Gf+–

NIKOLČICKÝ ČASOPIS
ČTVRTLETNÍK

ČÍSLO 4
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Vážení spoluobčané,
blíží se k nám nejkrásnější svátky v roce, Svátky vánoční a proto mě dovolte,
abych jménem svým, jménem celého zastupitelstva obce a zaměstnanců obce
Vám popřál krásné a klidné prožití těchto svátků. Dětem přejeme co nejvíce
dárků pod stromečkem, také trochu sněhu, aby si vánoční prázdniny hezky užili.
Do Nového roku přejeme všem co nejvíce zdraví, štěstí, spokojenosti a také ať
se Vám podaří vše, co si do Nového roku naplánujete.
Zároveň bych chtěl touto cestou poděkovat všem členům zastupitelstva, zaměstnancům obce, ZŠ a MŠ, členům všech spolků a organizací a taky Vám, všem
obyvatelům obce Nikolčice a Nového dvora, kteří se jakýmkoliv způsobem podílíte na tom, aby se nám zde žilo lépe a příjemněji.
Jiří Vacenovský, starosta obce

VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PSI
Z tématu „volně pobíhající psi“ se v časopise stává stálá rubrika. Bohužel.
V každém čísle upozorňujeme na to, že pes, který se pohybuje po ulici, musí být
na vodítku a má mít náhubek. Bohužel někteří majitelé berou tato upozornění na
lehkou váhu, a když jejich pes někoho pokouše, argumentují tím, že to ještě nikdy neudělal. Až pes někoho kousne a majitel musí zaplatit roztržený oděv či
dokonce náhradu ušlé mzdy za dobu pracovní neschopnosti, je pozdě kupovat
náhubek. Popřemýšlejte, jestli je pro Vás a vašeho psa lepší náhubek za pár korun, nebo náhrada škody a přestupkové řízení na policii či obecním úřadě.
Jiří Vacenovský, starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
PRACOVNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU O SVÁTCÍCH
Po 19. 12. 2016:............................................................................................8:00 – 12:00
12:30 – 16:00
Od 20.12.2016 do 31.12.2016 bude z důvodu čerpání dovolené omezená pracovní
doba.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA O SVÁTCÍCH
Čtvrtek 23. prosince 2016........................................................................ OTEVŘENO
Čtvrtek 29. prosince 2016........................................................................... ZAVŘENO
Čtvrtek 5. ledna 2017............................................................................... OTEVŘENO
Sobota 7. ledna 2017 ................................................................................ OTEVŘENO
Svoz separovaného odpadu proběhne po Novém roce 9.1.2017.
Oznamujeme občanům, že platby za místní poplatek za svoz a třídění komunálního
odpadu bude obecní úřad vybírat od 1.2.2017. Platby od tohoto data lze zaslat i bankovním převodem na číslo účtu 5327651/0100 jako variabilní symbol uvést 1340 a
specifický symbol číslo popisné. Částka poplatku je stejná jako v minulém roce tj. 500
Kč za osobu a rok a tento poplatek je splatný do 30.4.2017.

KULTURNÍ KOMISE
Průvod světýlek 4.listopadu
V páteční podvečer jsme se opět sešli na již tradičním průvodu dětí a dospělých
s lampiony. Počasí nám i letos přálo. Děti nasadily tempo a za krátkou chvíli jsme
obešli téměř celou vesnici. Na konci cesty na ně čekalo teplé občerstvení, něco sladkého a malá drobnost v podobě svítícího náramku. S teplým nápojem jsme nezapomněli
ani na dospělé. I oni si zaslouží odměnu za přípravu světýlek pro děti a vytvoření celkové atmosféry.
Děkuji všem co se zúčastnili a všem co pomohli s hladkým průběhem celé akce.
za kulturní komisi Lenka Rabovská

Nikolčické rozsvěcování 26. listopadu
V sobotu odpoledne jsme se potkali v kulturním domě na již tradičním rozsvěcování vánočního stromu. Od 14 hodin začal místní jarmark, kde si lidé mohli prohlédnou nebo i zakoupit vánoční dekorace, perníčky, výrobky z medu, mýdla a soli do

koupele, výrobky z bižuterie, šité výrobky a výrobky z patchworku. Mysleli jsme i na
muže. Ti si mohli povykládat u sklenice dobrého vína a nebo ochutnat naše teplé nápoje. V 16 hodin jsme už nedočkavě čekali na vystoupení naši nejmladší generace a to
dětí z MŠ. Ty nám opět předvedly dojemný program v podobě čertíku a čertic. Za toto
vystoupení patří dík učitelkám Evě Rohrerové a Ivaně Valentové.
Před kulturním domem na nás čekalo další vánoční překvapení. Zde vystoupily
děti ze ZŠ s pásmem koled a písní. Děti doprovázel na kytaru pan učitel Milan Smetana. Za přípravu dětí na tuto akci je potřeba poděkovat i paní učitelce Iloně Honzíkové.

Celou akci krásně zakončil zpěvem mužácký sbor a za poslechu trubek se nám
rozsvítil náš vánoční strom.
Poděkování patří účinkujícím, učitelům, obecnímu úřadu, členům kulturní komise a všem občanům, kteří pomohli s přípravou a organizací celé akce.
Krásné, spokojené a hlavně kouzelné Vánoce a hodně zdraví do Nového roku,
Vám za kulturní komisi přeje Lenka Rabovská

Budeme se těšit v roce 2017 na setkání s Vámi při dalších kulturních a společenských akcích.

Vánoční nadělování
Ženy, které pořádají Nikolčické Babské hody, se domluvily a z vydělaných peněz udělaly radost dětem z Mateřské a Základní školy. Zakoupily rostlé vánoční stromky a
osvětlení. Myslím si, že udělaly nejen radost těm nejmenším, ale přispěly tímto činem
k celkové vánoční atmosféře ve vesnici.
za nikolčické baby LR

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání
Dne 27. listopadu 2016 oslavili manželé Mikáčovi krásných 50 let ve svazku manželském.
K jejich ZLATÉ SVATBĚ jim přejeme ještě mnoho krásných společných chvil.
za kulturní komisi Lenka Rabovská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V NIKOLČICÍCH
Adventní čas v základní a mateřské škole
Adventní čas, který právě prožíváme, je časem zastavení a zamyšlení. Dovolte mi, abych
úvod mého adventního příspěvku věnovala krátkému shrnutí naší práce a poděkování.
V naší škole za poslední roky nastala spousta podstatných změn, které nás velmi těší.
Počet žáků se pohybuje mezi 147 – 152. Těší a zavazuje nás důvěra rodičů v naši školu. Před
několika lety bychom neuvažovali o rozšířených a zvelebených prostorách, o nových
učebnách, šatních prostorách, vybavení prostor v hale školy, modernizací tříd a jiné. Dalo by
se toho vyjmenovat ještě mnohem víc. Na prahu nového roku 2017 se opět chystáme na další
kroky v rámci zlepšení školního klimatu, aby se žáci mohli vzdělávat v moderní, klidné,
přátelské škole, s porozuměním a láskou učitelů a ostatních zaměstnanců. Škola bude
od 1. 2. 2016 realizovat projekt „Výzva 22“, a to po dobu dvou let.
Jestli dovolíte, malé osobní vyjádření.
Když sedím během dopoledne ve své kanceláři, slyším, jak škola žije. A to mě naplňuje
spokojeností. V jedné části školy se ze tříd ozývá zpívání, tam zase angličtina, z tělocvičny
slyším píšťalku, odpoledne žáci pracují v kroužcích, v dílničkách, cvičné kuchyňce a v
keramické dílně vyrábí krásné výrobky. V tomto období se nejmladší prvňáčci seznamují se
Slabikářem a celá škola žije předvánoční tématikou, připravuje se na nejkrásnější svátky roku,
na Vánoce. Žáci pracují naplno i v žákovském parlamentu, nachází k sobě cestu, učí se být
tolerantní, ohleduplní, laskaví, organizují své nápady, prožívají společně chvíle, předávají
svoje zkušenosti spolužákům. Učitelé společně se žáky se zapojují do různých aktivit, snaží se
vytvářet společně klidné školní zázemí, pilně se připravují na blížící se ukončení prvního
pololetí školního roku. Není právě toto ta pravá škola pro život?
Sám člověk nezmůže nic, nebo jen velmi málo. Chci na tomto místě poděkovat všem svým
kolegům za práci s dětmi, za nové myšlenky, ochotu pracovat v týmu, dělit se o své nápady a
nebát se nových věcí. Naším velkým cílem je zajistit vysokou kvalitu výuky a zároveň klidné
prostředí. Věřím, že se nám to podaří. Na stejném místě bych chtěla velmi poděkovat
starostovi obce a celému zastupitelstvu, rodičům a veřejnosti za podporu naší práce a za
důvěru.
Během 1. čtvrtletí žáci úspěšně reprezentovali naši školu
Dne 22. září se naši chlapci zúčastnili fotbalového turnaje škol ve Velkých Němčicích, který
skončil naším vítězstvím. V semifinále jsme porazili ZŠ Velké Němčice 4:2 a ve finále ZŠ
Vranovice 5:2. Nejlepším střelcem byl O. Slavík se čtyřmi brankami. Další přidali: žáci Erik
Grbavčic, Viktor Vašíček a Antonín Polák.
V pátek 30. září se naši žáci zúčastnili silničního běhu ve Velkých Němčicích. Nejlepší běžci
z 1. třídy: 1. místo - David Boháček, 2. místo - Sára Guldanová, 3. místo - Bárek Matyáš.
Nejlepší běžci z 2. třídy: 5. místo - Ryšavá Daniela, 6. místo - Antonín Kaňa, 8. místo Zuzana Rozkydalová. Nejlepší běžci ze 4. a 5. třídy: 3. místo - Jan Chalupný,
4. místo - Marie Chalupná.
Nejlepší běžci ze 4. a 5. třídy: 1. místo – Petr Rozkydal, 2. místo - Antonín Polák, 3. místo Mirek Mikáč. Nejlepší běžci z 8. a 9. třídy: 1. místo - Ondřej Slavík, 2. místo - Katarína Vedrová, 3. místo - Vojtěch Prokeš.

V sobotu 15. října se žák naší školy Ondřej Slavík zúčastnil mistrovství Moravy a Slezska v
krosu /přespolním běhu/, které se konalo ve Šternberku. Obsadil výborné 3. místo a vybojoval
si postup na mistrovství České republiky, které se konalo v sobotu 19. listopadu. Ondra si vedl výborně, obsadil 16. místo. Závod se konal v Praze.
Dne 11. 11. 2016 mladší chlapci skončili v okrskovém kole florbalu ve Velkých Pavlovicích
na 3. místě.
Dne 16. 11. 2016 žáci 1. st. reprezentovali školu v ZŠ Křepice ve šplhu – „Křepická veverka“
Dne 22. listopadu se naše starší děvčata zúčastnila okresního finále ve florbalu. Dívky si vedly výborně, obsadily krásné 2. místo. V době od 4. 10. 2016 do 30. 6. 2017 jsme nabídli rodičům realizaci pilotního projektu „Hodina pohybu navíc“ pod záštitou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. O projekt byl velký zájem. Výuka probíhá 1x týdně
v odpoledních hodinách. Zájemce z 1. – 3. ročníku vede Mgr. L. Šlancar v obou základních
školách. Cílem projektu je zvýšení motivace dětí k pohybovým aktivitám a to i mimo rámec
školní docházky a docházky do školní družiny a dále pak zkvalitňování pohybových dovedností dětí a žáků ve školních družinách, klubech a dalších volnočasových zařízeních. Hodina
kolektivních her probíhá zdarma.
V rámci výchovy ke zdraví od 12. 9. 2016 do 22. 11. 2016 bezproblémově proběhl pro žáky 2. a 3. ročníku plavecký výcvikový kurz v Hustopečích. Žáci ve škole připravili zajímavý
projekt „Ovocno-zeleninový den“ s ochutnávkou zdravé výživy a pokrmů. Děti ve školní družině měly také pěkně tuto akci připravenu. Od 22. 11. 2016 byla nabídnuta žákům tradiční
preventivní prohlídka u stomatologa v Šitbořicích.
V oblasti prospěšných prací žáci sbírali papír, pomerančovou kůru, kaštany a plastová víčka.
Z výtěžku sběru bylo zakoupeno odpočinkové vybavení do haly školy. V současné době se
žáci zapojili do projektu „Dobrý skutek za starý mobil“.
Škola také reprezentovala své dovednosti např. v místní lidové knihovně v Nikolčicích a to ve
dnech od 13. 9. do 4. 10. 2016. Pod vedením Mgr. A. Slavíkové byla pro veřejnost připravena
pěkná výstava výrobků z prázdninové keramické dílny Putování za uměním jižní Evropy.
V rámci podpory čtenářské a jazykové gramotnosti se i v letošním školním roce žáci
3. ročníku mohli těšit na pasování čtenářů. V obecní knihovně proběhlo ve čtvrtek 6. 10.
slavnostní pasování mečem. Paní knihovnice Naděžda Božková nikolčickým dětem předala v
upomínku knížku a průkaz čtenáře. Přečetla žákům 3. a 4. ročníku také první stránky z knížky
příběhů o dřevěném panáčkovi jménem Pinocchio. Na další příběhy se děti mohly těšit vždy
každé úterý od 17 hodin v místní knihovně v Nikolčicích. Tato knížka tak odstartovala
čtenářskou dílnu Podzimní čtení v knihovně. Děkuji tímto p. Naděždě Božkové za vstřícnost a
tradiční dobrou spolupráci se školou.
Pravidelně se zapojujeme do tradičního projektu „Celé Česko čte dětem“. Ve středu 16. 11.
k nám do školy zavítal tatínek žáka CH. Witpeerd, pan Frans Witpeerd, který žákům 1. stupně
přečetl v holandštině pohádku Jip en Janek a velmi pěkně jim povídal o holandské zemi. Také
jemu patří naše velké poděkování za spolupráci, pěkné čtení a povídání žákům. V závěru
měsíce září opět proběhl projekt „Evropský den jazyků“.
Během čtvrtletí žáci plnili přírodovědného Klokana, zúčastnili se školního a okrskového kola
naučné soutěže „Bible a my“, dále pak několika výukových programů a besed jako např. „Základy první pomoci“ pro 5. a 8. ročník v ZŠ Velké Němčice nebo „Zlepšení školního klimatu
ve třídě“. Žáci vyšších ročníků navštívili Brno s cílem seznámit se s jeho historií a památkami, Brněnský veletrh v rámci kariérního poradenství a jiné.
Dne 25. 10. 2016 žáci připravovali také projekt ke Dni státnosti. Sami si vybrali způsoby, jak
si připomenout vznik ČR. Členové parlamentu přednášeli školním rozhlasem pravidelné referáty k významným dnům ČR, ve třídách byly připraveny státní symboly, knihy a jiné.

Ke konci listopadu také žákovský parlament pozval do školy studenty ze SZaŠ Rajhrad, kteří
pro naše žáky a rodiče připravili předadventní, společné vyrábění krásných věnců, svícnů
apod. Akce se velmi líbila a těšíme se na další společné tvoření. Děkuji tímto studentům a p.
vychovatelkám z Rajhradu za velmi zdařilou akci a spolupráci. Poděkování patří i vychovatelkám školní družiny, které celou akci vedly.
Dne 18. 11. 2016 navštívili učitelé a provozní zaměstnanci ze ZŠ Lubné z Východočeského
kraje v rámci „Sdílení dobrých praxí“ naši školu. Děkuji provozním a pedagogickým zaměstnancům za pomoc při uskutečnění této akce. Dle pozdních reakcí se zaměstnancům ze ZŠ
Lubná u nás líbilo.
Poděkování patří také p. RNDr. St. Zhejbalovi za poskytnutí věcných darů pro žáky školy.
Jedná se o obrazy obce Diváky, které vlastnoručně namaloval. Obrazy škola vystavila v prostorách základní školy v Nikolčicích pro žáky, veřejnost a budoucí generaci. Děkujeme.
Vedení školy také děkuje ženám z babských hodů z Nikolčic za poskytnutí věcných darů škole a školce. Ženy věnovaly v tento adventní čas žákům a dětem vánoční stromečky včetně
osvětlení, které jim zpříjemní vstup do školy a školky. Moc děkujeme!
Než vás pozvu na předvánoční vystoupení, zmíním ještě velmi povedenou akci a tou bylo
„Rozsvěcení vánočního stromu“ ve spolupráci s obcí. Účast byla vysoká, kdy společně s obcí
pod vedením p. L. Rabovské tuto akci připravovali pedagogové mateřské školy a základní
školy. Před několika lety by nás nenapadlo, že tato akce bude mít takový úspěch. Pro nás je to
velkým potěšením. Děti to oceňují a odnáší si zážitky, které jim možná zůstanou jako vzpomínky v dospělosti na naši školu. Pokud se my dospělí na tomto můžeme podílet, dělejme to,
je to víc než si myslíme.
Chtěla bych ještě připomenout adventního vystoupení žáků naší školy na tradičním školním
vánočním jarmarku dne 15. 12. 2016 v ZŠ Nikolčice.
Přijměte od všech žáků a nás dospělých srdečné pozvání na tuto akci.
Na závěr přeji žákům a pedagogům klidné prožití vánočních prázdnin (23. 12. 2016 –
2. 1. 2017) a vám za všechny děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Nikolčice přeji spokojené
Vánoce a úspěšný nový rok 2017.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka ZŠ a MŠ Nikolčice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Sotva nám na dveře zaklepe Nový rok 2017, objeví se u našich domovů opět i koledníci
tříkráloví. Na svou pochůzku obcí se čtyři skupinky s vedoucími vypraví v sobotu 7. ledna
v čase odpoledním. Tříkrálová sbírka se stala v naší obci již tradicí, což je velmi dobře. Děkujeme Vám, kteří se ke sbírce připojujete a pomáháte lidem, kteří naši alespoň finanční výpomoc potřebují.
Děkuji také všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří bez ohledu na mnohdy nepříznivé počasí koledují s velkou opravdovostí a radostí. Koledníci jsou potěšeni, že u Vás mnohdy
nacházejí i trochu teplého čaje, ale především úsměvy na tváři. Nechť celý rok 2017 je naplněn pokojem a tříkrálovou zvěstí.
J. Slavík, koordinátor sbírky za obec Nikolčice

ŽIVÝ BETLÉM L. P. 2016
Několik malých herců a nadaných mladých hereček nejen z naší vísky připravilo tradiční
vánoční pásmo, které nám může napomoci k nastartování atmosféry Štědrého dne. Můžeme
si zazpívat koledy, pozdravit se s našimi sousedy a odnést si do svých domovů světlo dovezené až z Betléma.
Stačí, když přijdeme na Štědrý den v 10.00 do katolického kostela, kam v průvodu dojdou
starobylé postavičky od kostela evangelického (možno jít i s průvodem). Děti, které nenacvičovaly představení, mohou také prohrábnout šatník babiček či dědečků a připojit se k nám v
tomto přestrojení.
A. Slavíková a děti ZŠ

PRO ZAHRÁDKÁŘE
Vánoční kaktus (Schlumbergera,
starší název Zygocactus truncatus). Předkové vánočních kaktusů (tedy těch šlechtěných, o kterých je řeč) pocházejí z deštných
lesů, kde rostou vysoko v korunách stromů.
Ve svém přirozeném prostředí jsou rostliny
zvyklé na střídání ročních období, a podle
něj také řídí dobu svého květenství. Střídání
chladných období s malým množstvím zálivky a teplých s bohatou zálivkou je tak
klíčem k úspěchu. Postupným křížením
vznikly kultivary nejrůznějších barev, které
se běžně objevují v nabídkách zahradnictví.

Vánoční kaktus nesnáší dobře slunce a přílišné světlo, takže se mu bude dařit
spíše v polostínu. Zaléváme umírněně vždy,
když substrát vánočního kaktusu úplně vyschne. V době květů je to cca 1x za 5-7 dní,
v klidovém období 1x za 14 dní. Vánoční
kaktus vyžaduje lehčí zeminu s přídavkem
písku, ale vyhovuje mu i běžný substrát pro
kaktusy. Mladé rostliny přesazujeme každé
jaro, ty starší pouze tehdy, začnou-li kořeny
prorůstat odtokovými otvory v květináči.
Základem úspěšného kvetení vánočního
kaktusu je tzv. klidové období. Trvá od září
do poloviny listopadu a během této doby je
třeba rostlině zajistit teplotu mezi 14-18°C.
Zálivku silně omezíme, zato rostlinu bohatě
rosíme.
Jakmile vánoční kaktus nasadí růžová poupata, můžeme ho přenést třeba do
obýváku. Postavíme ho na parapet a až do
odkvětu s ním neotáčíme ani ho nepřemisťujeme, hrozí opadávání poupat.

Někdy se stává, že poupata vánočního kaktusu začnou opadávat ještě předtím
než rozkvetou. Na vině je téměř jistě příliš
nízká vlhkost vzduchu. Květináč proto postavíme na misku s vlhkými oblázky a rosíme častěji. Po odkvětu umístíme rostlinu
zpět na chladnější stanoviště. Od dubna do
září také nezapomeneme na pravidelné přihnojování hnojivem pro kaktusy.
Letnění velmi prospívá bohaté násadě poupat. Vánoční kaktus umístíme na polostínu na zahradu nebo balkon od června
do září. Pozor dáváme na výskyt přízemních mrazíků a při déletrvajícím období
dešťů ho raději přeneseme zpět do bytu, aby
nedošlo k uhnívání rostliny.
Vánoční kaktus můžeme množit řízkováním kdykoli během roku. Odlamujeme
články, u kterých jsou již patrné drobné kořínky (obvykle 2-3 článek od konce větvičky). Řízky sázíme do vlhké písčité zeminy a
střídmě zaléváme. Zakořeňování můžeme
urychlit umístěním květináče do plastového
sáčku nebo pod celofán. V takovém případě
ale nezapomeneme na pravidelné větrání.
Od druhého roku života můžeme mladým
rostlinkám naordinovat klidovou periodu a
přimět je ke kvetení.
Jaký je rozdíl mezi vánočním a velikonočním kaktusem? Mnoho lidí je považují za stejný druh, pouze v rozdílných odrůdách; jsou to ale skutečně dva různé druhy
kaktusů, přestože se podobají listy, tvarem i
květy. České jméno dostaly podle toho, kdy
vykvétají. Obě rostliny opravdu řadíme mezi kaktusy, i když připomínají sukulenty, jejich nároky na pěstování se ovšem od klasických kaktusů liší. Velikonoční kaktus
(rod Hatiora, dříve Rhipsalidopsis) se od
vánočního liší tvarem článků, které nemají
špičky, ale jsou měkké a okrouhlé, dále
květy, které postrádají patra, a nakonec i
korunou, jež je spíše nálevkovitá či zvonkovitá. Podmínky pro pěstování jsou podobné jako u vánočního kaktusu.
Zdroj: www.zahradkar.cz
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MYSLIVCI V NIKOLČICÍCH
Vážení spoluobčané, blíží se závěr letošního roku a před námi, myslivci i závěr
hlavní lovecké sezony, a to jak pro zvěř spárkatou, tak i drobnou. Letošní rok byl
z pohledu stavů zvěře velmi nadějný, plán lovu se nám podařilo splnit již do za‐
čátku prosince a dopřát tak zvěři v období Vánoc klid. Časté rušení jí v zimě ne‐
prospívá, přichází o tukové zásoby, stresuje se, což má za následek nejen zvý‐
šené riziko úhynu, ale také růst škod na kulturních plodinách. Budeme tedy po‐
kračovat pouze v přikrmování, s kterým jsme začali již v podzimních měsících a
využívat případných sněhových nadílek k obeznání zvěře na obnovách.
Další rok bude brzy za námi, tak mi dovolte, abych poděkoval členům Honeb‐
ního společenstva za vstřícnost, myslivcům MS Nikolčice za celoroční obětavou
práci v honitbě a popřál jim i Vám všem z Nikolčic klidné prožití Vánoc a do
nadcházejícího roku mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a spoustu krásných zá‐
žitků v přírodě.
myslivecký hospodář

Z ADVENTNÍ DÍLNY

Oblastní charita Břeclav
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je pomoc lidem, kteří si sami pomoci nemohou a podporují samostatnost těch, kteří si
pomoci neumějí. Organizace založená v roce 1992 vyvíjí svoji činnost především v oblasti
sociální a zdravotní péče či humanitární pomoci. Kolektiv charitních pracovníků naplňuje
celkem sedm projektů.
Charitní ošetřovatelská služba zajišťuje kvalitní zdravotní péči v domácím prostředí prostřednictvím profesionálních zdravotních sester s dlouhodobou praxí. Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami a je poskytována na základě ordinace praktického, nebo ošetřujícího lékaře při ukončení hospitalizace. Kromě provádění zdravotních úkonů jako aplikace injekcí a
inzulínu, odběru krve, měření krevního talku, ošetřování ran, pohybové léčby, kondičního
cvičení či další pomoci jsou klientům zapůjčovány i zdravotnické pomůcky pro zkvalitnění
péče v domácím prostředí. Od roku 2016 Charitní ošetřovatelská služba provozuje i Mobilní
hospic sv. Martina poskytující domácí hospicovou péči nevyléčitelně nemocným pacientům
v posledních měsících života.
Charitní pečovatelskou službu zajišťuje tým zkušených pečovatelek a tato služba je podporou či pomocí lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci, zdravotního
postižení, popřípadě jsou v obtížné sociální situaci. Jde o podporu klientů v náročných životních situací spojených se stářím, samotou, nemocí tak, aby mohli zůstat a důstojně žít ve svém
domácím prostředí. Pečovatelská služba je služba terénní, poskytovaná v domácím prostředí
na základě písemní smlouvy, za úhradu dle platného ceníku úkonů.
Nízkoprahové denní centrum pomáhá těm lidem, kteří ztratili přístřeší a sami nedokáží řešit
svoji tíživou životní situaci. Nabízí sociální poradenství (hledání ubytování, zaměstnání, dluhová problematika, pomoc s tvorbou osobních dokladů) a hygienický servis, službu šatníku či
limitovaný pobyt v denní místnosti.
Azylový dům Břeclav a Domov sv. Agáty jsou charitní azylová zařízení. První poskytuje
pobytovou službu pro muže a ženy, kteří se ocitli v obtížné životní situaci spojené se ztrátou
bydlení. Sociální pracovníci kromě ubytování opět nabízí sociální poradenství a integraci do
společnosti. Domov sv. Agáty od svého založení v roce 2002 poskytl pomoc více než tisíci
maminkách a dětmi do 18 let. Velmi potřebná sociální služba je zaměřena na individuální
práci s ženami, na pomoc při vedení a hospodaření domácnosti. Střechu nad hlavou, podporu
při zvládání obtížných životních, sociálních situací a pomoc při znovu se začleňování do běžného života poskytuje domovi i pro těhotné ženy či pro ženy, které se staly obětmi domácího
násilí. Domov začínal se třemi ubytovacími jednotkami a jedním krizovým pokojem. Dnes
nabízí opravený objekt na Komenského ulici v Poštorné 13 bytových jednotek (celkově 40 lůžek), včetně bytu pro vozíčkáře a dvou bytů pro pobyt rodiče s více dětmi. Od roku 2015 domov umožňuje i pobyt rodiče-tatínka s dětmi, což nebývá v zařízeních tohoto druhu běžné.
Kontaktní centrum s terénním programem poskytuje služby, které předcházejí nebo zmírňují sociální vyloučení z důvodu užívání návykových látek. Program snižuje především rizika
přenosu infekčních chorob, a to nejen mezi samotnými uživateli drog, ale také širokou veřejností. Zajišťuje likvidaci použitých injekčních stříkaček, dále nabízí konzultace – poradenství
pro rodiče a osoby blízké, besedy a aktivity primární prevence pro školská zařízení i širokou
veřejnost.
Dobrovolnické centrum sdružuje lidi dobré vůle, kteří ve svém volnu pomáhají při projektech Charity, a to bez nároku na finanční odměnu.

_________________________________ INZERCE ________________________________

Hledám ke koupi rodinný dům
v Nikolčicích a okolí,
může být i k rekonstrukci.
Tel. 723981859

Nikolčický časopis vydává čtvrtletně Obecní úřad Nikolčice. Redakce: ing. Petr Horák, Jitka Jelínková, Jiří Vacenovský. Toto číslo vyšlo 15. 12. 2016. Pro občany zdarma.

