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Slovo starosty
Milý spoluobčané,
dovolte, abych úvodem všem popřál hodně zdraví
a úspěchů v roce 2017. Ani jsme se nestačili rozhlédnout
a máme tu jaro, které jistě všechny potěší. Letošní zima
nás překvapila sněhovou nadílkou, a jak říkají silničáři:
„Bylo to nečekané, ba přímo nepředvídatelné.“ To je už
ovšem všechno za námi a my se můžeme těšit na slunné
dny provoněné probouzející se květenou doprovázenou
zpěvem ptactva, které odolalo a nepodlehlo ptačí chřipce.
V září loňského roku jsme vám oznamovali úspěšné
dokončení největší investice roku 2015 – 2016, kterým
byla stavba podporovaných bytů pro seniory. Jediným
posledním krokem úspěšného projektu bylo připojit nemovitost k elektrické síti. Po několika vypjatých stavech
můžu s klidným srdcem říct: „Děkuji bože, je to připojené.“ V souvislosti s touto informací znovu připomínám,
že zájemci o bydlení v těchto bytech mají možnost svůj
požadavek podat na obecním úřadě. Primárně jsme celý
projekt plánovali pro zabezpečení bezbariérového bydlení pro seniory. Tím bych chtěl říct, že se nejedná o byty
pro chudé, jak jsem se dozvěděl v obci, ale o byty pro ty,

co jim zdravotní stav nedovoluje již běhat po schodech.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat
na obecním úřadě osobně či telefonicky. Jsme připraveni
zodpovědět všechny možné dotazy.
Za posledních pár let se změnilo několik podstatných
věcí v té naší malé republice. Pro pořádnou „kontrolu“
bylo zavedeno kontrolní hlášení a pro ještě větší si v parlamentu odhlasovali elektronickou evidenci tržeb. Osobně nejsem zastánce ani jednoho. Nenašel jsem v tom moc
smysluplnosti, ale když to musí být, tak dobře, je to dané
zákonem. Bohužel mám ovšem pocit, že tyto záležitosti
u nás vyvolaly jakousi zvláštní zášť a neochotu respektovat jiné. Není se čemu divit, vždyť i média předkládají
poslední dobou samá negativní sdělení. Kladné informace nejsou mediálně zajímavé. Prosím respektujme se
navzájem. Život je dost krátký na to, abychom ho prožili
v negativních náladách.
Omlouvám se za tuto malou politickou vsuvku a několik ironických výlevů. Přeji vám všem hlavně zdraví
a šťastné dny roku 2017.
Mgr. J. Osička, starosta obce

Silvestr 2016
Poslední den v roce skupina nadšenců a kamarádů z Moravského
Žižkova a Velkých Bílovic pořádala
v místním KD, již osmou v pořadí,
silvestrovskou zábavu. Tentokrát se
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vrátili do časů 50. let minulého století, doby českého rock‘n‘rollu. Večerem zněly nejznámější písně z filmového muzikálu Šakalí léta. Hlavním
hřebem večera bylo taneční vystoupení naší mládeže, které
choreograficky připravila Lenka Polachová

z Velkých Bílovic. Účinkující i hosté
se vystrojili do dobových kostýmů.
Atmosféru doplnila velkolepá výzdoba sálu a živá kapela Band Michala Šrámka. Akce se vydařila, a to
i díky bohaté tombole. Velké díky patří pořadatelům a sponzorům za tak
nádherný poslední večer roku 2016.
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Královský country bál 25. výročí
Když vzpomínám na 1. country bál, mám ho před
očima, 25 let dozadu. Děti, které vystupovaly, dnes již
mají své rodiny. První předtančení jsem nacvičila „Zuzanu“, tenkrát hrála kapela Bend z Břeclavi. Sehnat dobrou
kapelu byl zázrak. Kulturák plný do posledního místa.
A léta letěla, prostřídaly se kapely snad všechny z jižní
Moravy. Bylo veselo a pokaždé jsem si povzdychla, ať to
všechno klapne a máme to za sebou. Za ta léta jsem vytvořila nespočetně mnoho choreografií a nacvičila s dětmi ze školy krásné tanečky. 25 let uběhlo jak voda a tímto bych chtěla s láskou poděkovat všem dětem, které mi
prošly pod rukou za ta léta.
25. country bál jsem pojmenovala Královský, zvali jsme
všechny královny, které byly na bále korunovány. Některé
se vdaly, změnily jména a některé, a těch byla většina, byly
se vzdálených měst, nebylo možné je kontaktovat.
Královsky jsme zahájili bál s mojí taneční skupinou
Baby country, s tanečkem „Tanec princezen“. Děti vy-

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2017
Ve dnech 12. a 13. ledna 2017 se
uskutečnila v naší obci tradiční charitativní akce Tříkrálová sbírka pořádaná oblastní Charitou Břeclav. Akce
se měla původně uskutečnit o týden
dříve, ale kvůli velké zimě a studenému větru byla přesunuta na pozdější
datum. Jako každoročně se stali koledníky žáci naší základní školy, tedy
dobrovolníci z 8. a 9. ročníku, pod vedením paní učitelky Sovové. Skupiny
vybíraly peníze po celém Moravském
Žižkově a i přes velký mráz se nevzdaly a během dvou dnů obešly celou
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stoupily v kostýmech princezen a princů, moc jim to
slušelo a všechno zvládly na výbornou, což ocenili diváci úžasným aplausem. Tradiční soutěž Pivo vyhrál pán
z Brna. Půlnoc byla zahalena do francouzského závoje
a kankán taky již slavil výročí a to 15 let. Bylo na co koukat, bylo komu tleskat, nesmírně si vážím od děvčat, že
nezklamaly a některé i po 15 letech kankán zvládly bravurně. Jmenovitě Kristýna Kalová a Žaneta Švendová,
které byly tenkrát u zrodu kankánu a také děkuji dalším
dvěma, Alexandře Maděryčové a Kamile Slámové, za super výkon a za naše přátelství, holky moje děkuji.
Jak to z kraje roka bývá, chřipkové údobí, tak tomu nebylo jinak i letos, ale kulturák jsme měli plný, 1/3 místních
a 2/3 cizích i z ciziny, Rakousko, Slovensko, což mě potěšilo. Střídala se i věková kategorie, neměla hranic. Tímto
bych chtěla poděkovat manželům Haluzovým, přišli se
pobavit a podpořit svá pravnoučata, která jim tanečkem
udělala velikou radost. Děkuji, byla to pro mě veliká čest.
V jejich věku 81 let. Přeji jim hodně zdravíčka.
Všechno má svůj konec, všechno má svůj čas, a tak
i náš bál musel skončit. Kdo tam byl, ví, jak jsme se bavili, kdo nebyl, může to napravit příští rok, budeme se těšit.
Ještě bych chtěla poděkovat všem, kteří na nás nezapomněli a přispěli do tomboly, vedení školy, že mi vychází vstříc s prostorem k nacvičování. Děkuji p V. Vašíčkové za ušití kostýmů, hlavně rodičům dětí, že mi věří
a děti v tancování podporují, mateřské školce za dlouholetou spolupráci a vám všem, kteří nám držíte přízeň.
Mám vás ráda.
Život je příliš krátký. Neměli bychom pořád na něco
čekat, trápit se, nebo se nechat jinými lidmi srážet k zemi.
Měli bychom dělat všechno to, co nás dělá šťastnými
a trávit čas s lidmi, kteří umí darovat úsměv.
Těším se na vás příští rok Danka Veverková.

obec a vybraly dohromady krásnou
částku 28.097,- Kč. Všem dárcům ještě jednou upřímně děkujeme.
Letošní výtěžek z Tříkrálové sbírky bude použit na projekty, které přispějí k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních
a zdravotních služeb na Břeclavsku,
např. na rozvoj domácí hospicové
péče, na podporu dobrovolnického
centra nebo na humanitární pomoc
u nás i v zahraničí.
„Tříkrálová sbírka otevírá srdce
lidí, vítězí nad lhostejností k neštěstí
druhých a nechává zapomenout na
současný konzumní styl života.“ Jsme
rádi, že jste každoročně její součástí.
MH., IS.

1. skupina
Lada Bínová, Denisa Roláková,
Karolína Virágová – Benátky
2. skupina
Vítek Dušek, Michal Hubáček,
Matěj Čech - Chalúpky, Prušánská, Za Kostelem, Sklepy
3. skupina
Vojtěch Nerad, Kateřina Osičková, Sára Čuprová – Záhumní, Za
Školkou, Krátká, Bytovky
4. skupina
Vít Dolák, Bronislav Kunický,
Petr Franc – Bílovská, Na Járku,
Za Školou
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Víčka pro Terezku
Terezka je krásná, milá slečna, která odhodlaně bojuje se svým handicapem – dětskou mozkovou obrnou
v těžkém stupni postižení. Její mentální vývoj je v pořádku a vůbec nekoresponduje s vývojem fyzickým.
Terezka navštěvuje dětský rehabilitační stacionář Vlaštovka v Hodoníně.
Pro zlepšení zdravotního stavu by velmi přispěl
pobyt v mezinárodním rehabilitačním centru ADELI
MEDICAL Center v Piešťanech. Výjimečnost ADELI
spočívá v intenzitě a individuálnosti léčby. Terapie touto neuro-rehabilitací trvá 2-4 týdny, s pacienty pracuje
3-5 specialistů, 5-6h denně, 6 dní v týdnu.

Terapie je velmi finančně náročná a nehradí ji zdravotní pojišťovny. Pro získání potřebné částky přispívá
také sběr víček a jejich následný prodej.
Děkujeme všem, kteří se touto pomocí zaslouží
o získání potřebného množství financí na zajištění pobytu v ADELI.
Terezce velmi pomůže ke zlepšení zdravotního stavu
a tím k lepšímu životu.
Žáci ZŠ T. G. Masaryka Moravský Žižkov
Za kolektiv stacionáře Mgr. Lenka Hřibová, vedoucí
stacionáře

Fašaňk 2017
Počasí tentokrát fašaňkovému
průvodu celkem přálo. Byl sice trochu chladněji, ale od toho s sebou
zúčastnění měli řadu podpůrných
prostředků na zahřání. Průvod opět
doprovázela cimbálová muzika Žižkovjánku pod vedením Kristýny Osičkové
s velmi povedenými maskami francouzských mimů.
A pěkných masek byla k vidění celá řada - nechyběly
tradiční cikánky, v průvodu
se objevila početná skupina
Včelích medvídků, Křemílek
a Vochomůrka i s pojízdnou pařezovou chaloupkou
a celá řada dalších pohádkových postaviček. Už tradičně
se průvod nejprve zastavil
pro udělení práva obchůzky u starosty Josefa Osičky,
který fašaňkáře přivítal ve
slušivém lyžařském obleku,
neboť se dle jeho vlastních
slov „právě vrátil z hor“. Po
přečtení práv a povinností
účastníků průvodu a předání slavnostního glejtu,
průvod postupně navštívil
stárkovské rodiny Přibylových, Forejtníkových, Michalicových a Veverkových,
přičemž svou obchůzku zakončil tradičně u restaurace
u Maděřičů. Účastníci tímto
děkují všem za milé přijetí a výborné pohoštění. Na
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každé zastávce krojovaní chlapci ze
Žižkovjánku zatančili fašankový tanec Pod šable a zazpívali fašaňkové
písně. Role vedoucího průvodu se při
neúčasti Jary Švacha zhostil Zbyněk

Tomšej. Na závěr se fašaňkáři přesunuli na sólo před kulturním domem,
kde fašaňkovou obchůzku zakončilo
tradiční pochovávání basy.
JČ
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Turnaj spřátelených obcí
Začátek března se pro žižkovské amatérské volejbalisty, kteří se mimo jiné schází ve školní tělocvičně pravidelně každý čtvrtek od 18:00, nesl ve znamení účasti
na turnaji v naší partnerské obci, v Žaškově na slovenské Oravě. Byla tam jistá zkušenost z loňského roku, tak
jsme se rozhodli preventivně vyjet až v sobotu ráno, kdo
ví totiž, jak by páteční večerní pobyt dopadl.
Kvůli různým povinnostem se nás sešlo akorát povinných 6 účastníků zájezdu, pro jistotu jsme přibrali jednoho volejbalového kolegu z Břeclavi. Sraz v sobotu ráno
v 5:00 vypadal na první pohled likvidačně, ale nějakým
zázrakem jsme to nakonec všichni dokázali. Krátká zastávka na kávu u první benzinky na Slovensku, poté delší
cesta po jejich D1 a v cca 8:15 jsme byli připraveni před
vchodem do žaškovské tělocvičny. Proběhlo příjemné
přivítání, předání věcných darů, mezi nimiž vynikal sud
zlatavého moku z našeho pivovaru, a za chvíli se zde člověk cítil jako doma, tedy mezi svými.
Po ubytování, tentokrát v místní Pizzerii nedaleko
tělocvičny, jsme se začali rozcvičovat spolu s ostatními
týmy a velmi rychle nám tzv. spadla brada. Při pohledu
na rozcvičku tří týmů mladých skokanů jsme se dopředu ohodnotili na úspěch v případě 4. místa z celkového
počtu 6 zúčastněných týmů. A první skokané nás čekali hned v prvním zápasu celého turnaje. Ale překvapili
jsme sami sebe, ve třech setech jsme je porazili a zažili
radostný vstup do turnaje. Asi zkušenosti převážily nad
sílou a dravostí mládí. Následovala drtivá výhra nad jedním ze slabších týmů. Euforie z tohoto vývoje nám vydržela i v prvním setu třetího zápasu s druhým ze slabších
týmů, který jsme opět jasně vyhráli. A pak jsme začali
být zkušení až příliš, v dalších 2 setech jsme doslova převálcovali sami sebe. Rodící se černý kůň soutěže si poranil nohu.
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Náladu nám zlepšilo, že absolutně nejlepší tým soutěže
si chtěl přehodit zápas, aby si s námi mohl zahrát ještě v plném složení, protože největší hvězda týmu odjížděla na další
turnaj. Bylo nám velkou ctí a za to jsme je po velikém boji
porazili! Hvězda s velkým poděkováním odjela a my jsme
zmoženi usedali do židlí k odpočinku před posledním zápasem, po jehož vítězném ukončení bychom se stali naprosto
neočekávaným vítězem celého turnaje. Asi tušíte, jak to dopadlo, tíhu okamžiku a lákadel bohatého občerstvení jsme
prostě nezvládli. Další velmi silný tým nás lehce přejel a my
jsme nakonec skončili na krásném a neočekávaném bronzovém stupínku. S velkou ctí, což nám rychle vyléčilo krátké
zklamání ze ztráty možnosti zažít pocity celkových vítězů.
Obdrželi jsme trofej, která následně rozšířila řadu podobných, umístěných ve výčepu naší oblíbené pivovarské
hospůdky a přesunuli se do zmiňované Pizzerie, kde došlo
ke krásnému ukončení povedeného dne. Do nachystaných
postelí pouze pár kroků, prostě IDEÁL.
Druhý den ráno jsme se po dokonalé snídani a rozloučení s našimi žaškovskými přáteli poměrně brzy rozjeli
vstříc našim domovům, což jsme plánovali zvládnout ještě
do svátečního oběda. Slovenská dopravní policie a místní
úřady byly ale tvrdě proti. Postavily spolu takový labyrint
objížděk a zákazů vjezdu u Martina, že jsme se, osádka
prvního vozu, po dvou hodinách a ujetí 130 km úspěšně
vrátili prakticky do místa výjezdu. Následná volba objízdné trasy přes Těrchovou už byla tou správnou variantou,
i když sváteční oběd musel počkat. Kudy jela osádky druhého vozu, to snad raději ani nechci vědět. Už dnes se těšíme, co nás čeká příští rok.
Naše spřátelené žaškovské soupeře přivítáme letos
v létě na našem vlastním turnaji, který pořádáme na pískovém hřišti u Pivovaru na přelomu června a července,
přesný termín ještě neznáme.
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Místní výstava vín 2017
Místní výstava vín, kterou pořádá místní vinařský spolek Žižkovští
vinaři, se letos uskutečnila v sobotu
18. března. Loňský rok nebyl pro vinaře tak příznivý jako ten předchozí,
což se odrazilo na menším počtu vystavovaných vzorků. Sešlo se jich 609
(loni to bylo 745), z toho 272 bílých,
180 červených, 53 růžových a 4 klarety. Z tohoto počtu dodali místní vinaři 173 vzorků, vinaři z Velkých Bílovic rovněž 173 vzorků a z Velkých
Pavlovic 24 vzorků.
Nejvíce vzorků u bílých odrůd se
sešlo u Veltlínského zeleného s 49
vzorky, nejčastěji zastoupeným červeným vínem byla odrůda Cabernet

Moravia s 26 vzorky. Vína byla hodnocena ve dvaceti komisích pod dohledem dvou odborných subkomisí
jako garantů výstavy.
Šampionem výstavy se stal v kategorii bílých vín Tramín Červený
2016 z Rodinného vinařství Sedlák,
Velké Bílovice, nejlépe hodnoceným červeným vínem bylo Rulandské Modré 2015 z téhož vinařství
a nejlépe hodnoceným růžovým
vínem se stala Zweigeltrebe Rosé
2016 z místního Vinařství Veselý.
Nejlepší kolekcí vín za čtyři a více
vzorků se letos prezentovalo Vinařství Bílkovi z Velkých Bílovic. Cenu
starosty Moravského Žižkova pro

nejlépe hodnocené víno místního
vinaře získalo Rulandské Šedé 2016
Miroslava Příborského z č. 257.
Nově udělenou cenou byla Cena
Stanislava Krejčího za nejlépe hodnocené červené víno místního vinaře, kterou za Zweigeltrebe 2015
premiérově obdržel Radomír
Směřička z č. 430.
Celkem bylo rozdáno 226 diplomů za vzorky vín, které při hodnocení obdržely 83 bodů a více.
Ochutnávku účastníkům koštu zpříjemňovala tentokrát Cimbálová muzika sourozenců Osičkových s primáškou Aničkou Osičkovou.
JČ

Nejlépe hodnocené vzorky jednotlivých odrůd
Odrůda

Výrobce

Adresa

č.p.

přívl.

rok

body

Ryzlink Vlašský

Skoupil Petr

Velké Bílovice

450

Kab

2016

90

Veltlínské Zelené

Rodinné vinařství Sedlák

Velké Bílovice

Kab

2016

90

Müller Thurgau

Vinařství Zapletal

Velké Bílovice

2016

89

Neuburské

Vinařství U Sv. Martina

Velké Bílovice

2016

86

Ryzlink Rýnský

Vinařství Buriánkovi

Hlohovec

2016

88

Rulandské Bílé

Rodinné vinařství Spěvák

Velké Bílovice

2016

91

Chardonnay

Vinařství Kubík

Velké Bílovice

PS

2016

89

Rulandské Šedé

Vinařství Bílkovi

Velké Bílovice

43

PS

2016

92

Sauvignon

Mádlová Hana

Velké Bílovice

148

PS

2016

90

Tramín Červený

Rodinné vinařství Sedlák

Velké Bílovice

PS

2016

CH

Pálava

Velkobílovická vína s.r.o.

Velké Bílovice

1374

PS

2016

89

Hibernal

Prygl Josef

Starý Poddvorov

349

PS

2016

88

Děvín

Spěvák Ladislav

Velké Bílovice

400

2016

84

Muškát Moravský

Tetur Vladimír

Velké Bílovice

1277

2016

88
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Frankovka rosé

Mádl Jakub

Velké Bílovice

1076

PS

2016

89

Zweigeltrebe rosé

Vinařství Veselý

Moravský Žižkov

409

21

2016

CH

Cab. Sauvign. rosé

Vinařství Kachyňa s.r.o.

Velké Bílovice

993

2016

89

Modrý Portugal

Vinné sklepy Zapletal

Velké Bílovice

1380

2016

89

Svatovavřinecké

Tetur Vladimír

Velké Bílovice

1277

2015

88

Frankovka

Jůva Martin

Týnec

2015

92

Zweigeltrebe

Směřička Radomír

Moravský Žižkov

430

22

2015

91

André

Směřička Radomír

Moravský Žižkov

430

21

2015

88

Cabernet Moravia

Hromek Radek

Moravský Žižkov

469

Kab

2016

90

Cabernet Sauvignon

Vosátko Mirek

Praha

VzH

2016

92

Rulandské Modré

Rodinné vinařství Sedlák

Velké Bílovice

VzH

2015

CH

Dornfelder

Vinařství Bílkovi

Velké Bílovice

2015

92

43

PS

Farma roku 2016 – stříbro pro Vinařství Maděřič
– aneb jsou od nás…..
Žiji v Moravském Žižkově již dvacet let a mohu říci,
že lidé jsou v naší obci milí, vstřícní a velmi pracovití.
Vždy mě velmi potěší, když se někomu podaří prorazit
a dokázat, že i malá obec může výrazně „ zabodovat“
v dnešním, konkurenčně velmi těžkém, světě. Pryč jsou
již doby, kdy si do kanystrů a pet lahví jezdili lidé z různých krajů naší vlasti pro víno žižkovských vinařů. Určitě mnozí pamatujete autobusové výletníky. Dnešní doba
je velmi náročná jak na výrobu, ale i propagaci, zviditelnění a kvalitu. V Moravském Žižkově působí mnoho
výborných vinařů, podnikatelů. Naposledy jsem se ale
doslechl o velkém úspěchu rodinné firmy Vinařství Maděřič. Zúčastnila se totiž v loňském roce soutěže Farma
roku, která vznikla s cílem ukázat široké veřejnosti, že
český sedlák hospodařící na své rodinné farmě může být
nejen úspěšným podnikatelem, ale i hrdým a svobodným člověkem pozitivně ovlivňujícím svou obec a region. Za patnáct let trvání se soutěž stala příkladem, že kde
je vůle, je i cesta, a to přes veškerou nepřízeň minulosti.
Předvedla mnoho precizně dotažených a léty ověřených
podnikatelských záměrů i doplňkových aktivit, z polozbořených ruin vystavěné moderní statky, znovu oživlé
vesnice a nepřeberné množství lidských osudů. Změnila
pohled části veřejnosti na rodinné farmy jako nezastupitelné součásti našeho zemědělství.
Je velkým úspěchem celé rodiny Maděřičů, že se jim
v nelehké konkurenci podařilo obsadit krásné druhé
místo. Více než dvě desítky let se tato rodina věnuje pěstování vinné révy a výrobě jakostních a přívlastkových
vín. Od chvíle, kdy ještě za minulého režimu zakladatel
vinařství Ludvík Maděřič zdědil a začal obhospodařovat
malý vinohrad v blízké Moravské Nové Vsi, uplynula
spousta času. Maděřičovi ji skvěle využili. Jejich rodinný
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podnik se stal uznávanou značkou a kvalitní produkce
artiklem žádaným po celé naší vlasti.
„Možná to někomu může znít jako klišé, ale dobré
víno se z 80 % dělá na vinici a přidaná hodnota kvality
ve sklepě dotváří jenom tu malou část,“ říká syn Ludvíka
Maděřiče Jiří, který je jedním z hlavních pilířů rodinné
firmy. Celkem dvaadvacet odrůd vinné révy, kterou Maděřičovi pěstují v režimu nadstavbové integrované produkce na 24 hektarech převážně vlastních pozemků, zraje na vinicích, jež se nacházejí na třech viničních tratích.
Výroba vína probíhá u Maděřičových v moderní provozovně, a to metodou řízeného kvašení, které má nezanedbatelný podíl na zvýšení jeho kvality.
Při odbytu své produkce se Maděřičovi kromě vinoték, vináren, restaurací a hotelů po celé republice a vlastní vinotéky na pražském Chodově stále více zaměřují na
koncového zákazníka a osobní kontakt s ním. Nemalou
měrou k tomu před šesti lety přispěla koupě opuštěné restaurace v Moravském Žižkově, kterou zrekonstruovali,
a formou dřevostavby zde vybudovali a zprovoznili penzion o kapacitě až 50 lůžek. Vznikl tak skutečně výborný
podnik, který spolu s rodinným vinným sklípkem nabízí
turistům a milovníkům dobrého vína z Čech i zahraničí
možnost ochutnat krásy jižní Moravy všemi smysly.
O to vše se stará
celkem pět členů rodiny a dalších 20 zaměstnanců. Pěstování,
výrobu vína, jeho odbyt a veškerou logistiku má pod palcem
mužská část rodiny,
zakladatel a majitel vi-
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nařství Ludvík Maděřič a jeho dva synové Jiří a Michal.
Maminka Anna se snachou Lenkou, manželkou Jiřího,
pečují o hosty restaurace a penzionu. Snaží se maximálně využívat možností místních dodavatelů, od nichž
odebírají jak masné výrobky, tak zeleninu a ovoce. Do
budoucna plánují Maděřičovi nabídnout svým hostům
a zákazníkům kromě vína i různé novinky z vlastní produkce, a to mošty, želé a olej z hroznových jader.

Mateřská škola
Sluníčko
Letošní zimy jsme si s dětmi užili
do sytosti. Hráli jsme si se sněhem
a na sněhu a po mnoha letech jsme
mohli častěji využívat k pohybovým činnostem i zamrzlé jezírko.
A protože zimy bylo docela dost,
těšili jsme se na jaro. V únoru jsme
vyráběli pro p. Danku Veverkovou
královské koruny na výzdobu stolů
tradičního Country bálu. Jako každoročně přiložíme ruku k dílu, přispějeme do tomboly a od p. Veverkové pak získáme pro děti finanční
příspěvek. Tak tomu bylo i letos, za
což pěkně děkujeme. Abychom měli
na školní rok pěknou památku, vyfotografovali jsme se a děti z oddělení Berušek se zapojily do výtvarné
soutěže s Ekocentrem Trkmanka.
Výsledky ještě neznáme, později by
měly být zveřejněny na jejich webových stránkách. Přijelo k nám divadlo Netratrdlo s pohádkou Tříhlavý
drak a zazpívali jsme si při hudebním vystoupení Zvířátka a loupežníci. V rámci podpory výchovy ke
zdraví jsme se zapojili do projektu
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Na závěr bych jen chtěl ještě jednou za nás všechny moc poblahopřát a popřát do dalších let celé rodině
Maděřičových hodně úspěchů v podnikání, ale i hodně zdraví a spokojenosti s vykonaným dílem. A trochu
sobecky podotknout, že čím více takových výborných
podnikatelských záměrů, tím se i v naší obci budeme mít
lépe a náš život bude ještě pestřejší.
MS

„Zdraví dětem“ a v rámci podpory
polytechnické výchovy jsme zakoupili do školky polykarpovou stavebnici. To bylo radosti, děti stavěly
z velkých kvádrů a kostek auta, lodě,
skluzavky, domečky, vše velké, takže
funkční a využitelné pro námětové
hry. Protože byl o stavebnici velký
zájem a objevily se i slzičky, děti si
musely dohodnout pravidla, jak se
budou při hře střídat. Stavebnice je
finančně nákladná, a tak jsme rádi
za každý finanční příspěvek. A právě z finančního daru od pořadatelů
Country bálu zakoupíme další díly,
kolečka a spojovací prvky. Vždy jsme
rádi, když nám někdo pomůže, a tak
děkujeme také p. Frisovi, který nám v
jídelně zdarma opravil výdejní okénko a p. Aleši Balounovi za rychlé
jednání při opravě automobilu. A protože zápis
dětí do I. třídy základní
školy se blíží, přizvali
jsme pracovnici pedagogicko- psychologické
poradny, aby v mateřské
škole provedla u předškolních dětí vyšetření
školní zralosti. Chceme
si být jisti, že děti, které k nástupu do I. třídy

základní školy doporučíme, tento
přechod zdárně zvládnou a dobře se
zapojí do výuky v ZŠ. S dětmi z oddělení Motýlků jsme jeli do Ekocentra Trkmanka do Velkých Pavlovic na
výukový program Vítání jara. Jarní
prázdniny jsme využili k úklidu celé
budovy a po prázdninách jsme se
účastnili vítání občánků na obecním
úřadu. Vítali jsme mezi nás pět miminek a starší děti, které jsou zralé
na nástup do školky, rádi přivítáme
u zápisu do mateřské školy na školní
rok 2017/2018, který se bude konat
v měsíci květnu. Podrobnější informace budou v dubnu zveřejněny na
webových stránkách MŠ, vyvěšeny
v prodejně Jednoty a vyhlášeny místním rozhlasem.
Za MŠ Veselá Zdeňka
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Zprávy ze školy
Máme za sebou první tři měsíce
roku 2017. První pololetí školního
roku 2016/2017 je již také za námi
a je mou milou povinností konstatovat, že dopadlo dobře. Co se týká
kázeňských přestupků, byly uděleny
pouze důtky třídních učitelů a napomenutí, žádná dvojka z chování
ani ředitelská důtka. V tomto bylo
první pololetí opravdu výjimečné,
málokdy se podaří, aby nebyla udělena žádná ředitelská důtka. Většina
napomenutí se týkala „pouze“ zapomínání. Do školy nám přibyli další tři žáci, a tak máme již 123 dětí,
což je na tak malou školu, jakou
jsme, výborné. Výsledky vzdělávání
byly přiměřené píli žáků. Tradičně
nejkrásnější vysvědčení měly děti
z nejnižších ročníků, čím výše, tím
se známky mění. Ale i na druhém
stupni jsou žáci se samými jedničkami a těch si moc vážím. I když se leden nesl ve znamení písemných prací, zkoušení a opakování, připravili
vyučující pro žáky zajímavé akce.
Tradiční výlet do Brna na MU Brno
– Bioskop opět žáky 9. ročníku velmi zaujal. Již stálá charitativní akce
Tříkrálová sbírka byla ve znamení
zimy, ale i tak se žáci 8. a 9. ročníku
zhostili důstojně svého úkolu. Díky
mrazům a velmi chladnému počasí
mohli vyučující 1. stupně zorganizovat společné odpolední bruslení na Žižkovském rybníku, kde si
žáci porovnali svůj bruslařský um
v různých soutěžích. Rád bych opět
poděkoval všem rodičům a žákům,

Číslo 1/2017

kteří si udělali čas a zúčastnili se
akce Třídíme s Hantaláčkem. Bylo
vysbíráno úctyhodné množství papíru. Díky panu Konečnému se naši
třeťáčci a čtvrťáčci dozvěděli o tom,
jaká zvířata žijí v našem okolí a co
v zimě potřebují. Ještě jednou za
krásnou prezentaci i vycházku moc
děkujeme. Za odcházející vyučující Mgr. K. Bartošíkovou (mateřská
dovolená) nastoupila Mgr. B. Pížová. Žáci 2. stupně absolvovali konverzační soutěž v anglickém jazyce.
V únoru tradičně zasedal žákovský
senát školy, který také letos uspořádal a zorganizoval akci s názvem
Valentýnské odpoledne. Společně si
nachystali zábavu, hry, občerstvení,
které bylo hrazeno ze sponzorských
příspěvků. Akce se vydařila a všem
zúčastněným líbila. Dále senát připravil pro všechny žáky školy, kteří
měli zájem, charitativní akci s názvem Sněhulák pro Afriku. Stále
jsme čekali na
sníh a jako
zázrakem den
před
konáním napadl,
takže jsme se
mohli s chutí
pustit do stavění. Děti postavily krásné
výtvory, které
ovšem, díky
vandalům,
dlouho nevydržely. Výtě-

žek celé akce 3 400,- Kč
byl zaslán na konto
neziskové organizace
Kola pro Afriku. Nejhezčí sněhuláci
byli vyhodnoceni a drobné odměny
jsme zakoupili opět ze sponzorských
příspěvků. První stupeň již tradičně
jeden týden zapracoval na své fantazii a oblékal se v daném Barevném
týdnu podle toho, jak jim to předepisovala pravidla. Letošní Barevný
týden byl ve znamení různých barevných dvojkombinací – černobílé, hnědočervené, zlatostříbrné
a jiných. Děti přišly mnohdy vyzdobeny tak, že jsme je všichni obdivovali. Zde se patří poděkovat i vám,
rodičům, kteří jste určitě svým ratolestem pomáhali. Koncem týdne
nás také navštívila Česká školní inspekce, aby provedla své zjišťování.
Tentokrát byla inspekce tematická,
zaměřená na přírodovědné obory.
Výsledné zjištění mě velmi potěši-
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lo, a také utvrdilo v tom, že máme
kvalitní pedagogy, kteří se dětem věnují a snaží se jim předat co nejvíce
vědomostí. Samozřejmě je stále co
zlepšovat, a o to nám jde především.
Mé poděkování patří jak všem pedagogům, kteří se průzkumu zúčastnili, tak i žákům, kteří ukázali, že
i malá vesnická škola může kvalitně
připravit své svěřence na další studium. Školní Zoo se rozrostlo o malé
morčátko, které si přáli naši prvňáčci a spolu s paní učitelkou se již o něj
vzorně starají. Dětem z družiny jsme
zakoupili sedací balón, který mají

žáci také na chodbě 1. i 2. stupně.
Tím jsme také splnili jeden z požadavků, které děti projevily prostřednictvím žákovského senátu. Deváťáci si za pomoci výchovné poradkyně
vyplnili své přihlášky do škol a obdrželi zápisové lístky. Nezbývá, než
jen držet pěsti, aby vše vyšlo. Pomalu jsme se také začali připravovat na
velký čtyřdenní výlet 2. stupně, který proběhne v květnu. Také byl škole schválen projekt Naše škola, díky
kterému získáme nemalou částku na
další vzdělávání našich pedagogů,
doučování žáků, asistenta pedagoga.

Prostě se opět zkvalitní výuka a o to
nám jde především. V březnu se již
budeme pomalu připravovat na zápis do 1. ročníku, který proběhne
netradičně až 20. 4. 2017. Vypadá
to, že budeme mít hodně prvňáčku,
což je skvělá zpráva. Chystáme se
také na výlet do kina do brněnské
Olympie. Děti z prvního stupně si
zasoutěžily v recitaci básní a strávili
jsme tak krásné dvě hodiny s poezií.
Díky sponzorům jsme mohli přispět
na akce školy a odměny.
Krásné jarní dny všem přeje
Mgr. Miloslav Sova, ředitel školy

Jak jsem vyučoval moravský folklor v Americe
Začalo to všechno tím, že moje bývalá žačka, kterou
jsem vedl v devadesátých letech v Břeclavánku, mě požádala, zda bych nepřijel rozšířit repertoár jejich souborům do Minnesoty. Tak jsem 17. 2. Odletěl přes Berlín do
Chicaga. Tam jsem byl na poledne, přesedl do auta k mé
žačce Markétě a večer jsme byli v Minnesotě.
Ihned na druhý den jsem měl zkoušku se třemi tanečními skupinami. Soubory jsou v Saint Paulu sdružovány pod organizací „Czech and Slovak Folk Dancers
and Sokol Minnesota“ a jsou složeny převážně z potomků Čechů, Moraváků a Slováků. Největší problém byl, že
děti v souborech
neumí česky a dospělí také velmi
málo. Dalším problémem bylo, že
již mají náš folklor
z g l o b a l i z ov a ný.
Tančí sice na naši
hudbu, ale nedefinovatelné taneční
kreace a v různých
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krojích. Musel jsem jim nejdříve vysvětlit, že u nás máme
desítky národopisných regionů, každý má své lidové kroje, písně, tance a zvyky a že to se snažíme udržovat, protože to jsou ty naše kořeny. Naštěstí jsem měl nahrávky,
takže jsme to řešily tak, že budou otvírat pusu, než se
to trochu naučí zpívat. Pro mladší děti jsem udělal pásmo Sedláka, pro větší Tance z Hanáckého Slovácka a pro
dospělé Fašankové tance, Skočné z Dolňácka a verbuňk
Agár. Vše si točili na kameru a budou to muset dopilovat. To je další problém, poněvadž zde nemají žádného
tanečního pedagoga.
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Dále jsem vedl taneční kurzy a to v Minneapolis, Saint
Paulu, New Prague a Chicagu. Zde jsem vyučoval různé
tance jako valčík, třasák, českou polku, vrtěné, skočné,
sedlácké, čardáš a další. Velký zájem byl o verbuňk.
Faktem je, že se o mě vzorně starali, denně jsme najezdili až stovky kilometrů autem. Vozili mně po různých
zajímavostech v několika státech. Byli
jsme např. v původních českých městečkách Nové Praze
a Montgomery, kde
jsou ještě české nápisy i hospody. Já si

nejvíce cením, že jsem mohl navštívit hrob našeho rodáka, podlužáckého gajdoše Štěpána Příkazského, o kterém
jsem před pár lety udělal ve Tvrdonicích program. Naši
rodáci se tam mají dobře, ale já bych neměnil. Domů
jsem se vrátil 9. 3.

Ing. Vladimír Herůfek
tel. č.:777 181 338.
Provádím inženýrskou činnost, stavební dozor a odborné vedení staveb či zastupování
investora na prováděnou stavební činnost stavby, autorizovanou osobou ve stavebnictví
v oboru vodohospodářských staveb a pozemních staveb. Cena dle dohody.
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Fotogalerie

Sněhulák pro Afriku

Silvestr 2016

Farma roku 2016 - Maděřičovi

Košt 2017

Královský country bál

Mateřská škola Sluníčko

Vydavatel: Obecní úřad Moravský Žižkov
Adresa redakce: Obecní úřad v Moravském Žižkově, Bílovská ulice, 691 01
Odpovědný redaktor: Mgr. Miloslav Sova
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz, tel.: 518 367 450, 608 709 602
Povoleno: OÚ Břeclav pod registračním znakem MK ČR E 11626

strana 12

Číslo 1/2017

