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Vážení spoluobčané,

Slunce se nám posunulo do znamení Berana a to znamená, že tady máme
zase jaro. I když teploty a počasí tomu moc neodpovídají (teď zrovna sněží), příroda už ukazuje své krásy. Sněženky, bledule a krokusy pomalu odkvétají a kočičky už čekají, až si včely přiletí pro první pyl. I spousta z nás už netrpělivě obchází záhony a těší se, až bude moci sadit přísadu. Zima bez sněhu nás sice po
loňském suchu moc nepotěšila, ale únorové a březnové srážky dávají naději, že
nám stromy a vinohrady neuschnou. Pracovníci obce už začali uklízet nánosy
písku na místních komunikacích a prostranstvích. Chtěl bych proto i Vás požádat o jarní úklid okolo svých domů, abychom měli naši vesnici na velikonoce
aspoň z větší části uklizenou.
Přeji Vám klidné prožití Velikonočních svátků a hodně energie do dalších
dnů.
Jiří Vacenovský
starosta obce

UPOZORNĚNÍ !!!
Dovolte mi, abych na tomto místě připomenul, co všechno se může vyhodit
do hnědého kontejneru na bioodpad. Jsou to odpady rostlinného původu, jako
tráva, listí, drobné větve, zbytky ovoce a zeleniny z kuchyně nebo třeba zbytky
rostlin ze zahrádek. Zcela jistě tam ale nepatří plasty či PET lahve a už vůbec ne staré kůže a vnitřnosti z králíků a drůbeže. Toto všechno bylo při minulém svozu v těchto kontejnerech nalezeno. Dávejme prosím pozor, co do těchto nádob odkládáme a nebojme se v dobrém upozornit třeba souseda na případnou chybu.
V letošním roce bude počet těchto nádob navýšen, tak aby byla pokryta celá
vesnice.
Jiří Vacenovský
starosta obce

ZVÝŠENÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Od mnohých z Vás slyším stesky a nadávky na zdražení poplatku za komunální odpad. Věřte, že ani mně netěší, že jsme museli k tomuto nepopulárnímu
kroku přistoupit. Pravda je ale taková, že platby, které obec dostává za tříděný
odpad od svozových firem, nepokrývají náklady na svoz TKO, a tak obec dlouhodobě svoz komunálního odpadu dotuje z veřejných prostředků. Proto byl po
propočítání výnosů a nákladů poplatek za odpady navýšen o padesát korun na
osobu za rok.
V reakci na toto zvýšení jsem dokonce slyšel i názor, že „když se zdražily
popelnice, přestávám třídit papír a plasty“. Myslím, že je každému rozumnému
člověku jasné, že tímto „řešením“ nepomůže dotyčný ani obci, ani sobě. Naopak, sníží se nám platby za tříděný odpad a opět se budou navyšovat poplatky.
Cestou ke snižování poplatků za TKO je spíš cesta opačná. Důsledněji třídit odpad a do popelnice dávat skutečně jen to, co tam patří. Z podkladů, které nám
dává fy. Hantály od ledna k dispozici vyplývá, že jsou mezi námi vícečlenné rodiny, které naplní 120-ti litrovou popelnici jednou za měsíc a při svozu tříděného odpadu mají před domem hromadu pytlů, ale taky rodiny, kde dva lidé naplní
dvakrát měsíčně 240-ti litrovou popelnici a vytříděného odpadu mají minimum.
Určitě se touto věcí budeme zabývat a hledat východisko, jak těm kteří odpad
třídí kvalitně, nějakou korunu ušetřit.
Jiří Vacenovský
Starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Od začátku roku 2016 působí opětovně na území mikroregionu Hustopečsko internetová televize TV REGION. Lze tak sledovat obrazem a slovem kulturní dění i v naší obci, seznamovat se se zajímavými osobnostmi, vinařstvími,
zajímavými místy apod. K tomu účelu můžete navštívit:
WEB
www.tv-region.cz
FACEBOOK
https://www.facebook.com/televize.region
YOUTUBE
https://www.youtube.com/user/CHANNELTVREGION

Místní poplatky
Rádi bychom upozornili občany, na novou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015
o místních poplatcích, která je účinná od 1.1.2016. Změnila se sazba poplatku, a to ze
450 Kč na 500 Kč z důvodu zvýšení nákladů na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dále se změnila
sazba poplatku ze psa a to z částky 40 Kč za psa prvního na částku 100 Kč. Za psa
druhého a dalšího se místo 50 Kč platí 150 Kč a to z důvodu zakoupení košů na psí
exkrementy. Velmi důležitá je změna data splatnosti poplatků. Oba tyto poplatky jsou
splatné do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Důrazně upozorňujeme občany,
aby dodrželi datum splatnosti poplatku, neboť po tomto datu se poplatek za odpady
zvyšuje každý měsíc o 100 Kč. Může se tedy stát, že poplatník, který do konce roku
nezaplatí poplatek za odpady, bude mít vůči obci závazek ve výši 1300 Kč místo původních 500 Kč. Závěrem bychom chtěli velice poděkovat všem občanům, kteří třídí
separovaný odpad. Jen díky usilovnému třídění předejdeme zdražování poplatku za
odpady do budoucna.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání
Kubík Nasadil se narodil dne 30.12.2015,
č. p. 177
rodičům k narození děťátka srdečně gratulujeme.

Pokud máte zájem, aby narození Vašeho děťátka, Vaše životní jubileum
či oznámení o
úmrtí blízkého
člověka
bylo
oznámeno v Nikolčickém časopise, je potřeba na obecním úřadu podepsat souhlas se zveřejněním osobních údajů.

Statistika k 31.12.2015
Celkový počet občanů: 765

z toho mužů: 409

z toho žen: 356

Věkové složení

Věkové rozmezí

celkový počet

muži

ženy

do 20 let

169

88

81

21 ‐ 65 let

472

253

219

66 ‐ 80 let

107

64

43

inad 81 let

17

4

13

Změny v průběhu roku

druh změny

celkový počet

narození

muži

ženy

4

3

1

úmrtí

12

8

4

odstěhování

30

11

19

přistěhování

17

8

9

Věk nejstaršího občana: 88 let
Věk nejstarší občanky: 94 let

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V NIKOLČICÍCH
Vážení rodiče, přátelé školy
několik týdnů je již v plném proudu druhé pololetí šk.r. 2015/2016. První pololetí bylo
uzavřeno 28. ledna 2016. Žáci v tento den obdrželi výpisy z vysvědčení a zakončili pololetí
29.1. jednodenními prázdninami. Školní vzdělávací program „Sportem za kvalitou výuky“ byl
ověřován a naplňován během pololetí bez problémů. Součástí programu byly i naučné soutěže, olympiády, sportovní soutěže a jiné aktivity školy, kterých se žáci pravidelně zúčastňovali.
Dne 20. ledna 2016 se naše starší dívky zúčastnily krajského finále ve florbalu. Tohoto
turnaje, který byl sehrán ve Slavkově, se zúčastnilo celkem osm družstev. Jednalo se o školy,
které byly vítězné v každém okrese Jihomoravského kraje. Naše děvčata dosáhla vynikajícího
úspěchu, když v této konkurenci získala 3. místo. Jedná se o nejlepší výsledek školy v tomto
sportu. Dne 29.1.2016 proběhlo v Ostravě Halové mistrovství Moravy a Slezska v atletice
žáků. Účastnili se ho i žáci z naší školy. Výborného výsledku dosáhli O. Slavík (8.tř) a D.
Strouhalová (9.tř).
V rámci výchovy ke zdraví škola v měsíci lednu pořádala pro žáky 1. stupně lyžařský
výcvikový kurz v Němčičkách. Sportovní aktivity vrcholily projektem " Bruslí celá škola“ a
to ve dnech 2. 2. – 3. 2. 2016 v Dambořicích. Následující den 4.2.2016 pořádala škola tradiční
Nikolčickou laťku. Vítězové naší školu reprezentovali v Hustopečském skákání dne 5.2.2016
a v Brněnské laťce dne 10.2.2016. V Hustopečské laťce ve svých kategoriích zvítězil žák V.
Prokeš – ml. žáci 148 cm. Vojtěch Prokeš se současně se stal přeborníkem kraje a okresu ve
skoku vysokém. Výborné výsledky dosáhla i D. Strouhalová – 152 cm, P. Filípek – 163 cm,
P. Rujzlová – 135 cm, M. Chalupný – 157 cm. Všichni žáci si vytvořili osobní rekordy. Na
čtvrtém místě skončila G. Svobodová – 140 cm, šesté místo získala K. Zelinková – 110 cm
/obě v osobních rekordech/, sedmý skončil M. Grbavčic – 150 cm. Brněnská laťka, která se
konala v brněnském nákupním středisku Olympia, byla pro naši školu také velmi úspěšná.
Žák V. Prokeš skončil v kategorii ml. žáků na druhém místě, v kategorii st. žactva byla D.
Strouhalová pátá a P. Filípek šestý.
První týden v lednu se na chvíli vrátili do školních lavic i místní senioři, kteří se dopoledne přišli podívat na své nejmenší do mateřské školy a poté navštívili zdejší školu. Šikovné
žačky„kuchtičky“ pod vedením Mgr. K. Charvátové pro seniory připravily bohaté pochutiny.
Dne 5. 2. 2016 žáci deváté třídy pozvali své spolužáky na tradiční „Plesování
s devítkou“. Slavnostně vystrojeni žáci pořádali ples ve společenském duchu v příjemné atmosféře. Deváťáci moc děkují všem rodičům za poskytnutí věcných maličkostí.
Zápis dětí do 1. ročníku se konal ve dnech 3. 2. a 4. 2. 2016. K Zápisu se dostavilo 15
předškoláků. Pro předškoláky nebyla návštěva ve škole neznámou. Děti prožily již dopolední
školičku tzv. „Školu nanečisto“ pod vedením Bc.H. Pokorné dne 21. 1. 2016.
Děkujeme hasičům z Hustopečí, kteří připravili pro žáky 2. a 6. ročníku zajímavý výukový program v rámci projektu Hasík. Poděkování patří také p. Petru Strouhalovi a p. Martinu
Rabovskému za přípravu výukových programů pro žáky školy. P. Petr Mahovský s žáky cestoval po Islandu a p. M.Rabovský předvedl žákům netradiční hudební nástroje.
V úterý 16. února se naši žáci zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády, které se
konalo v Břeclavi. Na výborném třetím místě skončil žák R. Böhm. Pěkné umístění dosáhla i
L. Rabovská a P. Rujzlová. V úterý 8. 3.2016 se naši chlapci zúčastnili okrskového finále v

košíkové. Turnaj se uskutečnil ve Velkých Němčicích. Chlapci z druhého místa postoupili do
okresního finále ve Valticích, které se konalo ve čtvrtek 10. 3.2016 . Školu reprezentovali žáci
: P. Filípek, M. Chalupný, F. Rabovský, T. Lengál, R. Lengál, M. Grbavčic, J. Gracl. Žáci se
umístili na krásném třetím místě.
Žáci v předmětu Technické práce pod vedením p. učitele Mgr. J. Homoly navštívili
v lednu zámečnictví p. V. Kosiny. Ukázka práce v zámečnictví byla pro žáky velkým přínosem. Vedení školy děkuje p. R. Zelinkovi za možnost návštěvy v prostorách Pramosu a p. V.
Kosinovi za příkladnou exkurzi. Poděkování patří i p. F. Furchovi, který umožnil v únoru žákům zhlédnout celý pracovní postup při výrobě kytary v jeho provozovně ve Velkých Němčicích. V měsíci květnu žáci v ekologii plánují exkurzi do Boleradic a návštěvu čističky odpadních vod. V rámci projektu EURONET 50/50 dne 22. 3. 2016 navštíví 11 pozvaných žáků
ekologie VIDA centrum v Brně.
Co připravujeme na další období?
 17. 3. 2016 – účast žáků v soutěži „Piškvorky“ v ZŠ Křepice
 19. 3. – 24. 3. 2016 – LVK pro žáky 2. St. / České Petrovice ve spolupráci se ZŠ Hustopeče
 18. 3. – Mezinárodní matematickou soutěž „Klokan, Cvrček“
 Duben – dopravní výchovu ve
třídách, tradiční Nikolčickou lyru, okrskové kolo ve vybíjené,
Den otevřených dveří pro rodiče
žáků 5. roč. z Křepic.
 Dne 19. 4. 2016 zveme rodiče
na konzultační hodiny. Dne 24.
4. – 29. 4. 2016 odjede asi 33
žáků na sportovně zaměřenou
školu v přírodě do Jeseníků do
Ludvíkova.
 V květnu oslavíme Den matek.
Dne 18. 5. škola nabídne žákům
tématický zájezd do polské
Osvětimi. V závěru května se
zúčastní žáci dalšího mezinárodního měření sil v atletice, házené a kopané. Nikolčické hry –
jsou vyhlášeny na dny 27. 5. –
28. 5. 2016. Srdečně zveme
všechny příznivce sportu, rodiče, bývalé žákay a přátele školy.
 Než se nadějeme, školní rok
2015/2016 ukončíme v červnu
tradičními školními výlety.
 Od 1. 7. – 22. 7. 2016 škola nabídne žákům příměstský tábor se zaměřením na rukodělné
práce, turistiku a jiné. Přesné informace obdrží žáci ve škole.

Závěrem bych chtěla poděkovat obci Nikolčice za realizaci renovace šatních prostor.
Prostory šaten se tak zmodernizovaly, plánovitá změna je pro žáky změnou velmi přínosnou.
O jarních prázdninách byla dokončena i poslední rekonstrukce osvětlení ve třídách.
V současné době očekáváme dovoz výškově nastavitelného nábytku (nové lavice a židle) do
dvou tříd. Děkuji také obci Diváky, že zajistila naší paní kuchařce dovybavení místní školní
kuchyně z důvodu zvýšeného počtu cizích strávníků.
Konec měsíce března uzavřeme velikonočními svátky. Nezapomeňme na volné dny pro
žáky – velikonoční prázdniny a to ve dnech 24. 3. – 25. 3. 2016. Ve škole se opět sejdeme
v úterý 29. 3. 2016.
Děkuji všem rodičům a přátelům školy za vstřícnou spolupráci během 1. pol. šk. roku
a dovolte mi tímto vám všem popřát pokojné prožití nejkrásnějších svátků jara – svátků velikonočních.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy

Zápis do 1.třídy

Masopust ve školní družině

Plesování s devítkou: 5. 2. 2016

Nikolčická laťka: 4. 2. 2016

Beseda o Islandu: 17. 2. 2016

Přemyslovští králové: 9. 3. 2016

VOLBA BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ NA ZŠ NIKOLČICE
Před rozhodnutím, na jakou střední školu či na který učební obor jít, stojí v těchto dnech
22 vycházejících deváťáků a 1 žák z 8. třídy. Základem správného výběru školy je vždy dostatek informací. V dnešní době je tím základním zdrojem samozřejmě internet, kde se prezentují jednotlivé střední školy na svých webových stránkách.
Stěžejní otázkou při výběru školy je, jestli má dítě jít na školu s maturitou, nebo se spíš
vyučit nějakému řemeslu. Tady záleží samozřejmě především na dosahovaném prospěchu v
posledních 2 ročnících základní školní docházky. Snadno je možno zjistit, jaké šance má dítě
pro přijetí, zda přijímá ta která střední škola bez přijímacích zkoušek, jaký průměr uchazeč
musí mít, jestli škola vypisuje přijímací zkoušky....
To vše bylo možno získávat také na dni otevřených dveří, cenné jsou informace od starších studentů, od absolventů středních škol.
Žáci 9. třídy měli možnost prostřednictvím exkurze na brněnském výstavišti přímo hovořit se zástupci jednotlivých škol i s jejich studenty. Osmáci již s předstihem jednoho roku
měli možnost podniknout exkurzi do brněnské Olympie, kde zhlédli expozici 34 středních
odborných škol Jihomoravského kraje.
Konečně přišel na řadu Atlas školství, kde jsou prezentovány všechny střední školy a
střední odborná učiliště našeho kraje. Kam přesně – na které školy podávají naši vycházející
žáci své dvě přihlášky? To až v příštím čísle Nikolčického zpravodaje.
Nyní pro zajímavost uvedeme pouze zvolené studijní či učební obory:
Mechanik, opravář motorových vozidel
Pedagogické lyceum
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Stavebnictví
Veřejnosprávní činnost
Cestovní ruch
Kuchařské práce
Umění a design
Truhlář
Elektrikář – silnoproud
Kuchař, číšník
Gymnázium
Ekonomika a podnikání
Mechanik elektrikář
Obráběč kovů
S přáním přijetí na zvolenou střední školu či střední odborné učiliště
Mgr. Jan Homola, výchovný poradce

MATEŘSKÁ ŠKOLA V DIVÁKÁCH A V NIKOLČICÍCH
Aktivity MŠ Nikolčice
Děti naší mateřské školy se ve 2. pol. zúčastnily mnoha akcí. Po Vánocích předškoláci
navštívili ZŠ. Byla pro ně přichystána 21. 1. Škola nanečisto (práce na PC – Škoda hrou, výukový program Martinkova zvířátka, pohybové hry v tělocvičně, grafomotorická a předmatematická cvičení, Hv + Vv činnost, environmentální tématika,…). Na závěr děti obdržely vysvědčení a drobné dárky. Tříkrálové koledování 14. 1. pro starší spoluobčany se již stalo tradicí – děti v MŠ předvedly kulturní program a potom se všichni pozvaní přesunuli do školy.
Přihlásili jsme se do dvou projektů – Individualizace vzdělávání a Školní zahrady pro
dobré klima – polytechnická výchova v MŠ, které byly bohužel zrušeny. Chtěli bychom ve
spolupráci s rodiči začít s projektem zahrada k ekologické a environmentální výchově v MŠ.
Poslední jmenovaný projekt nám měl s realizací výrazně pomoci.
V rámci Výchovy ke zdraví – proběhl 4. – 8. 1. 2016 lyžařský kurz pro1. st. a MŠ, počet
dětí z MŠ Nik 3, Div 4. Duben měsíc bezpečnosti plníme dopravní výchovou s akcemi – beseda s hasiči, Týden s barvami semaforu,
navštívíme dopravní hřiště v Hustopečích.
Nejen těmito akcemi, ale i vycházkami a pobytem na čerstvém vzduchu vedeme děti
k přiměřenému oblékání a tím i k otužování.
Opět apeluji na rodiče, aby měly děti možnost volby v oděvech – ráno je zima, ale na
vycházce již příjemně… Zpocené dítě
ofoukne a ono je vystaveno nachlazení.
V rámci environmentální výchovy nás
čekají akce ke Dni s lesy – polodenní vycházka do lesa, Dni Země + Tvořivý Ekoměsíc, 1. 4. děti navštíví Trkmanku ve Velkých
Bílovicích – ekocentrum s výchovným programem Včelí království. Prosíme rodiče, aby nadále sbírali se svými dětmi pomerančovou kůru a PET víčka pro Filipa, a aby se zapojili do
sběru papíru. Těm, kteří pilně nosí, velice děkujeme za podporu.
Na březen, Měsíc knihy, máme nachystáno několik akcí. Nadále pokračujeme v celoročním osvědčeném projektu Celé Česko čte dětem. V květnu nás čeká vystoupení ke Dni matek
v kulturním domě, výlet dětí do ZOO v Brně, screeningové vyšetření zraku, koncert ZUŠ
v Boleradicích. V červnu Oslava MDD v MŠ s karnevalem, táborák na rozloučení, výchovný
koncert 22. 6. p. Míchala, výměnný pobyt dětí s MŠ Diváky, návštěva 1. třídy, oslava předškoláku – „Rozloučení se školkou“.
V zájmové činnosti se děti s rodiči 1x týdně scházejí ve škole v edukačně stimulačním
kroužku Předškoláček.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří MŠ pomáhají, sponzorují a i jinak podporují.
Zapsala Bc. Hana Pokorná

ŠKOLNÍ DRUŽINA V NIKOLČICÍCH
Děti ve
školní družině rády navštěvují
školní knihovnu,
kde si mohou vybrat z mnoha nových knih. Také
chodíme do nové
kuchyňky, kde už
jsme společně
připravovali
ovocný salát a na
Vánoce jsme pekli
vanilkové rohlíčky a linecké cukroví. Děti si vždy
dobře pochutnají.
V měsíci
únoru proběhla
akce Masopustní
veselí, která trvala čtyři dny. Nejprve jsme si s dětmi o této tradici povídali, připomněli jsme

si říkadla týkající se Masopustu.
Děti si přinesly masky z domova.
Další den jsme si vyzdobili třídu.
Poslední den jsme si zorganizovali
tradiční masopustní karneval a průvod masek po škole, který si děti
hodně užily a pořádně se vyřádily.
Zahráli jsme si také různé hry a
společně jsme se veselili.
Ilona Honzíková, vychovatelka ŠD

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
V sobotu 9.ledna 2016 proběhla v naší obci již tradiční Tříkrálová sbírka. Po vesnici putovaly čtyři skupinky koledníků. V Nikolčicích se celkem vybralo 20 149 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

PRO ZAHRÁDKÁŘE
Akát. Tento obecně známý strom
pochází ze Severní Ameriky. Bývá to vysoký strom, s lichozpeřenými listy a hrozny
aromatických bílých květů. Je to medonosná rostlina, vyjma nektaru je však celá jedovatá. Na jaře raší pupeny akátu mezi posledními dřevinami, na podzim opadává
mezi prvními.
V evropských podmínkách jde o
invazní druh. Do Evropy byl poprvé dovezen přibližně v roce 1601 francouzským botanikem Jeanem Robinem, po němž dostaly
akáty své rodové jméno (Robinia pseudoacacia – Trnovník akát).
Koncem devatenáctého století se
začal hojně vysazovat v evropských zemích
pro zakrytí písčitých a skalnatých ploch,
odkud rychle vytlačil původní, mnohdy
velmi cennou vegetaci. Pro jeho obrovskou
vitalitu a silné zmlazování je současné úsilí
o jeho odstranění ze stanovišť velmi obtížné.
Trnovník akát má toxické účinky na
rostliny ve svém okolí. Jeho kořeny vylučují do půdy v konkurenčním boji proti okolním rostlinám toxické látky (tzv.
alelopatie). V jeho sousedství se nedaří
žádné jiné přirozeně u nás rostoucí rostlině
ani dřevině s výjimkou bezu černého, se
kterým tvoří neproniknutelné porosty, často
doplněné vlaštovičníkem větším.
Pro zahrádkáře je významné to, že
se akát pěstuje v mnoha vyšlechtěných kultivarech jako okrasná dřevina. K tomu se
využívají především kultivary s kulovitou
korunou, nízkým kmenem a s květenstvími
v různých odstínech růžové až fialové barvy.
Kromě „našeho“ akátu je známo asi
20 druhů trnovníků, z nichž byly některé
použity ke křížení. Populární je např. hybrid Robinia × margaretta "Pink Cascade"
CASQUE ROUGE. Jedná se o křížence
akátů Robinia hispida var. kelsey a Robinia
pseudoacacia. Po jednom zdědil velikost
květů, po druhém jejich barvu. Francouzsky
znějící jméno kultivaru Casque Rouge na-

bízí pravou podívanou – sytě růžové až nachově purpurové motýlovité květy uspořádané do hustých hroznů, dlouhých 15-20
cm. Poprvé vykvétá v polovině jara a v létě
někdy sám remontuje (tu a tam udělá pár
menších květů).
Z dalších druhů trnovníku je oblíbený Trnovník chloupkatý (Robinia hispida
var. rosea). Jeho větve jsou opravdu posety
měkkými, purpurově zbarvenými chloupky
a po letech se na jeho kmeni objevují drobné, neostré trny. Motýlovité květy růžové
barvy jsou uspořádány v typických hroz-

nech, které jsou oproti běžnému akátu kratší
a je jich více. Kvetou od konce jara do prvních veder v červnu až červenci. V horkém
létě vykvétají v různé síle znovu na přelomu července a srpna, je-li ale léto chladné,
může nakvétat celé léto. Druhému, bohatšímu kvetení lze dopomoci zakrácením nových větviček na cca polovinu v červenci.
Tento akát kvete na nových výhonech, které
přirůstají celý rok, takže si bude myslet, že
je opět čas kvetení.
Listy jsou lichozpeřené, středně zelené, složené z téměř kulatých lístků, větších než u běžného akátu. Strom je vždy
hojně olistěn a nové listy přirůstají celou
sezónu, takže rostlina má neustále čerstvě
zelenou image.
Zdroj: www.zahradkar.cz

15. března 2016

P. H.

_________________________________ INZERCE ________________________________

PŘEHLED KULTURNÍHO DĚNÍ V OBCI

Duben
24. 4. 2016 ........................................................Setkání seniorů
Květen
21. 5. 2016 ......................................................... Májová zábava
Červen
3. 6. 2016 ................................................................. Dětský den
18. 6. 2016 ............................................................ Babské hody
Červenec
23. – 24. 7. 2016 ................................................Jakubské hody
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VÝSTAVA VÍN 2016
Dne 20. 2. 2016 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 362 vzorků vín od 162 vinařů z Nikolčic, tak i od vinařů z jiných
obcí. Nabídka a úroveň vystavovaných vzorků vín byla velmi dobrá a velká část přítomných
využila možnosti ochutnat zvěřinové speciality, které zajišťují členové Myslivecké společnosti Nikolčice.
Návštěvnost letos asi byla jedna z nejvyšších 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.
Z výsledků výstavy uvádím šampióny:
Vína ročníku 2015:
J.+L. Kučera, Hrušovany nad Jevišovkou
Chardonnay p. s.
Radek Sedláček, Kurdějov
Portugal modrý
Vína starších ročníků
Josef Strouhal, Nikolčice 30
Zweigeltrebe 2014
Vína domácích vinařů – kolekce:
1. místo – Jiří Dostál
2. místo – Jelínkovi-Rabovský
3. místo – Vinařství Prchal

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.
Ing. Jiří Hrabec

VÝSTAVA VÍN 2016
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