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Vážení spoluobčané,
čas neúprosně letí, prožíváme advent a na dveře už nám pomalu klepou
Vánoce. Nastal čas, kdy v našich domovech voní při pečení cukroví vanilka se
skořicí a děti, které už se nemůžou dočkat, tajně nahlíží do skříní a pod postele,
jestli tam neobjeví balíček s vánočním dárkem. Je to čas očekávání i čas vzpomínání. Konec roku bývá i dobou, kdy hodnotíme a děkujeme za všechno, co
nám uplynulých dvanáct měsíců přineslo. A poděkovat chci i já. Děkuji všem
zaměstnancům obce a obecního úřadu za práci, kterou pro nás všechny vykonávají. Děkuji za spolupráci členům rady a zastupitelstva. Děkuji členům výborů a
komisí a taky všem ostatním, kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému průběhu kulturních, sportovních a společenských akcí, které se v letošním roce v obci uskutečnily. Poděkování za Vaše návrhy, náměty i připomínky patří i Vám všem občanům Nikolčic. Do Vánoc a Nového roku už nám zbývá jen pár dní a tak Vám
všem přeji, radostné a požehnané prožití svátků vánočních a do roku 2018 hodně
zdraví, štěstí, rodinné i osobní pohody.
Jiří Vacenovský, starosta obce

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017

V letošním roce probíhalo v naší obci několik investičních akcí. Na začátku roku proběhla rekonstrukce Obecního hostince. Byly opraveny podlahy, rozvody elektřiny, nainstalována nová vzduchotechnika a topení včetně nového
plynového kotle, nové obložení stěn a stropů včetně osvětlení, přečalouněny
židle a hlavně byla rozšířena a nově vybavena kuchyně. Rozšířeno bylo taky
venkovní posezení. Celkem vyšla rekonstrukce na částku 2.708.654,- Kč.
Od letních měsíců do konce listopadu probíhaly opravy chodníků spolu s
výstavbou parkovacích stání. Cena za tuto akci je 2.322.815,- Kč.
Částka 150.000,- Kč byla uvolněna i na úpravy interiéru kulturního domu,
konkrétně na přebroušení parket, vyčištění opony a závěsů a přečalounění všech
židlí.

Někdy se ovšem musí opravit i to, co zrovna nebylo v plánu. Příkladem je
oprava čističky odpadních vod v naší škole, kdy byla kontrolou ze Státní inspekce životního prostředí zjištěna její nefunkčnost. Podle vyjádření zaměstnanců
firmy, která čističku před dvaceti lety montovala a nyní opravovala, byla čistička mimo provoz minimálně pět let. Oprava stála 68.000,- Kč. A protože kontrola
SIŽP probíhala po celé obci a z téměř každého vyústění obecní dešťové kanalizace i z několika vyústění z rodinných domů vytékala do potoka kalná šedočerná
voda, byla obci za porušení „vodního zákona“, kterým se řídí vypouštění odpadních vod do vod povrchových, udělena pokuta ve výši 90.000,- Kč.

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE V ROCE 2018
Když odhlédnu od toho, že nás v příštím roce čekají minimálně dvoje
volby, máme naplánováno několik investičních akcí, které by se měly uskutečnit
v průběhu roku.
Největší akcí je vybudování nového vodovodního přivaděče a napojení
obcí Borkovany, Nikolčice a Šitbořice na Vírský oblastní vodovod, za který
obec zaplatí cca 10,5 mil. Kč. I přesto, že má obec na účtech dostatek finančních
prostředků, zvažujeme úvěr od banky.
Dále se bude pokračovat v opravách a výstavbě nových chodníků. V současné době jednáme také se zahradním architektem o projektu vylepšení ozelenění středu obce, hřbitova a některých dalších ploch v katastru obce.
V minulém týdnu bylo také osloveno několik stavebních a pokrývačských
firem s žádostí o zaslání cenové nabídky na opravu střechy tělocvičny, kam už
nějakou dobu zatéká.
Dosavadní docela bezproblémový průběh jednání s majiteli pozemků v
rámci komplexních pozemkových úprav, dává naději, že zhruba v polovině roku
by mohly být změny zapsány do katastru nemovitostí. Pokud se to podaří, začne
se okamžitě pracovat na projektech některých společných zařízení, která jsou
zde navržena.
V neposlední řadě probíhají jednání s majiteli pozemků Štukyně a Dlouhé
padělky o odprodeji těchto pozemků obci. Majitelé se mají nyní do 15. prosince
vyjádřit k nabídce, kterou jim obec předložila. Ke dni, kdy píšu tento článek
(12.12), se ovšem vyjádřilo necelých 40% majitelů. Pokud se zbývající majitelé
nevyjádří, bude jejich mlčení bráno jako negativní stanovisko a je možné, že se
v této lokalitě stavět nebude.
Jiří Vacenovský, starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Obecní úřad v Nikolčicích
bude uzavřen
od 21. prosince 2017 do 2. ledna 2018
V době od čtvrtka 21. prosince 2017 do 1. ledna 2018 včetně bude Obecní
úřad v Nikolčicích
z důvodu svátků a čerpání řádné dovolené
pro veřejnost uzavřen.
Poslední úřední den v roce 2017 bude středa 20. prosince,
první úřední den v roce 2018 bude středa 3. ledna 2018.
Děkujeme za pochopení

VODA
Mnozí z Vás se mne poslední dobou ptají na důvod změny provozovatele naší vodovodní sítě
a dodavatele vody. Proč přecházíme na vodu z Vírského oblastního vodovodu. Důvodů je několik. Ten hlavní je uveden i v Územním plánu obce, kde je napsáno: „Dle sdělení provozovatele Vak Břeclav je rozvoj obcí a měst napojených na Skupinový vodovod Hustopeče
limitován kapacitou vodních zdrojů a vodárenských objektů předmětného skupinového
vodovodu. Stávající systém zásobování pitnou vodou je bilančně vyrovnaný a nelze jej
zatížit významným odběrem vody bez předchozího rozšíření kapacity zdrojů a následnými investicemi.“ Jinými slovy, pokud by se obce začaly rychleji rozvíjet, dosavadní dodavatel negarantuje 100% dodávky vody v době špičkových odběrů. Dalším důvodem byla i
kvalita dodávané vody, zejména její tvrdost a chemické složení. A v neposlední řadě bylo důvodem i nemožnost dohodnout se a vedením Vak Břeclav o nižší ceně vody či placení nájemného za využívání naší infrastruktury ke svému podnikání. Proto byla v roce 2012 podepsána
mezi obcemi Borkovany, Šitbořice a Nikolčice dohoda o společném postupu při napojení na
VOV. Částka, kterou obec zaplatí za toto napojení je vyčíslena na cca 10,5 mil.korun. Je dána
výpočtem, co bude kterou obcí využíváno. Tedy, zařízení využívaná všemi obcemi platí každá obec 1/3, zařízení využívaná pouze některými obcemi pak z poloviny a zařízení, které bude
sloužit pouze jedné obci, zaplatí tato obec v plné výši.
Někteří spoluobčané si taky stýskali nad tím, že nebude voda levnější, ale cena zůstane stejná
jako letos tj. 43,30 Kč/m3. Ano cena pro rok 2018 se měnit nebude, ale přesto občané přechodem k jinému dodavateli ušetří. U stávajícího dodavatele bychom, podle zveřejněných cen na
rok 2018, zaplatili příští rok za jeden kubický metr vody o 1,50 Kč více.

Jiří Vacenovský, starosta obce
KULTURNÍ KOMISE

Vítej človíčku
Tento rok jsme se již podruhé potkali a vítali nové občánky Nikolčic.
V neděli 26. listopadu byli uvítáni:
Ema Urbánková
Stella Nasadilová
Mikoláš Sáček
Filip Strouhal
Růžena Jelínková
Rodičům i dětem přejeme hodně radostných chvil při jejich výchově a ať Vám děti dělají jen radost.

Průvod světýlek
Jako každý rok i letos se konal tradiční „průvod světýlek“. V pátek 3. listopadu
jsme se potkali u hřbitova, kde někteří nejprve rozsvítili svíčky za své blízké. Bylo dojemné, jak některé děti, když odcházely ze hřbitova, se otáčely směrem k zapáleným
svíčkám a volaly „ ahoj babi, ahoj dědo“. Potom co se děti rozloučily se svými blízkými, kteří už nejsou mezi námi, pokračovaly v průvodu světel na procházku po vesnici.
Zakončení proběhlo jako vždy před kulturním domem, kde jsme měli opět přichystáno teplé občerstvení jak pro děti i dospělé. Děti dostaly i něco sladkého a svítící
náramek, který jim udělal radost.
Vzhledem k tomu, že je tady hodně mladých i starších lidí přistěhovalých a neví, proč tuto akci pořádáme, tak na vysvětlenou. Před více jak 10 lety se maminky na
„mateřské dovolené“ domluvily a založily tradici, která se váže k svátku všech svatých
neboli „dušiček“. Chtěly dětem tento svátek více přiblížit a vymyslely „průvod světýlek“. Po těchto maminkách to převzaly jiné akční maminky a pokračovaly v této tradici. Potom se objevilo období, kdy tuto akci neměl zájem nikdo pořádat a tak jsme tento

krásný zvyk zahrnuli pod akce kulturní komise a pokračujeme v ní dodnes. Toť vše na
vysvětlenou.
Jsem ráda, že každý rok se této akce účastní nejen rodiče s dětmi, ale přidávají
se i babičky a dědečkové.
Děkuji, že nás podporujete v této činnosti

Nikolčické rozsvěcování
V první adventní sobotu 2. prosince se již tradičně konalo rozsvěcování
obecního vánočního stromu. Ve 14hodin
začal v místním sále malý jarmark, kde
mohli lidé nakoupit dárky na vánoce pro
své blízké. Poté
vystoupily děti
z Mateřské školy a pod vedením jejich
učitelek předvedly opět krásné vystoupení. Dále jsme pokračovali na venkovním
prostranství, kde děti ze Základní škole
měly přichystáno pěkné pásmo básniček
a písniček. Opět vystoupil místní sbor
mužáků a nezklamali. Na závěr nám na
trumpety zahráli krásnou melodii, stromeček se mohl rozsvítit a adventní doba
byla zahájena.
Děkuji všem, co přišli podpořit jak
prodávající, tak vystupující. Členům a
rodinným příslušníkům kulturní komise
za hladký průběh celé akce.
Vám všem přeji krásné, pohodové
vánoce a do roku 2018 hodně zdraví a rodinné pohody.
Za kulturní komisi Lenka Rabovská

Z NAŠÍ KNIHOVNY

Podzim v naší knihovně byl pestrý jako listí spadané ze stromů.
Pokračovali jsme v projektu Jižní Morava čte. V říjnu naši obec navštívil pan
Zdeněk Železný, spisovatel, který píše knihy pro děti. Beseda s ním se uskutečnila ve
škole, kde nám pan Železný přečetl ukázky ze svých knih, mohli jsme zhlédnout dramatizaci jeho textů a také jsme se dozvěděli, jak vzniká knížka.
V listopadu
přišly na návštěvu do
knihovny děti ze čtenářského
klubu
v Křepicícch, aby si
poslechly
úryvky
z knížky Jurajda a
Zuzajda, kterou musely v knihovně najít
podle daných indicií.
Mohly se dovědět, jak
se žilo dříve, jak si
děti hrály, co jedly a
co nosily oblečené.
Také si skládaly obrázky starých řemesel
a mohly si prohlédnout jejich cechovní
znamení.
Koncem listopadu proběhlo v knihovně vyhlášení vítězů výtvarné a literární
soutěže Příběhy mého kraje v rámci projektu Jižní Morava čte. Soutěže se zúčastnilo
18 dětí ve třech kategoriích. Nejmladší děti z MŠ kreslily obrázek, starší děti psaly příběhy.
Vítězové v jednotlivých kategoriích:
I. kategorie: Miroslav Hlaváček
II. kategorie: Lucie Tomková
III. kategorie: Anna Slavíková

Děti dostaly odměny, které věnoval Jihomoravský kraj, děkuji i obecnímu úřadu Nikolčice, který daroval vítězům knihy. Všechny zúčastněné děti z MŠ mohly jet
do divadla Polárka na slavnostní vyhlášení absolutních vítězů, kde také zhlédly divadelní představení, starší děti navštívily hvězdárnu Brno. Ostatní ocenění dostali vstupenku do zábavního vědeckého parku Vida v Brně.
Poděkování patří také
učitelkám ze ZŠ a MŠ, které
na soutěži s knihovnou spolupracovaly.
Od
října
můžete
v knihovně zhlédnout výstavu
keramiky na téma Putování
za uměním, kterou připravily
děti pod vedením paní Aďky
Slavíkové.
V současné době probíhá v knihovně soutěž ke dni
dětské knihy, letos na téma
komiksy. Děti si mohou v
knihovně vyzvednout pracovní list a na základě jeho vyplnění dostanou zdarma komiksový časopis Simpson.
Dále mohou do konce prosince přinést do knihovny obrázek ze
života Simpsonů.
V prosinci se v knihovně uskutečnila předvánoční dílnička Vyrábíme ze starých knih. Na webových stránkách
knihovny si můžete prohlédnout fotky k jednotlivým akcím.
Půjčovní doba v knihovně je každé úterý od 16 do 19
hodin. V prosinci půjčujeme naposledy 19. 12., v novém roce
začínáme 2. 1. 2018.
Krásné a pokojné Vánoce všem s hrnkem horkého čaje a
dobrou knížkou v ruce.
Michaela Rabovská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V NIKOLČICÍCH

Vážení žáci, rodiče, občané,
nastává adventní doba, kterou mohou lidé využít ke zklidnění po celoročním shonu a k
zamyšlení se nad uplynulým rokem. Vytváří nám prostor, abychom ještě mohli vylepšit a
hlavně dokončit to, co jsme začali a co nám z plánovaných úkolů a předsevzetí ještě chybí
dodělat. Také je tu čas pro zamyšlení se nad sebou. Ať už prožíváme Vánoce jako křesťanský
svátek nebo prostě světský, mají pro nás jedinečný význam. Jsou to především svátky rodiny
a setkávání se blízkých, jsou to svátky klidu, dárků a radosti.
Myslím si, že na tomto místě není třeba podrobně rozebírat, co se nám, respektive všem
našim zaměstnancům ve škole podařilo a naopak, v čem ještě vidíme rezervy. Aby byl příští
rok úspěšný, je třeba neustálé spolupracovat s celým týmem lidí ve škole. To se nám
společnými silami postupně daří, i když to není někdy jednoduché. Škola se snaží v rámci
zachování dobrého školního klimatu pracovat, jak nejlépe dovede. Učitelé se snaží vzdělávat
žáky v duchu demokratického, klidného pracovního prostředí ve spolupráci rodiny a přátel
školy.
V součinnosti s ověřováním ŠVP „ Sportem za kvalitou výuky“ jsme během čtvrtletí
měli pro žáky připraveny spousty zajímavých činností. Žákům byla nabídnuta opětovná
realizace projektu „Hodina pohybu navíc“ pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR, dále tradiční páteční odpolední výuka anglického jazyka, zájmové kroužky a
nepovinné předměty. Škola pokračuje v projektu „Výzva 22“ (podpora čtenářské gramotnosti,
inkluze, vzdělávání pedagogů aj.)
V rámci upevňování a zachování dobrého klimatu ve třídách byly nastaveny pravidelné
třídnické hodiny pro žáky, rozjela se práce žákovské samosprávy, funguje poradenské pracoviště. Vybraní členové parlamentu se po dvou letech opět zúčastnili krajského setkání parlamenťáků základních a středních škol v Brně, kde načerpali inspiraci do další práce.
Vedení školy vyšlo vstříc přání rodičům a od října byl prodloužen provoz školní družiny
v Nikolčicích do 16.30 hod. O ranní družinu rodičovská veřejnost zájem neprojevila.

V rámci podpory čtenářské a jazykové gramotnosti proběhly v projektu „Celé Česko čte
dětem“ besedy se spisovatelem p. Z. Železným a p. J. Opatřilem. Jedna z besed se konala i ve
spolupráci s místní lidovou knihovnou. P. Mgr. M. Rabovské děkujeme za vstřícnou
spolupráci se školou a těšíme se na další. Škola pořádala pro žáky výukové besedy, “Motýlí
den“ pro žáky 6. roč. Žáci se zúčastnili exkurze v jaderné elektrárně v Dukovanech a
navštívili areál Vodní přečerpávací elektrárny Dalešice. Poslední týden v prosinci nás čeká
ještě naučný výchovný koncert, filmová představení a vánoční besídky. V minulých dnech
byla škola vybrána na exkurzi do Brna do Hortimu, kde se žáci seznámili s přípravou různých
pokrmů. Tato exkurze proběhla pro žáky zdarma včetně zajištění dopravy. Děti si odnesly
domů ovocně zeleninové dárkové balíčky a plno zážitků. Akce byla velmi zdařilá.
Během prvního čtvrtletí jsme vyhlásili ve spolupráci se žákovským parlamentem
projektové dny: Evropský den jazyků, Poznáváme kraje ČR, Den ve státních barvách, Retro
den, Den zdraví. Děkujeme rodičům za zapůjčení „retro“ věcí na výstavu, která byla skvělá a
celým svým pojetím doslova ojedinělá.
Poslední milou akcí byl Mikuláš ve škole. Poděkování patří p. uč. Mgr. J. Homolovi a
žákům z 9. třídy za „Mikulášskou nadílku“, kterou připravili pro děti MŠ Nikolčice, Diváky a
žáky základní školy.
Ke konci listopadu jsme pozvali do školy studenty ze SZŠ Rajhrad, kteří pro naše žáky a
rodiče připravili předadventní společné vyrábění krásných věnců, svícnů apod. Děkuji tímto
studentům a p. vychovatelkám z Rajhradu za velmi zdařilou akci a spolupráci. Poděkování
patří i vychovatelkám školní družiny, které celou akci vedly.
Zmíním se ještě o velmi povedené akci, jíž bylo „Rozsvícení vánočního stromu“ ve spolupráci s obcí Nikolčice dne 2. 12. 2017. Velmi hezké předvánoční setkání proběhlo za velké
účasti rodičů a občanů. Děkuji mateřské škole, školní družině, pedagogům ze školy a obci
Nikolčice za přípravu kulturního programu. Poděkování patří i učitelkám MŠ Diváky, které se
podílely pěkným programem na nedělní akci „Vánoční besídka“ v Divákách dne 10. 12. 2017.
Nesmíme zapomenout ani na sport a jiné akce. Naši chlapci se zúčastnili tradičního fotbalového turnaje základních škol ve Velkých Němčicích. Reprezentovali nás také v silničním
běhu ve Velkých Němčicích. A vedli si velmi úspěšně. Ve svých kategoriích zvítězili: Polák
A. a Jeřábek A., 2. místa: Jelínek Š., Stehlík S. a Rozkydal P., 3. místa: Ryšavá D., Filípková
K., Chalupný J., Eliášová K. a Prokeš V. Další žáci se umístili do 10. místa.
Sportovní úspěchy žáci předvedli i v „Nikolčických stráních“, které se konaly ve spolupráci s okolními školami. Na základě pozvání ZŠ Křepice žáci soutěžili i ve šplhu na „Křepické veverce“.
Chlapci také absolutně vyhráli v tradičním fotbalovém turnaji základních škol ve Velkých Němčicích. Zopakovali si tak prvenství z loňského roku. Posledním úspěchem byl
okrskový turnaj ve florbalu starších a mladších chlapců ve sportovní hale v Hustopečích. Starší chlapci všechna svá utkání vyhráli a jako vítězové se probojovali do okresního finále.
Mladší hoši skončili na druhém místě. Okresní finále v Mikulově starší chlapci zakončili pěkným pátým místem.

V oblasti jiných aktivit školy je velmi dobré, že proběhlo na naší škole školní kolo
v naučné soutěži „Bible a my“ a vybraní žáci tak mohli úspěšně reprezentovat školu i
v okrskovém kole ve Velkých Pavlovicích. Další naučné soutěže nás čekají v příštím pololetí.
V závěru děkuji žákům, rodičům a veřejnosti za to, že se společně s námi podíleli na
sběru papíru. Škola řádně třídí odpad a zodpovědně žáky vede k těmto aktivitám.
A co nás čeká příští rok? Hledáme učitele/učitelku od 1. 2. 2017. Paní učitelka Jana
Sáčková odchází na mateřskou dovolenou. Děkujeme jí za výbornou spolupráci a přejeme jí
vše dobré v nové životní etapě. Škola plánuje dle zájmu otevřít přípravnou třídu pro děti
s odkladem školní docházky (naše i z okolních obcí). Dle nového rozpočtu bychom chtěli nadále pokračovat ve zvelebení školních budov, jejich vybavení apod. V rámci zkvalitnění výuky se bude pedagogický sbor podílet na tvorbě a realizaci nového školního vzdělávacího programu, který vejde v platnost od 1. 9. 2018.
První pololetí se po delší době ukončí pololetími prázdninami a ihned nastanou jarní
prázdniny. Mysleme na to, že volné dny pro žáky budou tentokrát o něco delší.

PF 2018
Závěrem bych chtěla všem pracovníkům školy poděkovat za dobrou spolupráci v tomto roce.
Do nového roku jim přeji zdraví, značnou dávku trpělivosti, optimismu a hodně vytrvalosti v
úsilí zlepšovat vše, co je v jejich možnostech.
Vám, vážení rodiče, občané, přeji v první řadě poklidný průběh předvánočních příprav, nákupů, pečení a obstarávání dárků pro své blízké.

Přeji všem dobrým lidem prožití vánočních
svátků v pohodě a radosti a v příštím kalendářním roce mnoho štěstí, zdraví a
úspěchů.
Těším se na vaše děti ve středu 3. 1. 2018

Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka ZŠ a MŠ Nikolčice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka 2018
V sobotním odpoledni 6. ledna 2018 v naší obci již tradičně proběhne Tříkrálová sbírka. Menší i větší koledníci napodobující tři krále Kašpara, Melichara a Baltazara u Vašich domovů zazvoní s pokladničkou a vinšováním všeho dobrého do Nového roku
2018. Děkujeme za Vaši štědrost a především otevřená srdce.
Mgr. J. Slavík, koordinátor sbírky za obec Nikolčice

ŽIVÝ BETLÉM
Někteří malí herci z naší vísky připravili pro vánoční atmosféru pásmo, které nám připomene, proč vůbec Štědrý den slavíme. Můžete si s nimi, naši milí spoluobčané, zazpívat také koledy. Vezmete-li si svíčky, tak si lze odnést do svých domovů i světlo
dovezené z Betléma. Stačí, když přijdete na Štědrý den v 10 hod. do katolického kostela, kam v průvodu dojdou starobylé postavičky od kostela evangelického. Můžete jít
s námi od školy v 9.45 h. Děti, které nenacvičovaly představení, mohou také prohledat
šatník babiček či dědečků a s trochou fantazie, šikovnosti si vytvořit starobylý outfit a
přidat se k nám do průvodu.
Mgr. A. Slavíková a děti z dramatického kroužku

PRO ZAHRÁDKÁŘE
OKRASNÉ TRÁVY jsou vysoce
dekorativní, a to i v zimě. Některé druhy
svou krásou zastíní i trvalky. Hlavní podmínkou úspěšného pěstování okrasných trav
je správný výběr druhu pro dané stanoviště
a dodržování nemnoha a nepříliš náročných
zásad péče o ně.
Některé druhy okrasných trav vypadají dobře po celý rok, například ozdobnice
(Miscanthus) a třtina (Calamagrostis) zůstávají atraktivní až do jara. Trsy trav
nejsou v tomto období ohroženy mrazem –
ten jim nevadí, ale vlhkostí, která může
způsobit hnití kořenů. Proto je třeba vysoké
trávy zazimovat.
Trávy většinou patří do jedné, nebo
druhé skupiny: trsnaté, nebo výběžkaté.
Většinou je pěstujeme jako solitérní rostliny, které přitahují pozornost, anebo roz-

troušeně mezi jinými rostlinami, či ve větších shlucích či pruzích.
Péče o vysoké trávy. Většina trav
roste přirozeně v chudé půdě a daří se i na
půdách zanedbaných. Přílišná péče nebo
bohatá zálivka by se zahubila. Jsou ale výjimky, kterými jsou vysoké trávy jako například pampová tráva (Cortaderia), které
potřebují občas přihnojit, aby si zachovaly
bujný vzrůst, a to nejlépe univerzálním hnojivem. Kolem trsů vysokých trav můžeme
navršit mulč z drcené kůry, anebo ze štěrku
a atraktivních oblázků. Mulč potlačuje růst
plevelů a částečně chrání před mrazem.
Před příchodem zimy. Velkou chybou by bylo vysoké trávy před zimou ostříhat těsně nad zemí – strništěm by pronikala

vlhkost rovnou ke kořenům. Ale nechat ty
mohutné trsy bez ochrany by mohlo dopadnout stejně špatně. Sníh by je rozlomil a
vlhkost by dokonala zkázu hnití nebo
vzniklý led by roztrhl kořeny. Proto trávy
svazujeme do snopů nebo do panáků jako
obilí. V podstatě na stéblech již pěstitelsky
nezáleží – na jaře vyrostou nové, jde o dekoraci a ochranu rostliny.
Postup svazování.
1. Nejprve ostříháme laty těsně nad trsem,
nad který vyčnívají. Jsou tvrdé a špatně
bychom s nimi manipulovali. Tyto květy využijeme pro zimní suché dekorace,
neboť jsou velmi atraktivní.
2. Obejmeme ostříhaný trs – v případě, že
je příliš mohutný, musíme pracovat ve
dvojici – trochu ho zkroutíme a svážeme provázkem. Nijak suchá stébla nešetříme a svážeme je opravdu pevně,
abychom měli jistotu, že ochrana vydrží
až do jara.
3. Ty choulostivé, například pampovou
trávu, svážeme do panáka a ještě je zakryjeme půlmetrovou vrstvou spadaného listí a přes ně položíme chvojí.
Jarní střih a očista. Na konci zimy
nebo začátku jara, ještě před rašením, zimní
ochranu travin odstraníme, a to následujícím způsobem:
1. Zahradnickými nůžkami seřízneme nízko u země stará stébla okrasné trávy.
Pracovní rukavice nás ochrání před ostrými okraji některých druhů. Na silná
stébla rákosových trav nebo ozdobnic
budeme možná muset použít i pilku.
2. Stará stébla, spadané listí a další nečistoty vyčistíme hrabičkami na trávu s
jemnými kolíčky. Postupujeme od středu trsu k okrajům.
3. Nízké okrasné trávy jakými jsou například kostřavy, ostřice, pěchavy a další
nestříháme. Jen je na jaře pečlivě vyčešeme hrabičkami a odstraníme stará nebo poškozená stébla.
Zdroj: www.zahradaapriroda.cz
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P. H.

MYSLIVCI V NIKOLČICÍCH

Milí spoluobčané,
blíží se opět konec dalšího roku a před námi myslivci i závěr hlavní lovecké sezony, a to jak pro zvěř spárkatou, tak i drobnou. Letošní rok byl od léta provázen obavami z možného rozšíření nákazy africkým morem prasat, naštěstí se k dnešnímu dni
nepotvrdil ani jeden nakažený kus mimo červenou zónu (ohrazenou ohradníky).
Pro nás myslivce je konec roku ve znamení setkávání se na společných lovech. U
nás jsou to hony na drobnou zvěř, bažanty a zajíce. Dodržování tradic a mravů mysliveckých je na těchto setkáních prvořadým posláním.
Nechceme se chlubit, ale dle ohlasů četných loveckých hostů, „nikolčické“ patří
mezi ty na velmi dobré úrovni. Díky chatě ve Štukyních a celému koloritu průběhu
honu, provázeného mysliveckým troubením bratrů Kovaříkových a poslední lečí na
hájence u znamenitého občerstvení.
Je to doba setkání s přáteli, příznivci a kamarády. Doba popovídání si o tom, co
je nového, co se nám podařilo, a kde příští rok přidáme.
Stejně jako se loučíme s dobrými přáteli po společně prožitém dnu na lovu, tak
mi dovolte, abych se rozloučil i s Vámi a poděkoval členům honebního 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 zážitků v přírodě.
myslivecký hospodář

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Kdo zná vánoční příběh, asi také ví, že se odehrál za velkého, téměř světového,
sčítání lidu. Každý se měl zapsat ve městě, kde se narodil. Dovedete si představit ten
mumraj? Ty přeplněné dálnice, nádraží a náměstí? Vyprodané obchody, protože každý
se zásobuje na cestu nebo na pobyt ve městě, kde už dávno je jen hostem? V Bibli
máme napsáno, kdo takové šílenství a) vymyslel a b) zorganizoval. Za a) to byl římský
císař Augustus a za b) jeho syrský nohsled Quirinius. Myslím, že nařídit podrobeným
národům, aby se lidé spočítali, aby světovládce věděl, kolik má poddaných, bylo vrcholem diktátorské arogance. V biblickém textu se dokonce píše o majetkovém soupisu a tím majetkem není nikdo jiný než obyvatelé podrobených zemí – jeho noví otroci.
Jak bychom dnes vnímali takový zásah do soukromí, do národní suverenity? I dnes to
mnozí mocipáni zkoušejí – vzbudit v nás dojem, že jsme jen otroci, na jejichž názoru
nezáleží. Ale ani oni, ani tehdy Augustus, si neuvědomili, že jejich království není bez
konce. Že nad tímto světem panuje ještě někdo větší, než jsou oni. A tak paradoxně ve
zmatku, který způsobili ti, co si mysleli, že panují nad národy, se jako lidské dítě narodil Pán pánů a Král králů. A proč? Ze zcela opačných důvodů, než mívají vládci světa.
Ti si chtějí všechny podrobit, vnutit jim (třeba i násilím) svůj názor, svoji kulturu. Ale
Ten, který skutečně panuje nad národy, přináší vysvobození, a to každému. A Jeho
myšlenky o nás jsou myšlenky o pokoji, jak říká prorok Jeremiáš.
Také v jedné české koledě se zpívá: „Sestoupil v pravdě Boží Syn na naši zem,
přinesl spásu, pokoj svůj, národům všem“. Kdo chce jít Jeho cestou, cestou pokoje,
pravdy a svobody, nad tím páni tohoto světa nemají žádnou moc. Jeho narození slavíme o Vánocích. Je o něm psáno: „Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka

počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh)“ Izajáš 7,14.
Bůh s námi znamená, že není proti nám. Miluje nás tolik, že chtěl žít život jako my.
Osobně nám přišel říct, jak moc mu na nás záleží.
O Pánu Pánů bude i dětská vánoční hra s názvem Největší světlo na 1. svátek vánoční 25.12. v 8.30 v evangelickém kostele. Všichni jste srdečně zváni.
P.S. Kdo uhodl, ze které koledy je výše citovaná věta, může si přijít pro perníček
Krásné vánoční svátky, pokoj, klid a lásku, do všech nikolčických domovů přeje

Kateřina Rybáriková, kazatelka evangelického sboru v Nikolčicích.

OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ 500 LET REFORMACE
U příležitosti pětistého výročí reformace proběhla 19. listopadu u nás v evangelickém kostele připomínková akce vedená sestrou jáhenkou Katkou Rybárikovou.
Nejdříve jsme za zpěvu písně zasadili venku před kostelem pamětní růže. Růže byly
zvoleny na připomínku Martina Luthera,
který měl na své pečeti vyobrazenou právě
růži. Poté jsme se přesunuli dovnitř, kde se
konal hlavní program.
Kostelem se rozezvučely hřmotné hlasy
Mužáků, kteří nám
předvedli část svého
repertoáru. Dále se
konala velmi zajímavá přednáška bratra
faráře Ondřeje Macka
o Martinu Lutherovi,
ve které shrnul Lutherův život a dílo a rovněž jeho napojení na českou reformaci a Jana Husa. Pár gospelových songů také zazpívala paní Šáchová. Společné „Otče náš“ bylo milou tečkou za
tak těžkým tématem jako je reformace. Na konci akce byli všichni zváni na pohoštění,
které pomáhaly připravit sestry z našeho sboru."
Ondřej Běhávka

NA CELOSTÁTNÍM SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI
V dnech srpnových jsem se spolu s dalšími mladíky vydal z Nikolčic do Olomouce, kde
se letos konalo celostátní setkání mládeže. Jde o šestidenní setkávání s mladými křesťany, pak
taky kněžími, biskupy a hlavně Pánem Bohem. Program bývá nabitý, stále se něco děje. Setkáváte se s přáteli, poznáváte nové mladé věřící lidi, diskutujete nad různými tématy, posloucháte zajímavé přednášky i dechberoucí svědectví, účastníte se mše, slavíte eucharistii, chválíte Krista, modlíte se, chodíte na koncerty, sportujete, tvoříte... Po celou dobu nás provázelo
motto setkání "Nebojte se!, které dávalo směr celému programu. Jeden den byl věnován rodinám, které svým příjezdem setkání obohatily. Veškeré dění se odehrávalo v jádru města Olomouce a vyvrcholilo pěší poutí k bazilice na poutní místo Svatý Kopeček. Dohromady se setkání zúčastnilo asi 8 500 lidí. Přikládám zpětné vazby nikolčické mládeže právě na toto setkání.
Celostátní setkání mládeže v Olomouci bylo úžasné. Jsem ráda, že jsem toho mohla být
součástí. Tolik mladých věřících lidí, tolik positivní energie a tolik víry ve mne právě ve víře v
Boha ještě více utvrdilo. Bylo to prostě nepopsatelné dobrodružství s Bohem. Terka Chalupná
Na setkání v Olomouci se mi moc líbilo. Největším zážitkem bylo modlit se a setkávat se
s tolika lidmi. Organizátoři nám nachystali zajímavý, ale občas trošku náročný program
(slunce, vedro,...). Nejvíce se mi líbila sobotní adorace. Moc se mi tam líbilo a doufám, že budu mít možnost jet ještě na nějaké z dalších setkání. :-) Zuzka Nekvapilová

Jsem moc rád, že jsem do Olomouce na Celostátní setkání mládeže jel. Potkávat kamarády, vidět tolik mladých křesťanů a přiblížit se Bohu... To vše člověka ohromně nabíjí a motivuje! Jakub Slavík
Jsem rád, že jsem jel na Celostátní setkání mládeže 2017, jelikož mi to dalo do života
spoustu pozitivních věcí, a tudíž se mohu pomalu stávat i lepším člověkem. Taktéž se mi líbil i
program, který byl na CSM vytvořen, byl zábavný i poučný. Z celých šesti dnů jsem si odnesl
nezapomenutelné zážitky. Matyáš Chalupný
Byl jsem nadšený z toho, kolik se sešlo mladých lidí - křesťanů. Mohl jsem si vybrat jednu z mnoha přednášek, jít na tu, která by mě mohla v něčem posunout - poučit. Líbily se mi
každodenní mše, že jsem mohl být vždy v přítomnosti s Kristem. Zaujala mě některá svědectví,
u kterých jsem se vžil do mnoha situací. Jediná negativní věc pro mě byla ta, že jsem mnohdy
musel čekat ve velké frontě na oběd, ale vzhledem k mnoha přednostem tohoto setkání se to v
pohodě dalo vydržet. Ondřej Slavík
Jakub Slavík
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