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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2016 se nám již přehoupnul do podzimu. Období,
kdy příroda vymaluje všechny listy do různých barev. Je to
doba v našem kraji spojována se sklizní vypěstovaných produktů na polích a vinicích. Hodnotit, jak byl hospodářsky
rok úspěšný, ponechám na odborné veřejnosti a některých
politicích, kteří to mají v oblibě. Já se raději zaměřím na informace, které mapují aktivitu v naší obci, to je mi osobně
zřejmě bližší.
Během letních prázdnin jsme úspěšně dokončili a zkolaudovali stavbu „Podporovaných bytů pro seniory“, která
byla největším investičním projektem obce od stavby přečerpávací stanice odpadních vod. Stavební část je tedy za
námi. Rada obce připravila ve spolupráci s poskytovatelem
dotace podmínky pro potencionální uchazeče o bydlení, které byly schváleny zastupitelstvem na schůzi konané
16. 9. 2016. Tyto podmínky a trocha podrobných informací k projektu jsou součástí samostatného článku dnešního
zpravodaje. K podporovaným bytům tedy už jenom uvedu,
že jsme se na zastupitelstvu dohodli, že zorganizujeme Den
otevřených dveří, kde si budete moci dílo prohlédnout.
Termín jsme vybrali ve dnech konání voleb do krajského
zastupitelstva, které proběhnou 7. a 8. října. V pátek 7. října
bude objekt otevřen od 16 do 20 hodin a v sobotu od 10 do
14 hodin. Přijďte se určitě podívat.
Další investicí, která během července a srpna proběhla,
byla oprava sociálního zařízení a schodiště v naší mateřské
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škole. Za tímto projektem stála paní ředitelka Veselá, které
bych na tomto místě chtěl poděkovat za zvládnutí opravy
v tak krátkém čase. Je totiž strašně složité zabezpečit tak výraznou opravu budovy bez dopadu na provoz školy. Dílo se
podařilo a naše děti mohly opět 1. 9. bez omezení do školky
přijít. Datum 1. 9. je vždy spojováno se začátkem školního
roku a nebylo tomu jinak ani letos. V tento den pan ředitel školy slavnostně přivítal nejenom prvňáčky do základní školy. Já přeji všem žákům hodně úspěchů a vynikající
známky v novém školním roce.
Ve svém rozjímání musím zajisté vzpomenout i kulturní
akce, které v naší malebné vísce proběhly. Měsíc červenec
není v této oblasti až tak pestrý, ale když zabrousíme do
srpna, tak se skoro každý víkend bylo možné plně kulturně vyžít. Tradiční hody a předhodové zpívání včetně stavění máje proběhlo od 20. srpna. Mám nějakou děkovnou
náladu a cítím potřebu předat poděkování, tak bych chtěl
všem aktérům vyslat slova díků za odvedenou práci. Zejména všem těm, kterých po dobu konání není natolik vidět,
ale bez jejichž přičinění by hody snad ani nemohly být. Týden po hodech proběhlo „Zarážání hory“, které taktéž patří
k tradičním záležitostem. Akce byla povedená a i účast byla
neobvykle zvýšená.
„Súsedé“ čas běží a ani se nenadějeme a uvidíme konec
roku 2016. Přeji vám do dalších dnů jen pozitivní zprávy
a hlavně zdravíčko.
Mgr. Josef Osička, starosta obce
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Podporované byty v Moravském Žižkově
V srpnu letošního roku proběhla kolaudace stavebního díla podporovaných bytů v obci, které jsou určeny pro
naše seniory. Myšlenka vybudování vhodných podmínek
pro seniory se objevila možná již v minulosti, ovšem po
volbách v roce 2010 byla rozvinuta a posunuta o řád dál.
V průběhu roku 2011 proběhlo několik diskuzí, jakou
variantu zvolit, aby byla ekonomicky pro obec únosná
a hlavně pro obyvatele přínosná. V roce 2012 rada obce
rozhodla, že oba ukazatele je možné naplnit variantou
vybudováním bezbariérových malometrážních bytů, které zaručí zvýšení kvality života seniorů, čímž zabezpečí
jejich nezávislost a zamezí latentnímu sociálnímu vyloučení. Myšlenka celého zabezpečení komunity seniorů šla
ještě dál a snahou do budoucna bude zajistit komunitní
centrum pro seniory v obci nejenom pro obyvatele budovaných bytů, ale i pro ostatní. Jelikož nebylo v silách obce
zaručit projekt, který v pracovní variantě nesl úsměvný
název „Školka pro důchodce“, v plném rozsahu, včetně
zabezpečení onoho komunitního centra, rozhodlo zastupitelstvo nejprve vybudovat bytovou podporu v podobě
zmiňovaných bezbariérových bytů.
V rámci plánování investic je základním předpokladem úspěchu splnit tři základní aspekty. V první řadě je
nutné stanovit cíl a přínos, v našem případě pro občany,
ale i pro obec. Zde byl cíl stanoven jednoduše. Při pohledu na vývoj stáří občanů, nejenom v obci, ale v celé
Evropě, zjišťujeme, že nám populace stárne. Z toho
důvodu se dá prognózovat, že čím dál půjdeme do budoucna, bude tento stav narůstat. Je nám všem taktéž
jasné, že s přibývajícím věkem lze očekávat ztížení pohybu. Proto by bylo vhodné, aby starší občané získali
prostředí, které je nebude zatěžovat schody a dalšími
překážkami. Co nám to může přinést? Zabezpečením
bezbariérovosti bydlení prodloužíme soběstačnost a nezávislost zmíněné skupiny občanů. Na základě těchto
indicií vznikl celkový cíl projektu a vlastně byla splněna první podmínka. Druhá podmínka je ekonomická.
Otázka zněla: „Kde na to vezmeme?“ Odpověď existovala po zjištění možností dotačních titulů. Ministerstvo
pro místní rozvoj vypisuje každoročně státní dotační
titul na projekty tohoto typu. Samozřejmě dotace žádný
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projekt nepokryje v plné výši, proto bylo nutné zmapovat možnosti dofinancování. Po zhodnocení všech
ekonomických údajů, byla naplněna i druhá podmínka.
A třetím aspektem je, zda jsme schopni takový projekt
„udržet“, v podstatě provozovat, do budoucna. Tak,
aby to bylo ekonomicky únosné pro budoucí generace.
V tomto bodě byla vybrána varianta provedení bytů bez
zabezpečení 24 hodinové péče. I zde bylo vyhodnoceno
naplnění základního znaku investice a projekt byl posunut do samotné přípravné realizace.
Nic není jednoduché, proto i v případě tohoto projektu
jsme narazili na pár drobných překážek. Byla zpracována projektová dokumentace, vyřídilo se stavební povolení
a chtěli jsme požádat o dotaci. Ale „ejhle“, ministerstvo
program zastavilo. To se psal rok 2013. Na podzim proběhly předčasné volby do parlamentu. „Rusnokova“ úřednická vláda znovu otevřela dotační program a my jsme
hned podali žádost o poskytnutí dotace. Ovšem podporu
jsme nedostali, neboť náš projekt skončil mezi náhradníky. Znovu bylo požádáno o dotaci v roce 2015 a ten již byl
pro nás úspěšný, proto mohly být započaty práce na stavbě v září 2015. Dílo bylo ze strany dodavatele dokončeno
k 30. 6. tohoto roku a v srpnu proběhla úspěšná kolaudace.
A trochu čísel k projektu. Celkové náklady na zabezpečení výstavby, které v sobě zahrnují samotné dílo,
projektové dokumentace a dohled nad stavbou, dále administrační náklady na zabezpečení monitoringu, výběrového řízení, energetických průkazů, prostě všechny
náklady s projektem spojené dosáhly částky 11,5 mil. Kč.
Při započtení zdrojů jsme od státu dostali příspěvek ve
výši zhruba 42% a 58% bylo uhrazeno z prostředků obce.
Projekt je nyní dokončen po stavební stránce, ale aby
splnil naplnění cíle, je nutné zabezpečit i obyvatele. Zastupitelstvo obce dne 16. 9. na svém zasedání schválilo
pravidla pro přijetí žadatelů o bydlení. Pravidla jsou přístupná na úřední desce obce a zároveň i na webových
stránkách obce. Pro přehled jaké základní podmínky
musí uchazeč splňovat:
1. Podporované byty jsou pronajímány osobám v nepříznivé životní situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobena:
a. věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+)
nebo,
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b. zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné
fyzické osoby
2. Žadatel o podporovaný byt nesmí vlastnit nebo spoluvlastnit ke dni podpisu nájemní smlouvy bytový dům,
rodinný dům nebo byt.
3. Žadatel o podporovaný byt musí prokázat, že jeho průměrný měsíční příjem za 12 kalendářních měsíců před
uzavřením smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné
mzdy vyhlášené statistickým úřadem pro daný rok.
Hodnocení žadatelů bude provádět sociální komise
obce, která bude hodnotit tato kritéria:
a) sociální kritéria věková
b) sociální kritéria zdravotní
c) sociální kritéria ekonomická
d) komplexní sociální situaci žadatele
e) trvalý pobyt (zohlednění žadatele s trvalým pobytem
na území obce Moravský Žižkov a jeho délky)
f) délku trvání podané žádosti
(zkrácená verze)

Toto jsou základní stanovené podmínky pro žadatele
o podporovaný byt. Podrobné informace jsou dostupné
na již zmíněných umístěních nebo je lze získat osobně na
obecním úřadu. Se schválením podmínek je umožněno
již přijímat žádosti o bydlení, a to buď osobně na obecním úřadu, nebo poštou.
V případě zájmu je možné bytové prostory prohlédnout ve Dnech otevřených dveří, které proběhnou
7. 10. 2016 od 16:00 do 20:00 hod. a 8. 10. 2016 od 10:00
do 14:00 hod.

Žižkovjánek partnerem evropského projektu
Vše začalo v minulém roce 2015, kdy se dětský
folklorní soubor Žižkovjánek zúčastnil Mezinárodního
folklorního festivalu v polském Rybniku. Účastníkem tohoto festivalu byl také folklorní soubor Bystry z polského
Augustowa, jehož vedoucí Halina Pozniakovska nás požádala, tedy Žižkovjánek, zda bychom, mohli být partnerem jejich evropského projektu. Po zjištění skutečností,
že nás nečekají žádné zvláštní úkony kromě běžného papírování, jsme partnerství přijali. Jednalo se o partnerství
v evropském projektu ERASMUS +, v našem případě
výměna mládeže v oblasti kultury. Jednalo se o folklorní
workshop, jehož hlavním zaměřením byla sklizeň úrody
a celý projekt se jmenoval Slovani pro kulturu.
Po zpracování všech nezbytných formulářů a vyřízení běžných formalit se vydalo 18 nejstarších dětí
+ dva vedoucí do 900 km vzdáleného Augustowa v oblasti Mazurských jezer. Poněvadž termín polského pobytu vycházel neštastně na termín žižkovských hodů,
nemohli se zúčastnit starší muzikanti našeho souboru,
poněvadž doprovázeli mladší skupinu Žižkovjánku
v předhodovém programu. Doplnili jsme tedy naši se-
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stavu děvčaty a vedoucí Žofií Magátovou z družebního
souboru Jelenček ze Slovenska.
Bydleli jsme na koňské farmě uprostřed lesa s malým jezírkem. V jídelně jsme probírali teorii, tvořili
různé programy a zadání, většinou ve smíšených polsko, česko, slovenských skupinách. Taneční program
jsme nacvičovali v tělocvičně školy vzdálené asi 10 km.
Byl to opět program složený z tanců všech tří zúčastněných národů, který jsme na závěr pobytu prezentovali
na hlavním náměstí v Augustowě. Kromě nácviku jsme
navštívili regionální muzeum, kde jsme především obdivovovali překrásné dožínkové věnce, jezdili jsme na
parníčcích po Mazurských jezerech a koupali jsme se.
V lesích zde rostlo plno hřibů, takže to byla především
moje parketa a než se děti probudily, měl jsem nasbíráno plno hřibů. Poněvadž jsme měli přímo u ubytovny
jezírko, dvě udice jsme měli a dvě jsme si půjčili, a tak
každou volnou chvíli seděli kluci u vody a chytali ryby.
Všem zúčastněným dětem se pobyt líbil. Navázala se
spousta nových přátelství a loučení bylo velmi dojemné.
Mě zaujalo především to, jak umí Poláci využívat evrop-
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ských dotací. Poněvadž vše, co je v Polsku nové, je postaveno z evropských dotací. Na farmě, kde jsme spali, byla
cedule „Postaveno z evropských dotací“. Ve škole, kde
jsme cvičili totéž, v muzeu totéž, na náměstí, kde jsme
vystupovali totéž. U nás úředníci žádost o dotaci a vyúčtování tak zkomplikují, že většině žadatelů přejde chuť do
toho jít. A když se náhodou někomu projekt podaří, další
na něj pošle audit, jestli se náhodou neobohatil.
Jaroslav Švach - vedoucí souboru Žižkovjánek

Dětské centrum Broučci – první příměstský tábor
Druhý srpnový týden se v Moravském Žižkově uskutečnil první příměstský tábor pořádaný Dětským centrem
Broučci. Společně s dětmi jsme se vydali na putování za
Lichtenštejny. Na středověkou družinu, kterou tvořili holky a kluci od 3 let nejen z Moravského Žižkova, ale také
z Břeclavi, Prušánek či Velkých Bílovic, čekal týden plný
sportovních a kreativních aktivit.

První táborový den se děti seznámily s obdobím rytířů
a princezen a po jejich vzoru si vyrobily erby, středověké
hábity, korunky a další doplňky nezbytné pro výlet do časů
minulých. Krásné počasí nám umožnilo i postavit si vlastní
hrad. Další den se děti vydaly na dobrodružnou cestu plnou úkolů a hádanek. V cíli se pak radovaly nejen z toho, že
úspěšně zvládly všechny nástrahy, ale také ze sladké medaile.

Ačkoli se polovina týdne nesla ve znamení deště, nálada malých táborníků byla stále slunečná. Dopoledne
jsme strávili v tělocvičně, kde byl pro nás přichystán bohatý sportovní program, a odpoledne nás čekal středověký
workshop, v rámci kterého jsme si vyrobili svícny, náramky, namalovali pohlednice pro rodinu a kamarády, vytvořili
si koně a doplnili svou středověkou výbavu o meče, štíty,
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pláště, sukně a korálky. Ve čtvrtek jsme se pak společně vydali na celodenní výlet do Hodonína, kde jsme navštívili
Masarykovo muzeum, a po vydatném obědě jsme se všichni
bez ohledu na věk vyřádili v dětském ráji Bambino.

Poslední táborový den se nesl v duchu středověkého turnaje. Holky a kluci závodili v jízdě na koních, chytání ryb, nošení vajíček (zde je potřeba říct, že se nám z celého plata „podařilo“ rozbít pouze jedno vajíčko, a to ještě před startem této
disciplíny), běhu v gumácích, hodu obručí či skákání v pytli.

Na závěr turnaje se děti pustily do hledání pokladu. Tajemný rytíř jim zanechal řadu indicií, na jejichž základě musely kopat, hrabat, lozit a dalšími způsoby pátrat po nápovědách tak, aby společně vyluštily hádanku. Snažení malých
táborníků bylo korunováno úspěchem a odměnou jim byla
truhla plná dobrot, které si mezi sebe s nadšením rozdělily.
Tečku za středověkým putováním udělal rytířský bál
pro děti, rodiče a přátele Dětského centra Broučci. Vzpomínkou pro všechny jsou nejen pamětní medaile, ale především spousta krásných zážitků. Pro nás – organizátory
celé akce – je největší odměnou nadšení a radost dětí.
Všem, kteří se podíleli na technickém, materiálním i personálním zajištění celého týdne, tímto velmi děkujeme.
Již nyní se moc těšíme na další společná dobrodružství.
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Hody 2016
Stárci:

Jan Michalica a Lucie Přibylová
Jakub Forejtník a Lenka Veverková
Polivači: Roman Konečný
Ondřej Maršálek
Hrála: DH Bílovčanka
Tradiční krojované hody se letos konaly 21. – 23. srpna
2016. Všichni jsme je dlouho očekávali a těšili se. Ani jsme
se nenadáli a hody utekly jako voda.
Přípravy však začaly už pár měsíců dopředu, kdy rodiny
důmyslně uklízely v domě, na dvoře a u stárků i na půdě.
Avšak nejintenzivnější úklid začal ve středu, kdy kluci jeli
pro zelené a pro májky. Hody se pomalu, ale jistě, blížily
a všichni pilně pracovali. V sobotu v poledne bylo vše připravené a už stačilo udělat poslední a nejdůležitější věc - postavit máju.
Každoročně jsme se my, stárci, schovali a netrpělivě čekali, až se mája postaví. Trvalo to nezvykle dlouho a stárci
to dlouhé čekání moc nezvládli a na máju skoro nevzhlédli,
sotva se dom dotáhli. Nakonec se vše podařilo. Velké díky
patří Karlovi a Josefovi Osičkům za spojení, panu Pavlu
Včelouchovi za dohled a samozřejmě všem ostatním pomocníkům při stavění. Bez vás bychom to nezvládli.
V sobotu 20. srpna jste se mohli přijít podívat na předhodové zpívání, kde vystoupily folklórní a mužácké soubory doprovázeny cimbálovou muzikou sourozenců Osičkových.
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Konečně jsme se dočkali a byla neděle. Se zděšením jsme
se dívali z oken. Pršelo! Avšak předpověď počasí nám říkala,
že do 15:00 přestane. Všichni jsme v to doufali a modlili se.
A vyšlo to! S úsměvem šlo průvodem 18 párů přes celou
obec až na sólo. Někteří přespolňáci se možná deště zalekli,
ale i přesto jich přijelo skoro 100.
Kvůli hodům byly na Bílovské uzavírky, a tak si to traktoristi pádili po Záhumní. Jeden z nich byl z letošních hodů
tak uchvácen, že se nedíval před sebe a vrazil nám do stožáru. Takže někteří z nás měli romantickou večeři při svíčkách. Naštěstí nemáme elektrický sporák a o řízky nikdo
nepřišel. Takové štěstí! Další hodové dny se obešly bez potíží, dokonce se už ani déšť neukázal a počasí bylo přívětivé.
Mohli jsme do oblak vypustit naši novou kameru - dron!
Babičky hleděly a nechápaly, co jim to nad hlavami bzučí.
„Takové vymoženosti,“ říkaly. Nakonec se to všem líbilo
a úsměvy se to jen hemžilo.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě letošních hodů, také rodičům, prarodičům
a ostatním příslušníkům rodin i všem zúčastněným. Také
velké díky patří obci a panu starostovi, kteří nás velice podporují. Za stárkovské šaty a mašle vděčíme Broňce a Klárce
Michalicovým, dále Marcele Pálkové za vyšití košil a Věrce Vašíčkové za ušití šatů na maškary. Všichni jste odvedli
skvělou práci! Doufáme, že se vám všem letošní hody líbily
a užili jste si je jako my. Těšíme se na vás zase za rok!
Stárci a stárky 2016 z Moravského Žižkova
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Dnes bych vám chtěla povyprávět, jaké to bylo letos na
hody. Tak hezky od začátku. Kolotoče přijely už ve středu.
Každý den jsme se na ně chodili dívat. Kolotoče, které přijely, byly: twister, ruské kolo, malý řetízkáč, vláček, bungee
jumping trampolíny, vodní zoorbing, kidie ride dětský ráj,
autodrom scooter, skákací hrady a nejlepší ze všech: lavice
X factor! Takže v sobotu večer bylo předhodové zpívání. Je
tradiční. V neděli ráno jsme šli do kostela v kroji a odpoledne
zase průvodem na sólo - taky v kroji. Potom, takže v neděli
odpoledne a celé pondělní a úterní odpoledne, jsme si užívali
na kolotočích. Jo a ještě v pondělí jsem šla s dvěma kamarádkami Zuzkou a Kristýnkou na lavici. Zaplatily jsme si to a už
jsme seděly. Zuzka najednou dostala strach, že jí bude špatně, a tak radši vystoupila. Říkaly jsme jí, ať si jde pro peníze
k pokladně, ale ona řekla, že je tam nechá. Nakonec musel její
bratr s ní k té pokladně jít a přetlumočit pokladníkovi, aby jim
peníze za Zuzku vrátil. Potom, v úterý odpoledne, bylo dětské
sólo „Kaštánci.“ Rozepsala bych se víc, ale v sešitě to může být
jen na stránku, takže nemůžu. Tak to byly moje letošní hody.
Tereza Maršálková, 5. ročník
Tyto hody 2016 byly pro mě super, protože má sestra
byla stárka.
Hody mě bavily na kolotočích i u sóla a v restauraci.
Tyto hody byly zvláštní, protože traktor s vlečkou plných
rajčat nám vrazil do elektrického sloupu a vypla se nám
elektřina. A byl to pro nás problém, protože měli přijít lidi
na večeři na řízky. Tak jsme vzali sirky, zapálili kamna sirkami, a tak jsme taky zapálili svíčky. Návštěvníci měli večeři při svíčkách, ale zvládli jsme to. Tak takhle jsem prožil
hody 2016, tak zase příště. Ahoj.
J. Přibyla, 5. r.

Mateřská škola Sluníčko
Během prázdnin proběhla v mateřské škole rekonstrukce sociálního zařízení a oprava hlavního schodiště.
I když se řemeslníci pohybovali v budově ještě v půlce
srpna, vše jsme zvládli a mohli tak zahájit další školní
rok. Připravili jsme MŠ pro 50 dětí, které vzděláváme ve
dvou odděleních v Motýlcích a Beruškách. Pro jedenáct
dětí byl nástup do mateřské školy první velkou životní
zkušeností - bez maminky, rodiny, v neznámém prostředí, mezi neznámými lidmi. Po nastavení adaptačního
režimu si ale děti brzy přivykly a zapojily se do celodenních činností v kolektivu kamarádů. O děti pečují čtyři
paní učitelky, jeden asistent pedagoga, paní školnice a tři
kuchařky s vedoucí školní jídelny. V letošním školním
roce zajišťuje naše školní jídelna také stravování pro
92 žáků a 14 zaměstnanců základní školy. Tak ať nám
chutná a školní rok ať proběhne poučně, zajímavě a v pohodě. A vám, vážení spoluobčané, přeje mateřská škola
Sluníčko krásný sluníčkový podzim.
Za MŠ Veselá Zdeňka
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Zprávy ze školy
Vše má svůj začátek, ale také i konec. Prázdniny jsou
již dávno za námi, slavnostně jsme zahájili nový školní
rok 2016/2017 a máme za sebou již první měsíc. V době
prázdnin ovšem škola neutichla. Ve všech třídách jsme
opravili lakované podlahy. V jídelně i výdejně je krásná
nová krytina. V rámci školní zoo byla na dvoře umístěna
nová králíkárna. Školní dvůr také zkrášlilo velké pískoviště, které bylo pořízeno z financí, jež vlastně zajistili sami
žáci díky školnímu sběru papíru. Dále byl ze sponzorských
příspěvků zakoupen gril, aby si děti mohly společně například opéci špekáčky. Rádi bychom pokračovali v nastoleném trendu školních akcí. Například 8. a 9. ročník se
může opět těšit na projekt Velká města ČR. Již v září navštívili Prahu, kde společně zhlédli výstavu nádherných
obrazů A. Muchy – Slovanskou epopej. Akce se setkala
s výborným ohlasem. Výstupem z celého projektu budou
opět prezentace, které si můžete prohlédnout na stránkách
školy pod odkazem Velká města ČR. Druhý stupeň pojede
koncem školního roku na velký společný čtyřdenní výlet.
Minulý rok byl nižší stupeň, tento rok je na řadě stupeň
vyšší. Díky dotazníkovému šetření jsme se dozvěděli, co
se líbí, co nelíbí jak žákům, tak rodičům. Celkové výsledky
nás ovšem mile potěšily a ubezpečily nás všechny, že naši
snahu většina z vás vidí a oceňuje. Ale samozřejmě, snaha musí vzejít nejen od učitelů, ale hlavně od žáků a i vás,
rodičovské veřejnosti, jelikož škola je nás všech a je dílem
práce všech, ne jen některých. Vidím, že se nám naše vize
rodinné školy daří naplňovat. Doufám, že i nadále budeme
všichni společně pracovat na tom, aby bylo vše tak, jak má
být.
Zajímavou společnou akcí bylo v září již tradiční Dýňobraní, kdy žáci, patroni deváťáci, rodiče i prarodiče vyrábíme krásné ozdobné dýně, které nám vyzdobí vchod do školní budovy. Letos opět jemně připomněly všem, že podzim
je tu.
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Jsou připraveny i další, nové
projekty. Zde bych rád oslovil
případné sponzory, a sdělil jim,
že jsme rádi za každý příspěvek.
Z nich zejména hradíme vstupné
pro žáky, akce a odměny, popřípadě vložíme do sociálního fondu školy. Významným přínosem
pro školu je i tradiční sběr. I letos
proběhne a to hned v říjnu. Rozpis termínů naleznete na webových stránkách školy.
I letos pracuje na škole Žákovský senát. Žáci se učí, jak
prosazovat své myšlenky, navrhují, co by se mohlo zlepšit, co je
trápí, a podobně. Samozřejmě, že je to práce a někdy žáci
nepochopí, že nelze si jen stěžovat, ale i přiložit ruku k dílu.
Své náměty přednesli zástupci žáků již na zářijovém zasedání zastupitelstva obce a dokázali tak, že se umí chovat a
předložit své nápady před veřejností obce. Moc jim všem
fandím a věřím, že se senát stane nedílnou součástí života
školy.
Na škole také kvalitně pracuje školní družina na prvním
stupni a školní klub na stupni druhém. Zde si vyučující pro
žáky připravili nabídku rekordních 13 kroužků. Záleží již
tedy jen na žácích, co si vyberou. Nabídka je velká. Ale tím,
že se přihlásí, již stvrzují svou účast, nelze si vše rozmyslet
a nechodit. Kroužky jsou po přihlášení povinné, jelikož za
žáky v tu dobu přebíráme zodpovědnost.
Pedagogický sbor školy. Na mateřskou dovolenou
odešly paní učitelky Zapletalová a Hodonská, z rodinných důvodů odešla paní učitelka Šubertová. Naopak
přišli dva noví pedagogové. A to páni učitelé Zdeněk Vašek a Petr Zugárek. Letos k nám přišli opět žáci i z okol-
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ních vesnic, což samozřejmě vítáme
a jsme rádi, že si vybrali právě nás.
V letošním školním roce zatím navštěvuje školu 119 žáků, o jednoho více,
než v loňském roce. Sice přišlo jen 10 prvňáčků, ale díky přestupujícím žákům
z okolních vesnic máme téměř stejný
stav, což je výborné. Stále však kapacita
není naplněna, ale díky velmi vstřícnému
postojí obce, můžeme vyučovat celkem
v devíti třídách, a tím se řadíme mezi
úplné školy. Je to myslím velmi dobré jak
pro žáky, tak i pro obec, jelikož nám žáci
neodcházejí a po celou dobu si tak budují
vztah k naší krásné obci, zažívají společné chvíle a rodiče si nemusí dělat starosti
s dojížděním svých potomků do okolních vesnic. Nad našimi nejmenšími opět
přebrali patronát naši nejstarší, deváťáci,
a již v říjnu pro ně připravili (a nejen pro
ně) tradiční Strašidelné putování.
Chtěl bych všem popřát hodně síly
do nového školního roku. Ať se nám
v letošním školním roce všem daří.
Ať jsme všichni spokojeni, až budeme
v červnu hodnotit uplynulý školní rok.
Ale to předbíhám, nyní máme vše před
sebou a to nejen práci, ale i zábavu,
nová přátelství, nové zážitky. Krásné
podzimní dny.
Mgr. Miloslav Sova,
ředitel školy

Organizace školního roku 2016/2017
Prázdniny:
• Podzimní středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2016
• vánoční
zahájeny v pátek 23. 12. 2016, skončí v pondělí 2. 1. 2017, výuka začne 3. 1. 2017
• pololetní pátek 3. 2. 2017
• jarní
od 13. do 19. 3. 2017
• velikonoční čtvrtek 13. 4. 2017, pátek 14. 4. – státní svátek
• hlavní
od soboty 1. 7. 2017 do pátku 1. 9. 2017, výuka začne v pondělí
Třídní schůzky
• 5. 10. 2016 (16:00 - 1.stupeň, 16:30 - 2.stupeň)
• 4. 1. 2017 (16:00 - 1.stupeň, 16:30 - 2.stupeň)
• 26. 4. 2017 (16:00 - 1.stupeň, 16:30 - 2.stupeň)
Hovorové hodiny: Po telefonické domluvě budou mít rodiče možnost sejít se s libovolnými vyučujícími (výchovnou poradkyní) a probrat s nimi hodnocení a výsledky žáka, dotazy k dalšímu studiu.
Zápis do první třídy na školní rok 2017/2018 se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna 2017 od 16:00 hod.
Ředitelské volno:
Pondělí 24. 10. a úterý 25. 10. 2016
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Vystěhovalectví do Argentiny
V druhé polovině 19. století se řada obyvatel našich zemí rozhodla odjet do Ameriky. Příčinou byla
jejich tíživá ekonomická situace, především nedostatek
zemědělské půdy, nezaměstnanost a z toho plynoucí bída. Půda nemohla uživit všechny potomky stále
početnějších rodin, neboť jen jeden ze synů středního
nebo malého rolníka, obyčejně ten nejstarší, měl naději, že se jednou stane samostatným hospodářem na
otcovské hroudě. Ten ze sourozenců, který zůstal sedět
jako dědic na otcovském hospodářství, upadl mnohdy
po vyplacení svých bratří a sester do dluhů a měl pocit křivdy. I ti, kteří museli z otcovského hospodářství
odejít s malými dědickými podíly, byli ošizeni rovněž
a odcházeli z rodného domu s pocitem křivdy.
Proto se kolem roku 1890 odstěhovalo jen ze sousedních Velkých Bílovic do Ameriky 75 rodin a vystěhovalectví pokračovalo i v následujících letech. Lidé
odjížděli do Spojených států amerických, do Kanady
a do Jižní Ameriky. Nejpočetnější skupina z nich se
usídlila v Argentině v provincii Chaco (někdy česky
přepisována jako „Čak“ – pozn. JČ), kde se
věnovali pěstování bavlny. Moravský Žižkov větší vystěhovalecká vlna nezasáhla,
přesto se někteří naši spoluobčané vydali
hledat štěstí za mořem. Jedním z nich byl
pan Bohuslav Osička, jehož medailon přetiskujeme z knihy Památník československé
kolonie v Čaku, která vyšla ve třicátých letech minulého století.
Bohuslav Osička z Moravského Žižkova
přijel do Argentiny roku 1924 a rok na to
byl již v Čaku. Pracoval u krajana Mikulá-
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še Bártka a v roce 1926 pronajal čakru (menší vesnický
statek – pozn. JČ) od krajana Tomáše Očenáška. Roku
1927 koupil čakru na Bajo Hondo v rozměru 60 ha
a sklízí průměrně 1000 kg z hektaru oseté bavlny.
Byl starostou Sokola v letech 1935-36. Poznal poměry ve zdejším Sokole a soudí, že mezi krajany je velmi
málu zájmu pro tuto národní instituci, jednak proto, že
krajané jsou příliš vzdálení jeden od druhého, takže jen
stěží koncentrovali zájem nejen o sokolskou jednotu,
nýbrž o jakýkoli jiný spolek vůbec. Dále pak v jednotě nebylo patřičné disciplíny: ve výborových schůzích
na příklad došlo k určitým rozhodnutím, ale tato rozhodnutí nebo usneseni málokdy byla respektována,
nebo někdy nebyla brána ani v úvahu. Sokolská jednota
mohla by zde existovati, neboť byly by zde pro to všechny podmínky, ale bylo by nutno v tomto směru pracovati a této národní a záslužné práci měl by se věnovati
hlavně náš dorost.
Krajan Osička byl také členem školního výboru. Je
toho názoru, že československá škola měla by míti ráz
doplňovací, čili měla by býti jakýmsi pokračováním řádné školní výchovy, kterou
naše děti dostávají v argentinských školách.
Škola československá podle jeho náhledu je
nutností pro naši kolonii.
Je současně členem výboru kooperativy
El Progreso a je přesvědčen o tom, že krajané mohou v této kooperativě provozovati
vlastní politiku: jestliže plní řádně své povinnosti vůči kooperativě, mohou požadovati i svá práva, která jim dle stanov přísluší.
JČ
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Fotogalerie

Mateřská škola Sluníčko

Dýňobraní v
základní škole

Opravený kříž u lípy

Chasa 2016

Nové pískoviště na školním dvoře

Podporované byty Moravský Žižkov
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