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Slovo starosty
Vážení občané,
v době psaní těchto řádků všichni řešíme společnou
věc. Zasáhla nás pandemie koronaviru a do naší republiky vstoupila nová nemoc pod názvem COVID-19.
Všechny zpravodajské kanály v podstatě neřeší nic jiného, vláda a instituce na nás chrlí nové a nové nařízení.
Snažíme se společně bojovat proti neviditelnému nepříteli, který byť malý, je velice silný. Na tomto místě bych
chtěl v této souvislosti poděkovat úplně všem lidem, kteří se do pomyslného boje vydávají v prvních řadách. Jsou
to zdravotníci, hasiči, policisté, celníci a vojáci. Dále ti,
co se snaží zabezpečit chod provozu a zejména zásobování. Zde je potřeba jmenovat prodavačky, pracovníky
na poštovních přepážkách. V neposlední řadě se musím
s díky obrátit na všechny, kteří se zapojili do zabezpečení
nedostatku ochranných pomůcek. U nás jsou to děvčata
od šicích strojů. Nezlobte se, že nebudu jmenovat konkrétně, ale já bych určitě na někoho zapomněl a to by mě
velice mrzelo. Vám všem patří obrovský dík.

Odbočím od závažného tématu i k pozitivní zprávě.
Jistě jste zaregistrovali, že se v obci rozběhla další etapa oprav chodníků. Práce byly zahájeny v ulici Benátky
a U Bytovek. Následovat bude chodník od autobusové
zastávky na křižovatce do Chalúpek. Zatím práce probíhají dle harmonogramu a snad nás nezpomalí virová
epidemie.
Nedokážu se od probíhajících událostí úplně odprostit. Prosím vás tedy na tomto místě, přistupme k nařízením vydaných vládou zodpovědně a přidejme tím svůj
podíl v boji proti epidemii. Dnešní doba zásadně mění
život nejenom v naší obci, ale v celé České republice.
Není to zrovna jednoduché období, všem ztěžuje život.
Pokud to bude v naších silách, jsme připraveni poskytnout Vám pomoc. Jsem přesvědčený, že se vrátí doba,
kdy se v klidu potkáme na ulici bez roušky a zavzpomínáme na tuto dobu jako na horší etapu našeho života.
Přeji všem pevné zdraví a sílu do dalších let.
Mgr. Josef Osička, starosta obce

Revitalizace sklepního areálu Agrární
Milí spoluobčané,
i když má rada obce v souvislosti s opatřeními proti nekontrolovatelnému šíření nemoci COVID-19
v současnosti jiné starosti a priority,
dovolte mi, abych vás stručně seznámil s dlouho připravovaným projektem
revitalizace sklepního areálu Agrární.
Návrhem vytvořit
a rc h it e kt on i c k o u
studii jsme se nakonec rozhodli pověřit odborníka, a to
konkrétně Ing. arch.
Roberta
Sedláka
z architektonického
studia Mezidomy,
který mj. spolupracuje s Nadací Partnerství, a s řešením
veřejných prostranství včetně areálů
vinařských sklepů
má dlouholeté zkušenosti.
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Hlavním cílem revitalizace areálu Agrární je toto veřejné prostranství upravit tak, aby zde bylo
možné pořádání kulturních akcí
pořádaných obcí nebo spolky,
a aby se stalo také klidovou zónou

umožňující setkávání vinařů i dalších občanů obce. Architekt Sedlák byl proto pověřen navrhnout
řešení několika problémů, které
v souvislosti s tímto záměrem vyvstávají.

Jedna z pracovních verzí návrhu architektonického řešení
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Jedná se zejména o vytvoření
koncepce celkového architektonického řešení areálu, vybudování
jeviště pro účinkující, vybudování
hlediště, případně místa pro postavení velkokapacitních stanů pro
návštěvníky při nepřízni počasí.
Dále pak vybudování sociálních
zařízení pro návštěvníky, zajištění parkovacích míst, odclonění
přilehlého sběrného dvora, vybudovaní zpevněných komunikací
a veřejného osvětlení a zajištění
opatření pro omezení případného
hluku vzhledem k přilehlým obytným domům.
Už první návrh studie, který
rada obdržela, nás mile překvapil
navrženým řešením a postupným
připomínkováním pak návrh dospěl do stadia, ve kterém byl dne
28. února 2020 prezentován na
veřejném zasedání zastupitelstva
obce.
Představený návrh vychází
z požadavku zajistit více prostoru
pro veřejnost a přináší ideu scelení
veřejného prostranství a jeho parkovou úpravu. V této souvislosti
proto Ing. arch. Sedlák navrhuje
zrušení stávajících zahrádek a obnovu původní cesty, která spolu se
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stromořadím dotvoří dnes chybějící třetí hranu parku. Cílem je i maximální snaha omezit vliv hluku
z akcí na bydlení, konkrétně posílením zelené clony stromů, keřů.
Ústředním bodem areálu by
bylo podium ve formě „vinného
sudu“ s přilehlou zpevněnou plochou s mobilním lavicemi a prostorem pro případné postavení
stanů. Na veřejném projednání se
tento návrh setkal s velmi kladným
ohlasem, kladně byla hodnocena
zejména estetika, předpokládaná
akustika, a to že hudební vystoupení by bylo orientované směrem ke
sklepům, a tak hlukově odcloněné
od obytné zástavby.
Na veřejném projednání vzbudil diskuzi zejména záměr architekta zbudovat v areálu jen zhutněnou štěrkovou cestu s cílem
zachování charakteru lokality.
Tento návrh byl po diskuzi zamítnut a dále se budou rozvíjet jiné
varianty - ideálně žulová kostka,
která je ovšem značně nákladná,
případně pak asfalt nebo betonová
dlažba. Nový povrch komunikace
bude řešen pokud možno tak, aby
byl níž, než jsou vstupy do sklepů.
Rovněž odvodnění komunikace je

uvažováno směrem od sklepů do
středu plochy.
Veřejné WC je navrhováno
buď jako samostatná stavba, která
bude nenápadná a architektonicky začleněná do celého areálu, do
úvahy přichází také varianta úpravy nějakého stávajícího sklepa. Veřejné osvětlení je navrženo jak po
obvodu areálu, tak i uvnitř parku.
Rozmístění, druh a počet svítidel
bude řešen v souladu s normovými požadavky v dalším stupni projektu. V projektu se budou muset
řešit také vodní poměry, patrně
formou drenáží nebo vsakovacích
pásů napojených na příkop a propustek pod komunikací u sběrného dvora.
Tolik prozatím stručné představení projektu, finální podoba,
časový harmonogram a postup
realizace bude samozřejmě ještě
prodiskutován s majiteli místních
sklepů, nájemci stávajících zahrádek i s ostatními obyvateli naší
obce. Pokud tedy máte k projektu
nějaké návrhy nebo připomínky,
neváhejte se na vedení obce kdykoliv obrátit.
Mgr. Jaroslav Čech
místostarosta obce
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Vítáme tě děťátko, vítáme tě mezi sebe.....
V neděli 1. března 2020 proběhl slavnostní obřad
vítání novorozených občánků. O svou radost z narození děťátka se přišli do sálu kulturního domu podělit rodiče Rozárky, Stely, Mikuláše, Martínka, Lily
a Martínka. Tři děvčátka a tři chlapečky slavnostně
uvedl do života obce pan starosta Mgr. Josef Osička.
Krásným pásmem písniček a básniček přivítaly naše
nejmenší také děti z mateřské školy a Žižkovjánku za
doprovodu cimbálové muziky.
Rodiče spolu s kmotry novorozených občánků se
v upomínku podepsali do pamětní knihy. Každé z vítaných dětí obdrželo Pamětní list a dárečky, které jim
budou tento den připomínat.
Našim malým občánkům přejeme prožití krásného
bezstarostného dětství, k tomu pevné zdraví a štěstí.
H. Haluzová
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Může se to stát i vám…
Milí spoluobčané,
v životě se člověk setkává s různými situacemi. Když někdo dosáhne nějakého významného úspěchu, nebo vykoná příkladný skutek,
všude se o tom mluví a dává se to
za příklad ostatním. Jsou ale i takové případy, o kterých se nikomu
veřejně mluvit nechce, jen tak za
zády „jedna paní povídala“. A přece
bychom o nich mluvit měli, aby se
už neopakovaly.
Dne 10. 2. 2020 na našem pozemku, U Sklepů 418, v předzahrádce našeho domu, napadl lovecký pes naši kočičku a před námi ji
roztrhal. Pes byl v obytné zóně, ve
které platí obecní vyhláška 3/2013
„O pohybu psů“, byl na volno, bez
vodítka a bez náhubku. „Úlovek“
pak odnesl svému pánovi, který
postával asi 50 m dál, v blízkosti
svého domu. Majitel psa, člen mysliveckého sdružení, který by měl
mít svého psa řádně vycvičeného
a zvládnutého, neprojevil sebemenší lítost nad tím, co se stalo,

neomluvil se, naopak se choval
arogantně.
Byla jsem tak „vytočená“, že jsem
o tom napsala na sociální sítě, což
normálně nedělám, a hned se mi začali ozývat lidé, že to nebylo poprvé,
že už tento pes napadl něčího pejska,
dokonce v přítomnosti malých dětí.
Je pravda, že i já jsem majitele psa
potkala vícekrát v Benátkách a měl
tohoto psa puštěného volně. Na
moje upozornění, že by ho měl mít
na vodítku, odpovídal, že pes nic neudělá. Ale jak vidíte, udělal. Nabízí
se otázka: „ Kdo má tedy špatný výcvik, pes, nebo jeho majitel?“
Kočičku jsme oplakali, jí život
už nikdo nevrátí. Co mě ale neskutečně štve, je chování majitele psa.
Já vím, že šlo „jenom“ o kočku, nebyla to žádná vzácná rasa, ale měli
jsme ji rádi a byl to mazlíček našich
vnoučátek. Příště se ale také může
jednat o dalšího pejska nebo, nedej
bože, o malé dítě.
Podala jsem písemnou stížnost
na obecní úřad a prý jsem měla

kontaktovat i policii. My jsme ale
v tu chvíli byli v takovém šoku,
že nás nic podobného nenapadlo.
Nenapadlo nás ani si tuto situaci
vyfotit. Možná, že by bylo dobré,
kdyby obecní úřad poučil občany
(třeba ve zpravodaji), jak by měli
v podobné situaci postupovat. Co
dělat, když potkáte někoho, kdo
nemá psa na vodítku a nezvládá
ho, nebo víte, že po svém miláčkovi
pravidelně neuklízí?
Co napsat závěrem. Buďme
ohleduplní k sobě i k ostatním,
ale nebuďme lhostejní k chování některých našich spoluobčanů.
Chceme přece, aby naše obec byla
hezkým a bezpečným místem, kde
se nebudeme bát vyjít si s dětmi
nebo pejskem na procházku, kde
se nebudeme bát, že na chodníku
stoupneme do něčeho nepěkného.
Každý by měl akceptovat, že vlastnit psa nebo jiné zvíře znamená se
o něho starat, a také za něho zodpovídat.
Miroslava Konečná

Pomozme si sami…
Je známo, že náš národ si v historii vždy nějak poradil. Dříve, či později dokázal vyřešit každou situaci, do které se dostal. Jsme prostě koumáci a jsou
mezi námi šikovní lidé. To mě přesvědčilo v situaci,
do které jsme se nyní dostali. Pravdou je, že ze začátku i já tak trochu podceňoval to, co se ve světě
a i u nás začalo dít. Všude jen koronavirus, strašení, ale vždyť je to přeci „jen“ jako chřipka. To je sice
možná pravda, ale čím člověk více sleduje televizi,
facebook, slyší příběhy, které se dějí, trochu znejistí.
I já již nepodceňuji nic, ale stále věřím, že se ze všeho nakonec dostaneme, že vše dopadne dobře. O tom
mě přesvědčuje i to, jak se dokážeme sjednotit, když
jde do tuhého. Všude se na nás valí, že máme nosit roušky. Rád bych, ale kde je koupit, když je nikde
nelze sehnat! A v této chvíli přichází právě ta naše
typická koumavost. Díky paní Evě Osičkové rozené
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Michalicové , jejímu návrhu na šití roušek a obecnímu úřadu, budeme mít všichni tu vlastní potřebnou
hygienickou ochranu. Představitelům naší obce se
její nápad zalíbil a oslovil prostřednictvím facebooku
všechny možné „ švadlenky“ z naší vesnice, které by
chtěly přiložit ruku k dílu. Tento příspěvek měl velký ohlas a hned několik se jich přihlásilo, začalo se
šít. V době psaní tohoto článku se vše kompletovalo
a chystalo k bezplatnému vydávání občanům. Část
roušek putovalo i do břeclavské polikliniky, kde je
těchto hygienických potřeb také nedostatek. Jaký paradox a ostuda, když ti, kteří jsou nyní, jak se říká
v „první linii“, nemají tu základní ochranu. Velké poděkování patří všem švadlenkám, obecnímu úřadu
a hlavně i vám všem, kteří budete poctivě přidělené
roušky používat.
MS
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Nezahálíme, nacvičujeme...
Vážení přátelé divadelního spolku „ Šejkspír“ ,
abyste měli trochu přehled o tom, co pro vás připravujeme, rozhodl jsem se napsat těchto pár řádků. Jak jsem již
uvedl v nadpisu, nezahálíme a pilně nacvičujeme. A aby
toho nebylo málo, rozhodli jsme se, že budeme zkoušet
hned dvě divadelní hry. A jak je u nás ve vesnici někdy
zvykem, vneslo to mezi obyvatele zajímavé úvahy a já bych
rád vše vysvětlil. Ano, nacvičujeme dvě představení, obě
dvě se mi moc líbí a jsem přesvědčen, že oceníte naši snahu připravit vám opět krásný zážitek. Nehádáme se, nerozštěpil se náš soubor, jde jen o to, že dnešní divadelní
hry jsou vesměs pro menší počet herců, a protože jsem
chtěl, aby byli zapojeni všichni členové, přistoupil jsem
k nácviku dvou her, kdy jedna je komorní krimi komedie
pro čtyři herce (zatím to vypadá opravdu skvěle) a druhá
je spíše pro tu „mladší“ generaci našeho souboru i diváků (určitě se budete u ní dobře bavit). Nic jiného za tím
nehledejte. Jsme prima parta lidí, které prostě baví divadlo a vzájemně se mají rádi. Pojí nás láska k divadlu, ale
dovolím si říct i mnohdy dlouholeté přátelství. Divadelní
soubor se rozrostl i o nové a staronové členy, ale o tom až
někdy příště. Nyní se pilně nacvičuje, jelikož jsme si dali
laťku opět o kousek výš, tak nám držte pěsti.

PS: Tento článek jsem psal ještě před vyhlášením
nouzového stavu v důsledku epidemie. V současné době
jsme byli nuceni veškeré zkoušky zrušit, ale věřím, že vše
se brzy vrátí do starých dobrých kolejí a život půjde tak,
jak má.
Mgr. Miloslav Sova,
vedoucí divadelního souboru Šejkspír

Vánoční burácení 2019
„Na vědomost se dává! V úterý
24. prosince se uskuteční již XII. vánoční vyjížďka po horách aj po dolách, ale hlavně po našich dědinách.
A to hurtujícím babkám pro radost,
lidem, co si myslí, že motorka je jen
sezonní záležitost a pavoukům, aby
věděli, že v našich výfucích nepřežijí!! A mají táhnout jinam!!“
Takto vypadá pozvánka na tradiční Vánoční burácení, které se každoročně koná na Štědrý den v Hodoníně,
a kterého se i my aktivně účastníme.
Sraz všech účastníků je na benzince v centru
města, odkud
se
všichni
společně vydáváme
na
okružní jízdu
okolními obcemi kolem
Hodonína.
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Není to ale jenom o tom, že se
všichni motorkáři rádi projedou na
svých strojích v období, kdy na motorku není úplně vhodné počasí. Zároveň také přispějí na dobrou věc, a to
prostřednictvím samolepky, kterou
je možné si koupit od organizátorů.
Peníze se vybírají na některé z postižených dětí z našeho okolí. Tentokrát
vybrané peníze putovaly k rodičům
tříleté Valerie, která od narození trpí
těžkým opožděným psychomotorickým vývojem a hypotonii (ochabnutí).

Na konci vyjížďky na všechny
motorkáře čekali rodiče s Valinkou
a všem účastníkům rozdávali vánoční ozdoby s poděkováním. Organizátoři jim zároveň předali krabičky
s penězi, ve kterých se pro letošní
ročník dohromady sešlo krásných 60
845 korun, které rodině určitě dobře
poslouží.
Takže až někdy budete nadávat na
motorkáře, vzpomeňte si, prosím, na
tento článek, protože i mezi motorkáři
jsou dobří lidé, kteří dokáží pomáhat.
JV
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STAROVĚKÝ SILVESTR 2019
V naší obci se na sklonku roku 2019 konal již desátý ročník tematické silvestrovské zábavy. Tentokrát se
poslední den v roce nesl v duchu starověkého světa. Při
příchodu do sálu na návštěvníky mohla dýchnout atmosféra tehdejší doby. Rozzářený hvězdný strop, antické
sloupy, hieroglyfy, sfinga, pyramida. Tematickou výzdobou jsme se snažili podtrhnout celkový dojem a jsme
velmi rádi, že velká část návštěvníků přišla ve stylových
kostýmech, což podtrhlo celkový nádech večera. Diváci
měli možnost zhlédnout předtančení a dozvědět se tak,
proč Caesar postavil Kleopatře pyramidu. O hudební doprovod se postaral Band Michala Šrámka. Zahrál všech-
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ny hudební žánry, od dechovky až po modernu, každý
si tak přišel na své. Příchod Nového roku jsme oslavili
společným přípitkem za doprovodu ohňostroje před kulturním domem.
Za organizátory bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě, výzdobě a organizaci Silvestru
a také všem, kteří nás podpořili dary do tomboly, či jinak přispěli k perfektnímu zakončení roku 2019.
Silvestr se těší velké oblibě u místních i přespolních,
že bychom na konci roku 2020 odstartovali další desítku?
RZ
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Tříkrálová sbírka 2020
Letos oslavila Tříkrálová sbírka svoje dvacetiny, těší nás, že stále ve větší formě, v naší obci každým rokem se stále se zvyšující částkou. Letos činil výtěžek
sbírky 41.028 Kč. Žáci naší školy, tj. každoroční deváťáci a osmáci, některé roky
i sedmáci, jsou v naší obci s touto akcí neodmyslitelně spojeni, protože ji zde organizují. Nikdo z nás to nepočítá, ale bude asi tak desáté výročí. Jsme rádi, že vždy
pomáhají spolehlivě a radostně.
Letos to byli tito žáci a žákyně 9. ročníku: Matěj Červenka, Tomáš Farbula,
Martin Rybar, Vít Straka (vedoucí skupin) a dále Lucie Frisová, Gabriela Osičková.
Žáci a žákyně 8. ročníku: Jana Bartošová, Šárka Cahelová, Michal Červíček,
Natálie Imrichová, Kristýna Lašková, Tereza Maršálková, Jan Přibyla a Tereza Tománková
Žáci a žákyně 7. ročníku: Jakub Bůšek, Tomáš Imrich, Jakub Kapina, Kateřina
Konečná, Kryštof Koryčan, Viktor Toušek
Děkujeme všem, kdo na sbírku přispívají a těšíme se na 21. ročník.

Fašaňková obchůzka
I přes počáteční deštivé počasí
vyrazil fašaňkový průvod 23. března na obchůzku obcí. U starosty
Josefa Osičky získal povolení práva
obchůzky, a pak navštívil stárkovské rodiny Kvitovu, Nešporovu, Vicanovu a Imrichovu. Pozvání jsme
přijali i od místostarosty Jaroslava Čecha. Při návštěvách
jednotlivých rodin
říkaly děti básničky,
tancovaly Podšable
a spolu s ostatními
ochutnávali výborné pohoštění, které
bylo nabídnuto, a za
které moc všem děkujeme.
Do fašaňkových
tanců jsme se snažili zapojit i diváky,
a tak vznikl opravdu
pěkný velký kruh,
ve kterém jsme, po
předvedení tanců
vedoucím souboru Janem Ivančicem, zkoušeli tančit všichni. Potom
jsme se smutečním
průvodem, farářem
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a kostelníkem z řad kluků ze souboru, pochovali basu.
Letošní průvod byl plný typických masek, ale i těch novodobých,
bylo to pestré a veselé. Budeme moc
rádi, pokud se k nám přidají lidé
i příští rok, protože Fašaňk se stal

pěknou tradicí a letos to byl už 11.
ročník. Fotky z fašaňku, ale i ostatních akcí Žižkovjánku, jsou k nahlédnutí na www.estranky.zizkovjanek.cz ve velké fotogalerii.
Mirka Kvitová
za Žižkovjánek
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Zprávy ze školy
Jak probíhaly poslední tři měsíce na naší škole? Samozřejmě leden patří k těm, který je celý věnován uzavírání výsledků za 1. pololetí. Opakování, zkoušení, písemné práce, to vše vyplnilo hlavní část naší práce. Ale i tak
jsme se dětem snažili zpříjemnit a obohatit tento měsíc
akcemi a vším, co považujeme v naší škole za důležité.
Měsíc jsme zahájili třídními schůzkami, kde jste se mohli
více dozvědět o práci třídy, dětí, co se nám podařilo, nepodařilo a co bychom rádi realizovali v dalším pololetí.
Proběhla i výuka s rodilým mluvčím. Tuto činnost, kterou nám umožňuje financovat obecní úřad, praktikujeme
již několik let. V rámci projektů děti navštívily například
místní kostel, vyšly si na vycházku s myslivcem. Žákovský
senát si pro nás připravil velmi oblíbenou akci Barevný
týden, která byla součástí události Hrdá škola. Mé velké
poděkování patří vám všem, kteří jste přispěli k tomu, že
se letos v Tříkrálové sbírce vybrala rekordní částka. Také
jsem vděčný p. učitelce Sovové a dětem 7., 8., 9. ročníku,
jejichž zástupci ve dvou lednových dnech ve svém volném
čase vše zrealizovali. Účastníme se i soutěží, v lednu to
byla například školní kola olympiády AJ a okresní kolo
olympiády ČJ, ve kterém se naše žákyně 9. ročníku Marie
Konečná umístila na krásném 10. místě. Děti z 6. ročníku
byly nadšené z výjezdu do Brna, kde absolvovaly zajímavou vzdělávací akci Bioskop Brno. Jsem velmi rád, když
slyším, že se našim žákům daří i v nových školách, což
jsem se například tento týden dozvěděl. Samozřejmě, ne
vždy se daří, ale myslím si, že se snažíme dětem předat
co nejvíce vědomostí, které jim dále umožní jejich všestranný rozvoj. Školní soutěže jsme zpestřili akcí, ve které
děti mohly zkoušet své schopnosti v deskových hrách. Ze
sponzorských darů jsme mohli zakoupit nové vybavení do
terária želviček - nový úkryt,
rostlinu, teploměr a zeminu.
Také všechny ceny dětem,
které se účastní soutěží školy, platíme z těchto příspěvků
a moc děkujeme všem sponzorům. Pololetí jsme zakončili
společným zhodnocením do
žákovských portfolií. Jsem velmi rád, že jsme nemuseli řešit
žádné velké kázeňské přestupky. Jednalo se pouze o častější
zapomínání věcí. Hodnocení
prospěchu zaznamenalo pouze jednu nedostatečnou na
celé škole.
Únor byl letos sice o jeden den delší, jelikož jsme
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měli přestupný rok, ale proběhly i jarní prázdniny, a tím
pádem se nám o týden zkrátil. Přesto se událo několik
zajímavých akcí. Novinkou byla například ta s názvem
Momentka, která se uskutečnila v rámci projektu Naše
škola II. Pod vedením profesionálního fotografa si děti
ve školní družině zkusily, jaké to je být modelem, modelkou, ale i jaké to je být fotografem. Všem se akce
velmi líbila a my také děkujeme fotografovi panu Ing.
P. Omelkovi, který k nám zavítal. Děti jely do kina, tentokrát do Břeclavi. Jednalo se o odměnu za organizaci
akce Tříkrálová sbírka, kterou tradičně v naší obci zabezpečuje škola. Proběhlo zasedání žákovského senátu,
kde se například aktuálně řeší i nové logo této školní
organizace. Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali další hodiny
plavání, které ale trochu ovlivnila i nemocnost. Zapojili
jsme se do projektu Plavání 2020. Proběhla charitativní akce Fondu Sidus, jejíž výtěžek bude sloužit na pomoc postiženým dětem v procesu léčby. Žáci devátých

ročníku vyplňovali, za pomoci kariérní poradkyně naší
školy, přihlášky k dalšímu studiu. Asi největší akcí února byla velká Valentýnská párty. Hezká akce žákovského
senátu. Děti se dokáží sami bavit i bez mobilu a moc
přínosné je i to, že se jí tradičně účastní i bývalí deváťáci. Je vidět, že se rádi na naši školu vracejí, což nás
moc těší.
Co říci o březnu? Měli jsme v plánu spoustu aktivit,
které by opět určitě děti zaujaly, ale nastalá situace nám
vše překazila. Nakonec jsme stihli jen jarně vyzdobit školu. Nařízení vlády uzavřelo všechny školy od 11. 3. 2020.
Dětem zasílají vyučující domácí práci a nám všem zbývá jen věřit, že tato situace s nákazou koronavirem brzy
skončí a život školy, i nás všech, se opět vrátí do svých
kolejí. Ale jak se říká, nejdůležitější je zdraví, vše ostatní
se zvládne! Pokud možno hezké jarní dny, hodně zdraví
a optimismu vám všem přeje
Mgr. Miloslav Sova, řš

Mateřská škola Sluníčko
První měsíce roku 2020 jsou za
námi, dny se prodlužují a postupně
odkládáme zimní oblečení. Protože nám paní Zima letos zapomněla
poslat sněhovou nadílku, byly děti
ochuzeny o zimní radovánky. Vše
jsme jim vynahradili spoustou her
a tvořením se zimní tématikou, povídáním o zimě a prohlížením knih.
Budeme doufat, že v dalších letech se
sněhu dočkáme a nebudeme muset
zůstat jen u teorie.
V lednu nastoupily do školky
nové děti. Období adaptace je vždy
obtížné. Děti se musí vyrovnat s odloučením od rodičů a novou autoritou v podobě p. učitelek, ocitají se
v neznámém prostředí, zvykají si na
denní režim a učí se fungovat v kolektivu vrstevníků. Každé dítě zvládá
situaci jinak a každé potřebuje něco
jiného. Paní učitelky se snaží být dě-
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tem co nejvíce nápomocny. Velmi
důležitá je spolupráce s rodiči.
V rámci realizace projektu Šablony pro MŠ Moravský Žižkov,
který je hrazen z dotací EU, jsme
v únoru přivítali lektorku z Malé
technické univerzity s projektem
„Stavitel města“. Děti se formou
zábavné hry seznámily s mapami a orientací v nich. Jednu chvíli
to bylo ve třídě jako na staveništi.
Všichni se zapojili do stavění modelů měst a dokreslovali mapy. Za snahu a soustředěnost byl všem odměnou diplom.
Jarní prázdniny využily paní učitelky k obohacení svých znalostí
v oblasti polytechnické výchovy. Na
školení získaly spoustu tipů a nápadů, jak dětem přiblížit zájem o tradiční řemesla, technické a přírodovědné
obory. V březnu se zase zúčastnily
hudebně vzdělávacích seminářů
pod
vedením
Prof. PhDr. Evy
Jenčkové, CSc.,
na jejichž základě byly pořízeny
nové rytmické
dřevěné nástroje.

Ani naší školce se nevyhnula zvýšená nemocnost, která nás trápila
už od podzimu, hlavně u menších
dětí. Tímto děkujeme všem rodičům
za jejich ohleduplnost, že do školky
vodí pouze zdravé děti. Děkujeme
také panu Frisovi za nové botníky
pro zaměstnance MŠ a panu Balounovi za okamžitou opravu našeho
automobilu.
Informace o zápisu pro školní
rok 2020/2021 budou zveřejněny na
webových stránkách MŠ koncem
března. Na webových stránkách v sekci Pro rodiče se dozvíte, co všechno by
mělo dítě zvládat před nástupem do
MŠ. Prosíme rodiče, aby děti na nástup do mateřské školy dobře připravili. V září to pak pro rodiče a hlavně
jejich děti bude jednodušší.
Za MŠ Mgr. Kachyňová Markéta,
H. Virágová
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