Žižkovský zpravodaj

Říjen
Listopad
Prosinec
4/2017

Číslo 4/2017

Cena 5,- Kč

strana 1

Žižkovský zpravodaj

Slovo starosty
Milí spoluobčané, ani jsme se nenadáli a jsme opět na sklonku roku.
Adventní období je již v plném proudu. Vánoce klepou na dveře a všichni se těšíme na svátky klidu a míru.
Když se tak poohlédneme za rokem
2017, je dobré si připomenout, co
vše se letos v obci vytvořilo. Jen letmo připomenu opravu chodníků na
ulici Bílovská, kompletní úpravu na
malém hřišti (oprava svahu k bytovkám a zavlažovací systém), nové
parkoviště u hřbitova a velkého hřiště. Ve spolupráci s obcemi Čejkovice, Nový Poddvorov a Prušánky
byla vybudována část cyklostezky
od „Babušky“ na Nový Poddvorov.
Ve spolupráci s farností byl opraven
kříž právě u Babušky a socha svaté-

ho Jana Nepomuckého v parku před
školou. Jistě jste už zaznamenali, že
se po několika letech podařilo koupit
„špitálku“. Jedná se pro nás o cenný
dům, který v sobě skrývá část historie obce. Je také třeba zmínit i investice, které probíhají mimo intravilán
obce, a které budou mít velký přínos
pro životní prostředí. Jde o výsadbu
I. části biokoridoru na Hrušecku. Cílem je snížit větrnou erozi v této části
našeho katastru a vytvoření krytí pro
zvěř.
V letošním roce již máme naplánovánu práci na následujících dvanáct měsíců. Je připraven projekt
opravy chodníků na Břeclavské ulici,
dále oprava komunikace U Sklepů. V
základní škole proběhne po etapách

rekonstrukce elektrického vedení a
osvětlení, v mateřské škole je v plánu investice do zařízení kuchyně. Na
jaře bychom chtěli spustit investici
do kulturního domu, která je taktéž
rozfázovaná do několika částí. V posledních několika letech se osvědčily
investice i do strojů a zařízení, které
používáme k údržbě zeleně v obci.
Proto je v plánu opět investovat i v
těchto oblastech. Je toho dost, co je v
plánu a věřím, že se nám cíle podaří
splnit.
Drazí „súsedé“ dovolte, abych
vám poděkoval za spolupráci a popřál vám klidné prožití svátků vánočních, hlavně zdraví, ale také i
štěstí do nového roku 2018.
Mgr. Josef Osička, starosta obce

Vítáme tě děťátko, vítáme tě mezi sebe
V neděli 19. listopadu 2017 se opět naplnila naše obřadní místnost obecního
úřadu do posledního místečka. Konalo se další slavnostní vítání občánků.
O svou radost z narození děťátka se přišli podělit rodiče Ladušky Osičkové, Filípka Němečka, Jasminky Šanderové, Samuela Jarce a Melánie Svobodové.
Naše nové občánky vítal do obce pan starosta Mgr. Josef Osička spolu s paní místostarostkou Ing. Danou Poláchovou. Krásné pásmo písniček a básniček předvedly
děti MŠ i ze Žižkovjánku spolu s cimbálovou muzikou Žižkovjánku.
Každé vítané miminko obdrželo Pamětní list a dárečky, které jim budou tento
slavnostní den připomínat.
Našim malým občánkům přejeme pevné zdraví, štěstí a prožití bezstarostného
dětství. Rodičům dětí přejeme jen samou radost ze svých potomků.
H. Haluzová

Rodiče nově narozených dětí, kteří mají zájem o slavnostní uvítání děťátka do obce, se mohou dohodnout na OÚ
Moravský Žižkov buď osobně, nebo telefonicky na čísle: 519346930 nebo 724369558 p. Haluzová.
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Informace OÚ pro rok 2018
Kulturní a společenské akce v roce 2018
28.01.2018
Dětský bál
03.02.2018
Krojový ples
10.02.2018
Country bál
11.02.2018
Fašank
24.02.2018
Maškarní bál
10.03.2018
Degustace vín
17.03.2018
Výstava vín
15.04.2018
Beseda se seniory
30.04.2018
Pálení čarodějnic
18.08.2018
Předhodové zpívání
19.-21.08.2018
Krojové hody
01.09.2018
Zarážání hory
10.11.2018
Svatomartinská husa
Přejeme Vám příjemnou zábavu
(změna termínu vyhrazena)

Na vánoční stromeček
pověsíme zvoneček
a až svíčky zaplanou,
srdce spolu zůstanou...

Krásné a spokojené Vánoce,
hodně štěstí, zdraví
i úspěchů v novém roce
Vám přejí zaměstnanci
Obecního úřadu v Moravském Žižkově

H. Haluzová

„Špitálka“ se po 97 letech vrací obci
Na podzim 1892 se ve střední Evropě opět objevila
epidemie cholery. V každé vesnici musela být přichystána místnost s lůžky, kam by byli nemocní v případě výskytu této choroby umístěni, aby nenakazily další osoby
v domácnosti. Na naléhání okresního úřadu v Hodoníně
se žižkovský obecní výbor usnesl v dubnu 1906 na výstavbě místní nemocnice.

Nákladem osmi tisíc korun byla budova nemocnice
postavena na obecních pozemcích poblíž hřbitova a už
v listopadu téhož roku předána obci k užívání. Pokud v
obci zrovna neřádila nakažlivá choroba, sloužila budova
jiným potřebám obce, většinou jako učitelský byt.
Na přímluvu nadučitele Aloise Kučery byla při „špitálce“ nákladem jednoho tisíce korun zřízena ohrazená školní zahrada. Jan II. z Lichtenštejna do ní daroval
ozdobné keře, růže a pláňata z lednických zahrad. Roku
1908 byla na oslavu šedesátého výročí panování císaře Františka Josefa I. část zahrady osázena ovocnými
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stromky a nazvána Jubilejní zahradou.
Kvůli nutnosti uhradit rakouské válečné půjčky se
rozhodlo obecní zastupitelstvo po bouřlivé debatě prodat
roku 1920 obecní nemocnici s polovicí zahrady místnímu
rolníkovi Janu Cabalovi z č. 148 za částku 98 500 korun.
Druhá část zahrady s ovocnou školkou zůstala při škole.

V majetku rodiny Cabalových byla „špitálka“ dalších 97
let. Obec projevila několikrát zájem ji opět získat do svého
vlastnictví. Povedlo se to letos na podzim, kdy obecní zastupitelstvo na svém zasedání schválilo nákup této stavby
společně s příslušnými pozemky včetně přilehlé haly.
Hala bude po přechodné době demontována, u budovy „špitálky“ je samozřejmě nutná rekonstrukce, na kterou chceme využít vhodných dotačních programů. Poté
bude tato jedna z mála historických budov v obci sloužit
pravděpodobně jako obecní muzeum, ale plánujeme i
další využití pro potřeby místních spolků apod.
Mgr. Jaroslav Čech
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Stromy svobody 1918-2018
V pátek 25. dubna 1919 se v naší obci konala slavnost
Sázení stromů svobody jako oslava nově vzniklé československé republiky.

prosím o dodání jako jpg
bylo pouze vloženo ve wordu

Ve dvě odpoledne vyšel za zpěvu pochodových písní
průvod žactva, učitelstva a obecního výboru od školy k

obecní nemocnici, kde byly po nezbytných proslovech a
zpěvu národní hymny v obou zahrádkách před budovou
vysazeny dvě lípy a slavnostně odevzdány do ochrany
představitelům obce. Lípy zde stojí dodnes a jejich mohutné koruny tvoří jednou z dominant centra obce.

Tyto Stromy svobody symbolizují vznik Československé republiky a v letech 1918 a 1919 jich lidé po celé
republice vysadili tisíce. A sázely se i v pozdějších letech
(1928, 1945, 1968) vždy, když si lidé chtěli připomenout
a oslavit význam svobody a demokracie.
Příští rok oslavíme 100. výročí vzniku naší republiky.
Naše obec se připojila k projektu Nadace Partnerství, která
si vzala za úkol objevit příběhy symbolických 1918 stromů vysazených k oslavě svobody a demokracie a příští rok
uspořádat 27. října 2018 Den Stromů svobody, do něhož
se zapojí komunity po celé republice a vysadí rovněž 2018
nových stromů svobody jako poselství dalším generacím.
V Moravském Žižkově byly další tři lípy jako Stromy
svobody vysázeny roku 1928 v nově zřizovaném parku u
školy, který byl při příležitosti 10. výročí vzniku republiky
nazván Jubilejním sadem. Pokud má někdo z pamětníků
informace o dalších Stromech svobody vysazených v naší
obci, ať mi o tom podá zprávu, aby strom být zanesen
do mapy Stromů svobody, kterou najdete na internetové
stránce www.stromysvobody.cz.
Mgr. Jaroslav Čech

Koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů
V sobotu 21. října 2017 jsme měli
možnost prožít výjimečné okamžiky,
když v chrámu Panny Marie Vítězné
vystoupilo Pěvecké sdružení moravských učitelů pod vedením uměleckého vedoucího pana Jiřího Najvary.
Na varhany doprovázel Petr Kolař.
Vystoupení zprostředkoval starosta obce pan Josef Osička spolu se
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zpěvákem sboru a zároveň bývalým
učitelem žižkovské školy panem Josefem Tichým.
Tento mužský pěvecký sbor byl
založený roku 1903 v Kroměříži
profesorem Ferdinandem Vachem,
úzce spolupracoval s Leošem Janáčkem, své skladby mu ale věnovala
celá řada předních českých skladate-

lů. Od svého založení do současnosti zpíval sbor na mnoha místech v
Evropě, Asii i Americe. První plakát
pro sdružení vytvořil v roce 1911 Alfons Mucha.
Pěvecké sdružení moravských
učitelů je výjimečným tělesem také
po stránce organizační. Členové pocházejí z míst roztroušených po celé
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Moravě, od Českého Těšína až po
Břeclav. Původním povoláním jsou
většinou učitelé.
Při koncertu zazněla díla B. Smetany, J. G. Handla, F. M. Bartholdyho,
P. Česnokova, P. Janczaka, F. Biebla,

L. Janáčka, B. Martinů.
Důstojné prostředí našeho chrámu přímo vybízelo ke ztišení a zaposlouchání se do majestátných tónů
nádherné nadčasové hudby. Vnímaví
posluchači z Moravského Žižkova i

blízkého okolí odcházeli po dvou hodinách naplněni pocitem, že existují
i jiné hodnoty, než které uznává náš
materiálně zaměřený svět.
Děkujeme za úžasný zážitek.
MK

ŽIŽKOVJÁNEK
Podzimní období bývá většinou pro Žižkovjánek klidnější, ale letos se soubor zúčastnil slavností v Těšanech u
Brna, vystupoval na Vinobraní ve Velkých Pavlovicích
a ve Valticích, pro důchodce v Břeclavi a na oslavách
svého uměleckého vedoucího Jaroslava Švacha, u nás v
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Moravském Žižkově a v listopadu v Břeclavi. Cimbálová muzika se zpěváčky doprovázela křest kalendáře
sochaře Františka Vargy i vítání občánků na obecním
úřadě. Koncem listopadu jsme s dětmi tvořili vánoční
dekorace i dárečky, které si buď vzali domů pro své blíz-
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ké, nebo zůstaly na prodej na Vánoční jarmark, který je
letos pořádaný týden před Štědrým dnem.
V souboru došlo k velké změně, Jaroslav Švach nečekaně den ze dne ukončil vedení souboru, ale naštěstí
se Jan a Petra Ivančicovi z Moravského Žižkova, kteří
mají dlouholeté zkušenosti jako tanečníci i zpěváci ve
folklórních souborech, rozhodli pro vedení souboru.
Tak jim držme palce, ať to je i děti stále baví a naplňuje.
Mirka Kvitová
za Žižkovjánek

Poděkování ….
Divadelnímu spolku „ Šejkspír“ z Moravského Žižkova dal někdy před patnácti lety název otec našeho herce
pana Karla Osičky nevěda, že se ujme. Řekl navečer: „
Karle, máš dnes Šejkspíra?“ A Kája měl. A pan Shakespeare by byl i dnes na ochotníky určitě hrdý. V sobotu
2. 12. 2017 večer uvedli předderniéru komedie J. B. Thomase Charleyova teta v režii pana M. Sovy. Musím říci,
že měl šťastnou ruku při výběru hry, stejně tak při hereckém obsazení, což je podstatné. Nechci chválit jednotlivce – vše se blýsklo – včetně návrhu scény, kostýmů, výroby kulis, hudebního doprovodu, funkční letité nápovědy
– dobrého to ducha ochotnického divadla. Vše působilo
jako jednolitý celek kompaktně, své role zvládli skoro
profesionálně. A navíc z jeviště čišel i tikot srdíčka mezi
herci a divákem. Stála jsem při zrodu tohoto souboru,
znám hodiny potu, dřiny, nervů, ale i štěstí a nostalgie,
když hra končí. Mám velkou radost, že soubor pracuje
čím dál lépe, noví členové se skvěle zařadili a stávající
nezklamali. Hrají s chutí, s láskou a s pokorou k divadlu
a ke svému divákovi. Děkuji, jeden velký český básník
kdysi napsal: „ Já se sem vrátím, já se sem i poslepu vrá-
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tím.“ Dokladem toho byl plný sál aplaudujících diváků –
vděčných a usměvavých. Byl to krásný večer, přeji hodně
hereckých úspěchů i úspěchů v soukromém životě a já,
až secvičíte další představení, se sem zase ráda vrátím.
Umíte to – Šejkspírovci!
Mgr. Irena Homolová, bývalá členka souboru a pořád vaše…
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Něco končí a něco nové opět začíná…
Tak to prostě v životě chodí. Nic
netrvá věčně, a tak se i náš čas, strávený s Charleyovou tetou, ukončil.
Byly to necelé dva roky krásných
chvil s lidmi, kterým učarovalo divadlo a s textem, který přímo vybízel
k sehrání. Jak jsem již říkal na derniéře, měl jsem strach, jestli jsme si
neukousli velké sousto. Přeci jenom
je to dosti známá klasika, kterou
proslavili takoví velcí herci, jako jsou
například L. Lipský nebo J. Hrušínský. Ale po první čtené zkoušce mi
bylo jasné, že to „ dáme“. A dali. Byly
to sice nervy, ale musím neskromně
říci, že výsledek stál za to. Po čtyři
představení plný sál, smích, pohoda,
trošku opomenuté texty, předčasné
odchody z jeviště, přebrepty, ale to
prostě k divadlu patří. Na co bychom
potom vzpomínali. Divadelníci vědí,
o čem mluvím. Vy, diváci, jste mnohdy ani nepostřehli, že se něco trošku
pozměnilo. Snad jen naši „skalní“
příznivci, kteří navštívili všechna
čtyři představení, to poznali. Jak tu
již psala bývalá režisérka divadelního
spolku Šejkspír, paní I. Homolová,

Mateřská škola
Sluníčko

nebudu nikoho zvlášť vyzdvihovat,
všichni byli úžasní. Také bych chtěl
paní Homolové poděkovat, že nelitovala dlouhé cesty a přijela se za námi
podívat. A její slova chvály moc potěšila. Jsme parta, táhneme spolu, a
jak jsem mnohokrát na zkouškách
opakoval, není malých rolí. Prostě
jeden za všechny, všichni za jednoho.
Již nyní jsem vybral divadelní
hru, kterou budeme nacvičovat od
ledna. Bude to opět komedie, ten-

tokrát ale ze současnosti a věřím, že
se dobře pobavíte. Jen je mi líto, že
nejsou role pro všechny naše herce,
já také „ ostrouhal“, ale to nevadí.
Věřím, že na zkoušky budou chodit
i ti, kteří v této hře nehrají. Říkáte
si možná, proč? No protože je nám
spolu fajn. Díky divadelníci, díky
Žižkovjáci a hosté. Bylo to krásné a
frčíme dál.
Mgr. Miloslav Sova,
rejža

Vážení spoluobčané
Mateřská škola Sluníčko Vám všem přeje
mnoho krásných chvil prožitých
v příjemné atmosféře Vánoc.
Ať budete krájet jablíčka nebo pouštět lodičky,
užijte si vánoční pohodu se svými blízkými,
které máte rádi.
V roce 2018 ať Vám slouží pevné zdraví
a do roku 2018 vykročte správnou nohou.
Krásné Vánoce a mnoho radosti do nového roku Vám
za MŠ přeje Zdeňka Veselá
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Zprávy ze školy
Vážení rodiče a přátelé školy,
akcí bylo za poslední tři měsíce
opět velké množství a je již pro školu
příznačné, že se týkají vždy i vzdělávacích oblastí. To je naším cílem,
vzdělávat nejen ve školních lavicích,
ale i zábavnou prožitkovou formou.
Právě do této oblasti patří akce, které
jsme uspořádali poprvé a to výlet do
Archeoparku Pavlov a do Ekocentra
Velké Pavlovice. Obě se setkaly s velkým zájmem dětí, které se nejen pobavily, ale i dozvěděly něco nového
o historii a ekologii. A nejen to, vše
pak prakticky zúročily. Vzdělávací
akcí byl i projekt Dopravní výchova,
kde se žáci 4. a 5. ročníku nejdříve
teoreticky dozvěděli a seznámili s
pravidly silničního provozu a poté si
vše zkusili na dopravním hřišti, které bylo pro ně vytvořeno. Klademe
důraz právě na dopravní výchovu,
jelikož doby, kdy vesnicí projelo sem
tam auto, jsou již minulostí. Provoz
se mnohonásobně zvýšil a my se
snažíme reagovat na tuto skutečnost
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právě dostatečnou výchovou a vzděláváním žáků. Také Den přírodních
věd v ZOO Brno tradičně nezklamal
a určitě obohatil výuku přírodních
věd na vyšším stupni. Právě tyto
akce nám pomáhají v dětech rozšiřovat znalosti, a že se nám to daří,
podtrhuje i fakt, že naši žáci obsadili
letos krásné 3. místo v přírodovědné
soutěži Klokan 2017. Vzdělávací akcí
byla i zajímavá beseda o USA, kterou
vedla Ing. Romana Šilhanová, MBA,
jež dlouhodobě žije v této zemi a
poutavě žáky vtáhla do problematiky. Děti měly možnost vyzkoušet
i své jazykové schopnosti a podle
přednášející, byly velmi šikovné, což
nás těší a svědčí o kvalitě práce našich vyučujících. Samozřejmě v tomto období navštěvujeme různé vzdělávací veletrhy, kde si naši nejstarší
mohou prohlédnout možnosti svého
dalšího vzdělávání. Ke zpestření patřily i akce 72 hodin, kdy žáci uklízeli okolí školy. Dále školní sběr se
skvělou účastí, tradiční Strašidelné

putování, které opět letos uspořádali žáci 9. ročníku za pomoci žáků 8.
ročníku. Právě tato akce byla asi největší zatěžkávací zkouškou, jelikož
se jí zúčastnilo přes 100 dětí a to je
opravdu náročné jak na přípravu, tak
na dohled i organizaci. Vše ale vyšlo
na jedničku, počasí nám přálo a špekáčky všem chutnaly. Za ty bych rád
poděkoval manželům Virágovým,
kteří je již poněkolikáté věnovali jako
sponzorský dar. Byly slzičky, byl křik,
ale to asi ke strašidelnému putování
patří, všem se moc líbilo. Žákovský
senát se zapojil do celostátního projektu Hrdá škola, v rámci kterého
bude organizovat různé akce. V říjnu
to byl například Suit up day, kdy děti
mohly přijít ve slavnostním oblečení.
Plánuje se ale i Teplákový den a jiné
akce. Jsem moc rád, že si senát vede
dobře a aktivně se zapojuje do života školy. Pravidelné narozeninové
hlášení školního rozhlasu obohatilo
sváteční vysílání žáků 6. r. k výročí
28. října. K pomníku T. G. Masaryka,
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který deváťáci umyli, jsme položili
květinu. V říjnu nás navštívili i naši
přátelé z partnerské školy ZŠ Mohelno. Připravili jsme si pro ně zajímavý program. Sehráli jsme přátelská
sportovní utkání, ukázali naši školu,
která se jim líbila. Také prohlídka Vinařství Maděřič se setkala s velkým
zájmem. Za umožnění exkurze bych
chtěl poděkovat panu J. Maděřičovi.
Setkání dopadlo výborně a my se již
nyní těšíme, až pojedeme na návštěvu do Mohelna.
Měsíc listopad byl pestrý. Pomalu, ale jistě se k nám přiblížily nejkrásnější svátky v roce, a proto byl
i konec tohoto měsíce plně v jejich
režii. Ale nejen Vánocemi žila škola. Měsíc listopad patří i našim deváťákům, jelikož je to doba, kdy nás
navštěvují zástupci různých škol a
nabízejí dětem možnosti dalšího studia. Ani škola toto nepodceňuje a s
žáky 8. a 9. ročníku navštívila známý Břeclavský fortel a Úřad práce v
Břeclavi, kde se mohli dozvědět více
o různých oborech a školách našeho
regionu. Také měli sjednánu schůzku s kariérním poradcem. Doufám a
věřím, že jim v dalším rozhodování
tyto akce pomohou. Ale základem
je i poctivá práce ve škole, příprava
na přijímací zkoušky a to je již v silách žáků samotných. Škola nabídla
dětem kroužky a doučování, tak chci
věřit, že nic nepodcení. Výročí 17.
listopadu jsme si připomněli zajímavým rozhlasovým vysíláním. Určitě
poutavou akcí bylo spaní ve škole,
kterou zorganizovali žáci a vyučující. Název byl Spaní s baterkou. Podle
reakcí žáků i učitelů se akce velmi
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vydařila a děti ukázaly, že se umějí
bavit i bez mobilních telefonů. Noc
ve škole pak byla příjemným bonusem. Náš žákovský senát pracuje od
roku 2013 a podařilo se mu již mnohé. Proto jsme se rozhodli, že pošleme zástupce a budeme informovat o
našich aktivitách i na Setkání žákovských parlamentů v Brně. Celá akce
byla určitě podnětem ke zlepšování
a velkou motivací k další práci. Velkým úspěchem opět skončilo okresní kolo soutěže Bible a my, kde naše
žákyně T. Maršálková obsadila 1.
místo. Blahopřejeme! V rámci projektu Dějiny Židů a tradice jsme před
školou vysázeli žluté krokusy, které
by měly na jaře vykvést a připomenout tak neslavnou historii tohoto
zkoušeného národa – žlutou židovskou hvězdu v době války a množství
umučených a zabitých lidí. Tato akce
je součástí celosvětové kampaně a
my jsme hrdí, že se jí účastní i naše
škola. Ke konci měsíce jsme již žili
Vánocemi. Tradiční vánoční dílny,
zdobení stromu školy, který opět vyrostl a nebylo vůbec snadné nainstalovat osvětlení, zdobení tříd. To vše
prostě k Vánocům patří. Že se nám
práce vydařila, mohli poznat sami
rodiče a hosté, kteří navštívili akci s
názvem Babiččiny Vánoce ve škole, v
rámci které byla instalována výstava
starých ozdob, svátečně vyzdobena
škola a rozsvítil se vánoční strom
před budovou školy. Vše zpříjemnila opět country skupina Countrio,
která letos poprvé doprovodila žákovský sbor školy. Krásná atmosféra,
čaj, sladkosti, vůně Vánoc, to vše již k
oslavě nejkrásnějších svátků ke škole

patří. Přišlo opravdu velké množství
lidí a nás to ubezpečilo v tom, že se
naše vize rodinné školy tímto opravdu naplňuje. Obdrželi jsme také od
sponzorů finanční i věcné dary, za
což jsme moc rádi a děkujeme. Počet žáků na škole se zvyšuje, v současnosti je to již 133 dětí. Proto vítáme každý příspěvek, díky kterému
můžeme například dětem uhradit
vstupné na akce, přispět na školu
v přírodě, na nákup zvířete a jiné.
V závěru měsíce byl vytvořen také
nový kalendář na rok 2018, skvělá
propagace naší školy.
Jelikož letos nebyla vánoční besídka (střídá se se Dnem otevřených
dveří), byl prosinec trochu klidnější.
Ale přesto žáci školní družiny navštívili například krásnou výstavu betlémů v Hodoníně. Všechny děti si pak
mohly vyslechnout zajímavé besedy
(zvlášť pro 1. stupeň a zvlášť pro 2.
stupeň) cestovatele T. Kubeše, kterou
hradí dětem škola sponzorsky. Žáci
prvního stupně zavítali do Brna na
zajímavý program planetária. Také
jsme se zúčastnili Žižkovského jarmarku, kde paní učitelky prezentovaly práce našich dětí. Pak nás již
čekalo tradiční rozhlasové vánoční
vysílání, vánoční třídní besídky a
společné zpívání u stromu školy. Třídy opět za zazpívanou koledu dostaly dárkový šek v hodnotě 400,- Kč, za
který si mohou sami vybrat, co společně zakoupí.
Kalendářní rok končí, ale ten
školní je sotva v půlce. Chtěl bych
vám všem popřát hlavně hodně zdraví a síly do nového roku, roku 2018.
Mgr. Miloslav Sova, řš
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Břeclavský fortel 2017
Dne 9. 11. 2017 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili
akce Břeclavský fortel, na kterém se prezentovaly firmy
z okresu Břeclav. Tato akce se konala už třetím rokem a
těší se stále vyššímu zájmu veřejnosti. Organizátoři fortelu spolupracují také s výchovnými poradci a řediteli základních škol, aby žákům co nejvíc usnadnili volbu svého
povolání. V dnešní době se zaměstnavatelé potýkají čím
dál víc s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Břeclavský fortel je možnost, jak motivovat žáky a studenty
technické profese studovat. Žáci se tak sami přesvědčili,
že i v tomto regionu je mnoho příležitostí uplatnit se v
technickém oboru. Prezentace firem byly zajímavé, některé se snažily vzbudit zájem o sebe soutěží, jiné zajímavou prezentací, při které si mohli žáci něco sami vyrobit, jiné vsadily na možnost malého reklamního dárku.
Devátá třída měla navíc možnost konzultace s kariérní

poradkyní. Žáci odcházeli plný nových zkušeností a díky
fortelu si rozšířili své obzory ve volbě svého povoláni.

Vánoční strom školy
V pondělí 27. 11. 2017 jsme se sešli už popáté před budovou školy,
abychom spolu s žáky a učiteli slavnostně rozsvítili vánoční strom. Velká
účast zajistila opravdu krásnou atmosféru. Nejprve nám žáci zarecitovali a zazpívali s kapelou Countrio vánoční písně a po rozsvícení stromu
přišlo to, na co se vždy moc těším. Prohlídka krásně vánočně vyzdobené
školy. I když tentokrát velká zima nebyla, teplý čaj u vchodu zahřál. Já si
vždycky, když v tuto vánoční dobu vstoupím dovnitř, vzpomenu na svá
školní léta. Tenkrát jediná vánoční výzdoba byl stromeček, který stál ve
vestibulu. Nebyly na něm žádné ozdoby nebo svíčky, jenom barevný papírový řetěz, který jsme si sami vyrobili. A teď je vyzdobena každá třída, družina i chodby. Všude nástěnky, kde jsou vystaveny malby a výrobky žáků.
Moc hezké je, že vás v každé třídě uvítají její žáci i paní učitelky. A co
mě úplně dostalo! Nevím, zda to byla první nebo druhá třída, ale u dveří
do ní stáli poctivě celou dobu slavnostně oblečený chlapec a holčička jako
uvítací výbor. A také na chodbě v kroji nastrojená Terezka, která nabízela
vánoční sladkosti. Nesmím také zapomenout na školní dvůr, kde jsem si
z jarmarku odnesla domů svícen, který žáci školy vyrobili. Moc se mně tato
vánoční akce, která probíhá ve znamení blížícího se adventu, líbí a musím
se přiznat, že jsem vždycky tak trochu naměkko.
VV.
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Novoroční tradice jinak…
Zas tu máme Silvestr. Určitě každý z nás ví, že jak na
Nový rok, tak po celý rok.
Dáváme si pár předsevzetí, která se budeme snažit
co nejdéle dodržovat a poobědváme čočku, abychom
měli příští rok hodně peněz.
Jaké další, méně známé tradice ale najdeme v historii či za hranicemi naší země?
Na venkově chodily do všech chalup ženy „ometačky“, chudé stařeny, oděné v černé barvě a bílém šátku,
které za almužnu třikrát symbolicky ometly plotnu,
aby kamna dobře hořela.
Každá správná hospodyňka vynesla všechny koše,
čistě povlékla každou postel a prádlo včas vyprala a vyžehlila, aby jí na Nový rok žádné neviselo. To by totiž v
příštím roce někdo blízký zemřel.
Nesměla v tento den ani zametat, aby štěstí nevymetla, ani jinak uklízet, aby se do roka neupracovala.
Co na Nový rok raději nejíst?
Drůbež – aby štěstí neuletělo, rybu – aby neuplavalo, zajíce – aby neuteklo.
Místo toho si už o půlnoci dejte pro štěstí ovar a v
poledne pak čočku (aby se peníze v domácnosti rozmnožily) a vepřové – prasátko v jakékoliv podobě totiž
vždy symbolizuje štěstí.
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Co vás může potkat na Silvestra nebo Nový rok
ve světě?
Bulharsko – Kukeri – průvody dřevěných masek,
které svým tancem a zvoněním vyhání zlé duchy a zajišťují dobrou sklizeň a zdraví
Equador - kdo chce příští rok cestovat, o půlnoci s
kufrem běhá kolem domu. Ostatní hází oknem na ulici
sklenice s vodou, aby rozbili vše špatné z uplynulého
roku
Japonsko - nový rok se pro štěstí vítá v nových šatech a nejlepší dárek jsou hrábě, abyste měli v novém
roce čím hrabat štěstí
JAR - v Johanessburgu údajně místní vyhazují z
oken starý nábytek a ledničky
Kuba - Kubánci vodou naplní všechno nádobí a o
půlnoci ji pak vylévají z oken
Nepál – v noci Nepálci pálí staré věci a oslavuje se
až ráno s východem slunce
Řecko – tady se na Nový rok hrají karty a stolní hry.
Vítěz bude v následujícím roce šťastný, kdo prohraje,
bude mít štěstí v lásce
Španělsko – přesně o půlnoci při každém ze 12 úderů zvonu Španělé sní jednu kuličku hroznového vína,
čímž si zajistí štěstí
web.
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Fotogalerie

Charleyova teta - derniera
Babiččiny Vánoce ve škole

Vítání občánků

Koledování Žižkovjánku ve skanzenu Strážnice 2017

Vánoční sbor školy 2017

Opravená
socha Sv. Jana
Nepomuckého
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