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Vážení spoluobčané,
po mírné zimě pomalu přicházejí dny, kdy se nám ohlašuje jaro. Zatím je
hodně aprílové, ale kvítky sněženek, bledulí a krokusů nás ujišťují, že jaro je
opravdu tady. Nastává tedy čas úklidu po zimě. Mnozí z nás již mají tuto činnost
kolem svých domů hotovou a jak jste si jistě všimli, ani zaměstnanci obce
nejsou s těmito pracemi pozadu. Každý den, pokud zrovna neprší, vyjíždí zametací stroj, aby očistil chodníky a silnice od zbytků posypového materiálu. Pokud
parkujete svými vozidly na místních komunikacích a najdete za stěračem lístek
s žádostí o přeparkování kvůli úklidu, budeme rádi, když v daný den auto postavíte na jiné místo, kde nebude úklidu překážet. Všem, kteří přikládají ruce k dílu
a úklidem před svým domem přispívají k tomu, aby byla naše obec pěknější ještě jednou DĚKUJI.
Přeji Vám klidné prožití blížících se Velikonočních svátků a hodně zdraví a
energie do dalších dnů.
Jiří Vacenovský
starosta obce
NIKOLČICE VE VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU BRNO
Koncem února letošního roku nám na obecním úřadě zazvonil telefon a ze
sluchátka se ozvalo: „Dobrý den, Petra Eliášová, produkční manažerka Českého
rozhlasu Brno.“ A z dalšího rozhovoru vyplynulo, že by ČRo Brno chtěl zařadit
naši obec do série pořadů s názvem „Moravská rodina“, kde představují vesnice
a města Jižní Moravy a Zlínska. Vysílání bylo domluveno a proběhlo 9. března
2015. Celkem se jednalo o jeden vstup o historii obce, který si redaktoři zpracovali na základě podkladů našeho kronikáře p. Solničky a dále o pět krátkých, živě vysílaných telefonických rozhovorů s našimi občany. Většinu těchto rozhovorů si můžete najít na internetu v archivu pořadů Apetýt a Rande-vouz Českého
rozhlasu Brno. Chtěl bych tímto poděkovat všem aktérům tohoto vysílání, paní
Františce Bílkové, p. Kosinovi, p.Vašíčkovi a p. Lence Rabovské za to, jak
svými vystoupeními propagovali obec. Poděkování patří taky p.Solničkovi za
zpracování podkladů o historii obce.
Jiří Vacenovský
starosta obce

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Dovoluji si opět připomenout, že dětské hřiště je určeno dětem do 14 let a
většina atrakcí zde má váhový limit odpovídající této kategorii dětí. Žádáme
proto naši mládež, aby si pro svou zábavu našli jiné prostory. Zároveň žádáme
maminky a ostatní doprovod dětí, aby nenechávali děti malovat po prolézačkách. Na závěr ještě připomínám, že na dětské hřiště je zakázán vstup se zvířaty.
Děkuji za pochopení.
Jiří Vacenovský
Starosta obce

KULTURNÍ KOMISE – ŽÁDOST

Kulturní komise ve spolupráci s Obecním
úřadem Nikolčice připravují výstavu k 70.
výročí osvobození obce.
Žádáme tímto spoluobčany o zapůjčení dobových
materiálů – např. fotografie, tiskopisy a různé
předměty denní potřeby.
Tyto předměty budeme od Vás vybírat v sobotu
4.4. 2015 v prostorách OÚ od 14 – 16 hod.

Předem děkujeme za ochotu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V NIKOLČICÍCH
Vážení rodiče, občané,
je za námi již několik týdnů druhého pololetí šk.r. 2014-2015. První pololetí bylo uzavřeno 29. ledna 2015. Žáci obdrželi výpis z vysvědčení a v pátek 30. ledna završili pololetí
jednodenními pololetními prázdninami. V 1. pololetí prospělo celkem 150 žáků. Školní
vzdělávací program „Sportem za kvalitou výuky „ byl opět doplněn projektovými dny, exkurzemi, výukovými programy, sportovními a jinými aktivitami, při nichž žáci aktivně spolupracovali a uplatňovali své individuální schopnosti, ověřovali si své znalosti, dovednosti
v praxi.
V rámci výchovy ke zdraví měl velký ohlas projektový den „Den pro zdraví „. Tento
den byl spojen s výukou a ukázkou netradičních sportů pro žáky 2. st. Bez problémů proběhl i plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. roč., dále pak tenisový turnaj žáků ve škole, bruslení
v Dambořicích pro žáky 1. st. , lyžařský výcvikový kurz v Němčičkách pro 1. stupeň a děti
mateřské školy a zdařilý lyžařský kurz pro žáky 2.st v Českých Petrovicích ve spolupráci
se ZŠ Hustopeče, Nádražní ul.
V oblasti inkluzivního vzdělávání velmi pozitivně hodnotíme také projekt pro žáky 2.
st. , který se konal v Brně na Kociánce dne 16.1.2015.
Většina žáků školy pravidelně navštěvovala zájmovou činnost a výuku nepovinných
předmětů na škole , která probíhala v klidné přátelské atmosféře mezi učiteli a žáky. Mimoškolní aktivity v obci ve spolupráci s kulturní komisí a místními spolky měly také pozitivní
ohlasy, jako je Rozsvěcení vánočního stromu, Tříkrálové koledování pro důchodce, Vánoční
jarmark a jiné.
V průběhu tohoto školního roku je na škole realizován projekt „ Modernizace školy“ ,
který bude ukončen v červnu 2015. Od nového školního roku se budou žáci vyučovat
v moderních učebnách, k výuce budou využívat nové učební pomůcky, didaktickou techniku. Díky tomuto projektu probíhá celková rekonstrukce a modernizace jazykové učebny,
počítačové učebny, hudebny, cvičné kuchyně, technických dílen a sportovního hřiště. Třídy
budou vybaveny novým školním nábytkem, podlahovou krytinou,osvětlením. Budou nově
vymalovány a některé i vybaveny interaktivními tabulemi , dataprojektory, sportovním vybavením, technickým vybavením , hudebními nástroji včetně ozvučení . Během jarních prázdnin z důvodů nevyhovujícího, zastaralého osvětlení proběhla v některých třídách výměna nového osvětlení včetně stropních podhledů. Instalace žaluzií byla dokončena a dodána f. Pramos již ve všech třídách.
Zkvalitnění a modernizace výuky se do budoucna promítne i při práci pedagogů. Minulý školní rok se škola zapojila do projektu „Tablety do škol“ , který se v současné době realizuje. První fáze obsahuje školení pedagogů včetně dodávky mobilních dotykových zařízení pro pedagogy. Další fází je uplatnění a využití mobilních dotykových zařízení ve výuce.
Důležitou pozornost věnuje vedení školy i zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců
školy. V současné době připravujeme zapojení do projektu vyhlášeného MŠMT pod názvem „ Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“. Podpora se bude týkat zkvalitnění
zajištění bezpečnosti dětí v mateřské škole a žáků v základní škole. Zkvalitnění zabezpečení
mateřských škol a základní školy chceme zahájit co nejdříve.
V polovině měsíce ledna se konal Zápis do 1. ročníku. Klasický zápis oživily postavy
ze známých večerníčkových pořadů. Žákovský parlament využil rozlehlosti školy a připravil
pro předškoláky a jejich rodiče doprovodný program s plněním různých úkolů. K zápisu
do ZŠ Nikolčice přišlo 15 dětí. První informativní schůzku pro rodiče plánuje ředitelství školy na červen 2015.

Od posledního příspěvku opět žáci úspěšně reprezentovali naší školu v různých oblastních, okresních a krajských sportovních i naučných aktivitách. Začátkem ledna proběhla ve
škole Nikolčická laťka ve spolupráci se ZŠ Dolní Věstonice. Vybraní žáci se poté dne
16.1.2015 zúčastnili soutěže ve skoku vysokém „ Hustopečská laťka „.Vedli si výborně. Své
kategorie vyhráli a současně si vytvořili osobní rekordy: D. Strouhalová, P. Filípek a V. Prokeš. Druhé místo získali: J. Gracl a M. Mikáč. Na třetím místě se umístila G. Svobodová. Další umístění: P. Rozkydal /5. místo /, K. Zelinková /9.místo /, E. a D. Pulkrábkovi /10.místo/.
V pátek 23. ledna se vybraní žáci zúčastnili závodů ve skoku vysokém - Hustopečské
skákání. Nejlépe si vedl ml. žák V. Prokeš, který ve své kategorii skončil na 3. místě. V kategorii ml. žákyň byla G. Svobodová pátá, D. Strouhalová šestá a P. Filípek skončil na sedmém
místě. Součástí těchto závodů byl také okresní přebor jednotlivců v hale. Okresními přeborníky pro rok 2015 se ve svých kategoriích stali: P. Filípek,D. Strouhalová a V. Prokeš, na druhých místech skončili J. Gracl a G. Svobodová a třetí byl M. Grbavčic.
Dne 7.2. žák naší školy Ondřej Slavík se zúčastnil halového Mistrovství Moravy a
Slezska v atletice, které proběhlo v Bratislavě. Podařilo se mu po velmi pěkném výkonu na
trati 3 000m obsadit krásné 2.místo.
Ve středu 4.3. 2015 se naše děvčata zúčastnila okresního finále v košíkové, které se konalo v Břeclavi. Družstvo skončilo na výborném druhém místě.
Dne 21.1.2015 Zuzana Nekvapilová z 9.ročníku obsadila krásné 3.místo v okresním kole matematické olympiády ve Velkých Pavlovicích.
V úterý 17. února reprezentovali vybraní žáci naší školy svoje znalosti ze zeměpisu
v okresním kole .Soutěž se konala v Břeclavi. Nejlépe si vedl žák R. Bohm, který svou kategorii šestých tříd vyhrál a postoupil tak do krajského kola, které se bude konat 17. 3. 2015 v
Brně. V kategorii 8. a 9. tříd skončila na 6. místě P. Rujzlová a v kategorii 7. tříd byl M.
Fidler desátý.
Co připravujeme do konce školního roku ?
1. Maškarní bál – 13.3.2015 – připravují žáci 9. roč.
2. Historické pásmo na téma Přemyslovci – 17.3.2015
3. Soutěž žáků v „Piškvorkách “ ve spolupráci se ZŠ Křepice
4. Mezinárodní matematická soutěž Cvrček, Klokánek
5. Soutěž žáků v „Psaní “ ve spolupráci se ZŠ Šitbořice, okres.kolo recitační soutěže
Břeclav
6. Hasík- výukový program pro žáky 2. a 6.roč. – březen 2015 ve spolupráci s hasiči
z Hustopečí
7. Dopravní kurz pro žáky 4. roč.
8. Mapování vztahů ve třídě – preventivní program pro žáky 5. roč.
9. Praktický výuka dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. roč. v Hustopečích
10. Jarní barevný týden v MŠ a ZŠ
11. Celé Česko čte dětem s hercem Z. Junákem a jinými hosty.
12. Mobilní planetárium ke Dni Země – 13.4.2015 pro žáky ZŠ a MŠ
13. Tradiční Nikolčickou lyru – duben 015
14. Den matek
15. Podíl na přípravě oslav osvobození obce Nikolčice
16. Přebory školy v atletice, míčových hrách.
17. Reprezentace žáků v recitaci v ZŠ Klobouky u Brna, Boleradicích
18. Školu v přírodě pro žáky 1. stupně
19. Účast žáků ve sportovním zápolení na Slovensku v Šúrovcích dne 30. – 31.5. 2015
20. Sběrové aktivity – papír, byliny a jiné.
21. Fotografování žáků ke konci školního roku

22. Prezentace žáků 9. třídy – ročníkové práce na OÚ v Nikolčicích
23. Organizované školní výlety pro žáky ke konci školního roku
24. Napříč školou – projekt pro žáky 5.ročníků se ZŠ Křepice a ZŠ Nikolčice
25. Den dětí – červen
26. Anglické divadlo
27. Účast žáků na olympiádě 1.st – červen v ZŠ Žabčice
28. Štafetový běh pro žáky školy – červen
29. Prezentace ročníkových prací žáků 9. roč.
Výčet akcí je bohatý a než se nadějeme, bude konec školního roku.
Vážení rodiče, občané,
Začátkem měsíce dubna se nám blíží tolik očekávané svátky jara, spojené
s velikonočními prázdninami pro žáky školy. V tyto dny provozy mateřských škol budou
probíhat beze změny , škola bude uzavřena. Po Velikonocích srdečně zveme rodiče na konzultační hodiny, které se budou konat 14.4.2015 a v měsíci červnu na Den otevřených dveří
do „nové školy“.
Jménem všech pracovníků školy přeji všem žákům, rodičů a přátelům školy klidné prožití velikonočních svátků a rodinnou pohodu.
Na další vzájemnou spolupráci do posledního čtvrtletí š.r. 2014/2015 se těší kolektiv
zaměstnanců ZŠ a MŠ Nikolčice.
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka ZŠ a MŠ Nikolčice

Výuka netradičních sportů

Výuka netradičních sportů

Návštěva Kociánky

Zápis do 1. Roč.

Fotografie o dění školy naleznete pravidelně na webových stránkách školy a na školním faceboocku ZŠ Nikolčice.

MATEŘSKÁ ŠKOLA V DIVÁKÁCH A V NIKOLČICÍCH
Zprávy z mateřské školy Nikolčice
V tomto školním roce je MŠ zapojena do dvou projektů „Spirála“ a „Malí kutilové“.V
posledně jmenovaném projektu se ředitelka školy Mgr. J. Gebauerová a paní Bc. H. Pokorná
zúčastnily zahraniční stáže ve Španělsku, kde poznávaly místní předškolní a školní výchovu.Mateřská škola Nikolčice pořádala ve spolupráci se základní školou pro předškoláky z Nikolčic i Divák 13.1. Školu nanečisto, kde si děti hrály na školu, seznámily se s prací na PC,
kde pracovaly s výukovými programy např. www.skodahrou.cz. Společně se školáky ve
dnech 5. - 9.1. děti lyžovaly na svahu v Němčičkách a v týdnu 12. - 16.1. se oblékaly do barev zimy. 15.1. proběhl zápis, na který si děti nejen žákovského parlamentu přichystaly doprovodný program s tématem „Pohádky z Večerníčku“. Tříkrálové koledování pro starší spoluobčany proběhlo 16.1., kdy děti předvedly pěkný kulturní program. I když v únoru onemocněly obě paní učitelky, školka dál plnila svůj ŠVP. Provoz MŠ zajišťovaly paní I. Honzíková
a p. Vacenovská. Dne 20.2. zavítali mezi děti canisterapeutičtí pejsci, kteří dětem ukázali, co
vše umí a kdo z dětí chtěl, mohl si s nimi i pohrát.
V březnu – Měsíci knihy děti půjdou do místní knihovny, dále pokračuje projekt Celé
Česko čte dětem. Děti i paní učitelky se ve dnech 23. - 27.3. oblečou do barev jara. Pro děti a
rodiče chystající se k zápisu do MŠ je připraveno v MŠ Nikolčice dne 18.3. v 15 – 16 hodin
Návštěvní odpoledne, kde se děti mohou seznámit s prostorami školky, pohrát si a něco si i
vyrobit. Zápis dětí do MŠ je 25.3. a náhradní termín 26.3. ve 14.30 – 16 hodin po oba dny.
Děti se ještě koncem měsíce půjdou podívat za domácími zvířátky.
V dubnu – Měsíci bezpečnosti jsou pro děti připraveny vzdělávací a výchovné akce jako
například:
Výchovná akce s Hasiči a Českou policií, Týden s barvami semaforu, návštěva dopravního hřiště v Hustopečích. Tradiční programy pořádáme také ke Dni země a Dni s lesy. Činnost MŠ je pestrá – v květnu připravujeme tradiční akce jako je Svátek matek a v červnu Den
dětí, výlet a rozloučení s předškoláky.
I v 2. pololetí pracují v odpoledních hodinách zájmové kroužky „Předškoláček“, který
vede p. H. Pokorná a „Šikulka“, který vede p. R. Müller. Zájmový kroužek „Předškoláček“ je
určen předškolákům a jejich rodičům k přípravě dětí s rozvíjením jejich dovedností, které dítě
potřebuje k bezproblémovému vstupu do školy. Děti a jejich rodiče se scházejí v prostorách
základní školy. Oblasti rozvoje dítěte se prolínají v každé z 10 lekcí různým motivačním naladěním, vycházejícím ze známých pohádek např.: O Červené Karkulce, Domku, domečku, O
veliké řepě, O perníkové chaloupce, O Budulínkovi, … Rodiče takto mohou vidět svoje děti
při práci ve skupině i individuálně, sledovat jejich tempo, aktivitu a soustředěnost.

Zájmové vzdělávání.
Zpráva ŠD Nikolčice
Děti i ve 2. pololetí opět využívají v plné míře zájmové kroužky a nepovinné předměty
nabízené školou: Chytráček, Tančíček, pěvecký, sportovní a keramický kroužek, Hrátky s
němčinou, Náboženství a Pohybové hry. Nadále pokračujeme v projektu Celé Česko čte dětem.
V lednu jsme si povídali o pověstech z kraje pod Pálavou a nejen o Tatarské princezně,
v únoru o brněnských pověstech a nejen o draku a kolu na brněnské radnici. V březnu nás čekají pověsti o zbojnících a odsouzencích a nejen o Daliborovi a v dubnu nadpřirozené bytosti

v pověstech a nejen o čertech. V lednu jsme lyžovali v Němčičkách, v únoru vyráběli masky
na ples. V březnu půjdeme do místní knihovny a prohlédneme si i knihy školní knihovny. Vyrobíme si Morenu a vyzkoušíme si velikonoční tradice a zvyky v jarní dílně. V dubnu nás čeká Čarodějnický den - pálení čarodějnic, aktivity ke Dni Země a v Ekotýdnu pracovní a výtvarné činnosti s netradičními materiály, které jsou i nejsou recyklovatelné. Své znalosti si děti ověří na stránkách www.tondaobal.cz.
Bc. Hana Pokorná
zástupce pro předškolní a zájmovou činnost

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ZŠ A MŠ NIKOLČICE
Veškerá činnost se ubírala dle Plánu práce VP(výchovného poradce) pro školní rok
2014/2015, který vychází ze Zákona č. 561/2014 Sb. O poskytování poradenských služeb ve
školách a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
V měsíci září byly zveřejněny konzultační hodiny na nástěnce u kabinetu VP a na
webových stránkách školy. Byly předány žákům 9. ročníku nejaktuálnější informace o přijímacím řízení na střední školy, ve třídě byl zřízen koutek s propagačními materiály, které postupně zasílaly jednotlivé střední školy a střední odborná učiliště.
Byl aktualizován přehled žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. K datu 16.2.2015
máme na škole v 1.-9. ročníku celkem 42 těchto žáků . Naše škola v tomto směru není žádnou

výjimkou. Je to trend celostátního charakteru.O jaké specifické vývojové poruchy učení se
jedná? Je to Dyslexie (dítě obtížně rozlišuje tvary některých písmen, nedodržuje srpávé pořadí
písmen, vynechává slova, písmena, slabiky, stěží si osvojuje čtenářské dovednosti, hůř chápe
obsah čteného textu. Dysgrafie (dítě nedovede správně napodobit tvary písmen, má nečitelné
písmo, tempo psaní je velmi pomalé, často škrtá. Dysortografie (je porucha osvojování si pravopisu) a konečně Dyskalkulie (je porucha osvojování matematických dovedností).
Potěšitelné pro nás učitele je vědomí toho, že uvedené poruchy v mnoha případech po
pubertě postupně mizí. (Kéž by mizely rychleji, a to již na základní škole !!!).
Tito žáci jsou rovnocennými partnery se všemi ostatními ve třídě. Vždyť mezi slavné lidi, o kterých se píše, že jsou (byli) například dyslektici, patří: Albert Einstein (fyzik a nositel
Nobelovy ceny),Thomas Edison (mimo jiné vynálezce žárovky), Isac Newton (vědec a matematik), John Lennon (zpěvák a skladatel), George W. Busch (tuším 43. prezident Spojených
států) a mnozí další.
V měsíci září následovala tvorba IVP (individuálních vzdělávacích plánů) pro celkem 4
žáky školy v českém jazyce, v anglickém jazyce a v matematice). U všech těchto žáků je
uplatňován individuální přístup ve výuce,jsou zohledňováni pokud jde o rozsah probíraného
učiva, rovněž i klasifikace podléhá odlišným kritériím v porovnání s ostatními žáky.
V měsíci říjnu byl vypracován přehled žáků se zdravotními poruchami (ZP). U 4 žáků je
to epilepsie, u tří žáků bezlepková dieta, ve třech případech alergie a ve dvou případech je to
astma. Prostřednicvtvím VP jsou o těchto žácích informováni příslušní vyučující, děti jsou
zohledňovány především v hodinách tělesné výchovy.
Dále byli žáci 9. ročníku informováni o změnách v přijímacím řízení na střední školy,
obdrželi seznam středních škol příhlášených k pilootnímu ověřování (organizace přijímacího
řízení 2015 pro JM kraj s vyznačním škol pilotních).

Všem 15 vycházejícím žákům byly zajištěny a předány Atlasy středních škol pro rok
2015/2016 pro JM kraj. Byli informováni o Burze středních škol v Hustopečích. Zákonní zástupci těchto žáků měli možnost na třídní schůzce v měsíci listopadu případné dotazy ohledně
přijámání na SŠ konzultovat s VP, sesnámili se s možnostmi vyhládávání dalších inforací a s
termíny podávání prihlášek. Dne 21. 11. se žáci 9. třídy zúčastnili Veletrhu SŠ na brněnském
Výstavišti. Nástěnka VP podávala průběžně informace o Dnech otevřených dveří SŠ.
V prosinci proběhla dále beseda s ředitelem SŠ a SOU Brno Bosonohy, beseda s ředitelem ISŠ Slavkov u Brna. Výchovný poradce se zúčastnil setkání VP a ředitelů škol s ředitelem Okresního úřadu práce, který zorganizoval exkurzi po vybraných podnicích břeclavského
regionu se zaměřením na strojírenskou výrobu. Tito jsou schopni zaměstnat budoucí zámečníky, soustružníky, svářeče,,, kterých je již dnes kritický nedostatek a velmi dobře je také zaplatit. Naproti tomu mnozí studenti po ukončení střední školy jako je gymnázium, obchodní
akademie, po maturitní zkoušce v měsíci září končí na úřadu práce.

Se záměrem přiblížit žákům perspektivu ve strojírenství se letos již s předstihem žáci 8.
třídy zúčastnili v brněnské Olympii Prezentace odborného středního školství s účastí 30 SŠ
JM kraje.
K 16. 2. 2015 byly předány všem 15 vycházejícím žákům obě kompletně vyplněné přihlášky na SŠ včetně přílohy o jejich mimoškolní, zájmové činosti, účasti na soutěžích a olympiádách po dobu školní docházky.
Ve škole máme 3 integrované žáky ( jeden ve 4. třídě a dva v 8. třídě), s nimiž pracují 2
asistentky pedagoga.
Výchovný poradce děkuje za vstřícnost při spolupráci všem příslušným vyučujícím ,
pracovníkům Pedagogicko psychologické poradny Židlochovice a Speciálně pedagogickému
centru Brno.
Mgr. Jan Homola, výchovný poradce

ZŮSTÁVÁ TU S NÁMI
Dne 18. března 2015 by oslavil vynikající kantor, kronikář, malíř, národopisec a biolog
pan Mgr. Josef Černý osmdesáté narozeniny.
Svůj život zasvětil práci s dětmi a své rodině. Jako začínající učitel nastoupil v základní škole
v nedalekých Borkovaných, poté působil v Kobylí. Po několika letech se mu splnil sen vyučovat ve své rodné vsi v Nikolčicích, kde působil po celý zbytek svého plodného života, 8 let
byl také ředitelem školy.
Ono bývá zvykem, že učitelé na 2. stupni základní školy vyučují převážně ty svoje dva vyučovací předměty, které vystudovali. U Jožky, jak mu jeho kolegové říkali, tomu bylo trošku
jinak.
Já osobně jsem se s ním setkal poprvé snad někdy v roce 1983 při léčebném pobytu ve valtické nemocnici na krčním oddělení, kde se nám snažili uvést opět do chodu rozskřípané hlasiv-

ky. Přestože jsme oba jen sípali, Jožku ani tehdy humor neopouštěl. Občas si vzpomenu, jak
mi jednou povídal: “Víš, zajímavé na tom jejich způsobu léčby tady je to, že nám ty injekce
píchají někam úplně jinam než do krku a ono to začíná kupodivu pomáhat.“
Vedle své hlavní aprobace, jíž byla fyzika a chemie, se
profesionálně věnoval navíc výtvarné výchově, ale také
češtině a biologii.
Své výtvarné práce Jožka vystavoval nejen na Hustopečsku, ale i ve slovenském Pezinku a v Myjavě. Obrazové
nástěnné kalendáře tohoto malíře jižní Moravy zdobí nejednu naši domácnost: Kostely Hustopečska, Kloboucka a
Rosicka, Poutní místa na Moravě a Moravské objekty v
seznamech UNESCO.
Naši školní knihovnu zdobí několik publikací pana učitele Josefa Černého: Nikolčická čítanka, Křepická čítanka
a Diváky a žáci s nimi rádi pracují.
Jožka byl také členem výboru a kronikářem Klubu historie a vlastivědy Hustopečska. Po čtvrt století velmi
úspěšně nejen psal, ale také profesionálně ilustroval kroniku Nikolčic.
Jaká byla jeho práce s dětmi? Své žáky vedl k lásce ke
své obci, k okolní přírodě, učil je znát brouky, ptáky, rostliny vyskytující se v nejbližším okolí. Sám byl dokonce
autorem brožurky „Chráněné rostliny v okolí Nikolčic“, která se stala učebním materiálem
pro žáky při výuce.
Od nikolčických strání vonících mateřídouškou neměl pan učitel daleko ani ke kulisám
ochotnického divadla, ani ke strunám kytary, ani ke starým písničkám, kterých si nesmírně
vážil.
Jednou při skleničce vína
jsme spolu polemizovali
nad otázkami: Jaká je
nejkrásnější vůně na světě
a na co je nejkrásnější
pohled. Na to první jsem
pravil já, že nejkrásnější
vůně je vůně čerstvě pečeného chleba (to nebylo
ze mne, kdysi mi to řekl
můj otec) a na to druhé,
že nejkrásnější pohled je
myslím na Pálavu a na ty
tři zkamenělé panny a
pejska.
Jožka byl toho názoru, že nejkrásnější a ze všech nejpodmanivější vůní je vůně právě kvetoucího vinohradu a nejkrásnější pohled je na včelí královnu - matku, jak se majestátně
proplétá mezi svými včelkami po plástu vonícím pylem a medem...

Mgr. Jan Homola

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014

Tříkrálová sbírka v roce 2015
OBEC
Bavory
Boleradice
Borkovany
Bořetice
Brod nad Dyjí
Brumovice
Břeclav
Březí
Cvrčovice
Diváky
Dobré Pole
Dolní Dunajovice
Dolní Věstonice
Drnholec
Hlohovec
Horní Bojanovice
Horní Věstonice
Hrušky
Hustopeče
Ivaň
Jevišovka
Klentnice
Klobouky u Brna
Kobylí
Kostice
Krumvíř
Křepice
Kurdějov
Ladná
Lanžhot
Lednice
Mikulov
Milovice
Moravská Nová Ves
Moravský Žižkov
CELKEM

OBEC
12 498
25 410
22 104
52 218
12 672
25 214
177 927
32 777
14 549
13 439
7 745
39 014
8 557
32 042
52 760
11 894
15 150
42 138
80 162
6 420
12 691
10 195
26 921
69 601
42 794
5 453
42 119
15 095
35 683
100 000
16 498
54 874
5 681
56 371
23 758

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Morkůvky
Nejdek
Němčičky
Nikolčice
Nové Mlýny
Novosedly
Nový Přerov
Pasohlávky
Pavlov
Perná
Podivín
Pohořelice
Popice
Pouzdřany
Přibice
Přítluky
Rakvice
Sedlec
Starovice
Starovičky
Strachotín
Šakvice
Šitbořice
Tvrdonice
Týnec
Uherčice
Valtice
Velké Bílovice
Velké Hostěrádky
Velké Němčice
Velké Pavlovice
Vlasatice
Vranovice
Vrbice
Zaječí

490
2 851
17 222
18 799
1 137
24 523
5 554
15 609
11 728
25 910
65 991
55 588
41 170
14 110
24 291
12 902
31 456
15 461
20 641
20 133
11 440
23 453
86 041
58 111
25 589
48 737
64 063
117 267
10 285
60 434
80 322
17 245
55 079
46 274
18 541

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

2 350 871 Kč

PRO ZAHRÁDKÁŘE
V posledních dnech jsme i v naší obci
mohli pozorovat začátek kvetení jedné
z nejranějších dřevin – dřínky. Jedná se o
Dřín obecný (Cornus mas L.), který se hojně
vyskytuje v teplejších oblastech jižní Evropy,
u nás přirozeně roste především na jižní a
střední Moravě a ve středních a severozápadních Čechách. Je také označován jako dřín
jarní nebo svída dřín. V ČR je zákonem
chráněnou dřevinou. Pěstuje se i na zahradách, především ve vyšlechtěných kultivarech. Osvědčené jsou u nás dvě slovenské
odrůdy.

dřínu se vyráběly tkací člunky. Z plodů se
vyráběl slovenský alkoholický nápoj drienkovica.

Ve světě se dřín kultivuje jako ovocná plodina velkovýrobně v Turecku a ve
střední Asii, kde tvoří jednu ze součástí místního trhu s ovocem. V Turecku roste dřín až
ve výškách 1 400 m. n. m. a tato země také
patří k nejvýznamnějším producentům dřínu
ve světě.

Dřín obecný je rozkladitý keř nebo
strom dorůstající výšky až 7 metrů. Dřevo je
velmi tvrdé. Kmen může mít u země průměr
až 25 cm. Žluté oboupohlavné květy se rozvíjejí před olistěním v březnu a dubnu, někdy
i dříve. Plodem je červená lesklá 10 až
30 mm dlouhá peckovice, obsahující žlutohnědou podélně rýhovanou podlouhlou pecku.
Celkový areál rozšíření dřínu obecného zahrnuje teplejší oblasti Evropy a jihozápadníAsii. Centrum jeho výskytu je v Malé
Asii a na Balkáně. Jedná se o starou kulturní
rostlinu a je možné, že na našem území není
zcela původní. Je to teplomilná a suchomilná
dřevina, rostoucí převážně na kamenitých,
mělkých a vysýchavých půdách na zásaditých podkladech.
Červené plody dřínu zvané dřínky
jsou jedlé. Mají natrpklou sladkokyselou
chuť a velký obsah vitaminu C. Byly místně
využívány jako ovoce, na výrobu zavařenin,
sirupů, kompotů, džemů. Z tvrdého dřeva

Blízkým příbuzným je Svída obecná,
krvavá (Cornus sanguinea) – původní domácí
druh, vyskytuje se jako podrost světlých lesů.
V zimě je poznat podle červeně zbarvených
větví. Květy jsou oblíbené hmyzem pro sběr
nektaru a pylu. Plody jsou pro člověka nepoživatelné. Často roste ve společenstvu
s trnkou, růží šípkovou, ptačím zobem a kalinou tušalaj.
V našich podmínkách jsou rozšířenější další příbuzné druhy: svída bílá (Cornus
alba L.), dřín květnatý (Cornus florida L.).
Zdroj: www.zahradkar.cz

18. března 2015

P. H.

Vážená redakce Nikolčického časopisu,
Zveme Vás na slavnostní otevření chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích v neděli 3. května
2015 od 14 hodin. Mirandie mohla vzniknout díky spolupráci mnoha organizací a podpoře obětavých
dárců, mezi něž počítáme i Vás. Chceme se podělit o radost z tohoto díla a zároveň Vám poděkovat.
Bližší informace o akci jsou na webu.
Mezi věrné podporovatele BETLÉMA patří brněnské evangelické sbory, které na podporu Mirandie
připravily tradiční kombinaci hudby a duchovního slova, tedy Nešpory v Červeném kostele, které se
konají 29. března 2015 od 19:30 hodin. V programu vystoupí pěvecký sbor Gaudeamus Brno, biblickým zamyšlením poslouží Štěpán Hájek.
Přejeme Vám z BETLÉMA krásné jarní dny.
Ing. Jan Gavlík
člen správní rady střediska

_________________________________ INZERCE ________________________________

Koupím rodinný
dům v Nikolčicích.
Prosím nabídněte.
Tel. 605 982 553.
Děkuji.

PŘEHLED KULTURNÍHO DĚNÍ V OBCI

Březen
27. 03.
29. 03.

Divadlo – (Ne)prodejné manželky – komedie
Uherčický divadelní soubor “Bezkamen”
Dětský maškarní ples
program zajišťuje Divadlo Koráb

Duben
19. 04.

Pietní akce a výstava k 70.výročí osvobození naší
obce

Květen
03. 05.
10. 05.
17. 05.
23. 05.

Vítej človíčku – vítání nových občánků
Den matek
Setkání seniorů – hrají Kozlaňáci
Májová zábava – hraje Lácaranka

Červen
05. 06.
20. 06.
20. 06.

Dětský den
Babské hody – hrají Skaličané
Rallye Agrotec Hustopeče

Červenec
17. - 19. 07. Jakubské hody
Nikolčický časopis vydává čtvrtletně Obecní úřad Nikolčice. Redakce: ing. Petr Horák, Jitka Pomichálková,, Jiří Vacenovský. Toto číslo vyšlo 19. 3. 2015. Pro občany zdarma.

