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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto máme v plném proudu, což se projevuje slunečními dny přecházejícími až do tropických stavů. Je hezké,
jak příroda prosluněná paprsky září, ale má to i opačnou
stranu a to je velké sucho, které má neblahý dopad na
úrodu rostlin. Stejně tak horko má dopad na zeleň v obci,
zejména na „malém“ hřišti. Jistě jste mnozí z vás zaznamenali úpravy právě na tomto otevřeném sportovním
zázemí u rybníka, kde se již od minulého roku plánovala
instalace závlahového systému, aby se zkvalitnil povrch.
Pevně věřím, že to v budoucnu ocení nejenom hráči
„Bafosu“. Celá investice byla doprovozena
i nutností odstranit
nebezpečně se bortící
prvky. Zejména stěna z plotových prvků
u svahu a polorozpad-

lá chatka pro nářadí. V souvislosti s tímto jsme zároveň
provedli úpravy svahu, tak aby v budoucnu bylo možné
svah před bytovkami sekat stroji, které máme k dispozici.
Celá tato akce je realizována ve vlastní režii. To znamená, že celou záležitost od všech úkonů, kromě terénních,
provedli zaměstnanci obce, za což jim patří dík, neboť
mimo to bylo nutné ještě zabezpečovat běžnou údržbu
zeleně a technický chod obce.
Další investiční akcí, kterou jste jistě zaznamenali, je
oprava chodníků na ulici Bílovská. Tuto akci zabezpečuje
firma, která již loni vyhrála výběrové řízení a očekáváme
v nejbližších dnech dokončení. Již teď jsou připraveny
další investiční záležitosti, které jistě přinesou zlepšení
vzhledu naší obce a zpříjemnění života u nás.
Bývá zvykem, na závěr slova, popřát vám všem mnoho
zdraví a spokojenosti. Dětem přeji pěkné dlouhé prázdniny a všem ostatním přidávám přání pěkné dovolené.
Mgr. J. Osička, starosta obce

Pálení čarodějnic 30. dubna 2017
Už je to 12 let od založení dětského folklorního souboru Žižkovjánek. Mezi tradiční akce, které Žižkovjánek pořádá, patří také pálení
čarodějnic ve sklepní čtvrti Agrární.
Tento rok to vyšlo na neděli 30. dubna 2017. S pomocí pracovníků obecního úřadu byl postaven stan se stoly
a lavičkami. Letos jsme měli problém
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se zajištěním stánku s občerstvením,
ale nakonec se nám podařilo sehnat paní z Lanžhota. I počasí nás
potrápilo, do poslední chvíle jsme
nevěděli, co si na nás přichystá, ale
jelikož jsme čarodějnice, trochu jsme
zakouzlily a vyšlo to. Odpoledne
krásně svítilo sluníčko, až k večeru
se ochladilo, ale to nám nevadilo, za-

hřály jsme se u vatry, která se s příchodem večera zapálila.
Tradičně maminky s dětmi ze
Žižkovjánku převlečené za čarodějnice a čaroděje sedly na kola s košťaty a při vyhrávání rozhlasu proletěly
celým Žižkovem a staly se tak atrakcí
pro mnohé cyklisty a turisty, kteří se
občerstvovali na zahrádce u Madě-
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řičů a vytahovali telefony a fotili si
tento čarodějnický úkaz.
Pro děti bylo nachystáno 12 soutěžních stanovišť od oblíbeného skákání v pytlích, chůze na chůdách,
tahání vody tukrem, až po jízdu
v kolečkách a letu na koštěti. Nechybělo ani velmi oblíbené přetahování
s lanem, chlapi versus děti. Odměnou za splněné disciplíny byly balíčky plné sladkostí a špekáček k tomu.
Čarodějnická párty se neobešla bez
čarovného lektvaru, který namíchaly
čarodějnice spolu s dětmi.
S večerem přišel chlad, tak se
všichni shlukli u ohně, kde se kromě opékání špekáčků hrálo na kytaru a zpívalo. Tak jako každý rok
se akce vydařila, přišla spousta lidí,
což nás těší. Děkujeme Vám za Vaši
podporu. Touto cestou bychom
chtěli také poděkovat všem, kteří se
na přípravě a organizaci celé akce
podíleli. FARMĚ R.V. a Richardu
Osičkovi za špekáčky a sladkosti,
obecnímu úřadu za přípravu stanu
a posezení.
Příští rok se těšíme zase!
Jana Fabičovicová
za Žižkovjánek

Český den proti rakovině 2017
Dne 10. 5. 2017 se naše škola znovu zúčastnila celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině, jejíž tématem
byla letos Skupina nádorů hlavy a krku. I zde je prevence
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snadná, vybíráme z letáčku sbírky: NEKUŘTE, NEPŘEHÁNĚJTE KONZUMACI ALKOHOLU, NEPODCEŇUJTE
ZÁSADY DENTÁLNÍ HYGIENY A PRAVIDELNÉ NÁVŠTĚVY STOMATOLOGA, DODRŽUJTE ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL.
Sbírku provedli dobrovolníci z deváté
a osmé třídy, kterým děkujeme, a za
štědré každoroční příspěvky děkujeme
všem, kteří přispěli.
Vybrané peníze za prodej kytiček,
za zaslané DMS a dary na účet slouží
k financování tří základních dlouhodobých programů:
- Nádorové prevence
- Podpora kvality života onkologických pacientů
- Podpora onkologického výzkumu,
kvalita výuky a dotace na instrumentální vybavení onkologických pracovišť.
Celková vybraná částka v Moravském Žižkově činila 14 420,- Kč
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Ze života FARMY R.V.
Společnost FARMA R.V. spol. s.
r.o. byla založena v roce 1997. Bylo
to po velmi složitých událostech počínajícími vyčleněním družstevníků
z Moravského Žižkova z JZD Velké
Bílovice, dále přeměnou vzniklého
ZD Moravský Žižkov na různé obchodní společnost a následně jejich
zánikem.
Majetek družstva byl vydán
v restitučních nárocích nebo v majetkových podílech oprávněným
osobám, které jej částečně prodaly
a nebo sdružily do vzniklých obchodních společností. Tak byl postupem
času koncentrován i základní, hlavně
strojový, park do FARMY R.V. Tato
společnost začínala hospodařit se
svými stroji na „horním“ Prechově
zvaným odedávna jako Filiál ve stávajícím skladě sena u kravína. Dále
měla v nájmu sklady, sušárnu ku-
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kuřice a prostory dole na Prechově,
kam bylo později soustředěno celé
hospodaření i se stroji. Díky přeměně
a někdy překotné privatizaci našeho
zemědělství docházelo i k určitým
komplikacím, což poznamenalo i vývoj v Moravském Žižkově.
FARMA R.V. se zabývala ve své
historii pouze rostlinnou výrobou.
Pěstovaly se plodiny, které požadoval trh. Z počátku to byly např. rané
brambory, hrášek na zeleno, okurky,
rajčata, později naťová petržel, špenát,
kopr a další. Mezi hlavní plodiny patřící do dnes k pěstovaným jsou pšenice ozimá pro potravinářské účely, ječmen jarní pouze pro prodej občanům,
kukuřice krmná a osivová, řepka olejka, slunečnice, ostropestřec mariánský a další. K uskladnění jsou využívány starší i nově vybudované sklady
a prostory. Před dvanácti léty bylo

vysázeno 5,2 ha vinic v trati Sahary.
Dnešní FARMA má dostatečné strojové vybavení. Traktory, až na několik
Zetorů většinou značky John Deere,
taktéž dva obilní kombajny a samochodný postřikovač. Stroje na zpracování půdy jsou většinou od firmy
Lemken. Dále jsou používány stroje
na manipulaci s materiálem a některé speciální stroje na osivo kukuřice
a do vinic. Výnosy výše jmenovaných
plodin a s tím spojený i úspěch hospodaření jsou velmi odvislé od průběhu
počasí v tom kterém roce, neboť se nacházíme na rozhraní kontinentálního
a přímořského klimatu. V některých
letech se radujeme z pěkné úrody
a zase v dalších s obavou nahlížíme
na porosty trpící suchem, jak je tomu
např. v současné době. Pro zajištění
zaměstnání dvanácti pracovníků po
celé roční období děláme služby pro
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cizí firmy a to skladování komodit,
jejich sušení, balení expedici a jiné.
Jedním z hlavních cílů je udržení dobrého pracovního kolektivu, kterému
chceme na tomto místě poděkovat za
obětavou práci. Dobré pracovní a ekonomické výsledky byly několikrát oce-

něny i ministerstvem zemědělství na
celorepublikové soutěži Zemědělec
roku. V letech 2011,2013 a 2014 jsme
byli vyhodnoceni jako nejlepší zemědělští hospodáři v Jihomoravském
kraji a v roce 2011 jsme se umístili na
druhém místě v rámci celé ČR.

Doufáme, že se evropská zemědělská politika nebude v budoucnu
zásadně měnit a při průběhu počasí
nám bude přát alespoň trochu štěstí, což by nám umožnilo hospodařit
i v dalších letech na slušné úrovni.
Ing. J. Valášek

Poděkování
Rád bych jménem vedení školy poděkoval společnosti
Farma R.V. za ochotu a vstřícnost při pořádání exkurzí
našich žáků a mnohaletou finanční podporu ve formě
sponzorských darů dětem. V rámci praktických činností
pravidelně navštěvujeme farmu, kde se mohou naši žáci
přesvědčit o tom, co vlastně znamená hospodařit a pracovat s půdou. V současné době i vesnice čelí úbytku zájmu

mladé generace o tyto náročné činnosti a povolání. Právě názorná ukázka určitě pomůže k tomu, aby si děti lépe
uvědomily přínos zemědělství nejen pro naši obec, ale
i pro celou zemi a její budoucnost. A třeba jim i exkurze
pomůže při jejich dalším rozhodování o budoucím povolání. Moc děkujeme.
Mgr. Miloslav Sova, ředitel školy

Jak jsme nacvičovali „tetu“
Říká se: „ Konec dobý, všechno
dobré“. My již máme úspěšnou pre-
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miéru hry Charleyova teta za sebou
a já bych se nyní rád podělil o malé
shrnutí toho, jak
vše probíhalo.
Po hře Náměstíčko jsme si
řekli, že bychom
i nadále spolu
hráli a zbývalo
jen najít, co. To
je možná vždy to
nejtěžší. Aby hra
zaujala,
měla
dostatek rolí pro
náš soubor. Hledal jsem dlouho, ale nakonec

jsem se rozhodl, že zkusíme snad
nejznámější a nejlepší převlekovou
komedii všech dob. Ze začátku jsem
měl obavy, zda jsme si nevzali příliš velké sousto, protože jde opravdu o známou hru, kterou proslavili
úžasní páni herci z velkých divadel,
ale po první čtené zkoušce jsem byl
přesvědčen, že to „ půjde“. Nevím,
ale já i všichni ostatní jsme věděli,
že je to to pravé „ ořechové“. A také
bylo. Na všech zkouškách jsme se
bavili navzájem, i když jsme vše
slyšeli již několikrát. Samozřejmě,
někdo může tvrdit, že jsme nacvičovali příliš dlouho. Pro upřesnění,
začali jsme první čtenou zkouškou
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v září 2015 a premiéru jsme měli
v květnu 2017. V průběhu nácviku jsme ovšem museli čelit mnoha
„nástrahám“. Museli jsme měnit obsazení a tím pádem se i to, co bylo
již nazkoušeno, znova nacvičovalo.
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Hledali jsme nového člena souboru, což je vždy nejtěžší. Má operace
také zpomalila nácvik, nehledě na
letní prázdniny, vinobraní, hody…
znáte to. A všichni chodíme do práce, někteří na směny, takže bylo ně-

kdy velmi složité zkoušet. Jak jsem
již říkal na premiéře, dojít z práce,
odpočinout si, přečíst knihu, sednout k televizi…my starší lehce dřímat…to asi každý z nás zná. Ale na
nás nebylo jen dojít na zkoušku, ale
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naučit se text, a že ho někteří opravdu měli požehnaně. To vysvětluji
jen z toho důvodu, že si myslím, že
počkat se vyplatilo. Smekám před
všemi, kteří se zapojili do našeho
souboru, pracovali, učili se, pomáhali. Jak se říká, není malých rolí,
a proto bych chtěl pochválit všechny
členy souboru a ještě jednou poděkovat za výdrž. Hrajeme hlavně pro
vás, diváky, bez vás by to nešlo. Na

premiéře jsme cítili, že se vám naše
nastudování líbí, což je pro herce ta
největší odměna. Závěrečný potlesk
byl nádherným završením naší práce. Již nyní hledáme novou hru, ale
nechci nic uspěchat, takže si trošku
počkáte. V každém případě se uvidíme 2. 12. a 3. 12.2017, kdy naposledy zahrajeme Charleyovu tetu.
A po Vánocích se snad již „ vrhneme“ do nácviku nového kusu.

Nejsme profesionálové, jsme jen
obyčejní lidé, kteří mají rádi divadlo.
Snažili jsme se vás všechny pobavit,
zpříjemnit a „prodloužit“ život dvěma hodinami zábavy a smíchu. Podle reakcí se nám to podařilo, a to
mě těší nejvíce. Byli jsme a doufám,
že budeme, dobrá parta. Shrnuto,
podtrženo – opona spadla, ale my
jedeme dále. Díky herci a hérečky!
rejža

Charleyova teta
Divadelní spolek „Šejkspír“ z Moravského Žižkova uvedl komedii Jevana-Brandona Thomase „Charleyova teta“,
která dne 20. 5. 2017 měla svou premiéru v místním kulturním domě. Tato hra patří k divácky nejúspěšnějším a je
bezesporu skvělým receptem na dobrou náladu.
Členové ochotnického spolku zvolili hru, která dokáže
pobavit a odpoutat se od běžného nepříliš povzbudivého
dění kolem nás.
Děj se odehrává na Oxfordské univerzitní koleji, koncem 19. století:
Bláznivě zamilovaní mladí spolužáci Jack Chasney
(Radek Zabloudil) a Charles Wykeham (Tomáš Hromek)
udělají vše pro to, aby získali své milé, byť poněkud „jednoduché“ dívky Kitty (Marcela Maršálková) a Amy (Kristý-
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na Osičková). Mají v úmyslu požádat své vyvolené o ruku,
ale dobová etiketa si žádá doporučení důvěryhodné osoby.
Charleyho má navštívit jeho nechutně bohatá tetička z Brazílie - z pravlasti opic - Dona Lucia D´Alvadorez (Miroslava
Konečná). Její přítomnost by mohla problém vyřešit.
Teta však nedorazila a slečny jsou na cestě do příbytku
mladých pánů. Zoufalá situace si žádá zoufalé řešení - bezradná situace přinutí pány k rozhodnutí, že Charleyovu tetu
bude v přestrojení představovat jejich spolužák lord Babberley (Jan Včelouch), svolný ke každé recesi. Babberley
si ovšem v ženských šatech vůbec neví rady a celá situace
se komplikuje nenadálým příjezdem skutečné Charleyovy
tety.
Když se ten poprvé objevil na jevišti v převleku v ženských šatech, diváci reagovali salvami smíchu.
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Na vystoupení souboru bylo znát, že se jedná o představení, které divadelníci nemají ještě zažité. Běžné přebrepty,
chvilkové výpadky hlasitého projevu, který nebyl dostatečně slyšet až do posledních řad naplněného hlediště divadelního sálu, jsou pochopitelnou daní mladého amatérského
uměleckého souboru.
V hlavní roli Lorda Fancourta Babberleyho exceloval
Jan Včelouch. Svůj převlek za dámu v nejlepších letech si
velmi užíval a nijak mu nevadilo, že je divákům pro smích.
Ba naopak se snažil svým výkonem co nejvíce diváky rozesmát. Pojetí postavy v jeho podání nenechá divákovo oko
suché, nelze nezajíkat se smíchy.
Charleyova teta je role, kterou již proslavili na prknech
pražských divadel dvě tety předchozí, a to, slavní herci pan
Lubomír Lipský a Jan Hrušínský.
Výkon Jana Včeloucha byl příjemným překvapením,
jakož i vystoupení ostatních divadelníků, kteří svým zápalem a předvedeným výkonem dokázali zpříjemnit divákům
večer. Plukovník sir Francis Chesney (Miloslav Sova), otec
Amy a chráněnec Kitty pan Stephen Spettigue (Roland
Orel) i Ela Delahayová (Lenka Nestarcová) propůjčili postavám svůj osobitý šarm i humor.
V neposlední řadě chceme upozornit na vybroušený anglický humor v podání Josefa Osičky, který exceluje coby
distingovaný sluha Brasset.
Charleyova teta, jejíž zápletka je velice oblíbená, si návštěvníky představení získala. Herecké obsazení, scéna,
hudba i kostýmy, to vše velmi dobře ladilo a v premiérový
večer navodilo dokonalou atmosféru.

Co však musíme vytknout, je hrubé porušení jednoho z nejpříjemnějších anglických zvyků, podávání čaje.
Nádherný čajový servis, výborný anglický čaj, hezký
ubrus, stříbrné příbory a porcelánové talířky na svačinu.
To vše je potřeba k tomu, abyste si mohli vychutnat pravý
anglický čaj o páté.
Z toho všeho chceme upřednostnit čajový servis. Rekvizita, která byla použita na tento rituál nazvaného čaj
o páté, byl servis na kávu.
Velmi oceňujeme, že při nastudování hry Charleyova
teta jste nesklouzli k vulgárním výrazům. Krása anglického humoru konce 19. století spočívá v břitkosti a ironii, nikoliv ve zpustlém, vulgárním slovníku.
Kostýmy i scéna se zcela harmonicky doplňovaly.
Celé představení v konečném důsledku působilo velmi
harmonicky a hravě. Diváci si užili nejen dobré představení, ale po dlouhé době se mohli zasmát díky kvalitnímu humoru.
Charleyovu tetu vřele přijali nejen diváci v hledišti,
ale i samotní herci, kterým příběh o jednom malém podvodu s mužem převléknutým za ženu nabízí možnost se
na jevišti dosyta vyřádit.
Komedie Jevana-Brandona Thomase „Charleyova
teta“ v podání souboru Šejkspír se vydařila a navodila
příjemný večer. Věříme, že v podobném duchu proběhlo
i nedělní představení.
Děkujeme.
Jana a Pavel Jiráskovi
V Praze dne 22. 5. 2017

Druhé čtvrtletí bývá pro Žižkovjánek nejtěžší
V tomto období totiž probíhají
soutěže ve zpěvu, tanci a ve verbuňku a někdy dokonce termínově tak
nešťastně, že se překrývají. Do toho
různá vystoupení a aktivity ZUŠ,
ZŠ a dalších zájmových kroužků
a člověk by s tím nejraději praštil.
Ale opět jsme vydrželi, jako již po
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několikáté a prázdniny již jsou tady.
V dubnu proběhly regionální soutěže v lidovém zpěvu a naši zpěváčci
se opět neztratili. Kristýnka Lašková měla smůlu, že mohli postupovat
do dalšího kola jen tři a na ni zbyl
ten černý Petr, i když
svou kategorii vyhrála.

Zato Dorotka Brůčková se probojovala až do finále Zpěváčka v Kyjově
a zde se umístila mezi nejlepšími
deseti hodnocenými zpěváčky a čekají ji koncerty s Brněnským rozhlasovým orchestrem po celé republi-
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ce. Ve verbuňku se z regionálního
kola do finále v Uherském Hradišti probojovalo celkem pět verbířů
a to Tadeáš Tomšej, Matyáš Tomšej,
René Zhříval, Adam Zhříval a Matěj
Osička. Tadeáš Tomšej ve své ka-

tegorii chlapců 10 až 12 let zvítězil
a uvidí ho diváci ve finále dospělých
verbířů na MFF ve Strážnici. Soubor
absolvoval vystoupení v břeclavské
synagoze, na přehlídce v Kosticích,
Velkých Bílovicích, ve Staré Břec-

lavi, Hustopečích, Krumvíři, Moravském Žižkově a natáčel pro televizi. Byl vybrán na nejprestižnější
folklorní akci na MFF ve Strážnici
do pořadu „Tady sme doma“.
Jaroslav Švach

Mateřská škola
Sluníčko

tatínkům nebylo líto, ti přišli v polovině června. Na výlet jsme tentokrát
jeli do Kněždubu na Selský domek.
Děti se zapojily do domácích prací,
tak jak kdysi pracovali jejich babičky a dědečkové. Nosily od studny
vodu do necek, praly na valše, čistily fazole, řezaly dřevo, mlely kávu,
hrabaly a nabíraly seno, které odvážely na trakaři. Prohlédly si a pohladily domácí zvířata a zaskotačily
si v bludišti ze slámy. Doporučujeme jako zajímavý výlet pro rodiny,
moc se nám tam líbilo. Počasí vyšlo
a tak jsme se sice unavení, ale plni
nových zážitků a dojmů vrátili do
školky a hupsli do
postýlek. K zápisu
do mateřské školy na příští školní
rok přišlo tolik
dětí, že jsme je ani
všechny nemohli
přijmout. Ti nejmenší zůstanou
u maminky. A tak
by to mělo být. Od
roku 2020 by měly
do školky nastupovat i dvouleté děti.
Nesouhlasíme
s tímto postupem

a doufáme, že se předpisy změní.
Vždyť pro tak malé děti je velmi důležité, aby první roky života prožily
s maminkou, se svoji rodinou. Děti,
které jsou v raném věku odtrženy od
rodičů, mají velmi často socializační
potíže, které mohou přetrvávat i do
pozdějšího věku. Na závěr roku musím zhodnotit ten uplynulý. Byl pro
nás hodně náročný, ale i úspěšný.
Do základní školy jsme připravili
všechny předškoláky tak, že nebylo potřeba jediného odkladu školní
docházky, zvládli jsme péči o děti
se specifickými vzdělávacími potřebami a v hodnocení České školní

Na závěr školního roku jsme se
těšili ještě více než kdy jindy. Plné
třídy zvídavých dětí, větší počet
dětí se specifickými vzdělávacími
potřebami, akce na konci školního
roku, vedení souvislých pedagogických praxí a kontrola České školní
inspekce. To všechno nám vzalo
v letošním roce hodně sil. V jarním
období jsme se intenzivně zaměřili
na přípravu dětí do základní školy
a s postupujícím časem nás potěšily pokroky u dětí a tedy i výsledky
naší práce. Divadlo Červené nosy
nám zahrálo pohádku „Ze života
hmyzu“, účastnili jsme se celostátní konference pro mateřské školy
a zasmáli se s divadlem Netra Trdlo
u programu „Čáry máry legrace“.
Pan Hruška nám předvedl na zahradě mateřské školy pohádku „Žabí
princ“ a na konci dubna se nám do
školky slétly kouzelníci, čarodějové
a čarodějky. Děti si zatančily na zahradě a u ohýnku si opekly párečky.
K svátku matek jsme pro maminky
připravili hrací odpoledne, a aby to
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inspekce jsme obstáli na výbornou.
Takových výsledků bychom nemohli dosáhnout nebýt vynikající práce
a zaujetí všech našich zaměstnanců.
Děkuji všem pedagogickým pracovnicím za příkladnou práci, paní kuchařkám a vedoucí školní jídelny za

výborné jídlo, paní školnici za čistotu a údržbu školky. Chci poděkovat
také p. starostovi a obecnímu úřadu
za příkladnou pomoc a spolupráci.
Podporu obce, která je příkladná,
jistě také ocení ČŠI ve své zprávě.
Děkuji také p. řediteli základní školy

a všem, kteří nám vyšli vstříc a pomohli během celého školního roku.
Vážení spoluobčané přeji Vám
krásné léto, odpočívejte, nehoňte se
za ničím, užívejte života, vždyť letí
tak, že ho stejně nechytíte.
Za MŠ Veselá Zdeňka

Střípky ze školní jídelny
V letošním školním roce, který se již chýlí ke konci, se
stravovalo ve školní jídelně 169 strávníků.
Během tohoto období jsme pro naše malé i velké strávníky, připravili spoustu tematických dnů, protože školní
stravování nemá za úkol jen zajistit plnohodnotnou stravu, ale i vést a motivovat strávníky ke zdravému životnímu stylu. Na jaře jsme měli hned několik zajímavých dnů.
Věděli jste například, že?
22. březen Den vody
Voda spolu s dalšími činiteli – ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují
a ani nepřibývají. Vzrůstá však lidská populace a s tím přibývá i zásahů do přírodního prostředí, jež často porušují
zákonitosti, jimiž se složitý mechanismus oběhu vody řídí.
V průběhu 20. století se takovým neuváženým civilizačním rozvojem zničilo dohromady více přírodních zdrojů
než za celá tisíciletí lidské historie.
Valné shromáždění OSN tak na podkladě návrhů UNCED vyhlásilo každoročně 22. březen Světovým dnem
vody.
13. květen Den koktejlů
Tento svátek založil barman a významný český publicista Alexander Miškovič. Právě jeho zásluhou si připomínáme toto pro barmany historické datum. První oslava
dne koktejlů se uskutečnila 13. května roku 1999 v České
republice, svátek má tedy kořeny přímo u nás!
Den mléka
Mezinárodní mlékařská federace vyhlašuje každoročně Mezinárodní den mléka. Jedná se o pohyblivý svátek,
který připadá na čtvrté úterý v měsíci květnu letos 26. 5.
2017.

Mléko v lidské výživě je velmi hodnotnou potravinou,
neboť obsahuje důležité živiny, jako jsou sacharidy, tuky, bílkovinné látky, minerální soli, vitamíny a enzymy. Mléko a výrobky z něj jsou rovněž významným zdrojem vápníku.
3. květnový víkend Mezinárodní den celiakie
Strávníků a zejména dětí s bezlepkovou dietou je poměrně dost. Při přípravě jídel pro lidi postižené celiakií se nesmí
používat různé typy mouk, pečivo, těstoviny a další potraviny.
Celiakie (Herterova choroba) je chronické střevní onemocnění, které je podmíněno vrozenou nesnášenlivostí lepku. Lepek je jednou ze součástí zrna některých obilovin. Je
obsažen v pšenici, žitu, ječmeni a ovsu. To znamená, že tyto
obiloviny a výrobky z nich připravené se musí z diety vyloučit. Nesnášenlivost lepku je vyvolána vrozeným chyběním
některých střevních fermentů nebo jen přecitlivělostí na lepek.
Naposled proběhl týden Letem světem. Na jídelníčku
byly zastoupeny národní pokrmy různých zemí. Ruský zeleninový Bořšč, slovenské Spišské pirohy, řecká musaka, čínský
Schop - Suej a tradiční švédské kuličky.
Přípravu a výdej stravy se snažíme stále zdokonalovat
a přizpůsobit novým gastronomickým nárokům. Do výdejny v základní škole jsme pořídili novou vyhřívanou výdejní vanu, tím se zkvalitnil výdej obědů. Připravený pokrm si
udrží stále stejnou teplotu od uvaření až po výdej. Zakoupili
jsme nový lis na citrusy, s jehož pomocí připravujeme čerstvé
džusy (freshe), které si získaly velkou oblibu. Hlavně, protože
jsou plné vitamínů a víme, že jsou 100% přírodní bez éček
a konzervantů.
Všem našim strávníkům přejme příjemné prožití prázdnin.
Za kolektiv školní jídelny Jana Fabičovicová

Mateřská škola Sluníčko
v Moravském Žižkově přijme od nového školního
roku školního asistenta (nutná pedagogická kvalifikace) a pomocného
sociálního asistenta (vhodné pro uchazeče o zaměstnání vedeného na úřadu
práce nejméně 3 měsíce, OZP, pro rodiče pečujícího o nezletilé dítě do
15 let). Žádosti o zaměstnání zasílejte na adresu ms.mzizkov@tiscali.cz
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Zprávy ze školy
V dubnu bylo počasí opravdu
aprílové a horka se střídala s mrazíky. Snad největší událostí ve škole bylo narození mláďat našich
zakrslých králíků, které chováme
v rámci projektu Školní ZOO. Je
vidět, že se šesťáci o své svěřence
dobře starají. Také proběhly s velkým úspěchem akce v rámci projektu Třída pro třídu, kdy si vzájemně
pro sebe děti připravily program.
Jednak se naučí vymýšlet, tvořit, ale
také si upevní vztahy mezi jednotlivými třídami. V dubnu se například 8. a 9. ročník vypravil do Brna
do Jump centra a 6. a 7. ročník do
nedalekých Velkých Bílovic na bowling. Obě dvě akce se setkaly s velkým ohlasem. Pro deváťáky byl du-
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ben rozhodující v tom, kam budou
dále směřovat jejich kroky. Podařilo
se jim uspět a všichni se alespoň na
jednu z vybraných škol dostali. Ale
zde čím dál více platí to, co opakujeme, ale mnohdy je bráno na lehkou
váhu. Jak se říká. „ Těžko na cvičišti,
lehko na bojišti.“ Kdo nezanedbal
přípravu ve škole, mohl s úspěchem
zdolat svou první životní zkoušku.
Na jedné straně se pomalu loučíme
s našimi nejstaršími, na straně druhé se na škole konal zápis budoucích
prvňáčků. Máme velkou radost, že
jich letos bylo opět hodně a to celkem 18, z toho jeden s odkladem.
V záři tedy nastoupí na školu 17 nových žáčků, což je úžasné. Zápis se
nesl opět v duchu pohádky, tentokrát

O veliké řepě. Poděkování patří všem, kdo se
na zdařilé akci podíleli.
Čas letí, a tak jsme se ani nenadáli a pořádali jsme poslední třídní
schůzky v tomto školním roce. Před
nimi měli rodiče možnost navštívit
besedu s pracovnicí centra Podané
ruce, která se zaměřila na spolupráci
rodiny a školy, dále na dotazy rodičů
ohledně práce s dětmi s vývojovými
poruchami chování a učení. Podařilo se nám získat sponzorský příspěvek od firmy Distr, který bude opět
sloužit našim žákům (například na
velký školní výlet 2. stupně, odměny,
atd.)
Květen se nesl ve znamení velkého čtyřdenního výletu žáků vyššího
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stupně, který proběhl od 15. května. Žáci tentokrát navštívili Jeseníky a podle ohlasů je vidět, že se
jim akce líbila. Vše se obešlo bez
úrazů, výchovných problémů. Děti
se chovaly slušně a tím pádem je
musím i pochválit a zároveň hlavně
poděkovat vyučujícím, kteří s nimi
jeli a připravili si pro žáky krásný
program. Do naší školní zoo přibyl
sameček zakrslého ruského králíka.
Dostala ho na starost pátá třída, která se o něj vzorně stará. První stupeň navštívil divadelní představení
v Brně, kde zhlédl pohádkovou hru
O líné babičce. Zajímavou besedou
zpestřila výuku páťáků naše bývalá
žákyně, nyní studentka medicíny,
Lenka Veverková. Dětem přiblížila zásady první pomoci, dokonce
si mohly vyzkoušet umělé dýchání
a masáž srdce na demonstrační pomůcce. Dětem se akce velmi líbila
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a my děkujeme za zajímavý nápad.
Dalším zpestřením výuky byla určitě
návštěva MU Brno, kde žáci v rámci
akce BIOSKOP bádali a řešili daný
přírodovědný problém v opravdových laboratořích brněnské vysoké
školy. Je to již zaběhnutá akce, kterou vystřídají všechny ročníky naší
školy a je určitě zajímavým doplněním výuky učiva přírodopisu. Učivo
obohatila i neméně zajímavá přednáška, která proběhla na naší škole
a byla zaměřena na ekologii, třídění
plastů a odpadu. Charitativní akce
byly tento měsíc zastoupeny Dnem
proti rakovině, které se již několik
roků účastníme. Je krásné, že i tento rok se vybral větší obnos peněz.
Všem děkujeme. Mimořádně jsme
tento měsíc měli dvě hodiny rodilého mluvčího. Z důvodu ukončení spolupráce s bývalým smluvním
partnerem, který přestal tuto službu

poskytovat, jsme přešli k druhému.
Myslíme si, že neméně zajímavému.
Určitě bude výuka cizího jazyka opět
podpořena právě rodilým mluvčím.
Konec měsíce byl v duchu sportu.
Zúčastnili jsme se sportovních přeborů regionu Podluží v Lanžhotě.
V nabité konkurencí obcí jsme se
neztratili. Ze soutěží jsme rovněž
absolvovali okresní kolo dopravní soutěže v Břeclavi. Také jsme se
fotili na závěr školního roku. Toto
focení je již neklamným znakem,
že prázdniny se blíží. Počasí se nám
rázem přehouplo do letního, což je
dost znát i na dětech.
Červen je posledním měsícem
školního roku a je to na něm vždy
trochu znát. Uzavírání známek, písemné práce, zkoušení, někdy i dohánění restů. Ale mimo to opět proběhlo mnoho akcí. Dětský den jsme
oslavili tradiční školní olympiádou,
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na kterou zveme i děti ze stacionáře Vlaštovka. Žáci 1. stupně jeli na
výlet do Tvarožné Lhoty, který spojili i s koupáním. Proběhl i poslední
sběr soutěže Třídíme s Hantaláčkem
a opět jste nezklamali, patří všem
velké díky. Konečné výsledky jsme
vyhlásili na slavnostním ukončení
školního roku 2016/2017 a budou
uvedeny i na stránkách školy. Přišly nás hned dvakrát navštívit děti
z mateřské školy Sluníčko. Poprvé to
bylo, aby si prohlédly zvířátka a mláďata v naší školní ZOO a podruhé,
aby si budoucí školáci vyzkoušeli,
jaké to bude v září. Akce Škola nanečisto má již také svou mnohaletou
tradici. V rámci celorepublikového
testování deváťáků jsme se umístili
velmi dobře, vždy nad celostátním
průměrem, což nás také těší a potvrzuje tak svědomitou práci našich
učitelů. Páťáci si pro školní družinu připravili akci Hledání pokladu,
a i když bylo opravdu hodně teplo, vše zdárně a s úspěchem zorganizovali. Celorepublikové akce
s názvem Olympijský víceboj se
také tradičně úspěšně účastníme.
Letos jsme obdrželi zlatou plaketu. Žákovský senát si připravil dvě
krásné akce a to Veletrh zájmů,
na kterém se mohli žáci pochlubit svým kamarádům s tím, jaké
zajímavé věci vyplňují jejich volný
čas. Nechybělo velké letadlo, motory, hadi, banánovník, ale i různé
druhy sportu. Součástí bylo i vyzkoušení hry Bubble ball, kterou
dětem přiblížili manželé Navrátilovi, kterým moc děkujeme. Tato
akce proběhla v rámci projektu
Třída pro třídu. Druhou akcí,
kterou pořádal senát, byl filmový
den. Žáci se mohli převléknout
za známého filmového hrdinu
a přijít do školy. Kdo měl masku,
měl v ten den tzv. imunitu a nebyl zkoušen. Také dostal malou
sladkou odměnu. Poslední školní týden se žáci prvního stupně
vypravili na svůj velký celodenní
výlet. Tentokrát do ZOO Lešná.
A již bylo před námi slavnostní
pasování deváťáků v sále kultur-
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ního domu a následující den slavnostní ukončení školního roku. Byl
vyhlášen nejlepší absolvent 2008
-2017, Skokan roku, rozdány ředitelské odměny, rozdáno závěrečné
vysvědčení. Školní rok 2016/2017 je
již za námi. Přinesl mnoho dobrého,
ale samozřejmě jsme se také potýkali se spoustou problémů. Tak to
ale musí být, jsou starosti i radosti,
obojí patří k životu. Rozloučili jsme
se s paní učitelkou K. Michalicovou,
paní učitelkou Domesovou a panem
učitelem S. Haňkou,
kteří z naší školy
odcházejí. Věřím,
že se jim u nás líbilo
a budou na naši školu v dobrém vzpomínat, tak jako my
budeme vzpomínat
na ně a kdykoliv je
u nás rádi uvidíme.
Děkuji všem za-

městnancům školy za příkladnou
práci, myslím si, že na výsledcích
školy a její práci to musí být vidět.
Od září nastoupí noví učitelé, ale to
už moc předbíhám, nyní máme před
sebou krásné letní prázdniny. Děkuji všem, kdo nám v letošním roce
pomáhal, zejména obecnímu úřadu,
mateřské škole, pracovnicím jídelny,
všem sponzorům, rodičům a přátelům školy. Krásné, pokud možno
bezstarostné, léto!
Mgr. Miloslav Sova, ředitel školy
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Noc s Adersenem 2017
V pátek 28. 4. 2017 se uskutečnila akce Noc s Andersenem, kterou pořádala Základní škola T. G. M. Moravský Žižkov. Tentokrát byla zaměřena na spisovatelku
Boženu Němcovou. Nejdřív jsme přišli ke škole a paní
učitelka nás odvedla do tělocvičny, abychom si tam
mohli dát věci. Pak jsme šli zpátky do školy a tam nám
paní učitelka přečetla pohádku od Boženy Němcové
O Štemberkovi. Přitom jsme si mohli malovat jakoukoli
postavu z pohádek této spisovatelky. Já jsem namalovala princeznu se zlatou hvězdou na čele. Potom jsme si

vyprávěli strašidelné příběhy při svíčkách a po nějaké
chvíli šli opékat špekáčky do Agrární a pak do knihovny. Tam nám pan ředitel přečetl jednu strašidelnou historku. Po ní jsme šli na stezku odvahy. Byla u rybníka.
Už bylo pozdě, takže jsme šli spát do tělocvičny. Ráno
byly na snídani chleby s marmeládou. Potom si nás rodiče odvedli domů. Spaní ve škole bylo super, i když
trochu poprchalo a byla zima. Určitě je to ale nezapomenutelný zážitek.
K. Lašková, 5. ročník

Proslov 9. ročníku
Vážený pane řediteli, milí hosté,
vyučující, spolužáci,
už je to tady, loučíme se. Před devíti lety jsme jako prvňáčci očekávali, co nám tato škola přinese. A teď už
to víme, bylo toho hodně a rádi bu-
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deme vzpomínat. Naše paní učitelka
v první třídě p. uč. Renata Rebendová se o nás od počátku starala opravdu pečlivě, naučila nás základům
čtení, psaní, počítání, naučila nás
také, jak se máme k sobě navzájem

chovat tj. ohleduplně, přátelsky, a to
nám zůstalo dodneška. Děkujeme,
paní učitelko.
Významný byl pro nás 5. ročník,
kdy nám při formování našeho kolektivu hodně pomohla p. uč. Marti-
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na Kristová, také proto dnes vnímáme naši třídu jako superteam a není
pro nás jednoduché rozloučit se.
V šesté třídě si nás vzala na starost p. uč. Kateřina Bartošíková.
Chvíli jsme se navzájem oťukávali,
pak jsme si opravdu rozuměli a s její
pomocí jsme pokračovali v našem
dalším vzdělávání. Dlouho budeme
např. vzpomínat na Laser game - hru
spojenou s výletem do Brna. A takových zážitkových akcí bylo samozřejmě víc. Jednou z mnoha byl výlet do
Liberce, poznávali jsme, jak žijí lidé
daleko od Moravského Žižkova.
Nejčerstvější dojmy se nám vybavují v souvislosti s výletem do Jeseníků. Návštěva elektrárny Dlouhé
stráně je nezapomenutelná. Náš dík
patří tedy všem vyučujícím, kteří se
na jeho přípravě podíleli, p. uč. Sta-

nislavu Haňkovi, p. uč. Radce Pekárkové, p. uč. Ivě Sovové, p. uč. Martině Kristové a také za to, že jsme se
vrátili živí a bez újmy na zdraví.
V 9. třídě se na nás vyučující více
zaměřili, protože si předsevzali, že
nás připraví na přijímací zkoušky.
Dost dlouho jsme jim odolávali, ale
když se čas nachýlil, byli jsme rádi, že
nás donutili učit se. S jejich pomocí
jsme další krok do života zvládli dobře, všichni jsme se dostali na školy,
které jsme si vybrali. Byla to vlastně
týmová práce ze strany vyučujících,
proto díky vám všem.
Devět let jsme procházeli naší
školou, připadalo nám to přirozené,
ale dnes to bylo jiné, protože naposledy. Někteří z nás se určitě přijdou
podívat, ale už tu nebudeme doma.
Tak jsme se zde totiž cítili - v bezpečí,

pod dohledem všech zaměstnanců
školy. Snažili se z nás vychovat odpovědné a slušné lidi, což se jim z velké
míry také podařilo a přiznáváme, někdy to neměli lehké.
Takže deváťáci se loučí. Něco
hezkého nám končí - přátelství ve
školních lavicích, první lásky, někdy
zklamání z horších výsledků, pak naopak radost z těch dobrých. Ale něco
pěkného se také začíná, noví přátelé, nové vztahy, nové zážitky. Proto
přeji svým spolužákům na další cestě
dobré lidi, kteří jim poradí, jak dál,
pevnou vůli něco dokázat, nenechat
se odradit neúspěchem. A vám, vyučujícím, abyste další žáky měli alespoň tak super, jako jsme byli my,
neboť jak říká naše logo - třída hvězd
odchází.
9. ročník

Sběr oleje
Vážení rodiče, letos jsme se na zasedáních žákovského
senátu školy více zamýšleli, jak pomoci recyklovat odpady,
které vytváříme.
- Plastová víčka sbíráme již roky, žáci je mohou přinášet do
školy nebo máme sběrné místo v prodejně COOP Moravský Žižkov.
- Totéž platí pro sběr hliníku
Obě sbírky pomáhají handicapovaným dětem.
- Dva roky se účastníme sběru papíru se skvělými výsledky.
- Požádali jsme o zakoupení nádob na papír, plasty i na
chodby naší školy pro 1. a 2. stupeň.
Nyní jsme se rozhodli, že vás oslovíme, abyste nám pomáhali sbírat i použitý olej. Letáček, který jsme sem přepsali, donese každý žák domů. Protože budou prázdniny, bude
fungovat sběr trochu jinak.
U školy, u popelnic, je již umístěna označená nádoba na
sběr použitého kuchyňského oleje, můžete sem vhazovat
plastové láhve s použitým olejem. Na začátku roku si zapíšeme všechny, kteří odevzdali a vyhlásíme, jak bude fungovat
sběr během školního roku.
A tady jsou ještě pro jistotu informace z letáčku společnosti Fritex.
Sběr použitého kuchyňského oleje
Zeptejte se doma maminky, tatínka, nebo i tety, babičky,
ale i u sousedů, co dělají s použitým kuchyňským olejem,
když na něm usmažili k obědu řízky, hranolky nebo smažák.
Řekněte jim, ať ho nelijí do odpadu, ucpávají ho.
Řekněte jim, ať ho nedávají do popelnice, znečišťují tím
životní prostředí!
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Poproste je, ať ho dávají Vám!!!
Ať ho trychtýřem nalijí do PET láhve, třeba od minerálky, řádně uzavřou a předají Vám!
Vy ho odnesete do své školy a předáte panu školníkovi, učiteli nebo paní učitelce.
Pomůžete tím nejen životnímu prostředí, ale i sobě
a Vaší škole, která Vám za peníze, které za olej od nás
dostane, může zakoupit třeba nové školní pomůcky.
My ho využijeme jako druhotnou surovinu, tím společně ochráníme naše životní prostředí.
FRITEX – PŘIROZENÁ VOLBA
Peníze, které získáme, budou použity pro žáky naší
školy.
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Fotogalerie

Absolventi ZŠ 2008-2017

Farma R. V. spol s.r.o.

Velký školní výlet Jeseníky 2017

Práce na úpravách malého hřiště

Mateřská škola Sluníčko

Pálení čarodějnic 2017
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