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Vážení spoluobčané,

horké dny letošního léta nám pomalu končí. Dětem nastala opět povinnost
a 2. září zasedly do školních lavic. Přeji jim, ať pro ně není vzdělávání otravnou
povinností, ale zábavou. Učitelům přeji děti znalostí chtivé a jim samotným
pevné nervy a trpělivost v tomto školním roce.
My se budeme pomalu připravovat na podzim, doufejme, že bude krásný,
hrající všemi barvami, a příroda nám dopřeje bohatou úrodu ovoce a zeleniny.
Pomalu již nastává vinobraní a rané odrůdy nám již dávají potěšení z dobrého
burčáku. Přeji našim vinařům, aby jim příroda dopřála bohatou a kvalitní sklizeň
hroznů, kterou budeme moci ohodnotit na koštu v roce 2020.
Přeji všem občanům krásný a klidný podzim.
Co nového v obci a co se připravuje
V rekordně krátké době se podařilo vyprojektovat a realizovat výstavbu
opěrné gabionové zdi podél silnice v Nikolčickém potoce a zastavit tak sesuv
silnice do potoka. Důležité bylo, že se tato akce spojila s úpravou koryta potoka,
kterou současně provádí Povodí Moravy.
Jsem rád, že se do konce prázdnin dokončila výstavba nových chodníků
směrem na Křepice a výrazně se tak zlepšila bezpečnost dětí a chodců.
V současné době je již vypracována studie inženýrské sítě k rodinným
domům v lokalitě „Dlouhé padělky“ a po dokončení geometrického plánu začne
obec vykupovat pozemky.

Psi v obci
Znovu připomínám majitelům psů, že je volné pobíhání psů v katastru obce je zakázané.
Takže, pejskové, poproste své páníčky, aby si vás připnuli na vodítko
nebo aby vám zabezpečili dvorky
tak, abyste mohli zůstat bezpečně
doma a nehrozilo vám odchycení a psí
útulek a páníčkům pokuta.

EVIDENCE PSŮ
Prosíme občany, kteří vlastní psa nebo více psů, aby vyplnili formulář „OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU“, který je vložen do Nikolčického časopisu.
Tyto údaje jsou nutné k vedení evidence poplatků ze psa. Formuláře odevzdejte
do 31. 10. 2019 na obecní úřad, případně vhoďte do schránky na úřadě.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 382,96 kilogramů starých spotřebičů.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se
již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech
třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o
jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která
s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 382,96 kilogramů elektra.
Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 9,29 MWh elektřiny,
659,77 litrů ropy, 35,46 m3 vody a 0,17 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,71 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 7,35 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku.
Karel Rainet
starosta obce

KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI

Ukončení prázdnin
A už je tu zase září a všem velkým a malým začal opět ten tradiční školní a pracovní
režim. O prázdninách jsme si jistě odpočinuli na dovolené, táboře a nebo veselé kulturní akci.
Snad je vhodné říci, že se letošní léto prostě vydařilo a to do posledního srpnového dne. Jelikož jsme chtěli, toto období, které je oblíbené zejména u dětí, pěkně zakončit, připravili jsme
„ukončení prázdnin“ a to nejen pro dětičky, které se už nedočkavě těšily do školních lavic, ale
i pro rodiče, babičky, dědečky a
všechny ostatní. Ukončení prázdnin se konalo v pátek 30.08.2019
na vrchním hřišti pod Skalou. Společně jsme poseděli u táboráku,
kde jsme si popovídali, zazpívali a
opekli pár buřtů. Děti se všem postaraly o zábavu. K dispozici měly
krásný trávník kanadského tipu,
kde vesele dováděly a hrály hry.
Bylo by pěkné do budoucna udělat
z tohoto setkání novou tradici, kde
se všichni můžeme sejít a rozloučit
se s prázdninami.

93. Jubileum paní Bohuslavy Otřísalové

V červenci jsme měli to potěšení, pogratulovat k životnímu jubileu milé a stále usměvavé paní Bohuslavě Otřísalové. Byli jsme potěšeni, že nás s radostí přijala a pohostila ve
svém domě. Paní Bohuslava Otřísalová je nejstarší občankou Nikolčic a my ji tímto ještě jednou gratulujeme a přejeme ve zdraví prožitých ještě mnoho let.

Co nás čeká a nemine od září až do prosinci 2019
Termín události

Typ události

Místo konání

Pořadatelé

25.09.2019

Klubový večer pro
seniory z Nikolčic

Místo bývalé pošty

Klub Seniorů

12.10.2019

Guláš Cup

Kulturní dům

Kulturní komise

Říjen (termín bude
upřesněn)

Den Stromů

Bude upřesněno

17.10.2019

Přednáška: Rodokmeny (pan Lízal)

Zasedací místnost OÚ

28.10.2019

Fotbalový zápas

01.11.2019
10.11.2019
16.11.2019
30.11.2019

Průvod světýlek a
uspávaní Broučků
Divadlo (ochotnický
spolek Starovičky)
Vánoční dechový
koncert
Rozsvěcování Vánočního stromu a
Vánoční jarmark

ZŠ, MŠ + Kulturní
komise
Klub Seniorů +
Kulturní komise

Kulturní dům

Kulturní komise

Kulturní dům

Kulturní komise

Kulturní dům

Kulturní komise

Kulturní dům

Kulturní komise

Kulturní dění v roce 2020
Termín události

Typ události

Místo konání

Pořadatelé

Leden 2020

Zasedací místnost OÚ
(ukončení u zasedací
místnosti OÚ
Kulturní dům

Vinařský spolek/zahrádkáři
Klub Seniorů Nikolčic
Kulturní komise

08.02.2020

Ochutnávka mladých
vín
Novoroční pochod
kolem Nikolčic
Dětský maškarní
ples
Krojovaný ples

Kulturní dům

Stárci a Stárky

Březen 2020

Košt vín

Kulturní dům

Březen 2020

Maškarní ples pro
dospělé

Kulturní dům

Vinařský spolek/zahrádkáři
Kulturní komise

Leden2020
01.02.2020

JAKUBSKÉ HODY 2019
Milí spoluobčané,
My, stárci ročníku 2001 Vám děkujeme za Vaši hojnou účast na našich letošních Jakubských hodech. Počasí se celkem vydařilo a i ten déšt' jsme všichni statečně zvládli. A i
když se z lněného semínka stala břečka, byl to suvenýr, který si každý z nás odnesl domů v
nejlepším případě jen na botech.
Děkujeme rodičům i všem ostatním co se podíleli na organizaci akce.
Za stárky Lucie Rabovská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení rodiče, občané,
s příchodem měsíce září jsou letní prázdniny minulostí. Žáci zabrali místa ve školních
lavicích a rozběhlo se vyučování. V pondělí 2. 9. 2019 byl slavnostně zahájen školní rok
2019/2020. Žáci i učitelé si o prázdninách mohli odpočinout a načerpat nové síly pro další rok
ve škole. Do první třídy jsme přivítali celkem sedm prvňáčků, kterým přejeme úspěšné vkročení do jejich školního života. Rovněž jsme přivítali nové třeťáčky a jako již tradičně i nové
šesťáky, kteří přicházejí z křepické školy. Školní rok zahájilo celkem 142 žáků základní školy
a 42 dětí v mateřských školách. O školní družinu má letos zájem 37 žáků.
Ve školním roce 2019/2020 ve škole nově působí paní učitelka Mgr. Helena Meluzínová, která je třídní učitelkou třeťáčků. Dále jsme přivítali několik nových asistentek pedagoga. Jsou jimi paní Jana Vacenovská, která působí jako asistentka pedagoga a vychovatelka ve
školní družiněv Divákách, dále slečna Lenka Nečasová, která je asistentkou pedagoga a vychovatelkou ve školním klubu v Nikolčicích Dalšími asistentkami pedagoga jsou paní Ilona
Honzíková, paní Barbora Jarnotová a slečna Renáta Viktorinová. Jako zastupující asistentka
pedagoga působí paní Alice Nasadilová. Od 1. 11. na tuto pozici nastoupí Jana Čutová. Na
škole působí i školní asistentka ZŠ a MŠ, paní Ing. Lenka Kadlecová.
Provozní zaměstnanci a pracovníci ve školní kuchyni jsou nadále ve stejném složení
jako v loňském roce.
V novém školním roce pracuje vedení ve složení Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka
školy, zástupce ředitelky p.Ing. Ladislav Straka, zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání p.Ing. Petra Vávrová, výchovná poradkyně p.Ing. Libuše. Nováková a minimální preventista p. Mgr. Milan Smetana.
Netřídními učiteli na škole jsou Ing. L. Nováková a Mgr. K. Charvátová.
Ostatní učitelé vedou své třídy v tomto složení:
1.roč. Mgr. Marcela Chalupná
2.roč. Mgr. Lenka Kaplanová
3.roč. Mgr. Helena Meluzínová
4. roč. Mgr. Milan Smetana
5. roč. Mgr. Andrea Slavíková
6. roč. Mgr. Jana Knápková
7. roč. Mgr. Dominik Janko
8. roč. Mgr. Anna Čapková
9. roč. Mgr. Jiří Kříž

Pár informací…





Žáci druhého stupně si z nabídky nově zvolili volitelné předměty Mediální výchovu a
Volbu povolání.
V současné době probíhá spolupráce s firmou Poznej víc z Pozořic, která zaštítí naši školu
v nabídce kroužků a taktéž v době hlavních prázdnin společně nabídneme příměstský
tábor. Kroužky budou probíhat od 1. 10. 2019. Nabízíme rodičům spolupráci ve formě
vedení zájmového kroužku na naší škole
Škola opět nabídne žákům projekt Sportuj ve škole, který povede Mgr. L. Šlancar. Pokračujeme také v projektu Šablony II. v rámci personální podpory, ICT gramotnosti, sdí-





lení dobrých praxí a jiné. Osvědčené projekty „Celé česko čte dětem“ , spolupráce se žákovským parlamentem bude pokračovat nadále tak jako v předešlých školních letech.
Nabízíme opět nepovinný předmět náboženství pod vedením p. učitele Mgr. M. Smetany.
Škola nabízí žákům a rodičům práci školního poradenského pracoviště, které zaštiťuje
kariérní poradce, speciální pedagog, minimální preventista a školní asistent. V rámci podpory žákovského klimatu bude žákům 1. st. od října nabídnuta „dyslektická hodinka“ .
Jako loni budou žáci 1. a 2. stupně ZŠ odebírat zdarma mléčné výrobky a ovoce nebo
zeleninu. Novinkou jsou nabízené přesnídávky pro žáky, které mají velký úspěch.

A co nás čeká?
Nejbližší akce – Veletrh firem pro žáky 9. ročníku, ukázka dravců dne 13.9.2019, dále Den jazyků , výstava ovoce a zeleniny, tradiční Nikolčické stráně, Retroden. Ve spolupráci
s obcí bychom chtěli připravit Den stromů a různé jiné aktivity. Kalendářní rok ukončíme pořádáním adventních akcí, o kterých budete pravidelně informováni. Po celý rok budeme opět
provádět sběr druhotných surovin a třídit odpad. Děkuji předem rodičům za případnou pomoc
dětem při sběrových aktivitách. Nezapomeneme na pravidelnou spolupráci s okolními partnerskými školami. Moc se těšíme na společné aktivity.
V termínu 2. 3. - 15. 5. 2020 budou žáci 2. a 3. ročníku jezdit plavat do Hustopečí.
Lyžařský výcvikový kurz pro 1. stupeň dle zájmu rodičů proběhne v Němčičkách a termín
bude upřesněn. Lyžařský kurz pro 2. stupeň proběhne v termínu 9. 2. - 14. 2. 2020 v hotelu
Neptun v Malé Morávce.
Loni jsme pořádali Nikolčické hry. V letošním školním roce proběhnou v měsíci květnu Zelenické hry, kam naše škola pojede a žáci si zde poměří své sportovní výsledky.
Začátkem května proběhne školní akademie. Uskuteční se také oblíbená Škola v přírodě. Termín je stanoven na 7. - 12. června 2020. Ubytování je zajištěno v Malé Morávce,
v hotelu Neptun, podobně jako v loňském roce. Rok uteče jako voda a opět jej zakončíme
ročníkovými pracemi deváťáků a společnými školními výlety. Organizaci školního roku 2019
/ 2020, včetně „ Termináře MŠ a ZŠ „ najdete na webových stránkách školy.

Poděkování
patří obci Diváky
V ZŠ a MŠ Diváky byla dokončena celková rekonstrukce MŠ Diváky (podlahy, výmalba,
elektroinstalace aj.).
Děkujeme za spolupráci.
patří obci Nikolčice
V ZŠ byly vymalovány další prostory tříd, sborovna i kabinety. Byla dokončena rekonstrukce
podlah a byla realizována montáž dalších protipožárních dveří. V 5. třídě byla nakoupena a
instalována nová interaktivní tabule. Tradičně probíhaly revize elektrozařízení a jiné revize.
V mateřské škole byly vymalovány prostrory tříd a ve spolupráci s panem Rozkydalem byly
zhotoveny nábytkové kouty.
Děkujeme zřizovateli za spolupráci.

Závěrem
přeji prvňáčkům, třeťáčkům i šesťákům, aby se mezi námi cítili dobře, do školy chodili s radostí, s touhou poznávat a učit se. I ostatním žákům přeji, aby ve škole zažívali úspěch a
radost. Nejstarším žákům – deváťákům, přeji, aby jejich snažení po celý letošní školní rok bylo završeno přijetím na vysněnou střední školu. Úspěšný školní rok samozřejmě přeji také učitelům a provozním zaměstnancům naší školy.
Milí žáci, učitelé, rodiče a zaměstnanci školy, velmi si přeji, aby na naší škole vládla
přátelská atmosféra, vzájemný respekt, úcta jednoho k druhému, ohleduplnost a snaha navzájem si pomáhat. A k tomu může přispět svým dílem každý z nás.
HEZKÝ PODZIM!

Mgr.Jitka Gebauerová – ředitelka školy

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Školní jídelny dle zájmu zahájí přípravu přesnídávek pro žáky 1.- 9. třídy od 1. 10.
2019. Děti budou přesnídávku konzumovat v jídelně o velké přestávce. Tato přesnídávka se
bude skládat např. z pečiva a pomazánky nebo jogurtu, buchty, ovoce a dále pak čaje nebo
mléčného nápoje. Odhlašování přesnídávek bude stejné jako u obědů a to den předem nebo do
14.30 hod toho dne. V případě nemoci si může rodič přesnídávku vyzvednou a to v době výdeje od 9.35 hod do 9.50 hod, následně se vydá dětem na přidání.
Alena Hanáková – vedoucí školního stravování

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družinu Nikolčice a Diváky opět letošní školní rok 2019/2020 čeká mnoho zajímavých akcí, sportovních činností, pohybových her i různých aktivit dle vlastního zájmu.
Nebudou chybět i rukodělné činnosti, kde si děti mohou zhotovit výrobky z různých materiálů. Pokračovat budeme i v projektu Šablony II – kroužek Tablety (aktivity rozvíjející ICT v
ŠD) a projekt Sportuj ve škole.
Letošní školní rok došlo k organizačním změnám v obou odděleních (Diváky, Nikolčice). Ve školní družině v Divákách nově zůstávají nikolčické děti z 1. a 2. třidy. Do druhého oddělení v Nikolčicích chodí děti z 3., 4. a 5. třídy. Další změnou je pondělní provoz.
Každé pondělí je školní družina jen v Nikolčicích a to ve dvou odděleních. V Divákách provoz ŠD v tento den není.
Pokračovat budeme i ve sběrových aktivitách společně se školou. Sbírat se bude starý
papír, PET víčka, hliník, pomerančová kůra a novinkou bude sběr citrónové kůry. Všem sběračům, ať už sbírají cokoli, moc děkujeme.
Snad si i letošní školní rok společně užijeme v klidu a v pohodě.
Ilona Honzíková – vedoucí vychovatelka

MATEŘSKÁ ŠKOLA – ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Po vydařených prázdninách, krásných volných dnech plných sluníčka jsme se s dětmi přivítali v pondělí 2.9.2019 ve třídách MŠ. Děti přicházely s úsměvem a nejedno vyprávělo paní
učitelce, že se už do školky těší. Obě dvě školky, jak v Nikolčicích, tak v Divákách prošly
přes prázdniny vylepšujícími změnami. Za což děkujeme obcím Nikolčice a Diváky, že ve
svém rozpočtu myslely na nejmladší obyvatelstvo. V MŠ Nikolčice na děti čekal nový nábytek a krásně a čistě vymalované místnosti. V MŠ Diváky se třída také rozjasnila novou výmalbou zářivými barvami a novou podlahou. Do našich personálních řad přibyla asistentka
pedagoga paní Daniela Jelínková a paní učitelka Darina Vedralová.
V letošním školním roce se budou školky ubírat dle nového
školního vzdělávacího plánu, na
který navazují třídní vzdělávací
plány a ty jsou v souladu se všemi akcemi, které nás budou čekat
tento školní rok. Obě školky jsou
kapacitně naplněny.
A co nás konkrétně letos čeká?
Určitě to budou divadelní představení, hudební koncert, vycházky za přírodou, výlet na dopravní hřiště, canisterapie, dle
zájmu možnost vyšetření - screening zraku, plavecký výcvik a

různá vystoupení pro veřejnost. Budeme pokračovat ve spolupráci se ZŠ, kdy se zúčastní starší děti vzdělávacích projektů, vhodných pro předškolní věk. Zákonné zástupce o všech akcích
budeme informovat na nástěnkách, jak jsou zvyklí, ale také na webových stránkách. Hned na
začátku měsíce záři si již rodiče mohli povšimnout vypsaných zájmových kroužků přichystaných pro děti navštěvující MŠ. Jedná se o kroužek Anglického jazyka a Pohybový taneční
kroužek. Tyto kroužky budou otevřeny dle zájmu a pro přihlášený dětem budou poskytnuty
bližší informace. Ve školním roce 2020-2021 chceme opět nabídnout rodičům možnost otevření přípravné třídy.
V neposlední řadě chci zdůraznit důležité data:

Zápis do MŠ:
Diváky:..........................................................................4. 5. 2020 v 15:00
Nikolčice: .....................................................................5. 5. 2020 v 15:00
Zápis do I. třídy:
Nikolčice: ...................................................................22. 4. 2020 v 15:00
Diváky:........................................................................23. 4. 2020 v 15:00
Ing. Vávrová Petra – zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

MYSLIVECKÝ PODZIM V NIKOLČICÍCH 2019
Vážení čtenáři,
tento podzimní příspěvek do zpravodaje jsem se rozhodl věnovat jednomu
z nejkrásnějších ptáků zařazenému mezi naši zvěř, kterým je podle mého názoru Bažant
obecný. Mnozí si možná pomyslíte, proč píšu o něčem tak obyčejném, jako je bažant, jehož
lze bez velké námahy pozorovat při běžné procházce v okolí naší obce? Snad pro pestrou parádivost bažantích kohoutů s bronzovým leskem na hrudi, kteří si již touto dobou vyhledávat
hnízdní okrsky, aby je na jaře obhájili před svými soky. Snad pro pokornou nenápadnost bažantích slepiček, jež ve svém béžovohnědém šatu drží do poslední chvíle při zemi. Snad pro
jejich exotický původ z Kolchidy – dnešní Gruzie, odkud je přivezli do Evropy staří Řekové a
v našich končinách jsou doloženi již od 14. století. Snad také proto, že se lépe, než třeba koroptve, dokázali vyrovnat se změnami v zemědělství probíhajícími od druhé poloviny minulého století. Samozřejmě na početní stavy mají vliv i úniky z okolních bažantnic a včasné zahájení přikrmování. V našem mysliveckém spolku s ním začínáme prakticky již po žních, naplněním zásypů, rozmístěných na vhodných místech po celé honitbě.
Takže až při některé z podzimních toulek přírodou vyplašíte tohoto ptáka a on
s hlasitým zakodrcáním popolétne pomalým letem někam na okraj porostu, pokochejte se krásou živočicha, který tu byl sice kdysi uměle vysazen, ale u nás již dávno zdomácněl.
Myslivecký hospodář

BAŽANT OBECNÝ
Velikost
Délka: M 70‐90 cm (z toho ocas 35‐45 cm), F 55‐70 cm
(ocas 20‐25 cm).
Hmotnost: 1100 g.
Vejce(data z ČR).
Výška x šířka:41,5‐52,1×33,5‐37,8 mm.
Hmotnost:24,5‐37,9 g.
Popis
Bažant obecný, někdy nazývaný též bažant kolchidský je
pták veliký jako kohout domácí. Má dlouhý špičatý ocas.
Samec má kovově lesklé opeření na hlavě tmavě zelené se
zářivě červenými kožními lalůčky okolo očí. Samice a mladí
jedinci jsou zemitě hnědě zbarvení, mají tmavě skvrnitý hřbet a kratší ocas. Při vzletu vydává‐
jí křídla rámusivý zvuk. Hlas – samec v toku volá „kerrkok“ a poté hlasitě tluče křídly. Hřadují‐
cí ptáci na stromech se ozývají „geggeg gegeg“.
Ekologie
Hnízdění – hnízdí v kulturní krajině bohaté na stromy a křoviny, v Evropě pocházejí téměř
všechny populace bažantů z umělých odchovů. Hnízdí v květnu až červnu jednou ročně.
Hnízdo je v důlku slabě vystlaném stébly a ukrytém ve vegetaci.
Samice snáší 8 – 12 šedozelených vajec na kterých sedí sama po dobu 24 – 25 dnů a nekrmi‐
vá mláďata poté doprovází asi jeden měsíc.
Potrava – v létě převážně hmyz, červi a měkkýši, jinak též semena a zelené části rostlin.
Bažant obecný je stálý pták. Je chován v bažantnicích.

PRO ZAHRÁDKÁŘE
Pěstování bambusu
Ač pochází z orientu, některé druhy můžete
pěstovat i venku na zahradě! Jsou mrazuvzdorné a lze je využít pro živé ploty, jako zajímavé solitéry.
Bambus je ve všeobecném povědomí spojen
především s Asií, ale rostlinám této skupiny
jednoděložných rostlin se daří i v Africe či v
Severní a Jižní Americe. Najdeme je nejen v
nížinách tropických a subtropických oblastí,
ale otužilé druhy tam rostou i ve velkých
nadmořských výškách až kolem 4000 m nad
mořem.
Bambusy patří do čeledi lipnicovitých – trav
(Poaceae), podčeledi bambusovitých (Bambuseae) a jsou jediné, které se řadí mezi
dřeviny.
První zmínky o pěstování bambusů se dochovaly na svitcích z Číny z doby 2000 let

př. n. l. Odtud pak byly mnohem později
importovány do Japonska. První bambusy se
objevily v Evropě až v 18. století, kdy byly
sazenice dovezeny spolu s kořením.
Dekorativní menší typy bambusů se hodí do
malých zahrad. Oživí i nevelký dvorek,
zejména když jej doplníme kameny, rohožemi a efektním nasvícením. Menší bambus
uplatníme také v truhlících, květináčích a na
terasách a balkonech. Slouží pak jako pozadí barevným květinám, jako pohledová clona a či předěl. Mohutné, vzrůstné a vysoké
odrůdy vyniknou ve velkých rozlehlých zahradách. A to převážně jako pozadí květinových skupin i jako zajímavé solitéry, ale také jako celé bambusové háje, místa ideální
relaxace.
Bambus není náročný, ale určitá péče je
nutná. Na zeminu bambus není vybíravý,

nejvíce mu vyhovuje půda neutrální nebo
lehce kyselá. Ideální místo, kde se bambusům bude dařit, je stanoviště s dostatkem
světla, ne ve vysychající zemině, ale
s dostatkem vláhy. Bambusy mají být chráněny před větrem; zejména jsou háklivé na
větry severní a východní. Také jim vadí
zimní kombinace slunce a větru. Vysokým
bambusům najdeme místo na slunci, zatímco menší a nižší více prospívají ve stínu nebo polostínu. To platí i bambusy
v květináčích na terase, balkoně. Ty přes
zimu mohou přijít k úhoně vzhledem
k větru. Proto je na zimu chráníme nebo
přeneseme do interiéru, kde budou potřebovat hodně vody.
Pro dobrý růst potřebují bambusy dostatek
světla a tepla. Stanoviště by mělo být také
chráněno před severními a východními větry. Některé druhy, jako Phyllostachys a Semiarundinaria, vyžadují plné slunce a během
růstu dlouhé teplé období. Středně vysoké
bambusy, např. Pseudosasa a Indocalamus,
jsou méně náročné. Polostinné až stinné partie vyhovují podrostovým druhům Sasa stejně jako vysokohorským Fargesiím.

Nejvhodnější termín pro výsadbu bambusů
je období časného jara. Pro lepší adaptaci
bambusů na nové prostředí a jejich důkladné
zakořenění do příchodu zimy se doporučuje
vysazovat rostliny pěstované v kontejnerech. Čerstvě vysazené rostliny důkladně zalijeme a okolí pokryjeme mulčem.

Většina druhů bambusů je schopna přežít
zimu v našich podmínkách. Před zimou je
však nutné pokrýt povrch substrátu vrstvou
suchého listí, kůry nebo suché trávy. V prvních dvou letech výsadbu dostatečně pravidelně zaléváme. I později vyžadují bambusy
zvláště v době růstu vydatnou závlahu, nikdy však nevysazujeme bambusy do trvale
zamokřených míst.

Agresivní druhy bambusů
Výběžkaté druhy mají neuvěřitelnou schopnost se šířit z místa výsadby do svého okolí
prostřednictvím podzemních oddenků. Přílišnému rozrůstání výběžkatých bambusů
zabráníme jejich pravidelným obrýváním
nebo vytvořením tzv. kořenových bariér,
které vytvoříme z pásu fólie o šířce 65 cm a
síle 1 mm. Ty zapustíme okolo rostlin a necháme vyčnívat asi centimetrový okraj nad
povrch půdy. Fólii zamaskujeme nasypanými oblázky nebo drcenou kůrou.
Bambusy v bytě
V bytě lze bambus pěstovat dvěma způsoby.
V květinářství často prodávají stonek bambusu jako ozdobu do řezaných kytic. To je
asi nejlevnější způsob, jak se k této rostlině
dostat. Pěstování ve vodě je nejsnazší. Stonek bambusu dáme do vázy s vodou, kterou
měníme každé dva týdny. Stonek postupem
času vytvoří kořínky. Když začnou být husté, stačí je zastřihnout nůžkami. Na podzim
a na jaře je dobré odstranit stará a suchá
stébla. Tím vznikne více prostoru pro nové
výhonky.
Druhým způsobem je pěstování bambusů v
květináči. Jako substrát používáme čistou
rašelinu. Zaléváme jednou až dvakrát týdně.

Na jaře přihnojujeme hnojivem pro pokojové rostliny.
Dva typy růstu
Bambusy se podle růstu dělí v podstatě na
dvě základní typové skupiny. První jsou
rostliny, které vyrůstají v trsech, druhé jsou
výběžkaté.
Především trsnaté druhy bambusů, které
obrůstají listy již od země, nepotřebují kořenové zábrany proti nekontrolovanému rozrůstání. Jsou vhodné především do menších
zahrad.

Výběžkaté, které se svými rhizomy velmi
rychle rozšiřují do svého okolí, většinou vyžadují vymezení prostoru speciální protikořenovou 1–2 mm silnou fólií sahající do
hloubky 70 cm. Po čase jsou výběžkaté rostliny schopné porůst větší plochy a vytvořit
tak malé bambusové lesíky či houštinky.
V blízkosti naší obce, ve Velkých Němčicích se nachází známé bambusarium pana
Rézla.
zdroj: www.zahradkar.cz

23. září 2019

P. H.

JEZDECKÝ ODDÍL
Pan Karel Růžička
ukončil v roce 1972 reprezentaci ČR a nastoupil do JZD
v Šitbořicích. Roku 1972 založili společně s manželkou,
která byla tehdy také mistryní
republiky, jezdecký oddíl při
JZD Šitbořice.
Po sloučení s JZD Diváky měli celkem 9 koní. V r.
1975 bylo sloučení rozšířeno
také o JZD Nikolčice, kde bylo v té době již asi 20 koní.
Koně byly soustředěni do stájí
v Nikolčicích. Pracovníky PP
Tlumačov byly provedeny
prohlídky všech hříbat a dospělých koní ustájených na této farmě. U hříbat se projevil stájový
odchov jako nedostatek, který
byl patrný zejména v jejich labilní nervové soustavě. Proto
byl vybrán objekt bývalé drůbežárny a přebudován na odchovnu hříbat. Současně byly
v okolí tohoto objektu vybudovány pastevní výběhy o rozloze
9 ha. Po těchto úpravách byl
roku 1975 chov koní na farmě
v Nikolčicích uznán jako rozmnožovací chov teplokrevných
koní. K místním klisnám byly
dokoupeny teplokrevné klisny
z Moravy a později byly za-

řazeny i klisničky
místního chovu,
které zde byly již
odchovány, a stádo bylo ustanoveno asi na 15 klisen.
Z nakoupených
jmenujme klisny:
BYLNICA, LOLIKA, METRA,
MANDRA
(po
plnokrevných
hřebcích A 1/1) a
další, z nichž některé se v chovu
skutečně prosadily, např. BYLNICA dala BOSORKU,
která
dosáhla vynikajících časů na dostihové dráze. V jezdeckém sportu se také dobře uplatňovala
klisna IBA, ta však musela být po zranění zadní končetiny utracena.
Kolbiště vzniklo pod střelnicí, kde byl původně úhor, a hlavním přičiněním p. Bohumila Svobody, členů jezdeckého oddílu a jiných dobrovolníků byl terén upraven do dnešní
podoby.
Každoročně se v Nikolčicích jezdila „Cena JZD br. Mrštíků Šitbořice“, na niž přijížděli soutěžit závodníci z celé republiky. V r. 1975 byl p. Karel Růžička osloven, aby uspořádal mistrovství republiky v přeboru mužů a žen, ve skocích, drezúrách a ve všestrannosti.
Tomu se říkalo militarie a využíval se členitý místní terén. Skákaly se potoky, meze, jámy.
Bylo to velmi atraktivní a závodům přihlíželo až 2000 diváků. To bylo r. 1977 a pro velký
ohlas se mistrovství opakovalo i
v roce 1978.
Ve skokových soutěžích se
dobře prosazovali manželé Růžičkovi, Josef Valíček, Jan Vahala,
který vyhrál mistrovství republiky v
dorostu, Jiří Strouhal a další. V r.
1983 vyhráli v Deštné u Dašic soutěž družstev. Ve vozatajských parkurech si dobře vedli Bohumil Svoboda, Oldřich Šušna, Jiří Ráček a
Zdeněk Navrátil. Jezdili také jako
přísedící s panem Růžičkou např.
ve Zlaté podkově s čtyřspřežím.
V kombinované vozatajské soutěži se dobře vedlo vedoucímu chovu koní Karlu Růžičkovi,
který se umístil se svým čtyřspřežím r. 1989 v kvalifikacích jednou na 2. a jednou na 3. místě.
Ve finále ZPZN v Humpolci skončil na 6. místě, když na prvních čtyřech místech byli naši
státní reprezentanti. V Blížkovicích u Znojma se jelo předkolo Humpolce, kde vyhrál dvojspřežení p. Bohumil Svoboda. Ten pak v Humpolci skončil na 5. místě (ve svých 64 letech) a
přísedícím byl Jan Branč z Rakšic. Po Bohumilu Svobodovi jezdil pak Jiří Ráček.

Zachovaná historka
Ve Slavkově jezdíval svého
času s dvouspřežením hrabě Mitrovský a měl prý krásné bílé koně.
Bohumil Svoboda měl také dva
krásné bílé koně, jmenovali se Jiskra a Intrika. Když vyhrál závody
v Blížkovicích, vedoucí z PP Tlumačov dal panu Svobodovi přezdívku „kníže Mitrovský“. Po dalším úspěchu pak tento titul ještě
doplnil „von kníže Mitrovský“ a od
té doby mu prý kamarádi v dobré
pohodě říkali kníže.
Z nikolčického chovu byl vybrán hřebeček hnědák QUONIAN nikolčický, a ten působil asi devět sezón v zemském chovu. Do testace byl vybrán PRZEDSWIT nikolčický, který měl absolvovat výkonnostní zkoušky ve Slatiňanech r. 1990. Byl pak prodán do Slovinska
a vyhrál tamní mistrovství ve skocích.
Nicméně se r. 1989 družstvo rozpadlo, a tím skončilo i fungování jezdeckého oddílu.
Pan Růžička koně odkoupil a přestěhoval do opuštěného areálu v Boudkách.
Z pracoval Dr. P. Šácha se souhlasem pana Karla Růžičky

NIKOLČICKÝ GULÁŠ CUP

VÝZVA PRO PAMĚTNÍKY.
Připravujeme vydání knihy o historii Nikolčic. Blíží se termín, kdy je nutno
předložit podklady pro vydání knihy nakladateli.
Sestavil jsem z různých kronik, časopisů a z osobních schůzek
s pamětníky Nikolčic tzv. „Přehled historie Nikolčic v datech a souvislostech od roku 1900 až po rok 2000“, rok za rokem.
Potřeboval bych spolupráci Vás pamětníků. Setkáváme se v naší klubovně 1× měsíčně, kde tento přehled společně čteme a komentujeme
jej.
Další pracovní schůzky jsou v těchto termínech:
11.9., 25.9., 9.10., 23.10. 2019 vždy v 18 hodin.
Kdo má staré fotky, dokumenty, které by mohl přinést a tím obohatit tuto
práci, která má sloužit budoucí generaci, prosím přidejte se ke společnému dílu.
Dr. Šácha, 731129404, dfm@symbinatur.com
Nikolčický časopis vydává příležitostně Obecní úřad Nikolčice. Redakce: ing. Petr Horák, Lenka Putnová, Karel Rainet. Toto číslo vyšlo 24. 9. 2019. Pro občany zdarma.

