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Výsledky voleb 2.-3. 10. 2020
V naší obci se voleb do zastupitelstva Jihomoravského
kraje zúčastnilo 429 voličů z celkového počtu 1199, což je
35,78 %. Z těchto voleb bylo 424 platných hlasů.
Pořadí stran
STAN+SOL
KDU-ČSL
ANO
ODS+Svobod.+SOM
Piráti
SPD
KSČM
Trikolóra
TOP+Z+LES+MZH+I
Moravané
DSZ-ZA PR.ZVÍŘ.
DSSS+ČiKR
ČSSD

39,15 %
17,92 %
9,20 %
8,49 %
8,49 %
6,13 %
5,42 %
2,36 %
1,65 %
0,47 %
0,24 %
0,24 %
0,24 %

Nejvíce hlasů
166 získali
hl
k l Starostové pro jižní Moravu,
KDU-ČSL 76 hlasů, ANO 2011 39 hlasů.
Všem, kteří se voleb zúčastnili, děkujeme.

Chvála potěší i po letech
Při pátraní ve starých dokumentech se podařilo nalézt článek z regionálních novin Stráž Slovácka z roku
1910. Autor v něm naši obec chválí
a dává za vzor, a taková chvála potěší
i po letech.
Ze Žižkova. Ačkoliv je tato obec
nejmladší a nejmenší na okrese,
může býti mnohým i větším obcím
za vzor. Obecní výbor
ý
stará se svě-

domitě o rozkvět obce (postavena
radnice, učitelské byty, školní zahrada, nemocnice, vysázena podle cest
i v dědině stromořadí apod.)
Kdykoli je v okolí nějaký národní
podnik, Žižkov jistě nikdy neschází.
Na Ústřední Matici Školskou a Brněnskou Matici pamatoval obecní
výbor značným obnosem, jenž rozhojněn
j
byl
y sbírkou dům od domu.

Podpis starosty Ferdinanda Valáška

strana 2

Pro povodní postižené uspořádal
rovněž sbírku, která vynesla 100
korun, k čemuž přidáno z obecní
pokladny 200 korun. Na tak malou
obec jistě dar pěkný.
V poslední době zavděčil se výbor
jistě všem občanům tím, že dal postavit po ulicích pěkné lampy. Zajisté
dobrý a následování hodný skutek.
Některé horlivce mrzí, že i mládež žižkovská dělá obci čest, proto
snaží se zde založit skupinu „Omladiny“. Patrně aby se zde ujaly „moresy“ Omladiny bilovické (pitky, bitky,
nemanželské děti apod.) Ačkoli po
třikráte ji lákali — posledně v neděli
6. listopadu — neulovili ani jediné
dušičky. Mládenci držte se!
Dalšímu rozkvětu obce přejeme
všeho zdaru.
Starostou obce byl v tomto období Ferdinand Valášek, místo prvního
radního zastával Josef Riedl, druhým
radním byl Jan Valášek. Starosta Valášek byl oceňován nejen svými spoluobčany, ale i v rámci celého okresu,
neboť byl v roce 1911 zvolen předsedou Starostenského sboru břeclavského okresu.
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Hody 2020
Tak jsme se nakonec i letos dočkali. Nejhezčí a zároveň i největší
kulturní události naší dědiny – Tradiční krojované hody se konaly ve
dnech 16. – 18. srpna, letos však neproběhly tradičně, jak jsme zvyklí.
Jak všichni víte, koronavirová situace, která nás postihla a s ní i nařízení,
která se měnila každým dnem, nebyla vůbec lehká. Navzdory tomu jsme
se dohodli krojované hody uspořádat
i s rizikem, že by se musely ze dne na
den zrušit. A tak se koncem července
stárci a tentýž měsíc zvolené stárky
pustili do příprav. Nic nešlo hladce.
Sehnat za necelý měsíc před hodama
krásné stárkovské šaty, nechat namalovat mašle a vyšít kapesníky dalo
opravdu zabrat. Proto moc děkujeme
paní Vašíčkové, Osičkové a Strýčkové
za krásně odvedenou práci a rychlost,
s jakou vše zvládly. Dokonce i tematické mašličky na sóla jsme za pomoci
našich děvčat z chasy stihly připravit.
Stárkům a klukům z chasy se podařilo vše včas připravit kolem sóla, a také
vybrat krásnou máju. Ta se mohla
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v sobotu před hody, tradičně za pomoci místních siláků, ručně postavit.
Vzhledem k situaci, která nám bohužel
nadále nepřála, jsme přistoupili k určitým opatřením. Například se u nás při
vstupu nezavdávalo víno od místních
vinařů, avšak při sólech již ano, a to
do jednorázových kelímků. U vstupu
a kolem sóla jsme rozmístili desinfekce, za tematické stojany děkujeme obci
Josefov. Další ze zásadních změn byla
změna průvodu, který letos poprvé nešel od stárků. V neděli a v pondělí se
šlo od kostela a v úterý již tradičně od
zastávky na ulici Břeclavská. Na sóle se
již hody odehrávaly, jak jsme zvyklí,
bez výrazných změn. Vzhledem k časové tísni a situaci, která zde stále je,
jsme se snažili hody připravit co nejlépe a myslíme, že se vše vydařilo. Dokonce se na nás i každoročně obávané
počasí usmálo a až na úterní přeháňku,
která byla načasovaná a přestala pár
minut před průvodem, bylo krásně
slunečno. A my si tak mohli užít třídenní maraton pěkně venku pod májú.
Na závěr bychom chtěli poděkovat

všem, co nám i přes nelehkou situaci
jakkoliv pomohli a podpořili nás. Děkujeme chase, polivačům, všem rodičům, naší obci, vinařům, mužákům
a také Vám, našim spoluobčanům, že
jste nás přišli podpořit a pomáháte
u nás v dědině nadále udržovat tuhle
překrásnou tradici. I přestože se nedá
zavděčit všem, doufáme, že jste si hody
užili alespoň z poloviny tak dobře
jako my, a že na “nazdravíčko kafíčko”
a “dyckyžižkov” se jen tak nezapomene. Tak se snad zase sejdeme ve zdraví
všichni za rok pod májú nebo v brzké
době na nějaké kulturní akci.
#dyckyžižkov
Stárci a stárky
z Moravského Žižkova
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Mateřská škola Sluníčko
Nový školní rok jsme v mateřské škole přivítali s optimismem. Provoz byl zahájen v normálním režimu se zvýšenými
hygienickými opatřeními a my jsme tak
mohli ve dvou třídách přivítat 47 dětí.
Protože nám odešlo do 1. třídy základní školy nezvykle hodně předškoláků,
uspokojili jsme všechny žadatele o místo.
Část mladších dětí nastoupí ještě v průběhu roku z důvodu odloženého nástupu
docházky. Jiná situace je ve školní jídelně.
Tam je kapacita nedostačující, v základní
škole máme plně naplněnou kapacitu
a z důvodu nevyhovujících prostor ve
školní kuchyni, nemůžeme poskytovat
stravování dalším strávníkům, kteří mají
zájem o naše obědy. Převoz stravy do ZŠ
je také problematický, a tak očekáváme
s nadějemi, že se postaví nová školní jídelna a práce paní kuchařek bude méně
namáhavá. O prázdninách jsme nezaháleli. Děti po prázdninách čekala školička
čerstvě vymalovaná s novými obrázky na
stěnách a do šatny jsme pořídili barevné
skříňky na uložení osobních věcí. Doplnili jsme také vybavení tříd o soubory
didaktických pomůcek a instalovali nové
domácí telefony. Pro podzimní období máme pro děti prozatím přichystaný
program, několik divadelních představení a táborák na rozloučenou s létem.
Všichni si jen přejeme, aby se epidemiologická situace nezhoršila, a my jsme
mohli fungovat bez omezení.
Vážení spoluobčané buďte zdraví
a prožijte klidný podzim
Veselá Zdeňka
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Výuka netradičně – Bioskop Brno 2020
Začátek školního roku 2020/2021 byl vzhledem k epidemiologické situaci způsobené onemocněním COVID-19 ovlivněn v mnoha směrech. Omezení se nevyhnula ani konání různých školních akcí. Mnoho jich bylo
zrušeno nebo přesunuto na dobu neurčitou, tedy až to
situace dovolí.
Jednou z mála akcí, která na naší škole v měsíci září proběhla, byl vzdělávací program Bioskop na Masarykově univerzitě v Brně. I zde jsme ale do poslední chvíle nevěděli, zda
dostane „zelenou“ nebo bude muset být zrušena vzhledem
ke zpřísnění pravidel na MU. Nakonec se žáci 9. ročníku

dne 30.9.2020 přece jen oblékli do bílých plášťů a zúčastnili
se vzdělávacího programu, jehož téma bylo „DNA detektivové“. Dozvěděli se o základních principech genetiky, a jak
dochází k přenosu charakteristických znaků z rodičů na
potomky. Během kurzu si žáci pod odborným vedením vyzkoušeli práci v laboratoři a úspěšně izolovali DNA z buněk
cibule, kterou si poté odnesli jako suvenýr domů.
Celá akce byla příjemným zpestřením výuky a doufáme, že se situace uklidní a bude nám umožněno všechny
naplánované akce zrealizovat.
Mgr. B. Kučerová

Zprávy ze školy
Vážení rodiče,
začal nový školní rok. Do poslední
chvilky jsme čekali, jestli se nám počasí na slavnostním zahájení umoudří, ale pršelo a tím pádem nemohlo
proběhnout slavnostní zahájení tak,
jak jsme zvyklí. Je pravdou, že poslední dobou není nic, jak jsme byli
za léta zvyklí. Nedá se nic dělat, musíme se s novou situací vyrovnat a věřit, že bude líp. To ale neznamená, že
by první školní den nebyl slavnostní.
Sešli jsme se po letních prázdninách,
ve kterých byla škola v podezřelém
klidu. Po dvou letech oprav a renovací jsme si jeden rok vydechli. To
ovšem neznamená, že se neuklízelo,
dezinfikovalo, chystalo. Vše proběhlo ještě důkladněji než v minulých
letech. Samozřejmě s ohledem k epidemiologické situaci. Byly zakoupeny
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automatické dávkovače dezinfekce,
roušky, štíty. Také jsme dostali jako
sponzorský dar část ochranných pomůcek (roušky). V tomto školním
roce bude naši školu navštěvovat celkem 154 žáků, což je za poslední dobu
nejvyšší počet. Malou obměnu doznal
i pedagogický sbor. Paní učitelku Zapletalovou, která nastoupila na mateřskou dovolenou, vystřídala paní
učitelka Jitka Šuralová. Paní učitelku
Drahomíru Řehánkovou pak nahradila ve druhém ročníku paní učitelka
Elena Marečková. Paní Řehánková
bude od tohoto školního roku zastávat funkci zástupkyně ředitele školy
a bude třídní vyučující 5. ročníku.
Jinak zůstává náš pedagogický sbor
nezměněn, stejně tak správní zaměstnanci školy. V letošním školním roce
přibude na seznamu žáků školy ně-

kolik nových jmen. Jsou
to naši prvňáčci. Ti se
asi těšili do školy nejvíce. Letos jich
bude opět více a to dvacet. Již poosmé jsme zahájili projekt Patroni, ale
i kamarádi, kdy nejstarší žáci školy –
deváťáci – přebírají patronát nad těmi
nejmladšími. Každý deváťák dostane
na starost svého prvňáčka, bude jeho
starší kamarád, poprvé mu ukáže celou školu, bude mu pomáhat a starat
se o něj. V letošním školním roce
budou trochu ovlivněny akce školy.
Z ministerstva školství přišlo doporučení zvážit pořádání společných
akcí, tak jsme museli také my omezit
jejich množství. Máme naplánováno,
co vše bychom s dětmi chtěli podniknout, ale epidemiologická situace
v naší republice nám to neumožňuje.
Stále se vše mění, nevíme, co vlastně
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bude zítra. Přesto ale věřím, že se to
v co nejbližší době navrátí do stavu,
jak jsme všichni zvyklí. Pomalu jsme
plánovali kroužky, akce a jiné. Tento měsíc jsme však museli oželet jak
Podzimní tvoření, tak i Strašidelné
putování. Oba dva projekty se vždy
setkávají s velkou odezvou, ale vzhledem k počtu lidí, kteří by se sešli, jsme
museli vše zrušit. Stejně tak dopadla
i odložená škola v přírodě pro 1. stupeň. Do poslední chvíle jsme mysleli,
že nám to vyjde, ale opravdu to nešlo.
Nechci slibovat dopředu, ale pokusíme se přeci jen v tomto školním roce
nějaký větší výlet pro děti z 1. stupně
uskutečnit. Podařilo se nám zajistit
dokončení plaveckého výcviku pro
žáky letošního 3. a 4. ročníku. Také
jsme obdrželi dotaci na dopravu pro
tyto děti, a tak můžeme snížit částku,
kterou budeme vybírat. Radost mám
i z nových webových stránek, které
jsme zpřístupnili. Snad se vám také
líbí a oceníte snahu školy o neustálé
zlepšování. V září deváťáci navštívili
Brno a s ním tradiční vzdělávací akci
Bioskop, která byla zaměřena na buňku a DNA. Zasedal žákovský senát
školy, kde jsme přivítali nové členy
tohoto důležitého poradního orgánu
naší organizace. Děti se učí, jak vést
rozhovor, jak požádat o potřebné,
organizovat akce pro ostatní. Dostali
jsme peníze na zakoupení výpočet-

Číslo 3/2020

ní techniky. Využili jsme je zejména
na dokoupení nových tabletů pro
děti a notebooků pro učitele, kteří je
mohou využít při případné distanční
výuce. V naší školní družině se již zabydleli noví prvňáčci a paní učitelka
pokračuje s realizací akcí v rámci projektu Naše škola II, pokud to jen jde.
Do školy se nám také vrátily roušky.
Ať si myslíme o tomto nařízení každý své, je nutné dodržovat zákony
a nařízení. Je pravdou, že výuka je
složitější jak pro žáky, ale i učitele. Budeme věřit, že všechna tato opatření
povedou ke zlepšení epidemiologické

situace a návratu k normálu. Jak říkám, nebylo toho v důsledku různých
nařízení mnoho, co se v naší škole
dělo. Za každou akci, realizaci projektu a vůbec každý den, kdy můžeme
„normálně“ učit jsem vděčný. Krásné
podzimní dny vám všem přeje
Mgr. Miloslav Sova, řš
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby
člověk viděl před sebou jasnou cestu
života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost
a předvídal budoucnost.“ —
J. A. Komenský
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Fotogalerie

Bioskop - Masarykova univerzita brno, žáci 9. ročníku ZŠ

Mateřská škola Sluníčko

Mužáci 2020

Stavění máje, hody 2020

Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje 2020

Zahájení školního roku - prvňáčci 2020
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