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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Letošní jaro nám přineslo poměrně chladné a deštivé počasí, které nám trochu usnadnilo dodržování vládních
opatření – nošení respirátorů i venku. Dnešní situace
s pandemií coronaviru se díky očkování snad již stabilizuje
a doufejme, že již nepřijde další vlna. Uvolňují se nám restrikce, které byly zavedeny. Už se otevřely všechny obchody, můžeme si zajít do hospody na „točené“ a na něco
dobrého. Hlavně se nám vrátily děti do škol a školek a rodiče
si mohli oddychnout od domácího učení.
Léto je již tady, dětem končí tento zvláštní školní rok, který z větší části absolvovaly distančně, proto se skutečně
těšily na návrat do školních lavic, na své učitele a kamarády. Snad si užily těch pár týdnů ve škole a věřím, že se již
těší na prázdniny.

Přeji dětem ty nejúžasnější prázdninové zážitky a šťastný
návrat do školních lavic.
Pro žáky končící devátou třídu začíná po prázdninách nová
etapa jejich vzdělávání, ve které jim přeji hodně úspěchů
a naplňování jejich snu o budoucím povolání.
Všem učitelům a zaměstnancům ZŠ a MŠ Nikolčice přeji
příjemné prožití prázdnin a regeneraci nejen fyzických, ale
hlavně psychických sil tak, aby mohli v září nastoupit plni
elánu a entuziazmu do nového školního roku.
Všem spoluobčanům přeji krásné léto, příjemnou dovolenou, spoustu krásných zážitků a šťastný návrat domů.
Karel Rainet, starosta obce

Z RADNICE

Oprava místní komunikace
Obec provedla opravu místní komunikace před prodejnou COOP a autobusovou zastávkou. Již nebudeme drncat při odjezdu z obchodu, opravu uvítali hlavně řidiči Borsu.
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Kanálová vpusť u studny před č. p. 65
V měsíci květnu jsme nechali opravit kanálovou vpusť, která byla nebezpečná dopravě a hlavně cyklistům.
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Zasedací místnost Obecního Úřadu
Během pandemických jarních měsíců se nám podařilo opravit zasedací místnost Obecního úřadu. Díky tomu, že se v loňském roce kompletně opravila střecha a přestalo zatékat do zasedačky, muselo se ale počkat až mokré stěny a strop vyschnou. Strop je nyní zakryt novým podhledem s novým osvětlením. Stěny jsou opraveny a nově vymalovány. Na vyspravené podlaze je položeno nové linoleum. Pod stropem je umístěn projektor a na stropě je nainstalováno spouštěcí promítací
plátno. Opravena jsou i rozbitá skla v oknech a na nich nové záclony.
Za rekonstrukci zasedačky bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům obce, kteří provedli většinu prací. Teď již bude „zasedačka“ důstojnou kulisou pro zasedání Zastupitelstva obce, vítání občánků a dalších akcí.
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KULTURA

Kulturní dění
Milí čtenáři, jak víte, loňský i letošní rok nebyl z důvodu
covidové situace moc příznivý na kulturní dění. Bylo naší
snahou vždy něco vymyslet, ale většinou se nám to nepodařilo uskutečnit. Pár aktivit se však našlo. Na jaře jsme vyzvali občany, aby se přidali k celorepublikové akci „Ukliďme
Česko“. Příští rok se pokusíme tuto aktivitu více prosadit a zapojit do ní víc dobrovolníků. V klubově se podařilo
panu Šáchovi vytvořit vynikající instalace zaměřené
na historii Nikolčic. Na Velikonoce jsme sice skromně,
zato pěkně nazdobili velikonoční strom u KD. Dále se nám
podařilo obnovit cvičení pro ženy, které probíhá s vynikající lektorkou Klárou Košickou každé pondělí a středu
od 18:00 hodin. Snad nám další období přinese víc kulturních akcí, nebo nás na ně alespoň inspiruje.
Hurá do přírody.
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Den dětí – 4. 6. 2021
Kulturní komise ve spolupráci s Mysliveckým spolkem,
uspořádala pro naše nejmenší Nikolčičáky Dětský den.
Společně s dětmi jsme se potkali v pátek 4. 6. 2021 v odpoledních hodinách v parku naproti katolického kostela. Děti
musely plnit úkoly, které byly uschovány v okolí vyvěšeného fáborku. Úkoly nebyly jednoduché. Děti musely vyluštit
různé rébusy, hádanky nebo střílet ze vzduchovky a skákat
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v pytli. Sluníčko dávalo dětem i rodičům zabrat. Děti to však
nevzdaly a zplna sil si běžely pro odměnu, která je čekala
na Nikolčické hájence. Program byl doplněn divadelním
představením „Pohádkové hity z Televize Věž“ Divadla Věž
z Brna. Zábava byla náramná. Pro všechny to bylo příjemné setkání a děti už se těší na další hrátky.
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Vítání občánků
V neděli 6. 6. 2021 jsme měli tu čest přivítat 11 nových občánků. Jsme velice potěšeni, že naše pozvání přijali rodiče
Amálie Kovářové, Jasmíny Trefilové, Lary Bárkové, Sofie
Zezulové, Viktora Novotného, Jiřího Lengála, Olivie Prů-

dek, Jakuba Dudáše, Rozálie Michlové, Adama Bedřicha
a Stely Hrouzkové. Doufejme, že se novým občánkům
bude dobře vyrůstat v naši vesnici a přejeme jim do života
hodně zdraví, štěstí a elánu.
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Seznam kulturních akcí do konce roku 2021
Ukončená prázdnin 28. 8. 2021
Setkání seniorů 5. 9. 2021
Guláš cup 9. 10. 2021
Průvod světýlek 5. 11. 2021
Rozsvěcování Vánočního stromu 27. 11. 2021

společenská kronika

Blahopřání
V měsíci dubnu se narodili:
• Jeníček Oliver Polák
Rodičům k narození děťátka srdečně gratulujeme,
ať se rodinám dobře daří!
V měsících duben až červen oslavili své jubileum:
• Emilie Strouhalová
80 let
• Jana Staňková		
65 let
Srdečně gratulujeme a přejeme vše nejlepší,
především zdraví a radost ze života!
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Pokud máte zájem, aby narození Vašeho děťátka, Vaše
životní jubileum či jiná životní událost byla oznámena
v Nikolčickém časopise, je potřeba na obecním úřadu
podepsat souhlas se zveřejněním osobních údajů, který
je přístupný na stránkách obce nebo přímo na podatelně. Jubilea zveřejňujeme pro věk 65, 70, 75, 80 a víc.
V případě zájmu zveřejníme i jiná jubilea.
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Poděkování
Děkujeme paním učitelkám, paním asistentkám i paní školnici za vstřícný, obětavý, laskavý a profesionální přístup,
otevřenost, lásku, péči a všestranné rozvíjení našich dětí
po celou dobu jejich docházky do mateřské školy v Nikol-

čicích. Naše děti se díky tomu do školky každý den těšily
a budou vždy s láskou vzpomínat.
Rodiče Anežky Sáčkové, Terezky Součkové,
Natálky Vintrlíkové, Marečka Vávry a Honzíka Studýnky

Z naší knihovny
Pandemie coronaviru ovlivnila v letošním roce i provoz
knihovny. Půjčování zpočátku probíhalo přes výdejní okénko, od 13. dubna jsme konečně mohli otevřít a při dodržování hygienických nařízení půjčovat knihy normálním způsobem. V knihovně zatím funguje jen dětský koutek, akce
pro veřejnost zatím nebylo možné pořádat. Přesto vždy
v otvírací době knihovny můžete zhlédnout výstavu v prostorách bývalé pošty, kterou připravuje pan Šácha.
Ještě bych se vrátila k úspěchu v soutěži jižní Morava čte.
Této soutěže se na sklonku loňského roku zúčastnily dvě
děti – Matyáš Bárek a Sofie Witpeerdová. Matyáš získal
ve své kategorii 1. místo v konkurenci všech prací z Jihomoravského kraje s fotoknihou Nikolčice mýma očima. Gratulujeme.

Knihovna se i v letošním roce zapojila do soutěže Jižní Morava čte a už se těším na spolupráci s mateřskou i základní
školou a na práce dětí. Po prázdninách se nám snad podaří obnovit besedy pro děti z družiny i mateřské školky.
V plánu je pořádání besedy s paní Danou Šimkovou na téma
Harry Potter a také se můžete těšit na výstavy v prostorách knihovny.
Prázdninový provoz bude probíhat vždy v sudý týden v úterý (13., 27. 7.; 10., 24. 8.) od 16 do 19 hodin. Těším se na Vás.
Hezké slunečné prázdniny dětem a klidné dny dovolené
všem přeje Michaela Rabovská
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ZÁKLADNÍ a mateřská ŠKOLA

Základní škola

Vážení občané, přátelé školy,
Ani jsme se nenadáli a školní rok 2020/2021 se opět blíží
ke konci. Druhé pololetí nás nadále provázelo nelehkým
korona virovým obdobím, kdy jsme jen stále přijímali nějaké změny, nové informace aj. Po celé období probíhalo distanční vzdělávání žáků, poté první fáze uvolňování
v podobě prezenční výuky nejmladších žáků a rotační výuky pro žáky ostatní. Ke konci května jsme se všichni těšili na návrat do školy a na zahájení pravidelné prezenční
výuky. Jakmile se žáci vrátili do školy, obdrželi dodatečně
Výpis z vysvědčení za 1. pol. školního roku a informace
o bezpečném návratu do školy. Každá třída procházela
po návratu do školy intenzivním adaptačním obdobím.
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Cílem adaptačního období bylo poskytnout žákům i pedagogům potřebné podmínky pro postupný návrat k běžné
prezenční výuce, minimalizovat stresové situace a vytvořit
bezpečné prostředí, ve kterém je prostor jak pro posilování
vzájemných vztahů, tak pro pozvolné obnovování pracovních návyků. Některé adaptační prvky budeme společně
realizovat i po zbytek celého školního roku.
Škola vhodně zařadila do svého programu aktivity na posilování vztahů, komunikace a spolupráce a aktivity na podporu seberegulace, venkovní aktivity a posílila třídnické
hodiny. Od zahájení prezenční výuky probíhalo ve škole
nejprve 2× týdně, poté 1× týdně povinné testování žáků antigenními testy. Během testování na škole nebyl žádný pozi-

2 / 2021

tivní nález. Přesto škola musela nedávno z důvodu výskytu
onemocnění nemoci Covid – 19 uzavřít se souhlasem KHS
6. ročník.
Ke konci března převzalo vedení školy od obce Nikolčice
nově zrekonstruovanou tělocvičnu, včetně sociálního zařízení, šaten aj. Děkujeme tímto zřizovateli za včasné dokončení rekonstrukce.
Ve spolupráci s obcí Diváky vyřídilo ředitelství školy
na MŠMT zařazení zrekonstruovaného KD v Divákách
do rejstříku škol, jako místo poskytovaného vzdělávání tělesné výchovy v 1. a 2. ročníku a to s platností od 1. 9. 2021.
V měsíci dubnu na škole probíhal tradiční Zápis do 1. ročníku na školní rok 2021/2022. Přijato bylo 8 předškoláků.
Závěrem měsíce dubna probíhalo moc hezké online setkání
s rodiči a předškoláky přes platformu Teams. Byla představena vize školy, organizace školního roku 2021/2022,
virtuálně jsme nakoukli i do prostředí školy v Divákách.
Příjemné setkání se žáky a vedením školy probíhalo také

v ZŠ Křepice. Cílem návštěvy bylo představení naší školy
budoucím žákům 6. ročníku.
Zahájením prezenční výuky probíhá na naší škole i pravidelná výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím. Výuka
má u žáků velký ohlas. Děkujeme tímto obci Nikolčice
za poskytnutí možnosti realizovat výuku v rámci podpory
jazykové gramotnosti. Probíhali také online konzultační
hodiny pro rodiče i žáky, nabídka individuálních konzultací
pro žáky a pravidelná příprava žáků 9. ročníku na přijímací
řízení. Venkovní aktivity žáci využívali k realizaci projektů
jako Dne Země, cvičení v přírodě, turistiky po okolí. Koncem dubna probíhal tradiční sběr odpadových surovin.
Děkuji tímto rodičům za zapojení se do této aktivity.
Škola také úzce spolupracovala s mikroregionem MAP
Hustopeče. Ve spolupráci s „Mapíkem „jsme nabídli žákům
a rodičům o hlavních prázdninách Letní kemp. Poskytnutím Dotace z MŠMT podporuje tento kemp aktivity zaměřené na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podpo11
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ruje duševní zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021
plnily povinnou školní docházku Letní kemp v naší škole se
uskuteční od 16. 7. – 23. 7. 2021. Minulý týden jsme s Mapíkem zrealizovali ve spolupráci s Barevnou školou projekt
„EKOKOUTEK“. V nejbližší době Mapík poskytne do obou
budov základní školy, za účelem zkvalitnění výuky, dva vizualizéry S Mapíkem proběhla v MŠ Nikolčice velmi pěkná
akce pro předškoláky a rodiče , tzv. „Rozloučení s předškoláky“. Tuto zdařilou akci budeme realizovat i v MŠ Diváky
dne 23. 6. 2021. Škola úzce spolupracovala i s p. MUDr.
P. Šáchou, který pro mladší žáky připravil poučné besedy k Osvobození Nikolčic. Moc děkuji a těším se v červnu
na další besedy, zejména o dávné historii Nikolčic.
V rámci mimořádných situací byly zrušeny všechny plánované akce školy. Letos se měly uskutečnit další sportovní
hry v Dolných Zelenicích. Opět byly přesunuty. Pevně věřím, že příští rok se nám hry podaří zrealizovat.
Také v letošním školním roce se žáci 9. ročníku připravovali na přijímací zkoušky na střední školy, které měly proběhnout v měsíci dubnu. Vzhledem k vyhlášení nouzového
stavu a uzavření všech základních a středních škol byl tento
termín přesunut na začátek května. I když žáci nebyli osobně přítomni ve škole, bylo jim nabídnuto cvičení z českého
jazyka a matematiky online. Zde si mohli žáci procvičit
a upevnit svoje znalosti z těchto předmětů. Děkuji panu
učiteli Mgr. Jiřímu Křížovi a paní učitelce Mgr. Janě Knápkové za to, jak se těmto žákům věnovali a snažili se je povzbudit v jejich přípravě na tyto přijímací zkoušky. Celkový
počet vycházejících žáků je 15. Téměř všichni žáci se dostali
na školy a obory, které si vybrali. Pro přehlednost uvádím,
kam se vycházející žáci letos hlásili:
SŠTE Brno, Olomoucká
– obory puškař – 1 žák
SŠTE Brno, Olomoucká
– obor mechanik elektrotechnik – 2 žáci
SŠTE Brno, Olomoucká
– obor obráběč kovů – 2 žáci
SŠ Brno, Charbulova
– obor kadeřnice – 1 žákyně
SZŠ Brno Merhautova
– obor zubní technik – 1 žákyně
SPŠ chemická Brno, Vranovská
– obor analýza potravin – 1 žák
SPŠ chemická Brno, Vranovská
– obor aplikovaná chemie – 1 žák
SŠ Brno, Jílová
– obor truhlář 1 žák
SŠ Brno, Jílová
– obor instalatér – 1 žák
SOU tradičních řemesel Brno, Bosonohy
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– obor truhlář – 1 žák
Církevní zdravotní škola Brno, Grohova
– obor zdravotnické lyceum – 1 žákyně
SOU Tišnov
– obor opravář zemědělských strojů – 1 žák
SŠIPF Brno, Čichnova
– obor logistika – 1 žákyně
Úspěšně vykonal přijímací zkoušku na víceleté gymnázium
také jeden žák 5. ročníku.
Zejména pro 9. třídu jsou tyto dny výjimečné, protože jsou
pro ně poslední v naší škole. Do budoucna jim chci popřát
hodně úspěchů v dalším studiu i v životě. Ať se vždy rádi
vrací a vzpomínají na naši školu s radostí. Těším se na prezentaci ročníkových prací, které budou žáci prezentovat
dne 28. 6. 2021. Na úterý dne 29. 6. 2021 mají žáci se svými
třídními učiteli naplánovanou pohybovou aktivitu – výlet
po okolí. Konec školního roku je naplánován na 30. června.
V tento den proběhne slavnostní ukončení školního roku,
rozloučení s deváťáky a budeme pasovat žáky páté třídy
na druhý stupeň.
V neposlední řadě bych ráda poděkovala paní uklízečce Věře Strouhalové, paní učitelce Mgr Lence Kaplanové
a paní učitelce Aničce Rosívalové, kteří odchází do zaslouženého důchodu. Děkuji jim za dlouholetou práci na naší
škole a přeji spokojenost, a hlavně pevné zdraví. Slečně
Lence Nečasové děkuji za práci asistentky a vychovatelky
na naší škole s přáním hodně zdraví a pohody do nové etapy
života, kdy odchází za mateřskými povinnostmi.
Velké poděkování patří všem učitelům za celoroční kvalitní
vedení distanční výuky, za vedení online hodin a poskytnutí
bezpečného návratu žákům do prezenční výuky. Asistentkám, vychovatelkám za vedení žáků a spolupráci s pedagogy, za pomoc při testování, za realizaci „Letního kempu“ aj.
Provozním zaměstnancům za pomoc při testování a zajištění veškerých hygienických opatření v naší škole.
Za dobrou spolupráci po celý rok děkuji zřizovateli, školské
radě, obci Diváky.
Velký díky za trpělivost a vytrvalost patří rodičům a jejich
dětem v této nelehké době. Doufám, že po prázdninách zahájíme nový školní rok bez problémů, v klidu a ve zdraví.
Slavnostní zahájení nového školního roku 2021/2022
proběhne 1. 9. 2021, kdy přivítáme nové prvňáčky, spolužáky a žáky z Křepic. Hlavní prázdniny jsou vyhlášeny
od 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021.
Všem žákům a rodičům přeji pokojné prázdniny, klidnou dovolenou.
Těším se na vás!
Mgr. Jitka Gebauerová, ředitelka školy
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Mateřská škola
Milí čtenáři,
začnu v tomto článku ne moc veselou skutečností, která
zasáhla v letošním školním roce všechna školská zařízení.
Od 1. 3. 2021 z důvodu nepříznivé epidemiologické situaci byla zakázána osobní přítomnost dětí v MŠ. Pro naše
předškoláky s povinnou předškolní docházkou to znamenalo povinně se distančně vzdělávat. Na tuto skutečnost
jsme byli připravení. Paní učitelky roznesly dětem sešity
s distančním vzděláváním. DV započala v asynchronním
režimu. Jednalo se především o plnění praktických úkolů
využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím
prostředí, a to s ohledem na odlišné podmínky jednotlivých
dětí. Se zákonnými zástupci byla domluvena zpětná vazba
odevzdávání splněných úkolů a každý týden probíhala komunikace a vyhodnocení DV. Pro zpestření DV paní učitelky vytvořily on-line tematické vzdělávací hry, které si

děti mohly zahrát a tím se také vzdělávat. Dětem byly doporučovány aktivity a proběhla také DV formou videokonference pro účel rozvoje sociálních kompetencí. V měsíci
dubnu se již školka otevřela, však jen pro děti s povinnou
předškolní docházkou a pro děti, jejichž rodiče pracují v IZS
(integrované záchranné složky). Děti navštěvující školku
a samozřejmě zaměstnanci se museli podrobit pravidelnému testování neinvazivními antigenními testy. Paní učitelky však myslely i na ostatní děti, a tak jsme jim roznesly do
schránek alespoň omalovánky s dopravní výchovou, neboť
měsíc duben, je měsíc bezpečnosti. S předškoláky jsme se
ve školce intenzivně věnovali jejich vzdělávání a přípravy
na budoucí roli školáka.
Každý předškolák obdržel do schránky sešit s úkoly. Dne
10. 5. 2021 se třídy školek naplnily, konečně byly otevřeny
pro všechny děti, a to bez povinnosti testovat dítě. V měsíci květnu jsme plánovali vystoupení ke Dni matek, bohužel
současná doba poznamenaná, Co vidovou epidemií nám to
nedovolila. Naštěstí jsme se s dětmi mohli potkávat ve školce, a tak jsme společně maminkám připravili dárečky dělané s láskou.
Zápis do MŠ proběhl od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021. V MŠ
Diváky jsme letos zaznamenali velký zájem o umístění dětí
do školky. Obě školky, jak MŠ Nikolčice, tak MŠ Diváky
jsou kapacitně naplněny. Při přijímání dětí bylo postupováno podle školského zákona a kritérií pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání.
Budoucí školáci v letošním školním roce neměli možnost
užít si zápis do 1. třídy osobně a nasát tu pravou atmosféru
školy. Zápis do ZŠ proběhl také na dálku. Aby si děti uvědomily, jak velký je to krok a změna v jejich životě, uspořádali jsme díky projektu: „Místní akční plán vzdělávání
pro SO ORP Hustopeče“ 27. 5. 2021 pasování předškoláků
na školáky. Přestože tato akce byla organizována za dodržování nezbytných bezpečnostních opatření před šířením
COVID, vše se velmi vydařilo. Počasí bylo sice na toto období nezvykle chladné, naštěstí nepršelo a děti si to moc užily. Předškoláci předvedli krátké vystoupení, které obsáhlo
dovednosti předškoláka, nacvičenou taneční choreografii a recitaci básní. Tím si zasloužili pasování na školáka,
které slavnostně provedla paní ředitelka školy. Důležitost
tohoto aktu přišel podpořit i pan starosta i zákonní zástupci předškoláků, za což jim děkujeme. Děti obdržely šerpu
školáka a další dárky. Pak už se děti mohly veselit a radovat.
Zábavu zpestřilo vystoupení klauna z divadla Kejkle, jeho
balónková show a veselé soutěže pro děti. V MŠ Diváky tato
akce zatím neproběhla z důvodu vysoké nemocnosti dětí.
Dne 6. 5. 2021 proběhla on-line schůzka budoucích prvňáčků a jejich rodičů s vedením školy. K dětem promluvila
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jejich budoucí paní učitelka Mgr. Marcela Chalupná a paní
ředitelka Mgr. Jitka Gebauerová. Děti se mohly virtuálně
podívat na třídu, kde se po prázdninách budou setkávat.
Paní učitelka také nastínila, co je čeká, a co je potřeba si
do první třídy pořídit.
V MŠ Nikolčice máme 5 budoucích školáků, s těmito šikovnými dětmi poprvé uděláme školkové tablo, které bude
moci veřejnost zhlédnout na nástěnce před obecní knihovnou. Do první třídy od září nastoupí 8 prvňáčků. Měsíc červen jsme zahájili oslavou MDD – Tento den si děti užívaly
na zahradě, soutěžily, plnily různé úkoly a dostaly i nějakou
tu odměnu. Ještě plánujeme akci: „Škola na nečisto,“ kde se
s předškoláky budeme věnovat informatice. Děti se seznámí s tablety, s aplikací Microsoft Teams, on-line se pozdraví s budoucími spolužáky z MŠ Diváky. Cílem této akce je
děti zábavnou formou připravit na distanční formu vzdě-

lávání. V neposlední řadě je cílem rozvíjet jejich technické
dovednosti. Jistě nebudu mluvit jen za sebe, když napíši,
že si vroucně přeji, aby v příštím roce nejen naši předškoláci, ale všechny děti mohly navštěvovat školu a tablety se
obrazně řečeno zavřely do skříněk. Jak to všechno bude,
ukáže až čas.
Konec školního rou se nám blíží mílovými kroky. Školka
nabídla rodičům prázdninový provoz v obvyklé kombinaci
s možností umístit děti v MŠ Diváky a MŠ Nikolčice. Rodiče svůj zájem již nahlásili a provoz pro závazně nahlášené
děti bude pokryt do 23. 7. 2021. Kolektiv MŠ Nikolčice a MŠ
Diváky všem přeje krásné sluníčkem prosvícené a ve zdraví
prožité letní dny.
Zapsala Ing. Petra Vávrová,
zástupkyně ředitelky pro předškolní v.

historie

Jak vypadaly Nikolčice v 11. století
Víme z prvních listin, že již existovaly v roce 1046, že je
vlastnil český kníže Břetislav I., a ten je daroval Staroboleslavské kapitule.
Lze se domnívat, že Nikolčice existovaly již v době jeho otce
Oldřicha, který dobyl Moravu zřejmě r. 1019, když porazil
polsko-moravské posádky. A možná existovaly již v době
Boleslava Chrabrého, knížete polského a českého, na přelomu tisíciletí (992–1025). Ovšem záznamy se tehdy nevedly,
naše osada byla jen malým sídlištěm s hrstkou obyvatel.
Život v 11. století byl ovlivněn zánikem Velkomoravské říše.
Lze předpokládat, že obyvatelé, kteří žili v sídlištích tehdejších Nikolčic, byli svým způsobem součástí Velkomoravské říše, ale po jejím zániku zůstali obyvatelé bez vojenské
ochrany, nemohli v klidu žít a věnovat se zemědělství a byli
nuceni sídliště opouštět. Tehdy také nastala nová sídlištní
aktivita, kterou historikové nazývají kolonizací. A tu lze
spojit s obsazením Moravy výše uvedenými knížaty Oldři-

chem a Břetislavem, ev. Boleslavem Chrabrým. Ale tento
proces byl jiný, nešlo zde o dobývání a získání kořisti, nýbrž
tu byla nutnost využívat domácí pracovní i přírodní zdroje.
A tehdy pod patronací těchto knížat vznikla nová sídliště
s jiným charakterem a zaměřením. Jasné archeologické
důkazy o tomto procesu jsou v Divákách. Tím je možno si
vysvětlit, že Břetislav uvádí Nikolčice jako svůj majetek,
jejž daroval Staroboleslavské kapitule. A lze se domnívat,
že takto zůstalo sídliště až do dnešní doby.
Z nepatrných archeologických nálezů (více méně nahodilých) si můžeme dělat představu, že v regionu a okolí Nikolčic mohla být menší sídliště: Žerotínky, Záhumenice,
Štukyně, Dílce, Šidoňky, Šitbořická trať, Vinohrady, Liščí
vrch… Nemáme zde nálezy kosterní, jež by mohly prozradit
víc, avšak v okolních vesnicích jsou doloženy.
Asi kolem přelomu tisíciletí se zde formovala osada se zaměřením na zemědělství a pastevectví, v okolí bylo více
lesů a pastvin. Obyvatelé původní osady byli poddaní. Vedli
prostý život, obdělávali půdu, která jim nepatřila. Odváděli naturální dávky, konali roboty na panských pozemcích.
Museli se účastnit též tzv. zemských robot: stavby silnic,
cest. Kromě toho později odevzdávali do církve prvotiny z úrody, její desetinu (tzv. desátek). Rodiny se snažily
o soběstačnost, proto pěstovaly všechny potřebné plodiny
bez ohledu na podmínky: obilí, proso, luštěniny (hl. hrách),
řepu. Obecně se dle historiků v tomto století již podomácku
chovaly včely. Existovaly už sady, zelinářská pole, byla pěstována vinná réva.
Osada se držela blízko říčky, ta pramenila na jihu v kopcích,
tekla dolů k severu. V severní, níže položené části, se asi
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tvořilo centrum vesnice, a tam se v dalších stoletích vztyčily
obě fary a kostely, byla tu radnice, hostinec, škola…
F- NIK1
Stavba domů byla prvotně neuspořádaná, později se formovala směrem od severu do kopce k jižnímu konci a zpět
na opačné straně říčky. Utvářela se cesta, vedla z Velkých

Němčic přes Křepice směrem na Šitbořice a později jižně
do kopce, úvozem směrem na Diváky a Kurdějov. Lze předpokládat křesťanství a také si lze domyslet, proč se začaly
jmenovat po sv. Mikuláši. Jeho uctívání se v té době stalo
součástí víry širokých vrstev a zvolna se šířilo po Evropě.
Dr. P. Šácha

Tornádo ničilo,
my pomáháme!
Přispějte na společný účet
zřízený Městem Hustopeče,
Mikroregionem Hustopečsko, Starostové ORP Hustopečsko:

6013134339/0800
Vybrané prostředy pošleme přímo na účty obcí, škol
apod. Materiální ani potravinové sbírky nejsou v tuto
chvíli žádané.
Veškeré nabídky aktivit občanů (dobrovolníci, dřevo,
parozábrany,
prostředky
proti opálení kůže, malé
prášky na praní apod), volejte na krizovou linku JMK
800 129 921,
Vaše nabídky zpracují včetně telefonních kontaktů.
Sami dle potřeb Vás budou
zpětně kontaktovat.
Dobrovolníci se můžou nahlásit i e-mailem na: dobrovolnici@jmk.cz.
Se všemi nabídkami můžete
také volat:
koordinační centrum
Hodonín – 720 543 270
nebo 275 nebo 278
(kulturní dům)
koordinační centrum
Břeclav – 731 680 161
(bývalá prodejna RENO)
koordinátorka Hrušky
– 606 670 527
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