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Slovo starosty
Vážení občané, milí Žižkovjáci,
letošní nástup léta „zdá se mi
poněkud podivný“. Zimní počasí
vystřídalo v podstatě hned horko a
sucho. Když se nad tím zamýšlím,
tak musím dát za pravdu vědcům,
kteří upozorňují na změnu klimatu.
To je ovšem oblast, kterou nejsme na
obci schopni změnit, a proto dovolte,
abych shrnul několika málo slovy to,
co se u nás od ledna událo.
Letošní rok, co se investic a záměrů týká, je plánovaně velmi bohatý.
Nejprve bych poukázal na dokončení výsadby Biokoridoru na hranicích
s hrušeckým katastrem. Cílem tohoto díla je zabezpečit přírodní prvky
pro udržení zvěře v katastru, ale také
vytvoření větrolamu pro snížení větrné eroze, která se v dané lokalitě
bohatě objevuje, což je vidět zejména
v dnešních suchých dnech. Výsadbou to ovšem nekončí, nyní je ještě
nutné přírodě pomoci, aby se stromy
správně uchytily. Jak jsem psal, že
není v naších silách změnit klima na
planetě, tak nyní budu tvrdit, že těmito malými kroky můžeme postupnou změnu klimatu alespoň trochu
zpomalit. Výsadba stromů se dotkla
i intravilánu obce a bylo vysazeno
několik nových kusů. Jistě jste si při
procházkách všimli nových stromů
před hasičskou zbrojnicí, v ulici Na
Járku, na malém hřišti a za zastávkou na křižovatce. Za zastávkou
bylo nutné odstranit původní břízy
vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. V oblasti péče o veřejnou zeleň,
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kam tyto úkony patří, je také nutné
zmínit, že v obci byla odbornou firmou provedena kontrola a následně
prořez stromů. Cílem bylo stromy
ozdravit a zajistit bezpečnost.
V oblasti rozvoje obce je naplánováno několik investičních záležitostí.
V první řadě je to rekonstrukce elektroinstalace v základní škole. Tento
projekt bude realizován následující
dva roky, protože práce budou probíhat pouze přes hlavní prázdniny.
Samotný začátek I. etapy je otázkou
několika málo dnů, vždyť díky tomu
budou mít naše děti letos o týden
dřív prázdniny. Další významnou investicí, která je těsně před spuštěním
realizace, je přístavba a zastřešení
kulturního domu spojené s výměnou
oken a zateplením tohoto objektu. V
návaznosti na tuto akci bude vedle
kulturního domu vybudován nový
obecní úřad, tedy spíš kanceláře, neboť projekt počítá s využitím prostor
kulturního domu pro potřeby obecního úřadu, čímž dosáhneme nejenom energetických úspor, ale také
využitelnosti stávajícího majetku
obce. Další investicí, která aktuálně
probíhá, je oprava kanalizační stoky
v ulici Za Školou, čímž zabezpečíme možnost následného rozšíření
pro nové rodinné domy v této části.
V plánu je taktéž oprava chodníků
a to právě na několikrát zmiňované
ulici Břeclavská. Zde ještě neznáme
rozhodnutí poskytovatele dotace,
zda nám projekt podpoří nebo ne.
Předpokládám, že se snad do kon-

ce června dozvíme i tuto informaci,
abychom mohli případně zahájit realizaci. Mimo zmíněné projekty bych
ještě rád zmínil i pár drobných investic, které mají vliv na vzhled a chod
naší obce. Pro zlepšení vzhledu, ale
i podpory růstu trávníku a rostlin na
dvorku v mateřské školce, byl ihned
po zimních měsících nainstalován
automatický závlahový systém. Ve
spolupráci s farníky a jejich nejen
finanční podpory byl kompletně
opraven kříž v parku. Původní kříž
byl již v havarijním stavu, a proto po
dohodě s farním úřadem a farníky
byla provedena kompletní oprava tohoto historického prvku. Chtěl bych
poděkovat všem účastníkům, kteří
se na díle podíleli, jmenovitě zejména bývalému zastupiteli panu Milanu
Hromkovi, který byl osobou zabezpečující kompletní organizaci prací.
Pro zabezpečení strojního vybavení
obce a pro údržbu zeleně byl na začátku roku pořízen nový komunální
traktor, který nahradil tu naši 70-tku.
Byl zakoupen traktor, který přináší
pracovníkům zlepšení pracovních
podmínek, ale nejenom to. Starý
traktor má již 35 let a na některý druh
prací byl již nevyhovující. Z těch pomyslně nejmenších projektů bych rád
upozornil například projekt výměny
počítačů v knihovně, který je finančně podpořen z dotačních prostředků
ministerstva kultury. V letošním roce
jsme taktéž získali finanční podporu
z Jihomoravského kraje na vybavení
hasičů prostředky pro zabezpečení
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mimořádných událostí. Pro letošní
rok se podařilo získat částku 70 tis.
Kč. Jako poslední projekt, který je těsně před dokončením, bych chtěl upozornit na změnu webových stránek
obce. Původní stránky byly vytvořeny
před 10 lety a za tu dobu se hodně
věcí změnilo v oblasti techniky, a proto nazrál čas posunout je do vyhovujícího vzhledu dle aktuálních trendů.
Web naší obce je nyní dobře čitelný
nejen klasicky na počítačích, ale také
na hojně rozšířených tabletech a chytrých mobilních telefonech.
Milí občané, přeji vám, jako tradičně, hodně zdraví a štěstí, ale mimo
to také pěkné letní dny, krásnou dovolenou, abyste nabrali sílu do dalších
dní.
Mgr. Josef Osička, starosta obce

Pálení čarodějnic
30. dubna 2018 se zase po roce
konalo Pálení čarodějnic v Agrární.
Začalo přeletem na kolech nad Žižkovem za doprovodu kouzelných
písniček z rozhlasu a pěkného počasí, i když velmi větrného. Děti plnily
různé disciplíny na 12 stanovištích,
nejdelší fronta stála na skákání přes
gumu a hokejkovou dráhu. Po jejich
absolvování dostaly sladkou odměnu a špekáček na opékání. Kouzelný
lektvar nikdy nevypadá příliš vábně,
ale vždy děti vypijí kotlík, ve kterém
ho vaříme, do poslední kapky. Před
zapálením vatry byla nejoblíbenější
hra a to přetahování s lanem, děti ale
i dospělí soupeřili tak, že se zvedala
oblaka prachu. Po spálení čarodějnice a opečení špekáčků pokračovala
volná zábava, kterou zpestřilo u ohně

zpívání a hraní na kytary. Občerstvení bylo zajištěno stánkem z Lanžhota. Za odměny, sladkosti a špekáčky
pro děti velké díky sponzorům a
hlavně velké díky všem, co se podíle-

li na realizaci akce. Přišlo hodně dětí,
ale i jiných účastníků, což vytvořilo
krásnou atmosféru a kdo ji nezažil,
přijďte příště.
Mirka Kvitová

Vyprávění ze starých časů II.
Pokračujeme ve vyprávění paní Boženy Osičkové – Nejezchlebové, jak jej v roce 1964 ve spolupráci s tehdejším kronikářem Janem Moravčíkem zachytil pražský národopisec Karel Dvořák:
Taky nám tá stařenka vykládali,
jak se zakládal Žižkov, oni byli malá
děfčica a jejich otec se vyznali v téj tesařčině. No indá, jaký chalupy, nabilo
se to z hliny, dřevo si šel vyptat do lesa,
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na střechu slámu to už mu dali bratři
nebo už tá přízeň, nadělál si došků,
pokrýl a měl chalupu hotovú.
Taky vykládali, jak se to tu zakládalo, jak sem chodívali za tým otcem

– za tatíčkem, jak se říkalo – že mu
nosili ten oběd. Byli malá děfčica a
pamatovali ešče zaniklý vesnice, říkali
že Močidlany a Houžvany, a od tých
Houžvan vedla silnica k městu, že to
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tam mnělo být snáď město Prachov.
To po tým ostál enom dvůr Prechov.
Ná, jak se ty rody zakládaly, odkuď kdo přišél, to nám vykládali a jak
to bylo: dům měl dvaatřicet měřic a
to dědíl enom jeden a to ten nejstarší
syn. A fčíl třeba ešče po něm ich bylo
osum až deset, bývalo štrnáct, šesnáct
až osnáct dětí, ale nigdy fšecí neostáli, byly nemoce všelijaký, děti věčinů
umíraly na záškrty, na ty neštovice.
Tak ten nejstarší, dyž dostál dům,
tak třeba ešče nejmladšímu byly zedva,
zetři roky a fčíl dyž si dovédl nějakú tú
nevěstu, zkrátka tak moseli čekat, až tý
rodiče vybavili to poslední ditě. Enom
si stěžovali každá: „Já sem byla osnáct
roku za nevěstu a já patnáct“, ale žádná
ani nemukala, nikemu si nepostěžovala, enom mužovi, a ten dycky řekl:
„Trp, šak to věčně trvat nebude, potom
budeš hospodyňú zas ty“. A každá trpěla, a dyby snáď dřevo na ní byla tá
matka mužova štípala.
A jak to bylo s tým dělením, dům
se nesměl dělit, dyš nebyla svobodná zem, tak mosél vyplácat, tak ten
se mosél oženit bohatě, dyby si mněl
keho vzít, aby se nezadlužil, aby mohl
tých sourozenců všeckých vyplatit. A
to se vyplácelo podlí teho, kolik ich
bylo, takových dvěsta zlatých.
A co za to zbudovali: měli si tú
chalupu, slámu jim mosel dat ten dědic teho statku. A vzala si zas takovýho nejakýho – „z domu“ se říkalo – co
taky dostál ze dvěsta, ze třista zlatých,
kúpili si zedvě, zetři měřičky pola, nále
zas fšecí tý sourozenci chodili dělat k
temu na ten dům a ten jich mosél živit, dyby měl kolik dětí, tak každý měl
co dělat, aby tú početnú rodinu uživil.
Oni tam bývali jako mlatci, to chodili
mlátit, a to se ví, že už aj kopat.
Ná taky nám vykládali, jak to bylo
za roboty, jejich matka ešče chodili na
tú robotu. Zase tady pásali ovce, tak
ovčáci byli panští, bývalo jich tady patnáct, šestnáct a jejich matka pro tych
ovčáků vařili, to se jim taky počítalo
jako do roboty. No ten chleba jim pékli, ná nejakú tú polífku uvařili a ostatek
pomáhali tej správcovéj – indá se neříkalo správcová, indá se říkalo poklasná. Ná taky lidi, jak byli závistiví, tak
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jim to záviděIi, že majú takovú lehkú
robotu, tak chodili na nich žalovat. Každá druhá by se tam byla ráda dostala,
no ale tá poklasná si jich tak oblíbila, že
byli velice šikovná, ešče jí pomáhali v
kuchyni, no tak si jich tak držela už do
zrušení tej roboty, to už tam byli jako
za plat.
Tak jak to bývalo? Tá šlechta, jak
ty paničky, tak tý páni jezdívali na
koněch a na ty hony, a říkali temu, že
se hecuje. To si z lesa negde vyhnali
nějakého jelena a fčíl se fšecí, fšecka
tá vrchnost pustila na tych koněch za
tým jeleněm. A to ho přes pole‚ přes
vody, přes vesnice‚ nech to bylo kady
chtělo, to ho tak dlúho honili, až ten
jelen padl a až ho zkrátka – jak se říká
– uhecovali.

Ná taky jeden rok se stalo, jak toho
jelena hecovali, on už chudák nevěděl,
kam má vletět, tak vletěl ke stařence
Gardášovej. A jak indá bývaly ty komíny otevřítý, to byl zkrátka otevřítý komín a pod tým dúle bylo enom takový
– ohnisko se temu říkalo – na tym se
vařilo a ty hrnce enom se přistrkovaly
k temu ohňu – tak milý jeleň se vrazil
tam do teho komína. A stařenka tak se
polekali, mysleli, že je to čert, dyž uviděli jeleňa s rohama, zkrátka nevěděli,
co je to. A jak vletěl do komína, tak se
celý učérnil, no fčíl už nějaký ten podkoní za něma utěkal, za tým jeleněm
zkrátka a štvali to aj ze psama. Tak povídá – neuměl česky – jelen, jelen a oni
povidajú: ne jelen, čert je to, čert!
(pokračování příště)
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26. Country bál
„Není krásnějších pohádek než
ty, které píše život sám,“ řekl kdysi
Hans Christian Andersen.
Ano i náš bál byl jak z pohádky,
teda obrazně řečeno. Chřipkové období zasáhlo celou naši rodinu. Už
jsme byli i rozhodnuti bál zrušit. Já
jediná jsem nemoci odolávala. Přes
všechny tyto překážky jsem pořád
věřila, že to nezruším. Ohlásili se
nám hosté z dalekých měst na rezervaci stolů a my jsme na ně neměli
kontakt, tak by nebylo fér, aby projezdili zbytečně cestu i peníze.
Zahájila jsem bál souborem
Country Baby Zelené Eso s tanečkem Vilém peče housky.
Bylo veliké štěstí, že byly děti
zdravé, což mě překvapilo, neboť
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každým rokem jsem to musela řešit
změnou choreografií. Chválím je,
tančily s velkým nasazením, sklidily
obrovský aplaus a s tímto tanečkem
jdeme letos do Střelic u Brna do soutěže.
Soutěž o královnu bálu jsem pozměnila. Tím, aby si tu korunku zasloužila, tak dvě adeptky prošly menší
soutěží a vyhrála to Grétka Koníčková, které tímto i dnes gratuluji.
Zábava pokračovala a o to se
zasloužila Taneční škola N.C.O.D
- Břeclav s vystoupením Policejní
akademie. No byla to prostě bomba,
úžasně dobře zpracovaná choreografie a tanec s komickým nádechem,
děkuji všem, byly jste skvělí. Ani
jsme si nevšimli a bylo ráno a ne-

chtělo se nám domů, páč nad ránem
v nejlepší náladě musíme končit.
Všechno má svůj konec, všechno
má svůj čas a to jsme si naposledy
zazpívali.
Děkuji všem skalním a věrným
Žižkovjákům, přátelům z Pavlovic,
Hustopečí, z Popradu, Brna, Bratislavy. Děkuji všem za přízeň, vypnuli
jste televizory a přijeli jste se s námi
bavit a veliká vděčnost těm, kteří
nám přispěli do tomboly.
Ano, život píše pohádky sám.
Těším se na Vás za rok
Veverková Danka
(tento článek nedopatřením vypadl z minulého čísla, tímto se omlouváme a zveřejňujeme nyní, redakce)
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Dětský Večerníčkův ples
Radost v dětských očích se nedá
s ničím srovnávat, je to krásné čisté,
upřímné.
Letos po roční pause jsme se o to
pokusili, bylo mně líto, že by tak doposud hezká akce měla zaniknout,
tak jsem se rozhodla najít spřízněnou
duši a dílo se podařilo, dali jsme hlavy do kopy a dětský sen pod názvem
Večerníčkův ples byl na světě. Lenka
a já, dva broučci, jsme za pomoci dětí
a pár hodných maminek, vyzdobily
sál. Nesmírně moc dárků jsme dostali
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od manželů Kvitových, také přispěla
Farma RV Moravský Žižkov a výborné koláče a trubičky jsme dostali od p.
Olgy Babičové z Velkých Bílovic. Dokoupili jsme sladkosti a nadělali 195
balíčků, aby ani jedno dítě neodešlo
zklamané, každý dostal nejméně 2 balíčky. Naším krédem bylo „VŠICHNI
VYHRÁVAJI“. Masek bylo nespočetně, každé dítě bylo spokojené. Soutěžili jsme, tancovali, skotačili, prostě
jak to na plesech bývá. V programu
vystoupili skupina N. C. O. D. Mor.

Žižkov a naše nejmladší skupina Baby
country Zelené Eso. Myslím, že bylo
na co se dívat, dětský úsměv a radost,
byla naší odměnou.
A aby se vše mohlo uskutečnit,
děkujeme obecnímu úřadu, vedení
školy, p. Vašíčkové za ušití našich
kostýmů broučků, maminkám, které
si udělaly chvilku čas a přišly pomoct
a hlavně všem, kteří přišli strávit s
dětmi hezké nedělní odpoledne,
Těšíme se příští rok a děkujeme
za přízeň.
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Celostátní soutěž country tanců Střelice
28. ročník do 18 let
Po vystoupení na Dětském plese
a na Country bále jsme měli velký
úspěch a tam jsem se rozhodla, že jedeme do soutěže. Začali jsme poctivě
cvičit. I když se nám překážky stavěly
do cesty, neustoupila jsem. Každou
hodinu jsme si říkali, zabojujeme a
trofej doneseme. Nemoc se střídala u
všech dětí i u mě.
Týden před soutěží jsme chtěli
vystupovat na Besedě s důchodci,
ale bohužel mi onemocněly čtyři
děti. Byl to pro mě nervní týden,
protože jsme měli všechno zaplaceno. Pak jsem si řekla: „ Ať se děje
vůle Boží“.
A hurá, jedeme v celé sestavě i
odvoz se mi podařil vyřešit, tím moc
děkuji panu Luboši Haláškovi panu

Miroslavu Veverkovi, obětavé mamince paní Petře Čuprové, kteří mi
s dětmi pomáhali.
Všechno bylo v pohodě, až když
jsem viděla kulturák, věděla jsem,
že je problém. Porota seděla směrem u podia a my jsme byli zvyklí
tancovat směrem od podia k lidem.
Nyní jsme museli tančit k porotě
a to děti rozhodilo, byly zmatené.
Riskla jsem vše, ať to je jak je, vlítla
jsem za nimi a postavila je do čtverylky na písničku od Nadi Urbánkové „ Vilém peče housky“.
Hurá, zvládli jsme to, jen počkat
na verdikt, ale už nám bylo vše jedno, měli jsme to za sebou, nedaleko
bylo dětské hřiště, tak jsme si i pohráli.

Mateřská škola
Sluníčko

ve školce a řekli nám, co se nového
naučili. Motýlci jeli do břeclavského
kina na divadelní představení „Čert a
Káča“, které sehráli pražští herci Eva
Hrušková a Jan Přeučil. Moc se nám
to líbilo a také cesta linkovým autobusem byla pro děti zážitkem a pro některé i novou zkušeností. V rámci rozvoje čtenářské pregramotnosti jsme
se staršími dětmi navštívili místní
knihovnu. Děkujeme p. řediteli Sovovi za umožnění nahlédnout do těchto
prostor a seznámit děti s možností
zapůjčení knih. Ve spolupráci s Pedagogickou psychologickou poradnou

Na jaře jsme s dětmi využili teplých slunečních dnů k pobytu na zahradě mateřské školy. Děti jsou tam
rády a rády tam pobývají i naše želvičky, které mají od loňského roku novou
ohrádku. Zážitků měly děti v tomto
období mnoho. V květnu se k nám na
chvíli vrátili žáci 1. třídy základní školy, aby pozvali naše předškoláky k zápisu. Zavzpomínali si na roky prožité
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Večer, při vyhlášení soutěže, když
zaznělo: „ Třetí místo získává skupina Zelené Eso,“ dětem se rozzářila
očka, radost i slzičky se nám jevily ve
tváři. Huráááá, dokázali jsme to. Veliký pohár a uznání, 3. místo v celostátní soutěži si děti zasloužily. Jsem
na ně hrdá a již se chystáme do další
soutěže, jen čas ukáže kolik, se nás
sejde na začátku školního roku. Tímto děkuji všem rodičům za podporu
i vedení školy, že nám umožňuji nacvičovat, paní Osičkové za hlídání i
nedružinových dětí.
Tanec je naše radost
Danka Veverková

v Břeclavi proběhlo v mateřské škole
vyšetření školní zralosti u dětí, jejichž
rodiče projevili zájem. Od letošního
roku měli rodiče možnost zažádat o
odklad školní docházky přímo v MŠ a
nemuseli s dítětem na další vyšetření
do poradny. Na obecním úřadu jsme
přivítali do naší obce jedno miminko
a některé děti vystoupily na Besedě
pro důchodce v místním kulturním
domě. Poděkování za přípravu dětí
patří p. učitelkám i jejich asistentkám.
9. května proběhlo v mateřské škole
další, v pořadí již třetí odborně zaměřené tematické setkávání s rodiči,
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tentokrát na téma „Zdravé stravování dětí předškolního věku“. Součástí
přednášky byla ochutnávka pomazánek, které připravily p. kuchařky.
Tímto posledním setkáním jsme splnili podmínku k čerpání dotací z Evropské unie v rámci Šablon pro MŠ.
Do školky přijela divadélka s pohádkami O Smolíčkovi, O Koblížkovi a O
třech prasátkách. Letošní výlet do H
parku v Břeclavi nám pokazilo počasí.
Po nějaké době začalo pršet, a protože
déšť sílil, museli jsme se vrátit k obědu
o něco dříve, než bylo plánováno. Ale
i tak si děti v lanovém centru užily. Ke
Dni matek jsme maminky pozvali do
školky na hrací odpoledne a ke Dni
otců zase tatínky na zahradu MŠ. A
když měly svůj svátek děti, připravily
pro ně p. učitelky tematicky zaměřený pirátský týden, kdy děti vyráběly
pirátské čepice, vlajky, lodě, četly si
zajímavosti o pirátských výpravách,
plnily různé úkoly zaměřené na toto
téma. Vše vyvrcholilo pirátskou výpravou za pokladem. Děti přišly do
školky oblečené za piráty, námořníky, mořské víly apod. a vydaly se na
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cestu. Motýlci podle tajných indicií
a Berušky podle fáborků. Podařilo
se a ukrytý poklad byl objeven, ale
hlavním pokladem byl prožitek dětí,
které si to náležitě užily. U pirátského
ohně jsme si pochutnali na párečcích,
zašli na zmrzlinu do místní restaurace a oslavy Dne dětí jsme zakončili
bublinkováním na zahradě. V závěru školního roku jsme se rozloučili s
předškoláky, které od září čekají nové
povinnosti. Přejeme jim, ať se daří a ať
se jim ve škole líbí.
Školní rok se nachýlil ke konci, v
průběhu prázdnin nás čeká zřízení

sociálního zázemí pro naše zaměstnance a instalace konvektomatu do
školní kuchyně. Mateřská škola bude
přichystána na nové děti, rodiče a další zážitky. Děkuji všem za spolupráci,
ochotu k řešení problémů a vzniklých
situací, p. starostovi za vstřícnost, p.
řediteli za spolupráci a přeji všem p.
učitelkám, asistentkám, kuchařkám
a p. školnici, aby si přes prázdniny
odpočinuly a načerpaly nové síly do
nového školního roku. Vám, Vážení
spoluobčané, přeji krásné léto plné
krásných zážitků
Veselá Zdeňka, ředitelka MŠ
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Zprávy ze školy
V dubnu nám skončilo třetí
čtvrtletí školního roku 2017/2018.
Jak probíhal duben na škole? Jaro
nám přeskočilo snad rovnou do léta.
Nicméně, pestrá nabídka tohoto
měsíce opět nezklamala. Deváťáci
zvládli své první zkoušky z dospělosti dobře a dostali se všichni na školy, které si vybrali. Věříme, že se jim
bude dařit a zastaví se za námi, aby
nám sdělili, jak se jim vede. Tento
měsíc u nás proběhlo mezinárodní
testování žáků 9. ročníku s názvem
PISA 2018. Jak jsme dopadli ještě
nevíme, ale snad jsme udrželi solidní
výkon, který jsme podali v minulých
šetřeních. Pravdou je, že také záleží
na složení třídy. Necháme se tedy
překvapit. Tradiční recitační soutěž,
klání ve vybíjené a rozhlasové vysílání také nesměly chybět. V rámci třídních schůzek jsme pozvali Mgr. A.
Vašákovou ze společnosti Edupraxe,
která rodičům přiblížila problematiku žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Přednáška se setkala s
velkým zájmem. Již nyní připravujeme na říjen besedu na téma Práce s
prvňáčkem, kde opět přislíbila účast
paní Vašáková. Důležitým dnem pro
chod školy je i zápis žáků do 1. ročníku. Letos se nesl v duchu pohádky O
Smolíčkovi. Z celkového počtu dětí,
které se dostavily, bylo přijato čtrnáct, šest podalo žádost o odklad. Již
se těšíme na září, kdy zasednou noví
kamarádi do školních lavic a rozšíří
tak naše řady. Školní sběr nezklamal
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a stále se tak držíme na prvním místě v počtu nasbíraných kilogramů v
rámci soutěže Třídíme s Hantaláčkem. Snad vše dobře dopadne a my
opět dosáhneme nejlepšího umístění. Žáci sedmého a osmého ročníku
navštívili Stavební veletrh Brno. Tato
akce byla pořádána SOŠ Hustopeče,
se kterou máme dobrou spolupráci
a již jednou jsme vyjeli na akci jimi
pořádanou. Nevyhýbáme se také
problémům dnešní doby, do kterých
musíme zařadit i drogy. Na toto téma
byla pro naše nejstarší zajištěna beseda s pracovníkem centra Podané
ruce v Břeclavi. I když se nám celkem
tato problematika na škole vyhýbá,
nebudeme tak naivní, abychom si
mysleli, že žáci s těmito látkami nepřijdou do styku. Proto také pořádáme přednášky tohoto typu. Pokračuje pořádání akcí s názvem Třída
pro třídu. Tento měsíc to byla třída
sedmá a osmá, které vyjely do Brna
za návštěvou Laser game centra. Určitě zajímavé zpestření, které hlavně využíváme ke stmelení kolektivu
žáků. Ti menší byli hravou formou
proškoleni z dopravní výchovy a na
vlastní kůži si zkusili využít v praxi
poznatky o bezpečnosti v různých
dopravních situacích.
Květen byl na prvním stupni
„poznamenán“ velkou přípravou na
školu v přírodě, která letos připadla
prvnímu stupni. Není vůbec jednoduché vše skloubit, připravit, naplánovat, zajistit vhodné prostředí, pro-

stě je to spoustu práce,
ale výsledek zatím vždy
stál za to. Kdybych měl hodnotit
akce tohoto měsíce, asi bych chtěl
vyzvednout tu, která byla po dlouhé
době jakousi vzpomínkou na doby
minulé. My starší si vzpomínáme,
jak populární býval přechod Pálavy.
Ne vše, co bylo, bylo špatné. Zrovna
tato tradice mi chyběla zejména u
dětí, jelikož tělesná zdatnost mladé
generace není zrovna nejlepší. Vše
je samozřejmě poznamenáno dobou,
počítači, mobilními telefony atd.
Všichni víme, o čem zde mluvím.
A proto jsem byl moc rád, když za
mnou naši učitelé přišli s myšlenkou
uspořádat akci s názvem Přechod
Pálavy. Vše vyšlo, počasí nám přálo
a děti si mohly zkusit „ pochoďák“.
Další akce byly tradiční a velmi prospěšné. Například Den proti rakovině, kde bych chtěl opět poděkovat jak
dobrovolníkům z řad žáků, tak vám,
kteří jste přispěli nemalou částkou
na dobrou věc. Školní sběr byl poznamenán špatným počasím, které
si s námi doslova hrálo, chvilku průtrž mračen, pak sluníčko. Vše se ale
zvládlo a opět přibyla na účet školy
částka, která přispěje dětem například k financování vstupného na některé akce, úhradu cen atd. Bioskop
Brno je akcí, které se účastníme již
několik let, a u dětí sklízí vždy velký ohlas. Naši nejmenší si zkusili,
jaké to je být účastníkem silničního
provozu. Škola si pro ně připravila
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dopravní soutěž, do které se zapojili žáci 1. - 3. r. Ti starší již podobnou akci absolvovali. Je to důležité,
jelikož všichni vidíme, jak se změnil provoz v naší obci. Završením
letošního nového projektu školy –
Židé a jejich tradice, byla návštěva
filmového představení N. Winton,
Síla lidskosti, které žáci zhlédli ve
Velkých Bílovicích. Poté následovala neméně zajímavá beseda s tvůrci
a pamětníky. Na atletických přeborech regionu Podluží jsme letos získali celkem 17 medailí, což je podle
mě krásný úspěch na tak malou školu. Všechny děti se snažily, a tak se
patří poděkovat těm, kteří se na této
akci podíleli.
Červen byl ve znamení školy
v přírodě, výletů, písemek, testů,
zkoušení. Co víc říct, klasický červen. Škola v přírodě se všem líbila,
a to je moc dobře. Děti prožily krásných 5 dní v nádherné přírodě, v
lesích, které tak postrádáme u nás
v Moravském Žižkově. Také si některé zkusily být poprvé sami, bez
rodičů. Potěšilo mě, jak zejména ti
nejmladší vše zvládly bez slziček.
Program měli opravdu pestrý, nabitý zajímavými akcemi, takže nikdo
se nemohl nudit. Jistě, chybičky by
se nějaké určitě našly, ale opravdu jen nepatrné. Velké poděkování patří všem, kteří se zasloužili o
tak krásnou akci, která již na naší
škole je vlastně tradicí. Ne všechny
školy dnes pořádají takové vícedenní akce. Je to náročné, finančně
i psychicky a zodpovědnost opravdu veliká. O to víc si vážím, že do
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toho pokaždé jdeme a že i vy, rodiče, máte k naší škole důvěru a těch,
kteří zůstávají ve škole, je opravdu
málo. Vyšší stupeň jel letos na jednodenní akce, které ale byly vždy
spojeny s nějakým výchovným aspektem. Navštívili například Brno
a výstavu ke 100. výročí založení
republiky a dále například jeli do
Landeku, kde je hornické muzeum.
V červnu nás také navštívili bývalí absolventi, aby se podívali a zavzpomínali na svá školní léta. Jsem
moc rád, že se jim u nás líbilo a vidí,
jak se snažíme školu neustále zvelebovat, modernizovat, ale přitom jí
necháváme to kouzlo obecní školy
ze třicátých let.
Z důvodu opravy elektroinstalace školy jsme školní rok ukončili
o týden dříve, tedy již 22. 6. 2018.
Ještě před tím jsme se rozloučili s
našimi nejstaršími na slavnostním

pasování deváťáků, které proběhlo
ve čtvrtek 21.6. Hosté měli možnost
zhlédnout zajímavou prezentaci o
kostele v Moravském Žižkově, dále
prezentaci vycházejících žáků. Vše
si deváťáci připravili sami a dokázali, že umí již samostatně vytvořit
zajímavý dokument. Vždy nás to
všechny dojme, ale takový je již život. Jde dál, nestojí na místě. Závěrečné slavnostní ukončení školního
roku 2017/2018 před budovou školy pak završilo školní rok, který byl
náročný, ale díky obětavosti a práce
všech pracovníků školy, obecního
úřadu, mateřské školy, vás rodičů,
příspěvků sponzorů se podařilo
opět úspěšně projít všemi nástrahami. Děkuji všem! A těším se na nový
školní rok, rok oslav stoletého výročí naší republiky.
Mgr. Miloslav Sova, řš
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Jubilejní 10. školní olympiáda
V pátek 1. června jsme připravili
na Den dětí pro žáky druhého stupně školní olympiádu s těmito šesti
netradičními disciplínami: hod oštěpem, rychlý běh s názvem Piškvorky, hod freesbee na vzdálenost, kop
míčem na přesnost na fotbalovou
branku, běh s pinpongovým míčkem na lžíci přes překážkovou dráhu
a odhod míčků na přesnost do koše.
Přivítat jsme mohli také děti a jejich
asistentky z dětského rehabilitačního stacionáře Vlaštovka. Dětem se
věnovali naši senátoři a společně plnili jednotlivé disciplíny, které byly
bodově ohodnoceny. Pro všechny
zúčastněné byla na konci připravena
sladká odměna.

Vybíráme některé anonymní reakce od žáků a žákyň.
Den dětí se mi líbil. Nejlepší disciplína byl hod oštěpem a piškvorky.
Děti ze stacionáře Vlaštovka byly hodné, takže se s nimi dobře soutěžilo.
Hry a disciplíny byly zábavné, měli
jsme i prostor na vlastní aktivity jako
např. fotbal. Dětský den se mi líbil.
Na Dni dětí se mi nejvíc líbil hod
oštěpem a sladká odměna. Na chvíli
jsme si také vyzkoušeli práci s dětmi
ze stacionáře Vlaštovka.
Zábavný den, skvělé prostředí,
super lidé.
Líbilo se mi, že jsme nebyli v určených skupinách, celkově se mi to
líbilo.

Také připojujeme reakci a poděkování ze stacionáře Vlaštovka
Dobrý den pane řediteli,
chtěla bych vám poděkovat za
páteční akci. Děti přijely velmi nadšené, protože sportování s deváťáky
pro ně bylo velký zážitek. Naše pracovnice velmi oceňovaly vaše žáky,
jak bez jakýchkoliv problémů přijali
do svých týmů naše děti a pomáhali jim sportovat, tak aby to zvládly a
přitom vládla velmi příjemná atmosféra.
Ještě jednou děkujeme za velmi
příjemné dopoledne, děkujeme paní
učitelce Sovové za velmi dobrou organizaci a pozvání a velké díky si určitě zaslouží všichni zúčastnění.

Exkurze na Pálavu
Dne 10. 5. 2018 jsme se vydali
na exkurzi na Pálavu. Cestou z Moravského Žižkova bylo v autobuse
hodně veselo, všichni byli odpočatí a připraveni na ne úplně snadný
úkol – přechod Pálavy z Pavlova do
Klentnice.
První zastávka byla u pomníku
v Nových Mlýnech, který připomíná tragický osud dětí z Rakvic, které
se návratu z výletu nedočkaly. Jejich
památku jsme uctili kyticí květin.
Pak jsme šli na břeh novomlýnské
nádrže, vody tady je opravdu hodně, kam až oko dohlédlo. V Pavlově
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jsme si prohlídli půvabnou náves s
pěkně udržovanými domky se znaky
vesnického baroka a pak vzhůru do
kopců. Jako první dobyli Dívčí hrad
ti nejrychlejší včele s panem učitelem, ostatní včetně paní učitelek dorazili, když už jsme svačili a kochali

se krásným výhledem. U nejvyššího
vrcholu – u Děvína, který opět obsadili ti nejrychlejší, byla delší přestávka, po ní následoval sestup do
Klentnice. Cesta byla kamenitá, ale
pro nás žádná překážka, občas jsme
zakopli, ale došli jsme bez úrazu.

Z Klentnice nás odvezl autobus
do Mikulova. Prohlídka zámeckého
parku byla opravdu pěkná. Občerstvení a hlavně dobrá zmrzlina náš
výlet příjemně zakončily.
J. Očenášková, 8. r.

Český den proti rakovině 2018
Dne 16. 5. 2018 se konal 22. ročník sbírky Český den
proti rakovině, která se koná pravidelně více než 10 let.
Tuto sbírku každoročně pořádá Liga proti rakovině se sídlem v Praze. V letošním roce byla zaměřena na rakovinu
tlustého střeva a konečníku. Tlusté střevo je důležitou součástí trávicí soustavy, kde se ukládá přebytečný materiál.
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Příčiny vzniku karcinomu jsou např.: polypy, věk, dědičné vlivy, chronická zánětlivá onemocnění střeva, špatné stravovací návyky, nadbytečný příjem tuků, kouření,..
Prevence proti rakovině tlustého střeva: pravidelné
kontroly, vyvážená strava, tělesné cvičení,..
Příznaky a projevy rakoviny tlustého střeva: krev ve
stolici, zvracení, průjem, zácpa, bolestivé křeče, neplánovaný úbytek na váze, anémie,..
Na prvním místě je velmi důležitá přesná a včasná

diagnóza a je podstatné rozeznat polyp nebo nádor. Navštivte tedy lékaře v rámci preventivních prohlídek.
V Moravském Žižkově sbírku uspořádali žáci 7., 8., a 9.
ročníku. Každý mohl přispět libovolnou částkou, nejméně
však 20 Kč, za kterou dostal kytičku měsíčku lékařského.
Vybrala se částka ve výši 16 704 Kč. V Jihomoravském kraji
se prodalo 109 000 kytiček, v okrese Břeclav 7 050 kytiček.
Děkujeme Vám za každou přispěnou částku!
Veronika Krejčí, IX. třída

Proslov 9. ročníku
Vážený pane řediteli, učitelé, hosté a spolužáci,
sešli jsme se zde, abychom se společně rozloučili s důležitou kapitolou
našich životů. Za devět let jsme nasbírali mnoho vědomostí, zážitků,
společných chvil, našli si spoustu
kamarádů, poprvé se zamilovali, ale
také způsobili spoustu problémů.
Do první třídy jsme přišli natěšení a plní očekávání. Vytvořit kolektiv
pro nás nebyl žádný problém, kamarádili jsme se už od školky. První
třídou nás provázela paní učitelka
Mgr. Jana Bistrá, která nás naučila
nejdůležitější dovednosti do dalších
školních let – číst, psát, počítat,.. Následující tři roky nás učila Mgr. Pavla
Úlehlová, která ty poznatky prohloubila a rozšířila. V 5. třídě jsme
za třídní učitelku znovu dostali Mgr.
Janu Bistrou, užili jsme si s ní spoustu legrace a věříme, že i ona s námi..
např. chytání loupežníků nebo rybičková kancelář. Už od 6. třídy je naší
třídní učitelkou Ing. Marie Kosová.
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Jako třída jsme navštívili různá muzea, divadelní představení, exkurze,
zajímavá místa a společně si užili
třídní výlety, ať už jednodenní nebo
vícedenní.. např. do Liberce, na Helfštýn, do Jeseníků nebo do Ostravy.
Všichni víme, že celých devět let
nelze jen tak ovázat mašličkou a tvrdit, že všechno, co jsme zažili, bylo
jen úžasné. Občas jsme se nepohodli, nadávali si a byli jsme na sebe naštvaní. I učitelé nám mohou dát za
pravdu, že jsme občas byli příšerní,
zlobili jsme a byli drzí, ale také milí,
hodní, vstřícní. Ona si ta puberta s
námi dělala, co chtěla, někdy byla
neoblomná a vytrvalá, ale i to jsme
zvládli.
S velkou dávkou nejistoty jsme
čekali na přijímací zkoušky, které
jsme nakonec zvládli docela dobře a
všichni se dostali na vybrané školy,
nejsme přece žádná béčka.
A už je tu konec, závěr naší devítileté školní povinnosti. Starší spolužáci občas tvrdí, že to na základce

bylo stejně nejlepší. Za pár let to asi
budeme tvrdit taky. Ale i v příštích
letech nás něco pěkného určitě čeká
- úspěchy ve studiu, nová přátelství,..
Těším se, až se sejdeme jako důchodci. Budeme vzpomínat na naše
hlášky, hlouposti, co jsme udělali
a budeme se chlubit, kdo má nejšikovnější vnouče nebo kdo má nejvíc
zubů.
Chtěli bychom popřát panu řediteli, aby byl stále tak veselý a vtipný,
jako doposud, i přes jeho náročné
povolání. Paní učitelce Kosové děkujeme za to, že se nás v 6. třídě ujala, a
i přes všechny naše výtržnosti s námi
vytrvala až do teď. Dále chceme poděkovat všem učitelům, kteří s námi
měli pevné nervy, snažili se nás něco
naučit i přesto, že jsme občas nechtěli a odporovali do poslední chvíle.
Na závěr chceme popřát všem žákům školy, ať se jim daří a ať stejně
jako my překonají toto náročné období.
Krásné prázdniny!
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Žižkovský zpravodaj

Hledám ke koupi RD nebo chalupu
v této lokalitě. Menší zahrádku či sklípek uvítám. Tel:605982553
Ihned koupím byt v této lokalitě, i k rekonstrukci. RK nevolat.
Tel:604590583
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Žižkovský zpravodaj

Fotogalerie

Piráti z mateřské školy

Zelené eso

Volejbalový turnaj 2018

Škola v přírodě Svratouch 2018
Čarodějnice 2018

Biokoridor

Kříž v parku před a po opravě
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