovat se můžete na Obecním úřadě v středu 12.4. a 26.4. vždy od 14.00 do
17.00 h., na www.obecobcanum.cz, nebo přímo u pana Ondříška na tel. 725 244 545.
Terra Group a.s.
Nikolčický časopis vydává čtvrtletně Obecní úřad Nikolčice. Redakce: ing. Petr Horák, Jana Hrančíková,, Jiří Vacenovský. Toto číslo vyšlo 29. 3. 2017. Pro občany zdarma.

