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Společenská kronika
Narozené děti:
Adriana Trčková, Krátká
ZuzanaBenčová, Prušánská
Martin Secký, Bílovská

Jubilea
únor
Marie Michalicová, Bílovská

92 let

březen
Petr Straka, Břeclavská

80 let

Rodičům dětí blahopřejeme!
Jestliže máte zájem o slavnostní uvítání Vašeho děťátka do obce, dohodněte se na OÚ Moravský Žižkov
buď osobně nebo telefonicky na čísle: 519346930 nebo
724369558.
Termín příštího vítání je 21.04.2013

Sňatek uzavřeli naši občané:

Úmrtí:

Jarmila Hromádková, Bílovská
Jan Střelec, Bílovská

Petr Kovařík, Chalúpky
Josef Polách, U Sklepů
Stanislav Malhocký, Záhumní
mní
Anežka Osičková, Za Školou

Informace z obce
Beseda s důchodci
Statistika 2012
V průběhu roku 2012 se přistěhovalo do naší obce 26
osob, narodilo se 18 dětí, odstěhovalo se 31 občanů a zemřelo 9 spoluobčanů. K 31.12.2012 nás bylo 1439.
V rámci obce se přestěhovalo 21 občanů. Sňatek uzavřelo 7 našich spoluobčanů.
Průměrný věk v naší obci je 40 let.
H. Haluzová

Obecní úřad uspořádá jako každoročně besedu s
důchodci v neděli 14. dubna 2013 ve 14:00 hodin v sále
kulturního domu. Pro všechny bude připraven kulturní
program, malé občerstvení a drobné dárečky.
Zváni jsou všichni naši občané od 70-ti let.
H. Haluzová

Svátek matek
Druhou květnovou neděli mají všechny maminky
svátek, tímto jim posíláme kytičku přání všeho nejlepšího, pevné zdraví a osobní pohodu.

Ples Regionu Podluží
Svazek obcí Regionu Podluží pořádal 1. 2. 2013 v sále Sokolovny v
Moravské Nové Vsi již desátý ples
Regionu Podluží. K tanci a poslechu
hrála DH Bojané z Dolních Bojanovic
a CM Slovácko mladší. Ples byl zahájen společenským tancem, v průběhu
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večera vystoupily mažoretky Neonky.
Jako každý rok, byla i letos bohatá
tombola a půlnoční překvapení. Na
účasti se trochu podepsala chřipková
epidemie. Nejen ze Žižkova, ale i z jiných obcí přijela kvůli nemoci polovina hostů. V sále nebyla tlačenice, ale

na náladě to poznat nebylo. Moravská
se ukázala jako dobrý hostitel. Sál byl
hezky vyzdobený, bylo připraveno
občerstvení a ochutnávka vína. Moc
se nám letos na plese líbilo a všichni,
co jsme tam byli, se těšíme na jedenáctý ples Podluží.
VV
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Fašaňk
I přes velk
velkou zimu letos opět vyrazil
zvesela fašaňkový
faša
průvod 10. února na
obchůzku po dědině. Poprvé za doprovodu harmoniky
harmoniky, na níž hrál Petr Toman a
podání Františka Vargy. Mohli jste
ozembuchu v podán
vidět masky tradiční i n
novodobé, dle fantazie tvůrců. Přidala se také chasa ve vojenském, ale i fotbalovém
úboru. Každý, kdo se zúčastní, nám udělá velkou radost.
Nejdříve jsme se stavili pro udělení práva obchůzky u starosty Josefa Osičky, který nás přivítal i s manželkou v tradičních krojích. Po přečtení práv a povinností účastníků
průvodu a předání zapečetěného glejtu, jsme
vyrazili dál i se starosto
vými. Navštívili jsme
stárkovské rodiny Gacíkovy, Strýčkovy, Forejtníkovy, Kučerovy,
ale i Hromkovy u školky a penzion Maděřič.
Moc všem děkujeme
za milé přijetí a výborné pohoštění. Na každé zastávce krojovaní
chlapci ze Žižkovjánku
zatančili Pod šable a zazpívali jsme fašaňkové

Místní
výstava vín
Místní výstava vín, kterou jako
každoročně uspořádal vinařský spolek Žižkovští vinaři, se letos konala
16. března. Sešlo se tu celkem 688
vzorků vín, z toho 393 bílých, 249
červených a 41 růžových. Z tohoto
počtu dodali místní vinaři 207 vzorků, druhou nejzastoupenější obcí
byly Velké Bílovice se 150 vzorky.
Nejvíce vzorků u bílých odrůd
se sešlo u Veltlínského zeleného s
51 vzorkem, nejčastěji zastoupeným
červeným vínem byl Cabernet Moravia se 38 vzorky. Vína byla hodnocena v devatenácti komisích pod dohledem odborné subkomise.
Šampionem výstavy se stal v kategorii bílých vín Tramín červený,
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písně.Na závěr jsme se přesunuli
unuli do
kulturního domu, kde byla pochována
basa. Předtím se spousta masek, ale i veřejnosti zapojila do výuky fašaňkových
ašaňkových tanců
pod vedením Jaroslava Švacha
cha a dětí ze souboru.
Užili jsme si spoustu legrace.
e. Příští rok nás čeká pátý
ročník, tak doufáme, že se k nám přidá ještě víc maškar.
Fotky z fašaňku, ale i z dalších činností Žižkovjánku jsou
k nahlédnutí na www.estranky.zizkovjanek.cz . V nejbližší
době nás čeká spousta akcí, uvádím některé z nich: Přehlídka souborů Podluží, návštěva partnerské obce Žaškov
na Slovensku, pěvecká soutěž O malovaný
tulipán Boženy Šebetovské, vystoupení na
besedě pro důchodce,
pálení čarodějnic, soutěž dětských verbířů
Hanáckého-Slovácka,
vystoupení v Krumvíři
i Folklórní zahrada v
Žižkově. Držme dětem
palce, ať je tanec a zpěv
baví a ať mají stále hodně elánu a podpory od
rodičů.
MK za Žižkovjánek

pozdní sběr 2012, z Rodinného vinařství Sedlák z Velkých Bílovic (pro
zajímavost - loňskou výstavu vyhrálo totéž vinařství se vzorkem Tramín
červený, pozdní sběr 2011). Nejlépe
hodnoceným červeným vínem se stal
Cabernet Moravia, 2012, z Vinařství
Uher Josef z Lanžhota a nejlepší kolekcí vín za čtyři
a více vzorků se
letos prezentoval
Roman Maršálek
z Dolních Bojanovic. Cenu starosty Moravského
Žižkova pro nejlépe hodnocená
vína místního vinaře získal Jakub
Veverka, č. 394, za
Dornfelder, výběr
z hroznů 2012.

Letos poprvé byl vyhlášen i šampion
v kategorii růžových vín – premiérové ocenění si odneslo Vinařství na
Špičáku z Velkých Bílovic za Frankovku Rosé, pozdní sběr 2012.
Celkem bylo rozdáno 226 diplomů za vzorky vín, které při hodnocení obdržely 83 bodů a více.
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Ochutnávku účastníkům koštu zpříjemňovala cimbálová muzika Guráš
s primášem Janem Omastou, výstavu doprovázela též tradiční tombola
a výstava vinohradnické techniky.
Škoda jen, že muzika nehrála trochu
déle, tak snad příští rok…
JČ

Nejlépe hodnocené vzorky jednotlivých odrůd
Odrůda č.
Ryzlink Vlašský
Veltlínské Zelené
Veltlínské Zelené
Müller Thurgau
Neuburské
Ryzlink Rýnský
Rulandské Bílé
Chardonnay
Rulandské Šedé
Sauvignon
Tramín Červený
Děvín
Pálava
Hibernal
Cuvé bílé
Muškát Moravský
Sylvánské zelené
CS rosé
Fr rosé
Zw rosé
Modrý Portugal
Blauburger
Svatovavřinecké
Frankovka
Zweigeltrebe
André
Cabernet Morávia
Cabernet Sauvignon
Rulandské Modré
Dornfelder
Nitra

Výrobce
Hlaváč Luděk
Pleskač Radek
Vinařství na Špičáku
Vinařství Procházka
Konečný Zdeněk
Hubačka Petr
Osička Petr
Vinařství Buriánkovi
Vinařství Buriánkovi
Vinařství U sv. Martina
Rodinné vinařství Sedlák
Spěvák Milan
Vinařství Skoupil Petr
Mádlová Hana
Girič Jan ml.
Vinařství Buriánkovi
Ostřížek Tomáš
Baránek Jakub
Vinařství na Špičáku
Rodinné vinařství Sedlák
Rodinné vinařství Sedlák
Příborský Miroslav
Rozbořil Miloš
Létal Stanislav
Spěvák Milan
Habánské sklepy s r.o.
Vinařství Uher Josef
Tetur Vladimír
Habánské sklepy s r.o.
Veverka Jakub
Osička Tomáš

Adresa
Moravský Žižkov
Velké Pavlovice
Velké Bílovice
Valtice
Moravský Žižkov
Mikulčice
Moravský Žižkov
Hlohovec
Hlohovec
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Hlohovec
Hlohovec
Prušánky
Břeclav
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Moravský Žižkov
Kostice
Tvrdonice
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Lanžhot
Velké Bílovice
Velké Bílovice
Moravský Žižkov
Moravský Žižkov

č.p.
246
29
842
148
433
262
194

1443
1376
450
148
83
21
19
842

257

1376
1260
1277
394
88

přívl. rok
21
2012
PS
2012
2012
PS
2012
PS
2012
PS
2012
2012
VzH 2012
VzH 2012
PS
2012
PS
2012
PS
2012
PS
2012
PS
2012
kab. 2012
VzH 2012
PS
2012
PS
2012
PS
2012
PS
2012
PS
2012
22
2012
2012
PS
2012
PS
2012
PS
2012
2012
PS
2012
PS
2012
VzH 2012
PS
2011

body
88
90
89
89
89
90
88
90
90
91
CH
91
89
89
88
83
86
89
CH
89
88
87
89
89
88
87
CH
90
89
92
89

IX. Přehlídka dětských folklorních souborů z Podluží
V soboru 23. března 2013 se konala v místním kulturním domě soutěžní postupová regionální přehlídka
dětských folklorních souborů. Soutěže se zúčastnily soubory Lužičánek
z Lužic, Šáteček z Hrušek, FK při MŠ
Tvrdonice, Jatelinečka a Jatelinka z
Moravské Nové Vsi, DFS Slunéčko z
Dolních Bojanovic, Velká Kordulka
a Malá Kordulka ze Starého Poddvorova, Borověnka z Valtic, Koňárci z
Poštorné a Žižkovjánek z Moravského Žižkova.
Již od rána se sjížděly děti se svými uměleckými vedoucími. Dopoledne proběhla generálka. Zázemí pro
všechny soubory poskytla základní
škola, kde se účinkující převlékali.
Před 14:00 hodinou byl sál zaplněný
do posledního místečka a začala „ostrá“ přehlídka pod dozorem odborné
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poroty, ve které zasedl jako předseda p. Ivo Urban, který je vedoucím
souboru Vonica ze Zlína, p. Kateřina
Kovaříková – redaktorka folklorního
vysílání Rádia Proglas, spolupracovnice Českého rozhlasu Brno a členka
Brněnského rozhlasového orchestru
lidových nástrojů, p. Hana Vašulková – spolupracovnice MFF Strážnice,
bývalá vedoucí souboru Kyjovjánek
z Kyjova. Tyto tři výše jmenované
delegovala Společnost pro lidové tradice Jihomoravského kraje o.s. Dále
v porotě zasedl p. Květoslav Osička –
umělecký vedoucí místního pěveckého sboru Mužáci a p. Zbyněk Tomšej.
Děti předvedly nádherná pásma
a celé odpoledne plynulo v příjemné
atmosféře. Místní Žižkovjánek nejdříve vystoupil mimo soutěž během přestávky a se svým soutěžním pásmem
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celé odpoledne uzavíral.
Porota se odebrala k poradě a
všichni s napětím očekávali její verdikt. Rozhodování nebylo snadné,
všichni měli nacvičená krásná pásma
a děti se předvedly, jak nejlépe uměly.

V poněkud nezvyklý termín probíhá v naší družební obci Žaškov na
Oravě místní folklorní přehlídka heligonkářů nazvaná Heligonkári Žaškovskí. Letošní sedmý ročník jsme
na pozvání našich slovenských přátel navštívili i s dětským folklorním
souborem Žižkovjánek.
Přehlídka se totiž koná již tradičně na velikonoční neděli, letos tomu
ovšem počasí moc nenaznačovalo.
Neděle nás přivítala sněhovou plískanicí, a tak jsme měli trochu strach,
jestli se do slovenských hor vůbec
dostaneme. Paradoxně nás ale největší přívaly sněhu čekaly u nás na
Moravě, jen kousek za hranicemi
sníh zmizel a objevil se zase až na
předhůří Oravy.
Po příjezdu jsme se zapsali do
připravené místní kroniky a poté následoval oběd a prohlídka místní základní školy. Zejména děti ze Žižkovjánku zajímalo, co je ve slovenských
školách jiné a co je naopak všude
stejné.
Poté už nás ale čekal naplněný
žaškovský kulturní dům a připravený
folklórní program. Na úvod vystoupil místní dětský folklorní soubor
Trnkárik a po něm už místní i přespolní heligonkáři. Jejich spektrum
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Postoupily soubory Jatelinečka z Moravské Nové Vsi a Velká Kourdulka ze
Starého Poddvorova, kterým srdečně
blahopřejeme k jejich úspěchu. Všem
souborům děkujeme za účast a předvedení poutavého programu. Vedou-

cím souborů patří obdiv a uznání za
jejich trpělivou práci s dětmi.
Velké poděkování patří také všem,
kteří se na této akci organizačně podíleli.
H. Haluzová

Návštěva
v Žaškově

lik heligonkářů? Jde totiž o místní
tradici související s tím, že v Žaškově
sídlí jeden z nejznámějších výrobců
tohoto specifického nástroje Ladislav
Duraj, který za svůj život vyrobil už
přes 1500 heligonek. A také většina
vystupujících vlastní a hraje na svou
„durajovku“, na kterou je patřičně
hrdá.
Druhá část večera patřila pozvaným hostům, tedy především našemu dětskému souboru Žižkovjánek.
V prvním vstupu předvedli Žižkovští

bylo opravdu pestré – od malých dětí
po zkušené borce, od samouků až po
ty, co sbírají ocenění na mezinárodních soutěžích, a co nás překvapilo,
hře na heligonku se v Žaškově věnuje
také mnoho mladých děvčat.
Říkáte si, kde se v tak malé obci,
jen o málo větší než ta naše, bere to-
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mimo jiné verbuňk Agár nebo pásmo maďarských figurálních tanců, v druhém vstupu pak třeba sólový zpěv
Tomáše Harvánka, divčí tance Nebora nebo pásmo
tradičních párových tanců našeho regionu. Bohužel se
Žižkovjánku nepodařilo na toto vystoupení nasmlouvat žádnou cimbálovou muziku a tak musel hudební
doprovod znít z playbacku, což nebylo úplně ideální.
I přesto ale obě vystoupení našeho souboru odměnili
přihlížející diváci mohutným potleskem.
I když nás to mrzelo, nemohli jsme se v Žaškově
zdržet přes noc, většina kluků se už těšila na pondělní

šlahačku. A tak jsme po krátkém posezení vyjeli ještě
večer zpět k domovu. Čekala nás tentokrát již kompletně zasněžená a místy namrzlá cesta, ale díky bravurnímu výkonu pana řidiče náš autobus po půlnoci
bezpečně dorazil zpátky do Žižkova.
Rádi jsme se opět trochu blíže seznámili s tím, jak
naši přátelé z družební obce žijí i jak se umí bavit. V letošním roce bychom je chtěli na oplátku pozvat na naši
největší folklorní slavnost – žižkovské hody. Tak snad
se to podaří a naše navázané přátelské styky se budou
nadále utužovat.
J. Čech

Fanoš Mikulecký,
prostý kvítek v bludišti travin
Fanoš Mikulecký je určitě jednou
z nejvýznamnějších osobností spojených s naším rodným krajem. Fanoš
Mikulecký (vlastním jménem František Hřebačka) se narodil 28. července
1912 v Mikulčicích.
Vedle tvorby podlužáckých písní
jako Vínečko bílé, V širém poli studánečka, Mikulecké pole a mnoha
další, které znají a dodnes zpívají lidé
po celé republice, se Fanoš Mikulecký věnoval i tvorbě literární, výtvarné nebo dramatické. Dosud již bylo
vydáno několik zpěvníků a sborníků
jeho písní, jen velmi malá pozornost
však byla doposud věnována právě
jeho literárním a dramatickým dílům.
K letošnímu 100. výročí jeho narození přichystala Městská knihovna
Břeclav rozsáhlý výběr z jeho literární
a dramatické tvorby s cílem zpřístupnit širokému okruhu čtenářů velmi
zajímavé materiály, které se doposud
skrývaly v Mikuleckého písemné po-
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zůstalosti, a byly běžným zájemcům
prakticky nedostupné.
V úvodní části kniha obsahuje
vzpomínky, ve kterých sám Fanoš
Mikulecký zpracoval příběh svého
života, např. kapitoly: Mé tvůrčí začátky, Proč jsem začal skládat lidové
písně nebo Jak jsem tvořil.
V části věnované literární tvorbě
se nachází Mikuleckého raná tvorba
ze 30. let, zahrnující povídky inspirované rodným Podlužím, od prvních
nikdy nepublikovaných literárních
pokusů až po povídky, které vyšly v
časopisech Nový lid a Niva.
V oddíle nazvaném Obrázky z
Podluží najdete jedenáct povídek popisující život na Podluží v průběhu
celého roku. Můžete zde nalézt popis
lidových tradic a zvyků, které provázely dědiny na Podluží od jara do
zimy – např. povídky: Ples na dědině,
Fašaňk, Velikonoce na Podluží, Žně,
Po žních, Dozrávají hrozny, Dva obrázky z hodů, Štědrý večer aj. Čtenáři

si budou moci připomenout, jak se
žilo v tomto kraji zhruba před osmdesáti lety, a přitom si uvědomit, co
všechno už je dnes nenávratně ztraceno v propadlišti času.
Čtenářům kniha přibližuje i Mikuleckého poválečnou, pozdní a vážně laděnou tvorbu. Opomenuta ale
nezůstala ani humoristická poloha
jeho talentu nebo ukázky z publicistické tvorby spojené především s ča-
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sopisem Malovaným kraj, jehož byl
duchovním otcem.
V pozůstalosti se nachází i Mikuleckého tvorba písňová, záznamy
rozhlasových pořadů nebo pracovní
scénáře k jeho drobným dramatickým vystoupením. Pro ilustraci je do
knihy zařazena jeho vůbec první dramatická písňová scénka Večer v dědině z roku 1935 a ukázky ze svatebního
pásma Svíca a vinařského pásma Zarážení hory.
Největší prostor co do rozsahu
stran je v knize věnován libretům Mikuleckého zpěvoher Cesta zarúbaná,
Prechovský buřič a Orfanus. Z těchto

her pochází řada známých a oblíbených Mikuleckého písní, úplné texty
her však doposud nebyly nikde publikovány a je velká škoda, že kromě
pamětníků tato díla prakticky nikdo
nezná. Pro nás může být také zajímavé, že děj zpěvohry Prechovský buřič
Mikulecký umístil do zaniklé obce
Prechov, která se nacházela v katastru
naší obce.
Publikaci doprovází také obrazová
fotogalerie zachycující život a dílo Fanoše Mikuleckého, ukázky z jeho výtvarné tvorby, vzpomínky pamětníků
i členů rodiny a bibliografie jeho děl.
Kniha o rozsahu 264 stran vychází

v pevné vazbě. Prodejní cena knihy je
250,- Kč, knihu je možné zakoupit v
břeclavské městské knihovně nebo na
Obecním úřadě Moravský Žižkov.
A proč „prostý kvítek v bludišti
travin“? Když Mikulecký vzpomínal
na dětství a schopnost vidět krásu v
těch nejobyčejnějších věcech, vyjádřil se slovy: Prostý kvítek v bludišti
travin… Tak nepatrný, že jiní ho ani
neviděli. A kolik půvabů v něm! Toto
jeho vyznání je výstižné jak pro osobu
Fanoše Mikuleckého, tak i pro jeho
dílo
Jaroslav Čech
autor knihy

Putování žižkovskými uličkami
V minulém čísle Žižkovského
zpravodaje jsme vás provedli Chalúpkama, uličkou, která vede k rybníku.
Dnes zůstaneme ještě v Chalúpkách a
to hned na začátku. V prvním domě
žila rodina Malhocká – Poláchova.
Byl to krásný domeček se zahrádkou.
V nově postaveném domě bydlí zase
rodina Poláchova. Vedle bydleli Blatovi. Na jeho místě je dnes kadeřnictví Ivy Mečlové. Pak byla ulička, kterou se šlo ke Skusilom. Bydlela tam
rodina Václava a Jana. Dům, kde bydleli manželé Ošoncovi, teď obývá pan
Podhorný. Dům je ve velmi špatném
stavu. Vedle Ošonců bydleli Lokajovi,
potom Maťákovi. Dům byl také zbořen a nově ho postavili manželé Maděryčovi. Jejich sousedi jsou Jungovi,
nyní Čuprovi. Domek, který stojí vedle, je neobydlený. Žila v něm rodina
Poňuchálkova – Konečná ( Milada).
Dále jsou zase Jungovi a na konci
uličky Koneční – Čechovi. Za uličkou
bydlí Ševčíkovi. Pan Ševčík byl kovář.

Číslo 1/2013

Vedle v domě Kouřilových teď bydlí Tomšejovi. Za tímto domem byla
zase ulička a vedle dům Konečných.
Uličkou se chodilo k Tomšejům. Domeček už tam také nestojí. Naproti
obecní studny stály domky Kalužníků, Sadílků, Homolů, Blažků, Trčalů a
Kelblů. Na jejich místě jsou už pěkné
novostavby Strýčků a Kovaříků. Když
projdete uličkou ke sklepům za Ševčí-

kovým humnem jsou ještě domy, kde
bydleli Homolovi a Haluzovi, nyní
Lucovi. Poslední dva domky Gardášů
a Pešků jsou už také zbourány.
Ve sklepní uličce se pořádají různé
akce jako pálení čarodějnic, zarážení
hory, Martinská husa a jiné. Vinaři
tam také mají sochu svého patrona
svatého Urbana.
VV + JB
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S přicházejícím jarem zdravím všechny příznivce našeho
sportovního klubu. Jak se již stalo tradicí, každý rok zahajujeme Maškarním plesem. Tento neformální způsob zábavy si získává stále více příznivců. Flexibilita hudebního tria
Esso-Music dokáže oslovit příznivce všech žánrů i zástupce
všech věkových skupin. Každým rokem stoupá také počet
masek. Letos to bylo více jak 40 návštěvníků. Nejoblíbenější maskou večera zvolili návštěvníci skupinu na téma ruské
pohádky Mrazík, velkou pozornost budil také pan Pávek a
jeho věrný druh Otík. Bohatá tombola, ve které nechyběly kvalitní pochutiny vygradovala hlavními cenami, srnou,
kterou věnovali myslivci, selátkem na rožeň věnovaným
místní farmou a pivečkem Černá hora od provozovatelů
Sport Klubu na hřišti. Děkujeme všem sponzorům za podporu této akce.
V minulém zpravodaji jsem se zmínil o koncepci a směru klubu do budoucna. Zaměření na oblast sportu, vzdělávání a rozšíření volnočasových aktivit. Tomu odpovídá profil akcí tohoto roku.
První a premiérovou akcí je v úterý 26. března COCA
COLA CUP – školní fotbalový pohár starších žáků. Účastníky jsou ZŠ Velké Bílovice, ZŠ Lanžhot, Gymnázium
Velké Pavlovice a ZŠ
TGM Moravský Žižkov.
SPORTOVNÍ
DEN
V zahradě zarostlé vysokou
PRO DĚTI A RODIČE
travou
v sobotu 11. května bude
hledal jsem sedmikrásku,
mít již své 4. pokračováco mi Tě připomíná.
ní. O tři týdny později
proběhne šestý ročník
Na louce, v jeteli
DĚTSKÉHO DNE. Trahledal jsem orchidej,
diční odpoledne plné
kterou jsi pro mě byla.
her, soutěží a zábavy
nejen pro děti zažijeV mlze a v dešti
me v sobotu 8. června.
bloudil jsem na poli,
ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA
abys mi odpustila.
základní školy se uskuteční v pátek 30. května.
Zaslepen vůní jara,
V neděli 23. června Vás
tahem ptáků,
zveme na FOTBALOVÝ
vidím jen
TURNAJ PŘÍPRAVEK.
kapku rosy
Brány pátého ročníku
zalitou sluncem.
LETNÍHO KINA NA
HŘIŠTI se otevřou v
A já jsem čekala
pondělí 24. června a uzaukrytá v sobě.
vřou v neděli 30. června.
Lahůdkou pro sporMor. Žižkov 18.12.2005
tovní fanoušky bude
M. Litschmannová
MEMORIÁL FRAN-

SKRÝŠ
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TIŠKA HARAŠTY - turnaj dorostenců kategorie U15. Moravský Žižkov se od úterý 23. července do čtvrtka 25. července stane jedním z center mládežnického fotbalu nejvyšší
kategorie. V průběhu středy a čtvrtka můžete sledovat šest
utkání ve skupině a dvě o umístění mezi skupinami. Druhá
skupina se bude hrát v Rakvicích. (Mezi pravidelné účastníky turnaje patří: Reprezentace ČR U-15 (Čechy), Reprezentace ČR U-15 (Morava), 1.FC Slovácko, FC Hradec
Králové, FC Zbrojovka Brno, FC Baník Ostrava, SK Slavia
Praha, Viktoria Plzeň, Sigma Olomouc) Tento lahůdkový
týden bude zakončen KLUBOVÝM VEČÍRKEM v sobotu
27. července.
Fotbalovým fanouškům připomínáme, že se fotbalové
jaro na domácím stadionu otevře nedělí 7. dubna. V 11:30
změří síly žáci se soupeřem z Nosislavi. Dospělí vyzvou soupeře z Kostic, ve 13:15 „B“ mužstvo a v 15:30 „A“ mužstvo.
Sportovní areál bude pro veřejnost otevřen od dubna.
Návštěvníkům si dovolujeme připomenout dodržování návštěvního řádu, se kterým se můžete seznámit při vstupu
do areálu a na webových stránkách TJ. Především a opakovaně apelujeme na kuřáky, aby se svému požitku oddávali v místech k tomu určených a neodhazovali nedopalky
pod sebe. Připomínám také pravidlo o vynášení nápojů ve
skle mimo určené prostory a možnost zapůjčení sportovního vybavení jako jsou ruské kuželky, tenis, badminton,
petanque, frisbee.
Zájemci o klubové Fans předměty (šála, dres, minidres)
je můžou objednat u Michala Přikryla ve Sport Klubu.
Nejaktuálnější informace získáte vždy na facebooku a
na www.tjmoravskyzizkov.cz. Pokud máte nápad, podnět,
dotaz či připomínku, nebo máte zájem dostávat aktuální
informace, napište na info@tjmoravskyzizkov.cz.
KALENDÁŘ AKCÍ VE SPORTOVNÍM AREÁLU
26. března (úterý) – COCA COLA CUP
7. dubna (neděle) – ZAHÁJENÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY
11. května (sobota) - SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI A RODIČE
31. května (pátek) - ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA
8. června (sobota) - DĚTSKÝ DEN
23. června (sobota) – TURNAJ PŘÍPRAVEK
22. až 30. června (pondělí až neděle) - LETNÍ KINO NA
HŘIŠTI
24. a 25. července (středa a čtvrtek) - MEMORIÁL FRANTIŠKA HARAŠTY
27. července (sobota) - KLUBOVÝ VEČÍREK
Hezké sportovní jaro Vám přeje.
Vladimír Veverka, jednatel TJMŽ

Číslo 1/2013
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Mateřská škola
„Sluníčko“
Toužebně jsme očekávali jaro a přáli si, aby letošní
zima, díky níž jsme si všichni užili sněhu víc než dost,
již skončila. A nebylo to jenom počasí, co nás zaskočilo. V mateřské škole v měsíci únoru onemocněly téměř
všechny děti a polovina zaměstnanců. Proto jsme přes
jarní prázdniny školku uzavřeli, aby se děti vyzdravily a
všichni jsme mohli jarní období přivítat v plné síle.
V lednu k nám přišel klokánek, se kterým jsme procestovali všechny světadíly, k oslavě Masopustu jsme
uspořádali „Kloboukový den“, kejklíř p. Petr Theimer
nás pobavil se svým vystoupením „Cirkus jede“, děti se
fotografovaly a paní učitelky se zúčastnily několika seminářů. Ve výukovém programu „ Lidé a země“ se děti
seznámily s životem na naší planetě Zemi a koncem
března jsme se společně se základní školou zúčastnili
vystoupení v kulturním domě, kde nám svůj program
předvedla country skupina.
V současné době ve spolupráci s panem starostou a obecním úřadem připravujeme rekonstrukci mateřské školy - výměnu oken, zateplení budovy a
půdy. Mateřskou školu zároveň vymalujeme, opravíme parkety, podlahy a vstup
do budovy. Snad se vše podaří přes hlavní prázdniny úspěšně zrealizovat a příští
školní rok děti i rodiče přivítáme v krásné, voňavé a úsporné školičce.
Za mateřskou školu Veselá Zdeňka

Moje zkušenost z Mateřské
školy v Moravském Žižkově
Jistě si mnozí rodiče všimli, že v době od 19. listopadu do Vánoc se ve školce objevila nová pomocná síla.
Svoji souvislou praxi jsem si zvolila právě ve školce v
Moravském Žižkově. Odnesla jsem si z ní spoustu zkušeností a konečně můžu říct, že díky paní učitelce Svobodové a paní ředitelce Veselé, jsem schopná převzít
plnou odpovědnost za děti. V době, kdy jsem praxi absolvovala, jsme s dětmi zažili spoustu nového. Navštívili
jsme muzeum ve Valticích, koledovali po obci, nacvičovali na vánoční besídku nebo nás například navštívil
Mikuláš. Celkově bych svůj pobyt v MŠ Sluníčko hodnotila pouze kladně. Podle mého názoru jsou jednotlivé
vztahy mezi pracovníky velmi dobré a atmosféra školky
je velmi pozitivní.
Studentka GPOA Znojmo, Marie Neradová

Zprávy ze školy
Vážení čtenáři a vážení občané,
Žižkovská škola vstoupila do prvního pololetí roku 2013 snad šťastnou nohou – pro děti si přejeme jen
to nejlepší a pololetní vysvědčení
bylo u většiny z nich důkazem toho,
že snaha a pečlivost v přípravě se
vyplácí. Mimo pololetní vysvědčení
proběhla v měsíci lednu hned zkraje
Tříkrálová sbírka, kde žáci 9. ročníku vytvořili skupinky koledníků a
vybrali pro potřebné slušnou částku
16 097,- Kč. Každoročně v mrazu a
v nepohodě aktivně a dobrovolně
stráví několik desítek hodin na návsi
a snaží se pomoci. Letos koledovali
Hrubá Eliška, Osičková Hana, Kovaříková Radka, Přibylová Lucie, Osička Petr, Rozsypal Lukáš. Za Charitu
Břeclav děkuje Irena Homolová.

Číslo 1/2013

Pololetní jednodenní prázdniny
padly na pátek 1. 2. 2013 a od 11. 2. –
15. 2. 2013 žáci hned využili dalšího
volna ve formě jarních prázdnin. Ty
už po několik let slouží k pobytu rodin na horách – lyžování a zimních
radovánek letos užili všichni vrchovatě.
15. 3. se žáci 4. – 7. ročníku pod
vedením svých třídních učitelů zúčastnili zajímavého zájezdu do muzea Anthropos v Brně.
21. 3. navštívil naši obec p. Josef
Zimovčák, sportovec – cyklista na
vysokém kole, který svou vůlí a houževnatostí získal světové prvenství
– pro mladé lidi příklad statečnosti,
vytrvalosti a odhodlání.
V oblasti sportu naše škola jde

i při nízkém počtu žáků a tudíž i
omezených možnostech příkladem.
Stali jsme se organizátory Coca Cola
cupu. V březnovém turnaji se utkali
naši hráči s družstvy z Velkých Bílovic a z Velkých Pavlovic. Utkání proběhla výjimečně ve sportovní hale ve
Velkých Pavlovicích, která prostory
ochotně propůjčila z důvodu nepřízně počasí. Jinak by se pohárová utkání uskutečnila na našem domácím
hřišti. Škoda, ale třeba příště budeme
moci pohostit a přivítat hráče na domácím.
V únoru jsme soutěžili ve šplhu
v okresním měřítku. Sice jsme nevy-
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hráli, ale i účast nás obohatila o nové
zkušenosti. Děkuji p. Mácsaiovi za
přípravu žáků.
Zápis do 1. ročníku proběhl letos
docela komplikovaně, pro vysokou
nemocnost předškoláků se sešli rodiče budoucích žáků 1. ročníku se
zástupci školy 7.2.2013 a až po jarních prázdninách proběhla slavnostní část, kdy žáci a vyučující ZŠ přivítali své budoucí žáky a spolužáky
pěknou pohádkou a na oplátku malí
předškoláci se předvedli nám tím, co
umí. Všichni se na ně těšíme. Děkuji
vyučujícím 1. stupně za přípravu a
realizaci zápisu.
26. 2. proběhla konverzační soutěž v AJ – za naši školu se zúčastnil

Petr Osička (9. r.) a Michal Strýček
( 6. r.)
Dvě žákyně naší školy soutěžily v
okresním kole ČJ – Lucie Přibylová
(9. r.) a Klára Kvitová (8. r.) jako náhradnice. Umístili jsme se v polovině
– ze 40 zúčastněných, což je pěkný
výsledek.
Naše škola se spolu s PPP v Brně
rovněž zařadila do projektu Diagnosticko – inetrvenční nástroje jako
prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výzkum bude sloužit
poradenským zařízením a tvorbě
metodiky pro práci s problémovými
dětmi a s jejich individuálními vzdělávacími potřebami. Ne každé dítě

má to štěstí, že učení je pro ně hrou,
a těm chceme pomáhat hlavně.
V zimním období škola provedla
nové rozvody elektriky, vymalovala a
vybavila počítačovou učebnu novými počítači. Čerpáme na ně finance
EU v rámci projektu OPVK. Práce
v nově zařízené učebně je pro žáky
a jejich vyučující lákavá a prospěšná
zároveň. Starší počítače pak budou
instalovány do kmenových tříd.
Zdobíme školu a těšíme se na příchod největších křesťanských svátků
v roce – Velikonoc. I přesto, že počasí tomu nenasvědčovalo, jaro určitě
přijde, tak ať je pestré, voňavé, svěží
a hlavně ať už je tady.
Mgr. Irena Homolová, ředitelka školy

Pomáháme druhým
Každý den míjíme alespoň jednoho člověka, kterého
jsme nikdy dříve nestřetli a s velkou pravděpodobností
již nikdy nestřetneme. Po této planetě chodí lidé, z jejichž
zkušeností se můžeme lecčemu naučit. Též i ti druzí, jimž
zase mohou pomoci zkušenosti naše. Není nutně třeba
mít kliku a narazit na „toho pravého“, postačí pouze neustále nazírat do své ulity.
Od září 2012 sbíráme plastová víčka z PET lahví, po-

můžeme tak získat prostředky dvojčatům z Břeclavi, narozeným s těžkou a lehkou mozkovou obrnou. Holčička,
i když nemluví, dokáže krásně projevit radost.
Protože však víčka přibývají pomalu, prosíme o pomoc
i vás. Krabice, do které budete moci víčka házet, bude
umístěna až do odvolání v prodejně COOP Moravský Žižkov. Předem děkujeme za pomoc pro Danielku a Jakuba.
Žáci VII. ročníku ZŠ Moravský Žižkov

Exkurze do výrobny svíček
v Moravském Žižkově,
28. 2. 2013
V rámci výuky PČ se žáci osmé a deváté třídy naší
školy pod vedením p.uč. Mácsaie vydali na exkurzi do
místní výrobny svíček. Výrobní závod je zaměřen především na produkci strojně vyráběných svíček - čajových,
válcových, plovoucích a hřbitovních. Ročně je výrobním
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závodem v Moravském Žižkově zpracováno více než
4500 tun parafínu. V roce 2008 firma rozšířila svoje kapacity zakoupením výrobního závodu na Slovensku a zařadila se tak mezi přední výrobce parafínových svíček v
České a Slovenské republice. Děti viděly výrobu parafínu
z tekutého do práškového stavu a lisování svíček z tohoto
prášku na strojních zařízeních.
Exkurze byla provázena odborným výkladem. Byly

nám předvedeny i takové výrobky z parafínu, s jakými se
běžně v obchodní síti často nepotkáváme. Byla to velmi
příjemně strávená exkurze a žáci si odnášeli zajímavé poznatky, nové zkušenosti, ale i dárek a své vlastní výrobky
v podobě svíček.
ZŠ touto cestou děkuje za exkurzi firmě KREJČÍ&KREJČÍ s.r.o., Moravský Žižkov.

PČ - 8. a 9. třída - jarní úklid
areálu a okolí školy
V rámci výuky PČ se žáci 8. a 9. třídy dne 21.3.2013
společně rozhodli, že také přispějí ke zkrášlení areálu a
okolí školy. Pracovali opravdu dobře, vyčistili a upravili
dvorek i prostor před školou.

Chtělo by to kolo…
Tak už jsme zase, jako každý rok, uvízli jaru v jeho
měkké náruči. S prodlužujícím se denním svitem se také
zvětšuje počet dnů, kdy nejen krášlí nebe sluníčko, ale i
svou září přispívá k naší lepší náladě a pocitu blaženosti,
kéž bychom mohli říct i bezstarostnosti. Jakoby nám s
každým slunečním paprskem do žil vstupovala čerstvá
jarní míza. Hned se cítíme o nějaký ten pátek mladší,
což nás nutí nějak smysluplně projevit svůj potenciál. Ti
odvážnější z nás (a nemusí to být nutně ti nejmladší) začnou třeba běhat, ale většině z nás postačí vytáhnout si z
garáže kolo. Tato forma pohybu je velice populární. Není
tajemstvím, že při jízdě na kole se zatěžují klouby pětkrát
méně než při chůzi. Není proto nezvyklé vidět občas na
kole i člověka s berlou nebo aspoň holí, hlavně po úrazech. V našich poměrech se jezdí nejčastěji na kole do
obchodu a to ve všech věkových kategoriích, především

Číslo 1/2013

důchodci. Není divu, vždyť na řídítka a nosič se už dá toho
naložit. Potom ta jízda taky tak vypadá! Těžko se nám
šlape a ještě hůř se něčemu vyhýbá. Hlavně na silnicích
musíme být teď, po zimě, obezřetní. Vždyť naučit se kličkovat mezi těmi všemi výmoly, dírami, výdutěmi a jinými
nerovnostmi vyžaduje značnou dávku umění, zvláště když
za vámi jede auto. Proto bych apelovala na opatrnost nejen
u cyklistů, ale i u řidičů, vždyť všichni se chceme cítit na
silnici bezpečně.
Ale hlavně jezděme do přírody! Kde jinde se můžeme
kochat jejími nepřebernými krásami a kde jinde můžeme
vychutnávat nenapodobitelnou kakofonii našeho ptactva
a jiných živých tvorů.
Takže hlavně jezděme! Je to snadné, nic nás to nestojí a
ještě uděláme něco pro své zdraví.
ML
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