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Vážení spoluobčané,
čas jde nezadržitelně vpřed a jaro už nám klepe na dveře. I přes chladné dny je
ve vzduchu cítit jarní vláha a příroda se začíná probouzet. Sněženky a bledule pomalu
odkvétají a na záhonech se ukazují barevné krokusy spolu s dalšími posly jara. Zároveň s probouzením přírody se nám blíží i Velikonoce. Svátky, které jsou pro některé
připomínkou ukřižování a vzkříšení Ježíše, a pro jiné jsou příležitostí, aby vyrazili na
první letošní výlet na kole nebo pěšky. Ať už patříte ke kterékoliv skupině, přeji Vám
abyste Velikonoce prožili v klidu, spolu se svými blízkými a přáteli.
Vodovodní přivaděč
Práce na novém vodovodním přivaděči pro obce Nikolčice, Šitbořice a Borkovany probíhají podle harmonogramu. Potrubní vedení je téměř hotové, začátkem
dubna budou probíhat tlakové zkoušky a poté se práce přesunou do objektů čerpací
stanice a vodojemu. Po docela složitých jednáních s dalšími zainteresovanými obcemi se nám podařilo dosáhnout přerozdělení financování stavby podle spotřebované
vody, což je pro obec výhodnější, než původní rozdělení, které bylo podle využití objektů. Tím se podařilo snížit částku, kterou obec zaplatí z původních 10,5 mil korun
na konečných cca 7,150 milionu.
Odpady
V průběhu měsíce dubna budou na třech místech v obci (u školy, u obchodu a
na sběrném dvoře) rozestaveny černé kontejnery s šedým víkem. Jsou to kontejnery
na drobný kovový odpad, jako plechovky od piva, konzervy od žrádla pro psy a kočky, obaly od paštik, hliníková víčka od jogurtů a jiné. Konzervy nemusí být vypláchnuté, ale neměli by v nich být žádné zbytky. Tyto nádoby bude firma Hantály zatím
vyvážet dle potřeby.
Dále chci upozornit, že do kontejnerů na sklo patří sklo a ne PET lahve od piva, jak je tomu v kontejneru u dětského hřiště. Zmýlit se můžu u jedné nesešlápnuté
lahve, ale ne u deseti a více sešlápnutých. Pytle na PET lahve si může každý vyzvednout na obecním úřadu.
Jiří Vacenovský
starosta obce

PŘEHLED KULTURNÍHO DĚNÍ V OBCI
Duben
15. 4. 2018 ................................Vítej človíčku – vítání nových občánků
Květen
20. 5. 2018 ......................................... Setkání seniorů – hrají Kozlaňáci
26. 5. 2018 ............................................... Májová zábava – hrají Legrúti
Červen
1. 6. 2018 ................................................................................ Dětský den
15 – 16. 6. 2018 ............................................. Rallye Agrotec Hustopeče
16. 6. 2018 ............................................. Babské hody – hrají Skoroňáci
Červenec
27. 7. 2018 ............................................................................stavění máje
28. – 29. 7. 2018 ...................................Jakubské hody – hraje Zlaťulka

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
V neděli 25. února pořádala kulturní komise tradiční maškarní ples pro děti. Tento rok
jsme se převlékli za postavičky z pohádky o Trollech. Je pravda, že nás lidé moc nepoznávali,
ale děti věděly o kterou pohádku se jedná. A to je hlavní, protože tyto akce se přece pro děti dělají. Jako obvykle se sešla celá plejáda různých masek od princezen po různé bojovníky. Děti
dostaly něco sladkého k pití a kelímek s obrázkem trollí rodinky. O zábavu se nám postaral DJ
Otčenášek, který dovede rozproudit děti i dospělé. Nakonec jsme vydali a vylosovali tombolu a
mohlo se jít domů.
Chtěla bych poděkovat všem sponzorům za podporu. Bez jejich darů by se taková akce
nemohla konat. Zbylé peníze použijeme na občerstvení při konání dětského dne. Děkujeme.
Dále bych chtěla poděkovat všem členům kulturní komise a jejich rodinným příslušníkům
za přípravu a hladký průběh celé akce.
Za kulturní komisi Lenka Rabovská

Z NAŠÍ KNIHOVNY
Provoz knihovny se rozběhl i po novém roce. V lednu jsme přivítali děti ze čtenářského
klubu z Křepic, abychom se seznámili s knížkou Do hor za zvířátky. Děti si vyslechly příběh o
zlobivém kamzíkovi, pracovaly s encyklopediemi a kreslily obrázky daných zvířat.
V únoru se nám podařilo ve spolupráci s obecním úřadem nainstalovat do čekáren autobusových zastávek skříňky na vyřazené knihy z knihovny. Z nich si každý může vzít knížku, která
ho zajímá. Můžete sem přinést i nepotřebné knihy z domu, které mohou ještě udělat radost jiným čtenářům. V tomto
měsíci byla také ukončena výtvarná soutěž
pro děti Bart Simpson,
které jsme se zúčastnili.
Zvláštní ocenění získala
Lucie Tomková, která
svým komiksem okouzlila porotu.
A máme tady březen – měsíc knihy. S
dětmi ze školní družiny
jsme se společně začetli
do knížky Já se nechtěl
stěhovat. Děti si prožily
příběh Martina, který
začal chodit do nové
školy a vůbec to tam
neměl jednoduché. A
protože knížka byla o kamarádství, každý mohl nakreslit svého kamaráda. Drobnou odměnu děti získaly za splnění úkolu o ilustrátorech dětských knížek.
Druháčci se konečně dočkali a byli v knihovně pasováni na čtenáře. Museli prokázat, že
mohou vstoupit do řad čtenářů. Všichni se svých úkolů zhostili na jedničku a král knihovny je

mohl napasovat na čtenáře a tím vstoupili do řádu čtenářského. Odměnou jim byl nejen hezký
zážitek, knížka s upomínkou na tento den, ale také průkazka do knihovny na rok zdarma.
Co nás ještě čeká v nejbližší době?
V pátek 23. 3. si s dětmi užijeme Noc s Andersenem, tentokrát věnovanou pohádce Cínový vojáček, která letos slaví 180 let od napsání a celý program bude zaměřený na knížku Povídání o pejskovi a kočičce, která vznikla v roce 1928.

V pátek 6. 4 v 17 hodin bych ráda všechny pozvala na besedu na téma Titanik. Místo bude
ještě upřesněno. Celým programem nás provede paní Dana Šimková.
Také bych ráda navázala spolupráci s místními seniory a pozvala je do knihovny na posezení nad pěknou knížkou. Určitě se domluvíme a naplánujeme nějaké pěkné setkání.

Provozní doba knihovny je i letos v úterý od 16 do 19 hodin. Přijďte si vybrat
nějakou pěknou knihu!
Michaela Rabovská

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Milí novomanželé, přejeme Vám, ať Vaše společná jízda životem nemá žádné zatáčky, ale
jen krásné rovinky.
za kulturní komisi
Lenka Rabovská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V NIKOLČICÍCH

Vážení občané, přátelé školy,
dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotila, co vše důležitého se v naší škole od ledna 2018 událo,
co je v tomto školním roce ještě před námi.
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 poté
navštívili naši školu. S partnerskými školami jsme zorganizovali tradiční Nikolčickou laťku, kde
naši žáci úspěšně reprezentovali školu.
Tradičně v únoru připravili hasiči z Hustopečí pro žáky 2. a 6. ročníku zajímavý výukový program
v rámci projektu Hasík. Děkujeme jim za spolupráci. Děkuji za spolupráci i všem těm, co nám pomohli společně realizovat výchovný projekt „Společně – bezpečně“ dne 1. 2. 2018.
Škola se také v lednu a v únoru zúčastnila řady sportovních aktivit v projektech „Lyžujeme celá
škola“ ve Vrbně pod Pradědem a v Němčičkách, bruslíme v Dambořicích. V hojném počtu lyžařů
se oba kurzy zdařily bez úrazu. Děkuji všem učitelům za bezproblémové zajištění obou akcí.
V současné době 2. a 3. ročník plave v Hustopečích. Plavecká výuka je včetně dopravy poprvé hrazena z rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách“. V současné době
realizujeme školní kolo ve vybíjené a těšíme se na kolo okrskové a na jiné sportovní aktivity.
V naučných soutěžích naši školu reprezentovali úspěšně žáci díky svým výborným znalostem
v okresním kole zeměpisné olympiády v Břeclavi. Další naučné soutěže probíhaly v březnu a to
účastí žáků v mezinárodní matematické soutěži Klokan, Cvrček. Ke Dni vzdělanosti připravujeme
dne 6. 4. 2018 školní kolo v recitaci, později školní kolo Zpíváme v cizím jazyce a na závěr tradiční Nikolčickou lyru. Ve spolupráci se žákovským parlamentem škola plánuje ke konci března projekt „Kniha – nejlepší kamarád“ – výstavu knih a v souvislosti s blížícími se svátky jara si tyto
svátky připomeneme předvelikonočními celoškolskými dílnami. Na 17. 4. 2018 zveme všechny
rodiče na konzultační hodiny do školy. Konzultačních hodin mohou rodiče využít i k účasti na
plánovaných volbách do školské rady.
Ve dnech 26. 4. - 27. 4. 2018 se podruhé sejdeme s rodiči předškoláků na dubnovém Zápisu do 1.
ročníku, v případě zájmu rodičů otevřeme přípravnou třídu pro děti s odkladem. V květnu plánujeme tradičně pozvat žáky 5.třídy ze ZŠ Křepice do naší školy. Byli bychom rádi, kdyby o naši školu
děti z Křepic měly zájem jako doposud. A proto z důvodu takto silného zastoupení v tomto ročníku
plánujeme od září 2018 otevření dvou šestých tříd. Ani se nenadějeme a bude tu májový čas. Oslavíme Den matek. V závěru měsíce května se zúčastníme dalšího mezinárodního měření sil v atletice, házené a kopané tentokrát na Šúrovských hrách. Hry se budou konat ve čtvrtek 31. 5. a
v pátek 1. 6. 2018.
A co nás čeká v červnu? V červnu se bude konat tradiční Den dětí. Od 10. 6. do 15. 6. poprvé společně prožijeme pobyt ve škole v přírodě se žáky 1. a 2. stupně a to v hotelu Neptun v obci Malá
Morávka. Zájem o školu v přírodě je obrovský, přihlásilo se 65 žáků.
Závěr školního roku opět ukončíme ročníkovými pracemi žáků deváté třídy. Nejdůležitější
v závěru školního roku bude, že se všichni žáci budou snažit úspěšně zakončit letošní školní rok
pěknými školními výsledky.

Vážení rodiče, občané,
Závěrem bych chtěla podotknout, že škola je zásadním spojovacím článkem obce a má hlavně za
úkol v bezpečném a klidném klimatu žáky vzdělávat. S obcí měla a má škola vstřícnou spolupráci,
obec je nakloněna k dalšímu pozitivnímu rozvoji školy a to je to nejdůležitější do budoucna. Za to jí
jménem všech pracovníků děkuji.
Zachovejme si prosím vzájemnou úctu a důvěru, kterou jsme řadu let společně budovali a udělejme
vše pro to, abychom naše plány a vizi mohli dále v klidu realizovat.
Přeji všem klidné prožití svátků jara a dětem přeji sluníčko a teplo během velikonočních dnů. Nezapomeňme na volný den pro žáky dne 29. 3. 2018. Ve škole se opět sejdeme v úterý 3. 4. 2018.
Mgr.Jitka Gebauerová, ředitelka školy

Úspěchy našich starších žáků v košíkové dne 14.2.2018 ve Valticích
V úterý 14.2. se naši starší chlapci zúčastnili okresního finále v košíkové. To se konalo ve sportovní hale ve
Valticích a zúčastnilo se ho osm nejlepších škol okresu Břeclav. Chlapci si vedli velmi dobře a vybojovali
celkové třetí místo

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM
Řešíte volbu nebo změnu povolání? V Centru vzdělávání všem zdarma poradí
Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby v jakékoli oblasti, může se vyvíjet také náš
zájem o konkrétní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor celoživotním posláním,
pro jiného zastávkou po určitý čas.
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení, nebo přemýšlíte o změně? Kde a jak se
ale realizovat? Dnešní doba nám dává na výběr z mnoha možností. O to těžší může být rozhodování. Co je pro nás v pracovním životě „to pravé“? Na nalezení odpovědi nemusíte být sami.
Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá dlouhodobě. Za dosavadních pět let fungování této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními konzultacemi téměř tisíc
klientů při více než dvou tisících konzultacích.

Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi či vzděláním formou individuálních či skupinových aktivit. Kariérový poradce vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve svém profesním životě. Bude vaším průvodcem na cestě k
lepšímu uplatnění. Většina zájemců o kariérové poradenství v CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží ale pouze na vás a vašem tématu, kolik konzultací budete chtít využít. Poradce je k dispozici zdarma všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům a studentům, kteří zrovna řeší výběr vhodné školy.
Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách v regionu. „Po předchozí domluvě
termínu jsme k dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji – v Brně, Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům o profesní rozvoj také online. Na live
chatu při databázi dalšího vzdělávání pomáháme s výběrem vhodného kurzu. E-mailová poradna
řeší dotazy týkající se profesního uplatnění,“ popsala další služby vedoucí centra Hana Rozprýmová.

Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám ozve a v nejbližším možném termínu proběhne osobní schůzka.

Martina Milotová
Kariérová poradkyně – Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz

Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
www.vzdelavanivsem.cz

Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592
www.vzdelavanivsem.cz

Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847
www.vzdelavanivsem.cz

VELIKONOCE NEJSOU JEN SVÁTKEM JARA.
I když všechna ta vajíčka a mláďátka a začínající tráva či lístky na stromech jsou jistě důvod
k oslavám. Ptáci zase začali zpívat a všude ozývá se život. Oslava života. Snad právě proto jsou Velikonoce jarním svátkem, protože v přírodě všechno povstává k životu. Po zimě, šedi, smutku a pro
mnohé Boží tvory i smrti, přichází slunce, teplo, barvy, zpěv. Zkrátka život. Kde se bere ten život,
který přichází po období smrti? V jeho síle. V síle, kterou život má. Život je silnější než smrt. Bůh
je život. A On nepřivádí život jen do přírody, ale vlévá ho do duší i do žil nám všem. Abychom nemuseli čekat na první paprsky jarního slunce, ale aby v každém čase pro nás zářila naděje, že život
je silnější, je tu poselství Velikonoc. A tím poselstvím je smíření a vzkříšení. Smíření skrze Kristův
kříž a vzkříšení skrze prázdný hrob. Kříž nám přináší Boží přijetí. Bůh skrze kříž přijímá nás, odpouští nám všechno, co by mohlo stát mezi námi a Ním. I my můžeme z kříže čerpat sílu k přijetí
těžkých úkolů – vždyť žádný náš úkol, úděl není těžší než ten Kristův – vlastní smrtí smířit svět
s Bohem. A prázdný hrob nám přináší radost, že smrtí to nekončí. Kristovo vzkříšení nás má ubezpečit, že je tu Někdo silnější než smrt, že před Jeho mocným hlasem a láskou, kterou k nám lidem
chová, se i smrt třese a pozbývá své moci. Nedělní ráno je symbolem nového věku, toho nebe, ve
které téměř všichni doufáme, že jednou do něj vstoupíme. Velikonoce jsou tu od toho, že příslib toho nebe můžeme bytostně a viditelně prožívat každý rok. Od toho jsou svátky. Zpřítomnění víry,
která posílena pak ústí v radost a veselí. Proto se peče, zdobí, uklízí, nandává na talíře a nalévá do
sklenic. Ten, kdo ví, co se ve skutečnosti slaví o Velikonocích, prožívá dvojí hlubší radost, která je
kořenem jeho života.
V evangelickém kostele v Nikolčicích se o svátcích sejdeme na Velký pátek 30.3. v 8.30 a budou
bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně a na Velikonoční neděli 1.4. také v 8.30 a také s Večeří
Páně. Všichni jsou srdečně zváni.
Krásně prožité jarní sváteční dny všem přeje
Kateřina Rybáriková, kazatelka Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Nikolčicích

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
V sobotu 6. ledna 2018 proběhla v naší obci již tradiční Tříkrálová sbírka. Po vesnici putovaly
čtyři skupinky koledníků a vybraly 26 282 Kč.
Velice tímto děkuji všem, kteří jste se podíleli na tříkrálovém koledování a také všem, kdo jste
dokázali nejen vložit finanční obnos do pokladničky, ale především otevřít srdce a naslouchat koledníkům při jejich zpěvu: „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám ...“
Pro zajímavost přikládám 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

OBEC

OBEC

Bavory

15 769 Kč

Morkůvky

9 604 Kč

Boleradice

32 646 Kč

Nejdek

6 431 Kč

Borkovany

25 627 Kč

Němčičky

20 786 Kč

Bořetice

61 537 Kč

Nikolčice

26 282 Kč

Brod nad Dyjí

16 029 Kč

Nové Mlýny

Brumovice

36 230 Kč

Novosedly

Břeclav

4 787 Kč
29 851 Kč

204 796 Kč

Nový Přerov

6 500 Kč

Březí

42 678 Kč

Pasohlávky

20 764 Kč

Cvrčovice

15 385 Kč

Pavlov

10 057 Kč

Diváky

15 036 Kč

Perná

30 118 Kč

Dobré Pole

11 457 Kč

Podivín

85 809 Kč

Dolní Dunajovice

50 798 Kč

Pohořelice

83 699 Kč

Popice

45 777 Kč

Dolní Věstonice

6 276 Kč

Drnholec

40 910 Kč

Pouzdřany

14 961 Kč

Hlohovec

72 008 Kč

Přibice

30 297 Kč

Horní Bojanovice

16 507 Kč

Přítluky

17 490 Kč

Horní Věstonice

15 619 Kč

Rakvice

45 172 Kč

Hrušky

48 477 Kč

Sedlec

17 380 Kč

117 955 Kč

Starovice

30 354 Kč

Ivaň

30 315 Kč

Starovičky

21 289 Kč

Jevišovka

14 959 Kč

Strachotín

10 043 Kč

Klentnice

10 002 Kč

Šakvice

25 017 Kč

Klobouky u Brna

36 086 Kč

Šitbořice

95 441 Kč

Kobylí

77 799 Kč

Tvrdonice

71 102 Kč

Kostice

52 359 Kč

Týnec

29 485 Kč

Krumvíř

34 656 Kč

Uherčice

60 000 Kč

Křepice

51 704 Kč

Valtice

88 113 Kč

Kurdějov

19 100 Kč

Velké Bílovice

Ladná

42 297 Kč

Velké Hostěrádky

12 208 Kč

Hustopeče

141 142 Kč

Lanžhot

110 638 Kč

Velké Němčice

74 980 Kč

Lednice

28 417 Kč

Velké Pavlovice

89 141 Kč

Mikulov

63 898 Kč

Vlasatice

20 866 Kč

Milovice

9 788 Kč

Vranovice

62 302 Kč

Mor. Nová Ves

73 843 Kč

Vrbice

49 233 Kč

Moravský Žižkov

32 531 Kč

Zaječí

25 480 Kč

CELKEM

2 946 093Kč

Koledníci, L.P. 2018

MYSLIVECKÉ JARO
V březnu se příroda probouzí ze zimního spánku a procházky honitbou jsou, i když je počasí
značně nestálé, veselejší. Začínají kvést jarní byliny a keře a stromy nasazují na listí. Rodí se první
mláďata zajíců, selata divočáků i muflončata. Probíhá tok bažantů, kdy můžeme spatřit bažantí kohouty ve svatebním šatu s výraznými červenými poušky na hlavě. Přilétají skřivani, špačci, divocí
holubi i husy.
Zvěř již přestává být postupně závislá na naší péči, přesto jí ještě v krmelcích ponecháváme
jadrné krmivo (zrní, granule) a hlavně liz (kusovou sůl k lízání). Při přechodu na zelenou stravu a
při větším příjmu může, hlavně srnčí zvěř, trpět zažívacími potížemi, střevními katary, vedoucími
někdy až k úhynu. Příjem minerálů a stopových prvků je v tomto období důležitý i pro parožení
srnců a intenzivní vývoj plodu v těle samic.
Do konce dubna je však již třeba bažantí zásypy i srnčí krmelce vyčistit od zbytků krmiva,
vydezinfikovat vápnem a upravit okolí. Při této příležitosti je vhodné provést opravy škod, které
v zimním období na krmných zařízeních vznikly.
Dne 3. března proběhlo Krajským úřadem nařízené pravidelné jarní sčítání zvěře, které nám
vypovídá o skutečných počtech zvěře v honitbě, o zimních ztrátách a zároveň slouží
k mysliveckému výkaznictví a plánování. Dá se říci, že kmenové stavy se udržují v úrovni loňského
roku, jen u zajíců došlo k mírnému poklesu.

Jak již bylo řečeno, jarní období rozhoduje o přírůstcích lovné zvěře, kdy velmi záleží na dobrém počasí. Důležitý je však také klid na polích a lesních pozemcích. Žádáme proto všechny, kteří
vstupují do honitby, aby svou činností neplašili zvěř a hlavně aby své psí miláčky nepouštěli volně
a bez dozoru, a to nejen proto, že je to zakázáno zákonem, ale zejména proto, aby i touto formou
přispěli k ochraně přírody.
Vzhledem k tomu, že myslivost není jenom o lese, zvěři, lovu…,ale je vnímána, i jako spolková a sdružující činnost, zejména ve venkovských regionech, byli jsme i letos rádi, že jsme se jako
spolupořadatelé mohli podílet na organizaci „Zvěřinových hodů“ spojených s tradičním „Koštem
vín“.
Myslivecký hospodář

VÝSTAVA VÍN 2018
Dne 10. 3. 2018 se v naší obci uskutečnila 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 314 vzorků vín od 151 vinařů z Nikolčic, tak i
od vinařů z jiných obcí. Nabídka a úroveň vystavovaných vzorků vín byla
velmi dobrá a mnoho přítomných využilo možnosti ochutnat zvěřinové
speciality, které zajišťují členové Myslivecké společnosti Nikolčice.
Návštěvnost letos byla opět velmi dobrá 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.
Šampióni výstavy:
Vína ročníku 2017:
Martin Konečný, Hovorany
Ryzlink vlašský v. h., b. c.
Martin Konečný, Hovorany
Frankovka (Fr 4)
Vína starších ročníků
Ivo Svoboda, Nikolčice
Neuburské 2014 (Nb 19)
Sklep Blučina, Blučina
Zweigeltrebe 2015 p. s.
Vína domácích vinařů – kolekce:
1. místo – Jiří Dostál, Nikolčice......................................................... celkový součet: 75,8 bodů
2. místo – Ivo Svoboda, Nikolčice..................................................... celkový součet: 75,5 bodů
3. místo – Vinařství Prchal, Nikolčice ............................................... celkový součet: 75,4 bodů

Rekapitulace:
Na výstavě bylo celkem 314 vzorků vín od 151 vinařů; z toho bílých 204, růžových 14, červených
96; 52 vín starších ročníků. K degustaci bylo připraveno 31 odrůd.
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.

PRO ZAHRÁDKÁŘE
Jak poznáme správné množství živin v půdě? Vše o půdě se dozvíme, pokud si
necháme provést rozbor odbornou firmou, ale
i bez této investice můžeme mnohé nedostatky nepostradatelných živin rozpoznat sami.
Tři hlavní životně důležité prvky rostlinám
dodáváme automaticky při běžné péči a k jejich poruchám z nedostatku či nadbytku nedochází. Vodík (H) a kyslík (O) se k rostlinám dostává průběžně formou zálivky. Jejich
nedostatek se proto poruchou rostlin neprojevuje. Podobně tomu je i u oxidu uhličitého.
Uhlík (C) není potřeba v půdě doplňovat, výjimkou mohou být uzavřené skleníky, v nichž
se přihnojení oxidem uhličitým někdy provádí.
Jaké signály nás upozorňují na
možnou půdní nerovnováhu? Důležité je
věnovat pozornost již počínajícím příznakům,
abychom mohli včas zasáhnout a předejít případným nepříznivým důsledkům. Nedostatek dusíku (N) se projevuje blednutím listů,
slabým a zpomaleným růstem rostlin. Pomůže přihnojit půdu dusíkatým hnojivem (ledkem), účinná je i listová výživa. Nadbytek
dusíku naopak způsobuje sytější zeleň listů,
snížené nasazování na květ, rostliny rostou
dlouho do zimy a jejich pletiva nevyzrávají a
častěji poléhají houbovitým chorobám (stejně
tak uskladněná zelenina a ovoce). Negativní
účinky dusíku lze omezit použitím draselných
a fosforečných hnojiv.
Draslík zpevňuje pletiva rostlin. Při
nedostatku draslíku (K) začne rostlina živořit. Špatně probíhá fotosyntéza, tvoří se málo
cukrů a škrobů, listy od krajů odumírají a
svinují se nahoru, některé žloutnou až hnědnou a předčasně opadávají. Mohou se špatně
vyvíjet i kořeny. Pletiva hůř vyzrávají a
snadno namrzají, jsou více ohroženy houbovitými chorobami, ovoce i zelenina jsou méně kvalitní (nižší obsah cukrů) a snadno se
kazí. Při velkém nedostatku zasychají u stromů konce výhonů. Za vegetace doplňujeme
vyšší dávky síranu draselného. Hnojení draslíkem je důležité především v deštivém roce. Nedostatek fosforu (P) se pozná nejvíce
podle květů. Kvetení rostlin je slabé a opož-

děné, nevyvíjí se oplodňovací části a nevyvinuté plody proto předčasně opadávají. Pokud
je u ovocných stromů nedostatek fosforu spojený současně s nadbytkem dusíku, stromy
pak rostou do dřeva a neplodí, případná úroda
je slabá a kazí se. Chybějící fosfor lze doplnit
fosforečným hnojivem, superfosfátem. Nadbytek fosforu urychluje vegetační růst a zrání plodů a způsobuje předčasné stárnutí rostlin. V tomto případě provedeme opatření
formou zvýšení dávky dusíkatých a draselných hnojiv.
Nedostatek vápníku (Ca) působí poruchy v transportu a výměně látek, odumírání
růstových vrcholů a kořenů, žloutnutí listů a
jejich předčasné opadávání. Opadávají také
plody, může dojí až k pozvolnému odumírání
stromů. Při nadbytku vápníku v půdě často
dochází i ke snížení obsahu železa (Fe) a
hořčíku (Mg). U rostlin se projevuje chorobou listů, tzv. chlorózou. Křemík (Si) posiluje rostlinné tkáně a napomáhá proti houbovým chorobám. Také škůdci křemík nemilují
a pokud jej přidáme do půdy, stává se, že ji
raději opustí.
Méně časté projevy – Jsou jimi nerovnovážné stavy bóru a chloru. Nedostatek
bóru na vápenatých půdách může zapříčinit
špatné opylení květů ovocných stromů. Bór je
důležitý zvlášť pro jabloně. Při jeho deficitu
nelze jabloně dobře opylovat, což se pak silně
projeví na úrodě.
Chlor (Cl) je v rostlině značně pohyblivá veličina, jeho potřeba je však velmi
nízká. Není nutné jej dodávat, rostliny ho přijímají z půdy z vodného roztoku. Nadbytek
chloru způsobuje světlejší barvu listů, nižší
fotosyntézu, a tím i nižší výnosy. Ve větším
množství je toxický. Na chlor je citlivá např.
réva vinná, broskvoně, cibuloviny, rajčata,
okurky i brambory.
Chybějící základní makroelementy
(stejně jako jejich nadbytek) rostlinám neprospívají a mohou se projevit poruchami látkové výměny, kvalitou růstu i následné úrody.
Zdroj: www.zahradkar.cz

27. března 2018

P. H.

________________________________ INZERCE ________________________________

Nikolčický časopis vydává čtvrtletně Obecní úřad Nikolčice. Redakce: ing. Petr Horák, Jana Hrančíková,, Jiří Vacenovský. Toto číslo vyšlo 28. 3. 2018. Pro občany zdarma.

