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Vážení spoluobčané,
po nedávno ukončené době prázdnin a zasloužených dovolených Vás opět
vítám u nového zpravodaje. Začíná jedno z nejkrásnějších, ale také nejnáročnějších
ročních období, začíná podzim. I když náhlý pokles teplot přivítal málokdo, je podzim krásné období, kdy se příroda vybarvuje do těch nejrůznějších barev, a kdy už
pomalu očekáváme chladnější počasí, podzimní deště a plískanice. Ale i v tomto
čase se v obci stále něco děje. Jistě jste si všimli, že se opravují chodníky v obci od
č.p. 191 až po evangelický kostel. Přitom se předláždila i autobusová zastávka a
vybudoval nový parkovací záliv, aby se zlepšila průjezdnost místní komunikace.
Nyní se firma přesune na ulici Na zahradách, kde se bude opravovat chodník po
obou stranách ulice. Projekt parkovacích stání u učitelských bytovek je v závěrečné
fázi povolování na odboru dopravy Městského úřadu Hustopeče. Nejdále
k realizaci má stavba chodníku ke Křepicím. Tady probíhá fáze vyjadřování dotčených orgánů. Doufal jsem, že problémy s častými výpadky veřejného osvětlení na
spodním konci obce, kde po zapojení všech světel na ulici k Šitbořicím docházelo
k přetížení jističe a tím k výpadkům osvětlení jsou za námi. Jističe byly nahrazeny
novými, což mělo výpadkům zabránit. Bohužel, problém je někde jinde a tak odborná firma provádí revizi všech světel a vedení veřejného osvětlení.
Na závěr bych rád poděkoval stárkům a rodičům za organizaci hodů, a taky
všem, kdo se během celého roku pouští do pořádání různých akcí. Přeji Vám pěkný
podzim a nezapomeňte, že „každý by měl vypít tolik burčáku, kolik má krve“. Ale
ne najednou.
Jiří Vacenovský
starosta obce

OZNÁMENÍ
Žádáme občany, aby hnědé kontejnery na bioodpad vraceli na stanoviště odkud je odvezli. Těžko se pak reklamuje u svozové firmy, že některý kontejner nevysypali, když
nebyl na svém obvyklém místě.
Upozorňujeme občany na platnost ust. § 31 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že budova (např. rodinný dům) musí
být označena číslem popisným.
Společnost E.ON upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Hlášení místního rozhlasu je možné si nově poslechnout i na webových stránkách obce
v sekci - „hlášení obecního úřadu“.
Žádáme rodiče, kteří vozí své děti do školky autem, aby k parkování využívali parkovací místa a nestáli s auty na chodníku. Nebyl zadarmo a doufám, že všichni máme zájem na tom, aby nám dlouho vydržel.

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
V poslední době není prakticky týden (nejčastěji neděle dopoledne), kdy se obcí nenese odér z vypouštěného septiku. A protože zákon již minimálně od roku 2000 zná pouze pojem bezodtoková jímka, chci pachatele (jinak tyto občany nelze nazvat) upozornit na znění
zákona č. 254/2001 Sb., kde se v § 38 píše: „Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové
jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem – doklady o vývozu.“ Jinak řečeno: Přímé vypouštění odpadních vod do potoka nebo dešťové kanalizace je
zakázáno. Obec nabízí službu vyvážení septiků a myslím, že cena je o hodně nižší než případná pokuta od vodoprávního úřadu nebo ČIŽP.
Jiří Vacenovský
starosta obce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘÁNÍ
panu Miroslavu Mnacakanovi ke krásným 80. narozeninám hodně zdraví, plnou náruč štěstí,
lásky a spokojenosti
přejí Vahalovi

PŘEHLED KULTURNÍHO DĚNÍ V OBCI
listopad, prosinec 2017

Pátek 3. 11. 2017 ............................................. Průvod světýlek
pěkná procházka se světýlky po obci zakončená ochutnávkou zimních nápojů před kulturním domem.

Sobota 2. 12. 2017 ............. Rozsvěcování vánočního stromu
tradiční rozsvěcování obecního stromu + doprovodný program + vánoční jarmark v kulturním domě

Z NAŠÍ KNIHOVNY
Během letních prázdnin se
naše knihovna zapojila do
2. ročníku projektu Jižní
Morava čte. V pátek 8. 9.
se v knihovně uskutečnila
beseda s panem Solničkou, který v Nikolčicích
píše kroniku. Nejdříve nás
seznámil s historií obce,
přečetl nám události, které
se u nás v minulosti staly.
Potom nás čekaly zajímavé příběhy a historky, které se pojí k naší vesnici. Z
knížky Malebné Kloboucko jsme si přečetli
vyprávění pamětníků v
našem nářečí. Lidé si
mohli prohlédnout knihy a publikace o Nikolčicích, knížky o našem regionu a také kroniku
obce, Sokola, staré fotografie různých koutů naší vesnice, zápisy z vítání občánků, zlatých
svateb a jiných historických událostí. V příjemné atmosféře při čaji a kávě s malým občerstvením nakonec došlo i na otázky a volné povídání.
V rámci besedy byla vyhlášena literárně-výtvarná
soutěž pro děti na téma
Příběhy mého kraje. Děti
mohou své výtvory odevzdat do knihovny do
konce října. Výstavka
knih pokračuje během celého měsíce září vždy
v půjčovní době knihovny.
V říjnu nás čeká výstava
keramiky, kterou vytvořily děti pod vedením paní
Aďky Slavíkové. V rámci
tohoto projektu k nám
přijede na besedu spisovatel dětských knížek pan Zdeněk Železný. Celý projekt je financovaný Jihomoravským krajem.
Přijďte si půjčit knihy z nového fondu, nebo přijďte na některou z pořádaných akcí. Prosím
také čtenáře, kteří mají déle půjčené knihy o jejich vrácení. Děkuji.
Michaela Rabovská

PODĚKOVÁNÍ
Stojím tu nad Tvým hrobem a nejsem schopna promluvit, a přitom je toho tolik, co jsem Ti
chtěla a měla dávno říct.
Vím, že si to tam nahoře přečteš.
Nemám pocit, že bych se s Tebou, Jirko, měla rozloučit, ani se loučit nechci.
Vím, ba co víc, jsem přesvědčena, že tu s námi budeš dál.
Známe se od dětství, byli jsme sousedi odnaproti a celých 25 let jsme byli kolegové v branži
a dobří přátelé. Je mi ctí, že jsem měla to štěstí přátelit se a spolupracovat s člověkem, o kterém mohu říct jen jedno jediné:
Jirko, vždy jsi byl a pro mne budeš tím nejčestnějším a nejférovějším člověkem, kterého jsem
poznala, člověkem poctivým a nezištným, který nikdy neodmítl pomoci druhému.
Před třemi lety jsi chtěl kandidovat na starostu Nikolčic a já věřím, že nebýt zákeřné nemoci,
která i Tvůj sen zhatila, byl bys tím nejlepším starostou, co kdy Nikolčice měly. Jsi totiž největším nikolčickým patriotem a jsem přesvědčena, že bys opravdu pracoval pro své spoluobčany, protože Tobě o nic jiného nikdy nešlo.
Jen marně hledám slova, která by Tě ještě lépe vystihovala.
Je mi líto, že jsme Ti nemohli pomoci v tom těžkém boji se zákeřnou nemocí, pořád jsem
chtěla věřit na zázrak, ale Tvůj poslední e-mail z jedenáctého května jsem pochopila jako rozloučení.
Nebylo dne, kdy bychom jak v realitce, tak doma i s Petrem alespoň v myšlenkách nebyli
s Tebou.
Ale já se s Tebou opravdu neloučím, budeš tu stále s námi, ne fyzicky, to nám bůh ani osud
nedopřál. V naší mysli, především v našich srdcích tu budeš stále dál.
Takže Jirko, kamaráde „NĚKDY A NĚKDE TAM NAHOŘE NASHLEDANOU.“ Naše srdce zlomené vždycky si vzpomene, co v Tobě ztratilo, co prchlo v dál ……………..
ČEST TVOJÍ PAMÁTCE

Alena Boháčková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení rodiče, občané,
prázdniny jako každoročně nám všem rychle uběhly, žáci opět usedli do školních lavic. V pondělí 4.9. 2017 nastala zahájením slavnostní chvíle počátku nového školního roku
2017/2018. Letošní prázdniny plné sluníčka všem dodaly novou energii a žáci si opět musí
postupně zvykat na nastávající školní povinnosti. Škola přivítala nové prvňáčky v počtu 14
žáků, v nikolčické škole jsme přivítali společně i naše třeťáčky a jako již tradičně do šesté třídy k nám bude docházet 8 nových křepických žáků. Všem přejeme, aby se jim u nás ve škole
líbilo, vynasnažíme se, aby zde nalezli nové kamarády, aby ve svých učitelích nacházeli vždy
jen porozumění a oporu.
V pedagogickém sboru dochází v novém šk. roce k menším změnám. Nově se v naší
škole budeme setkávat s p. Mgr. A. Čapkovou a p. E. Thompson. Na škole pracují v rámci
inkluze dvě asistentky pedagoga a v rámci projektu „Výzva 22“ dva školní asistenti pro MŠ
a ZŠ. Ve školní družině a školním klubu k personálním změnám nedošlo. U provozních
zaměstnanců došlo ke změnám od 1.7.2017, kdy na místo školníka nastoupil p. Ladislav
Charvát. Do mateřské školy do Nikolčic od 23.8.2017 nastoupila nová p. školnice p. M. Čapková. Školní kuchyně pracuje nadále ve složení jako v loňském roce. Na škole pracuje vedení
školy ve složení p. ing. L. Straka, zástupce ředitelky, zástupce pro předškolní a mimoškolní
vzdělávání p. Bc. H. Pokorná, výchovní poradci: ing. L. Nováková a Mgr. J. Homola a minimální preventista Mgr. M. Smetana. Netřídními učiteli na škole jsou p. Mgr. K. Charvátová a
Mgr. J. Homola, p. E. Thompson (cizí jazyk). Ostatní učitelé vedou své třídy v tomto složení:
1.roč. Mgr. M. Chalupná
2.roč. Mgr. L. Kaplanová
3.roč. Mgr. A. Slavíková
4.roč. Mgr. M. Smetana
5.roč. Ing. L. Nováková
6.roč. Mgr. A. Čapková
7.roč. Mgr. J. Sáčková
8.roč. Mgr. J. Knápková
9.roč. PaeDr. J. Čuta
I v letošním školním roce stojí před vyučujícími nesnadná práce v podobě pokračující
inkluze spočívající v začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do výchovně
vzdělávacího procesu, ověřování školního vzdělávacího programu a jiné. Věřím tomu, že společnými silami výše jmenované oblasti opět úspěšně zvládneme.
Od nového školního roku nastává ve školství několik změn:
1. Povinná výuka plavání: Od 1. září platí úprava RVP, která zařazuje výuku plavání jako
povinnou součást tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. Naše škola požádala a obdržela dotaci na úhradu dopravy do plaveckých bazénů v rámci rozvojového programu vyhlášeného MŠMT. Rodiče tedy nebudou platit za dopravu žáků na výcvik. Plavecký výcvik
škola pořádá od 26. 2. 2018 – 11. 5. 2018.
2. Povinný poslední ročník v mateřské škole:
Od 1. září 2017 se zavádí povinné předškolní vzdělávání, které se týká těch dětí, které
nejpozději do 31. 8. dosáhnou pěti let věku – primárně se plní v mateřské škole v rozsahu
4 hodin denně. Zákon umožňuje např. i individuální vzdělávání.
3. Dochází i ke změnám dokládání plnění školní docházky v zahraničí.

4. Od září 2017 budou přísněji postihovány násilné projevy u žáků a šikana ve školách.
5. Od 1. září 2017 školský zákon také upravuje práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Mezi právy se nově objevuje právo na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem.
6. K výrazným změnám dochází i v projektech „Mléko do škol„ a Ovoce do škol“. Žáci
1. a 2. st. stupně ZŠ obdrží mléčné výrobky a ovoce nebo zeleninu ZCELA ZDARMA.
Škola bude nadále pokračovat v projektových činnostech, které zlepšují komfort a
kvalitu vzdělávání na naší škole. Jedná se o projekt " Podpora gramotnosti a inkluze v ZŠ ", v
rámci kterého se škole podařilo získat 835 648,00Kč a jehož hlavním cílem je podpora čtenářské gramotnosti a inkluze, vzdělávání pedagogů, zajištění služeb školních asistentů, sdílení
dobrých praxí.
Škola bude nadále pokračovat v projektu „Hodina pohybu navíc“ pod vedením nové
paní učitelky Mgr.A.Čapkové .Pod vedením lektorky angličtiny p. E. Thompson bude každý
pátek opět kroužek anglického jazyka. V plánu máme od října nabídnout kroužek i pro dospělé a také nabídku kroužku ICT / práce na PC pro veřejnost /. Jako již tradičně veřejnost plně využívá i sportovního zázemí ve škole.
Nově do provozu uvádíme on-line informační a komunikační systém spojený s elektronickou žákovskou knížkou a později máme v plánu i elektronickou třídní knihu. Věříme, že
se tím podstatně změní, zjednoduší a zrychlí informovanost zákonných zástupců.
V budově školy probíhaly o prázdninách standardní úklidové a opravné práce, nad
rámec běžných činností bylo nutno provést nové nátěry obložení topných těles, byly opraveny
a vymalovány prostory chodeb, zábradlí školy. Interiér celé budovy školy v Nikolčicích se tak
oděl do nových pastelových barev plných radosti a optimismu do následujícího období. Byly
dokončeny celkové opravy hromosvodů včetně revizí. V Divákách obec nechala vymalovat
ve škole prostory školní jídelny, chodby, za což jí patří poděkování.
Vše bylo dobře připraveno, pracovníkům školy děkuji tímto za skvělou přípravu nového školního roku a nezbývá než všem přát úspěšný a dobrý nový školní rok 2017/2018
HEZKÉ BABÍ LĚTO

Mgr.Jitka Gebauerová ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB
Vážení rodiče, občané,
na tomto místě bych vás chtěla seznámit jako každoročně s tím, co čeká děti, paní učitelky a rodiče, zákonné zástupce v novém školním roce 2017/2018 v mateřské škole. Jak již
víte, od 1. září přinesl školský zákon změny v předškolním vzdělávání, a to povinné vzdělávání předškoláků – mají povinnost se vzdělávat 4 hodiny denně – náš řád stanovuje dobu od 8
do 12 hodin. Rodičům těchto dětí nastala nová povinnost - musí dle zákona omlouvat nepřítomnost svých dětí s udáním důvodů.
Je vypracován nový školní řád, do kterého jsou zapracovány veškeré změny
v zákonech a vyhláškách. Školní vzdělávací program „Školku máme rádi, budeme všichni
kamarádi“ je též přepracován a zahrnuje od 1. září veškeré novinky z RVP PV tak, aby s ním
byl v souladu. Doporučuji proto zákonným zástupcům se s těmito změnami seznámit. Veškeré
dokumenty budou na webu školy či k dispozici v MŠ. V měsíci září je důležité citlivě a postupně začleňovat do stávajícího kolektivu nově příchozí děti, a proto máme pro rodiče a jejich děti vypracován adaptační program. Novinkou pro rodiče je i zajištění praní prádla, a to
firmou Prádelny a mandlovny paní Brychtové v Kloboukách. V MŠ Nikolčice máme novou
paní školnici paní M. Čapkovou. Personální zajištění učitelek je beze změn.
Co se týká akcí, osvědčené zůstávají např. v rámci projektů - preventivní programy,
enviromentální výchova, ekologická výchova (ke Dni Země, Dni s lesy, exkurze), výchova ke
zdraví (předplavecký výcvik předškolních dětí v Hustopečích, lyžování v Němčičkách), dopravní výchova (dopravní hřiště Hustopeče), etická výchova (Celé Česko čte dětem, výchovné koncerty, návštěva divadelního a filmového představení) a jiné. Informovanost probíhá aktuálně na nástěnkách a webových stránkách školy – v sekci MŠ.

Pokračujeme v projektu Výzva 22 – pedagogové se budou v rámci tohoto projektu
vzdělávat a budeme pořádat vzdělávací programy i pro rodiče. V MŠ Diváky bude i nadále
v rámci tohoto programu vypomáhat paní asistentka. V červnu proběhla velice zajímavá
přednáška spojená s besedou o problematice vstupu dítěte do 1. ročníku. Na letošní rok máme
naplánováno pozvat opět paní psycholožku, dále pediatra, dentistu a jiné zajímavé osobnosti.
Na veškeré akce zveme nejen rodiče, ale i širokou veřejnost. Předškoláky čeká, jako každoročně, edukativně - stimulační kroužek „Předškoláček“.
V MŠ Nikolčice se od 1. 9. vzdělává 23 dětí, z toho 1 dívenka má nastaveno individuální vzdělávání a v roce 2018 budou postupně přicházet další 4 děti. V MŠ Diváky je kapacita
zaplněna – 20 dětí. V MŠ Nikolčice pan školník vymaloval jídelnu a sociální zařízení.
Prosíme opět rodiče o zapojení se do sběrových aktivit školy – celoroční sběr pomerančové kúry, PET víček – tentokrát pro Pavlíka, sběr starého papíru a nově i hliníku (víčka
od jogurtů, obaly od nápojů,…). Předem děkujeme.
A co je nového ve školní družině a školním klubu ve školním roce 2017-18?
Novinkou je zejména pro pracující rodiče prodloužený provoz ŠD Nikolčice až do
16.30 hodin. Rodiče mají možnost přihlásit své dítě nově i do Ranníčku od 6.30 hod. do zahájení vyučování.
Ředitelství školy se snaží získat finanční prostředky na zajištění péče o děti v době po
skončení provozu ŠD ve šk. roce 2018/19 pomocí projektu „Zařízení péče o dítě na 1. stupni“
i na další školní roky. Děkujeme všem rodičům za vyplnění ankety. Pokud škola získá na tento projekt finanční zabezpečení, bude zajištěn dohled nad dětmi až do 17 hodin (dle výsledků
ankety).
Ve školní družině opět pracují dvě oddělení – ŠD Nikolčice a ŠD Diváky a 2 paní vychovatelky.
K zájmovému vzdělávání v ŠD Diváky je zatím přihlášeno 14 dětí a 29 v ŠD Nikolčice. Hlavním posláním ŠD je vytvoření předpokladů účelného využití volného času dětí a
vhodné organizace jejich odpočinku a relaxace. Letošním celoročním tématem je:
v Nikolčicích – „ Vážně i nevážně do světa pohádkové hudby aneb Z pohádky do pohádky“ a
v Divákách „Cestou necestou s českým Honzou – putování po zoologických zahradách“. Naše ŠD je opět zařazena do projektu HOP – „Hodina pohybu navíc“.
Akce obou družin vycházejí z aktivit školy, ale i ze samostatného plánování pro každé
oddělení a hlavně vychází z velmi dobré spolupráce vychovatelek.
A co nás čeká v nejbližší době?
Výlet obou družin za preparovanými zvířaty do Křepic, návštěva výstavy vv prací dětí
Putování za uměním. Z větších projektů např. tradiční: Bezpečně do i ze školy, Evropa a my –
pohádky „Bylo – nebylo…“, Dýňování, Drakiáda, Vlaštovkiáda, Den ke zdraví, Týden pro
inkluzi – aneb jak se žije s handicapem, projekty k adventu. ŠD je též jako každý rok zapojena do projektu Celé Česko čte dětem.

Školní klub i letos zahájil svoji činnost a je určen zejména dojíždějícím žákům 2.
stupně. ŠK využívá ke své činnosti prostory v multimediální nebo jazykové učebně, halu školy. Do ŠK je zatím přihlášeno 11 dětí a vede jej 1 vychovatelka.
Na závěr mi dovolte popřát všem pedagogům, dětem i rodičům úspěšný nový školní
rok.
Bc. Hana Pokorná, zástupce pro předškolní a zájmovou činnost

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Naše škola byla přihlášena v novém školním roce 2017/2018 do projektu Mléko do
škol. Byla by škoda nevyužít možnosti dětem poskytnout zdarma mléko a mléčné výrobky,
např. plátkové sýry, jogurty, žervé apod. Jelikož se projekt ze strany dodavatele teprve rozjíždí, budou v měsíci září a říjnu dodávána do škol pouze neochucená mléka, a to vždy dva
kusy na měsíc a žáka. Jakmile dodavateli stanovené podmínky dovolí, budou do škol dodávat i plátkové sýry, jogurty, žervé apod., vždy dle požadavku školy – VŠE ZDARMA. O dalším postupu Vás budeme včas informovat.
Dále jsme se opět přihlásili do projektu Ovoce a zelenina do škol. Změna však nastala
v dodávce ovoce a zeleniny. Dodávky již nebudou jen pro žáky na 1. stupni, ale i pro žáky
na 2. stupni. Předpokládá se, že závozy ovoce nebo zeleniny budou stejné jako v minulém
školním roce, cca 4 kusy na žáka a měsíc.
Školní jídelny při ZŠ a MŠ Nikolčice byly v novém školním roce 2017/2018 nuceny
dle závazných finančních limitů na potraviny stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, navýšit cenu za obědy z důvodu neustálého zdražování potravin. Ceny obědů
viz. web školy, ŠJ.
Alena Hanáková

OBECNÍ HOSTINEC – OBĚDY

Obecní hostinec nabízí od září rozvoz obědů do domu.
Cena za obědy 70,– Kč a výběr 85,– Kč. Možnost výběru z 5 jídel. Podrobnější informace Vám budou poskytnuty na telefonním čísle 739051340, nebo přímo
v Obecním hostinci.

500 LET REFORMACE

Zveme vás k připomenutí si tohoto výročí i u nás v Nikolčicích. Co je to reformace?
31.října roku 1517 zveřejnil Martin Luther 95 tezí, které upozorňovaly na nešvary v tehdejší
církvi. Tyto teze odstartovaly snahu o reformu církve, které se rozrostly v celoevropské a
později ve světové hnutí – reformaci. Letos tedy uplyne 500 let od této události. Chcete vědět
víc?
Evangelický sbor v Nikolčicích k tomuto výročí připravil program a tímto všechny srdečně zve: V neděli 19.11. od 15.00 do 17.00 v prostorách kostela a fary se bude konat přednáška nosislavského faráře a znalce Lutherova díla Ondřeje Macka, zazpívají Mužáci, zazní
pár písní a zasadíme pamětní strom. Bude co jíst a pít, bude se zpívat a povídat.
Na všechny zájemce se těší Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nikolčicích.

HRČÁNEK
Dětské centrum Hrčánek není jen herna, ale zejména se snažíme o rozvoj všech smyslů našich malých ratolestí. Hrčánek tedy poskytl nejen prostředí na hraní, ale také jsme vyráběli a rozvíjeli tvořivost našich dětí. Pro zpestření programu jsme navštívili i ZOO koutek v
Hodoníně a cestovali autobusem do Šitbořic na dětské hřiště, nebo navštívili hřiště za obchodním centrem Olympie. Mateřské centrum Hrčánek je otevřené všem rodičům a dětem,
kteří mají chuť a zájem se k nám přidat.
Ing. Vávrová Petra

MYSLIVECKÝ PODZIM V NIKOLČICÍCH 2017
Na začátku podzimu čeká myslivce kontrola a případné opravy krmelců a zásypů před
krmnou sezónou. Tato krmná zařízení někdy utrpí škody nejen přírodními vlivy, ale též zásahy nenechavých lidí. V tomto období se již začíná přikrmovat, i když počasí je příznivé a zvěř
má v přírodě dostatek potravy. To platí hlavně v posledních letech, kdy přicházejí vcelku mírné zimy bez velkého množství sněhu a silných mrazů, kdy zvěř rozhodně nestrádá hladem.
Včasné zahájení přikrmování slouží k soustředění zvěře k těmto zařízením a také k posílení
tělesné zdatnosti před blížící se zimou, kdy si zvěř vytváří tukové zásoby. Náš Myslivecký
spolek Nikolčice zakoupil dostatek jadrného krmiva pro bažantí zvěř, ječmen pro spárkatou a
zajíce si připravujeme svépomocí, stejně jako řepu patřící mezi krmiva dužnatá, jenž na sklizení teprve čeká. Zajistili jsme též sůl pro zvěř, kterou podáváme do krmítek jako liz. Každý
člen spolku pak má za povinnost zajistit dostatek kvalitního objemového krmiva.
Podzimní měsíce bývají pro myslivce vyvrcholením sezóny, kdy se pořádají hony na
drobnou zvěř. To však pouze za předpokladu, že je této zvěře dostatek. Jak je vidět na našich
polích a také, jak je patrné z předchozích řádků situace u nás není, tak neutěšená, jako v jiných částech republiky a z těchto důvodů plánujeme několik podzimních honů, na kterých se

budeme věnovat mimo lovu bažantů i tlumení zvěře škodící myslivosti, mající vliv na stále
velmi nízké stavy koroptví a dalších druhů živočichů o jejichž znovunavrácení do naší krajiny
dlouhodobě usilujeme. Závěrem se můžeme zmínit i o další aktivitě našich členů v tomto období, jako jsou činnosti spojené se zvelebováním myslivecké chaty ve „Štukyních“ apod.
Za myslivecký spolek myslivecký hospodář
Můžeme si připomenout, jaké to bylo před několika lety…

PRO ZAHRÁDKÁŘE
Zima představuje pro většinu dřevin
a zahradních rostlin, nejrůznějších trvalek,
skalniček, konifer, okrasných trav a dalších,
nejobtížnější období z hlediska jejich přežití.
Po mírných zimách většiny předešlých roků bylo možné vidět velké množství
uhynulých rostlin. Hlavní příčinou jejich
zkázy však nebyly samotné mrazy, ale sucho. Nejčastěji uschnou mělce kořenící stálezelené rostliny, když jim v půdě na dlouhou dobu zamrznou kořeny a zabrání rostlině přijímat množství vody odpovídající to-

mu, co odpaří listy. Ochrana: Nejlepší prevencí je řádná zálivka před příchodem mrazů. Pokud během zimy mrazy povolí a zem
rozmrzne, nezapomeňte rostliny znovu zalít.
U vzácných a choulostivých druhů se na nezbytně nutnou dobu dají s úspěchem využít
například topné kabely.
Existují i stálezelené rostliny, které
nejsou mělce kořenící, jsou dostatečně mrazuvzdorné, a přesto v zimě uhynou, například některé palmy. Příčina spočívá nejčastěji v tom, že jim do srdíčka (místo, odkud

vyrůstají nové listy) zateče voda, tam zamrzne a srdíčko zničí. Ochrana: Palmám
stačí většinou pouze svázat listy, čímž zabráníte zatékání vody, a pak mohou spokojeně přezimovat v zahradě (týká se to jen
starších rostlin některých rodů, například
Chamaerops, Trachycarpus, Nannorrhops).
Vymrznutí vlivem extrémních
mrazů. Různé druhy rostlin mají odlišnou
odolnost proti mrazu. Když teplota poklesne
pod mez, již tolerují, dojde k jejich poškození. To může být lokální, například mrazové trhliny a desky kmene či větví dřevin,
které se nejvíce objevují na jižní osluněné
straně ovocných stromů. Jsou způsobeny
střídáním teplot za teplých a slunečných
zimních dnů a mrazivých nocí. Ochrana:
Nabílení kmenů a silnějších větví obyčejným vápenným nátěrem snižujícím pohlcování slunečních paprsků. Choulostivějším
druhům pomůže obalení větví jutovými
proužky nebo krytí bílou netkanou
textilií.
Velký mráz může zcela zničit nadzemní
část rostliny,
ale řada druhů pak často
dokáže zjara
obrazit z kořenů. Příkladem mohou být některé středomořské dřeviny, nejsou-li za
velkých mrazů dostatečně chráněny, například fíkovník (Ficus carica).
Vyležení od sněhu. Dlouho ležící
silná vrstva sněhu sice může některé exempláře ochránit před negativním působením
mrazu, ale na druhé straně může způsobit
úhyn nízkých stálezelených rostlin trpících
pod sněhem nedostatkem světla. Například
hebe (Hebe) nemá v takovém případě šanci
na přežití. Ochrana: Po nasněžení zahradu

vždy zkontrolujte a sníh ze stromů i keřů
včas sklepejte. Od stálezelených drobnějších
rostlin ho v případě větší vrstvy odhrňte.
Plíseň sněžná – když se objeví, bývá na záchranu pozdě. Velké škody na
ozimech na poli nebývají způsobeny přímo
vlivem sněhu, který po dlouhou dobu neroztává, ale spíše plísní sněžnou. Bílé skvrny
této plísně se objevují i na trávnících a některých trvalkách. Nemoc přichází zpravidla
znenadání, a když se objeví, bývá na chemický boj pozdě. Ochrana: Prevence spočívá ve správné péči o trávník, kdy nemalou
roli hraje vyvážené hnojení, a také ve větším
využití druhů a odrůd trav, které nejsou
plísní sněžnou tolik napadány.
V zimě jsou ohroženy i pokojové
rostliny. Čím více je venku zima, tím více si
doma topíme. Pro většinu pokojovek však
není toto klima příliš příznivé. Vysoké teploty spolu se
suchým vzduchem mohou
způsobit hnědnutí listů a postupné odumírání
rostlin.
Kterým rostlinám
věnovat speciální péči? Obzvlášť ohroženy
bývají
exempláře
v
nádobách, které jsou umístěny nad topením. Postupně dochází k vyschnutí kořenového balu. Jakmile tedy zjistíte, že zemina je přeschlá, ponořte hned rostlinu i s květináčem, v němž je zasazená, do
nádoby s odstátou vodou. Pod hladinou květináč přidržujte tak dlouho, dokud z vody
nepřestanou vystupovat vzduchové bublinky. Poté nechte rostlinu okapat. Pravidelně ji
zalévejte a nezapomínejte na kontrolu jejího
stavu.
zdroj: www.zahradkar.cz
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REGION CEZAVA PŘIPRAVUJE VYTVOŘENÍ PUBLIKACE O TRADICÍCH, KROJÍCH A MÍSTNÍ KULTUŘE
Desítka členských obcí Regionu Cezava se rozhodla v rámci společné propagace svazku i regionu vytvořit novou publikaci zaměřenou především na tradice, které obce v našem regionu
reprezentují a spojují. Ve spolupráci s etnografkou a odbornicí na místní lidovou kulturu chtějí obce Cezavy vydat společnou brožuru, která by měla sloužit nejen obyvatelům regionu, ale
také odborníkům či zájemcům o moravské tradice.
Publikace se chce zaměřit především na tradiční krojové odívání typické pro tu kterou obec.
Autorka bude čerpat z historických pramenů, muzejních či soukromých sbírek, ale i ze zkušeností, kterými si mnohé obce prošly při obnovování svých krojů. Kniha bude samozřejmě doplněna fotografiemi.
Propagace Regionu Cezava je projekt, který byl podpořen finanční dotací Jihomoravského
kraje. Kromě zmíněné publikace bude vytvořeno také společné propagační video o členských
obcích: Blučina, Měnín, Moutnice, Nikolčice, Nesvačilka, Otmarov, Otnice, Telnice, Těšany
a Žatčany. Brožura tak bude živým způsobem doplněna o informace, jak jsou v dnešní době
kroje v jednotlivých obcích využívány.
Realizace celého projektu by měla proběhnout nejpozději do konce roku 2017.
Radka Raflová
manažerka Regionu Cezava

INZERCE

Nabízím podnájem podkrovního bytu 2 + kk.
Podrobné informace na telefonním čísle +420721883875.
_________________________________ INZERCE ________________________________

JEZDECKÉ HRY KAVERTO 2017
Dne 12.8. se do Nikolčic po více než 20 letech vrátily jezdecké závody. Jezdecký klub
Kaverto ze Šitbořic uspořádal pro závodníky všech věkových skupin trailové a parkurové závody pod názvem: Jezdecké hry Kaverto. Diváci tak mohli vidět 30 koní, 68 jezdců a za celý
den 140 startů. Nejvíce obsazené disciplíny byli v kategorii dětí v trailu, nebo-li – jízdě zručnosti. Odpolední parkurové disciplíny byli spíše záležitostí juniorů a dospělých. Akce se konala za velké podpory obce Nikolčice a také několika firem které přispěli krásnými a hodnotnými cenami pro vítěze a do tomboly.
Všem firmám, divákům, závodníkům a obci Nikolčice moc děkujeme, že nám umožnili tuto akci uskutečnit a budeme se těšit na Jezdecké hra Kaverto 2018.
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