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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
nadešlo letní období, na které se
jistě nejvíc těší děti, neboť budou
mít prázdniny. Věřím, že i my školou nepovinní si najdeme chvilku na
relax a dovolenou. Dovolím si říct,
že to všichni potřebujeme „jako sůl“.
Není se čemu divit, vždyť letošní rok
je od samého začátku hektický. Já si
vždy říkám, že přijde doba, která nás
vrátí do normálu. S odstupem času
se obávám, že to, co bylo, se nevrátí.
Dva roky nás brzdil virus, loni přišlo tornádo do okolních obcí, teď
máme roztočený inflační vír jako
nikdy v minulosti a do toho se válčí kousek od našich hranic a dobíhá
nás energetická krize. Jsou to samé
negativní věci, které na nás číhají na
každém kroku. Nicméně jsou to záležitosti, které nemáme sílu ovlivnit
či náhle změnit, proto pojďme a pokusme se tu negativní dobu překonat
a zpříjemnit si ji v tom, co můžeme
a co nás všechny potěší. Nastíním,
jaké věci to mohou být. V součas-

né době se zahájily práce na našem
„malém“ hřišti a to konkrétně na
projektu, který nese název „Dětské
hřiště u rybníka“. Je to jeden z těch,
které jsme plánovali již v loňském
roce. Projekt byl vázán na dotaci,
která bohužel nevyšla, a tak jsme
ho přesunuli do letošního roku. Sice
ani letos nebyla v prvním kole žádost úspěšná, ale je mezi náhradníky. Nicméně jsme se v zastupitelstvu
rozhodli tento projekt realizovat,
i když by dotace nebyla přiřknuta.
Dále nás čeká demolice staré budovy obecního úřadu. Tento projekt
se v loňském roce pozastavil díky
tornádu, neboť jsme prostory měli
připravené jako zálohu pro potřeby
postižených obcí. Na místě bývalého
úřadu, jak již bylo řečeno, je v plánu
vybudovat školní kuchyň a jídelnu
pro základní školu. Předpokládáme
i využití služeb budoucí kuchyně pro
vás, občany. Jídelna a kuchyň bude
napojena přímo na školu, takže děti
projdou přes chodbu přímo do jí-

delny. Cílem tohoto projektu je zabezpečit zvýšení kapacity kuchyně,
modernizace zařízení s cílem snížit
energetické náklady. Věřím, že se
nám to společně podaří. Bohužel
musím zmínit i negativní zprávu,
kterou je plánovaná oprava komunikace U Školky. Na tento projekt jsme
i letos zkusili podat žádost o dotaci.
Žádost nebyla podpořena a na základě dohody zastupitelů pro letošní
rok tento projekt nebudeme realizovat a zkusíme znovu podat žádost
o spolufinancování opravy povrchu
a zvýšení bezpečnosti na této ulici ve
vazbě na mateřskou školu.
Přeji vám, abyste v letních dnech
našli nějaký čas na odpočinek, prožili krásnou dovolenou. Zároveň bych
vás chtěl všechny pozvat 17. 9. 2022
na plánovaný Den pro dědinu, který
připravuje kulturní komise. Věřím,
že se vám bude program líbit a navážeme tak na rok 2019, kdy proběhl
první a zatím poslední ročník.
Mgr. Josef Osička, starosta obce

DEN DĚTÍ
Den dětí se musí pořádně oslavit, proto jsme pro ně přichystali nedělní odpoledne plné zábavy a her. Bylo připraveno dvanáct stanovišť, na kterých si mohly děti vyzkoušet
slalom na koloběžkách, hod na koš, chůzi po kurtně, kop
na branku, skákání v pytli, chůdy nebo „chodíkové hry“,
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které pro děti namalovaly paní Liba Kachyňová, Šárka Kubíková a další dobrovolnice. Pro děti bylo jistě zpestřením
i malování na obličej, za které bychom chtěli poděkovat
paní Lidce Vrabcové a jejím malým asistentkám. Pomyslnou třešničkou celého odpoledne však byla pěna, ve které
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se vydováděly nejen děti. Počasí nám přálo a tak se děti
i hasiči mohli vyřádit o sto šest.
Den to byl krásný, plný zábavy. Děti za splnění disciplín dostaly sladkou odměnu a špekáček, který si na závěr
mohly opéct u společného táboráku.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat za pomoc a organizaci obci Moravský Žižkov, chase, hasičům a všem,
kteří se na uskutečnění dětského dne podíleli. Děkujeme
a za rok se budeme těšit zas!
Lenka Pálková

Den pro dědinu
Po covidové pauze se snad už vrací společenský a kulturní život v obci zase k normálu. Proto jsme se letos
rozhodli opět uspořádat Den pro dědinu, který se uskuteční v tradičním termínu původních žižkovských hodů,
tj. v sobotu 17. září. V kulturním domě čeká na zájemce
výstava prací místních šikovných výtvarnic, na parkovišti před Jednotou pak výstava historických i moderních
traktorů. V parku u školy budou pro děti přichystány
soutěže o ceny, skákací hrad nebo jízdy na ponících. Do-

spělí se naopak mohou těšit na ochutnávku vín místních
vinařů, pro všechny pak bude určena soutěž Peče celá dědina. Odpoledne se na sóle krátkým vystoupením představí mladá cimbálová muzika Žižkovjánku a navečer se
zde uskuteční koncert skupiny Plus Band. Občerstvení
zajištěno. Podrobný program akce bude začátkem září
uveřejněn na plakátech a na webových a facebookových
stránkách obce.
JČ

Kdo si hraje, nezlobí!
Laďa Veverka přišel s nápadem,
že by podél fotbalového hřiště mohla
vzniknout hravá, nevšední, volnočasová oáza nejen pro žižkovské děti,
kde by trávily čas dětství. Pro nás,
které ve volném čase rády kreslíme,
malujeme a všelijak tvořivě řádíme,
se tato myšlenka stala výzvou. Nějakou dobu jsme přemýšlely, obkoukávaly u sousedů, šmejdily po netu,
čmáraly na papír, až vznikl návrh výsledné podoby.
Malé dítě, školák, dospělák ba
i babička nebo dědeček, každý si najde podle svého gusta. Při kreslení
nám bylo překážkou počasí. Musely
jsme tryskem natahovat plachtu, aby
se nerozpily barvy, když na nás zaútočila nečekaná přeháňka, ba i bouřka. Taky pálící sluníčko nás potrápilo
výhní a naše spálená ramena pocítila
úlevu až s chladivým večerem. Už
víme, jak to mají děti ve škole těžké, když zápasí s kružítkem, pravým
úhlem, abecedou a s převody jednotek. Nedovedete si představit, jak

Číslo 2/2022

těžké a zároveň komické bylo zápasit
s obřím kružítkem. A co teprve se
čtyřmetrovou latí. A aby nám seděly
pravé úhly, klečely jsme neúnavně na
rozbolavělých kolenou, až se doma
divili, kdeže jsme si ty odřeniny
uhnaly. Opravdu, věřte nám, narýsovat obří kružnici není vůbec snadné. A největší zádrhel nastal, když
jsme měly vybrat tu správnou barvu.
Ke konci se z nás metodou „pokus-omyl“ staly téměř profesionálky, to
už jsme si míchaly i vlastní odstíny.
Vznikaly náhodné, barevné, kreativní vzory na našich nehtech, rukách,
vlasech a oblečení.
Snad na kraji nezabloudíte v našem mini bludišti, kde housenka
Julča hledá, co dobrého bude mít
k večeři. S dráčkem Soptíkem si zopakujete abecedu, ale pozor, pozor,
některá písmenka přeskočíte, když
si cestu zkrátíte po žebříku. Čmelák
Edík potřebuje svoji zásobu pylu přenést do úlu. Záleží jen na vás, jak to
provedete. Panák Bohouš je klasika,

kterou všichni znáte z dětství. Kdybyste se divili, proč má zavřené oči
a nekouká se na vás, je to proto, aby
ho náhodou někdo netrefil do oka
kamínkem. Barevné zrcadlo prověří
váš postřeh, když budete s kamarádem skákat synchronně. Ruce, nohy,
pravá, levá, hlavně se nezamotat. Pak
se děti dozví, kde sluníčko vstává,
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a kam chodí spát. Největší legrandu
si užijete, když se zamotáte ve spleti
barevných křivek. Pozor, pozor, ať se
nesrazíte. A na závěr, kdo ještě má
sílu, pro toho je připravena závodní
dráha. Začátek disciplíny má kouzelný název, červený běh cik cak, levá
pravá nožka a hopsáte jako žabák
Pepík, zopáknete si zlehýnka čísla,
běžíte po boku a pozadu, překvapí
vás klikatice a batolíte se jako kačenka Mařenka, v cíli na vás čeká krásně
rozkvetlá slunečnice, kde se po jejich
lístcích proskáčete až do zářivého,
rozkvetlého květu, tady je cíl.
Zapomeňte na jasná pravidla,
vaší fantazii se meze nekladou. Velmi

nás potěší, když děti nebo puberťáci odloží mobil či tablet a přijdou si
zablbnout. Prubly jsme to na vlastní
kůži, je to sranda. Spousta lidí jezdila
zvědavě kolem a všem se to líbilo. Jen
některé to pohltilo natolik, že přiložilo štětku k dílu. Tímto jim chceme
poděkovat.
Barevný a čiperný nápad se zalíbil i našemu panu starostovi a paní
Mirce z Žižkovjánku a ti nás nadšeně
pověřili (udolali) k tomu, abychom
podobný šťavnatý program vytvořily
pro děti i na malém hřišti.
Už máme v hlavě další nápad, těšte se.
Liba Kachyňová a Šary Kubíková

RYBA VE ČTYŘECH
Ve dnech 21. a 22. května 2022
měli diváci možnost zhlédnout černou komedii Ryba ve čtyřech v nastudování ochotnického divadelního spolku Šejkspír na domácí půdě
v Kulturním domě v Moravském
Žižkově. Jak již sám název hry napovídá, ve hře hrají pouze 4 herci.
Děj se odehrává na přelomu 19.
a 20. století na venkovském sídle
tří postarších neprovdaných sester,
vlastnících pivovar. Nejstarší Karolína (Miroslava Konečná) vládne
domu i rodinnému podniku. Prostřední sestra Cecílie (Věra Vašíčková) marně vyhlíží jakéhosi vojáka,
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s nímž zamlada sdílela lóže. Klementina (Marcela Maršálková) má zálibu
v pěstování růží a sestry s ní vždycky
jednají jako s nejmladší. Dlouholetým zaměstnancem tří dam je sluha
Rudolf (Roland Orel), který uklízí,
vaří, pomáhá při obchodních a módních záležitostech. Navíc si s každou
ze sester, bez vědomí ostatních, udržuje milostný poměr. Všechny tyto
„služby“ Rudolf vykonává bez remcání až do doby, kdy zestárlý, unavený a kašlající požaduje po každé ze
sester to, co mu slíbily v intimních
chvílích – totiž, že dostane po jejich
smrti určitou částku peněz. Začíná

podivná hra – v domě nastává všeobecná poptávka po arsenu, v kuchyni se vaří štika nezvyklého receptu
nadívaná druhou štikou. Černost
komedie spočívá v tom, že se sluha
a sestry otráví navzájem po odhalení
nejenom milostných poměrů.
Výkony všech herců byly příjemným překvapením, všichni svým
zápalem a předvedeným výkonem
dokázali zpříjemnit divákům večer.
Herci svým postavám propůjčili
osobitý šarm i humor. Sarkastická
Karolína, nostalgická Cecílie, dětinská Klementina a v neposlední
řadě předvídavý a chytrý sluha Ru-
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dolf – jako by byly postavy hercům
napsány na míru. Celou hru oživila
noční scéna s lampičkami a tikajícími hodinami, kde se napětí dalo
krájet. Nesmíme také zapomenout
na výkon potulného zpěváka Jozefa
Ovečky, který nás na začátku vtáhnul
do děje melodií, kterou sám složil.
Atmosféru hře dodaly historické
kulisy, které si soubor propůjčil od
čalouníka Petra Zeleného. Celé představení provázela melodie valčíku od
Johana Strausse, která krásně podtrhla linii děje. Dobové kostýmy
od divadelní šičky Věry Vašíčkové
harmonicky ladily se scénou. Ve
hře herečky dokonce četly z tehdejších německých novin. Důležitou
součástí divadla je nápověda (Jitka
Včelouchová), kterou slyšeli pouze
ti, co ji slyšet měli. Celé představení
tak působilo velmi příjemným dojmem.
Sázka na nezvyklou černou komedii vyšla. Obava režiséra Miloslava Sovy a herců, jestli se hra bude
líbit, opadla po prvních reakcích
diváků (smíchu). Důkazem toho
také byla nedělní „standingovation“

v zaplněném sále, kdy diváci tleskali
ve stoje. To je pro herce největší odměna.
Velké díky patří panu režisérovi
za nastudování, hercům za provedení a všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na realizaci hry. Velmi
originální byla i pozvánka prostřednictvím hlášení místního rozhlasu,
kdy hlásil sám pan starosta.
Černá komedie Ryba ve čtyřech
od německých autorů W. Kolhaase
j p
a R. Zimmerové v p
podání Šejkspí-

ra se vydařila a navodila po dlouhé
covidové pauze hned dva příjemné
večery.
V závěru představení zaznělo, že
je na obzoru druhá divadelní hra
(Dokonalá svatba), která by měla
mít premiéru v listopadu letošního
roku. Bylo by to historicky poprvé,
co by spolek uvedl v jednom roce
dvě premiéry. Zda-li se jim to podaří, to si musíme počkat do listopadu…
RZ

Vynášení Moreny a vítání jara
První dubnovou neděli jsme se za silného větru, ale svítícího sluníčka, vydali s malým průvodem žižkovjánkových
dětí, vedoucích a rodičů k našemu rybníku. V kulturním
domě jsme ze slámy a krojových doplňků vytvořili dvě
Moreny. Děti jim namalovaly obličeje, navlekly věnce z vyfouknutých vajíček, kterými Moreny ozdobily, a pak je nesly v čele průvodu. Po cestě zpívaly písničky a po příchodu
k rybníku zahnaly paní zimu říkánkami, zapálily Moreny,
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nechaly je rozhořet a hodily je do rybníka. Poté nazdobily
rozkvetlé velké větve barevnými mašličkami a básničkami
uvítaly jaro. Opět průvodem v čele s nazdobenými stromky,
jsme se vydali zpět do dědiny ke kulturnímu domu.
A jaro mohlo propuknout naplno.
Fotky z našich akcí najdete na: https://zizkovjanek.rajce.
idnes.cz
Mirka Kvitová za Žižkovjánek

strana 5

Žižkovský zpravodaj

Věneček z rozmarýnu Fanoša Miluleckého
Tento rok proběhl po dvouleté odmlce 38. ročník soutěže Věneček z rozmarýnu Fanoša Mikuleckého. Této
soutěže se zúčastnila i naše Žižkovjánková děvčata Nela Osičková a Helena
Vrabcová. Celá soutěž probíhala ve
dvou kolech. První výběrové, odkud
děvčata dál postoupila do finálového
kola soutěže. Příprava spočívala v tom,
vybrat a naučit se písničku, připravit
kroj a za doprovodu cimbálové muziky dokázat vystoupit před porotou
a téměř plným Kulturním domem
v Hodoníně. Pro obě děvčata to byl
krásný zážitek, přestože napětí, jestli se
to podaří, bylo obrovské. Nakonec vše
dopadlo na výbornou. Holky zazpívaly
krásně. Dokázaly, že zvládnou zazpí-

vat a porazit obrovskou trému, kterou
měly. Z vystoupení si odvezly krásný
diplom, dárek a hlavně nezapomenutelný zážitek. Jsou to chvilky, na které
budou rády vzpomínat. Radost, která
jim v srdíčku dlouho zůstane. Moc

jim děkujeme za krásné reprezentování našeho Žižkovjánku a přejeme ať se
jim dál daří. Tímto chci také povzbudit
další zpěváčky, ať se osmělí a příště to
taky zkusí. Stojí to za to.
Eva Osičková za Žižkovjánek

Soustředění Žižkovjánku
Žižkovjánek letos vůbec nezahálí a pilně připravuje
nová vystoupení. Čeká ho účast na folklorních slavnostech ve Strážnici. Proto se pilně nacvičuje, aby vystoupení bylo co nejlepší. Aby spolu mohly děti strávit víc času,
než jenom na zkouškách, rozhodli jsme se, že pojedeme
na Žižkovjánkové soustředění. Vyrazili jsme o květnovém víkendu do krásné přírody Hostýnských vrchů do
Penzionu pod Šaumburkem. V penzionu se o nás starali
náramně. Měli jsme pěkné pokoje, spoustu společných
prostor, které byly jenom pro nás. Soustředění jsme si
užívali, jak jen to šlo. Kromě nacvičování, měly děti připraveno spoustu krásného tvoření, cestu za pokladem
i večerní diskotéku. Asi jeden z největších zážitků pro
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všechny byla jízda autobusem. Věřte, bylo to opravdu
dobrodružství. Pan řidič se rozhodl, že nám ukáže krásy
moravských vesnic dopodrobna…Cesta byla nekonečná.
My jsme to ale všechno zvládli, cestou jsme s kytarou
zazpívali všechny písničky, na které se dá vzpomenout.
A věřte, bylo jich opravdu dost. Musel vybrat každý…
jelo nás celkem 45.
Děti byly bezvadné, jsem moc ráda za to, jaké děti do
Žižkovjánku chodí. Nejenom šikovné, ale taky hodné
a nadšené pro každou zábavu. Tímto chci ze srdce poděkovat dětem a všem, kteří se na soustředění a vedení kroužku
jakkoliv podílí. S přáním, ať nám to co nejdéle vydrží
Eva Osičková za Žižkovjánek.
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2022
Konečně jsme se dočkali. Po dvouroční pauze, která byla způsobená covidovou situací, se opět uskutečnila
krásná akce. Mluvím o tradičním pálení čarodějnic, které proběhlo v posledním dnu v měsíci dubnu, jak je tomu
zvykem. A tak se v Agrární v Moravském Žižkově uskutečnilo odpoledne
plné her, smíchu a zábavy věnované
především dětem.
Samotný program byl zahájen
v 17 hodin, sluníčko svítilo a počasí
nám přálo. Bylo připraveno celkem
12 stanovišť různého zaměření: skákání v pytlích, kopání na branku, chůze na chůdách, malování a další. Děti
obdržely kartičky se jménem a čísly
stanovišť. Jejich úkolem bylo projít
a zvládnout všechny stanoviště, kdy
následně za jejich splnění obdrželi
sladkou odměnu. Jelikož byl o soutěžení velký zájem a stále se přicházely
zapojit nové děti, k dalšímu bodu programu se přešlo až v 19 hodin, jednalo se o přetahování lanem. Jestli se na
něco děti těší opravdu nejvíce, tak je to

tato disciplína, kterou si užijí vždycky
nejen ony, ale také rodiče, a bývá to
zábava! Následovalo vaření kouzelného lektvaru za doprovodu zaklínadla.
Poté se zapálila vatra s čarodějnicí jako
symbol pálení čarodějnic, bez toho by
to asi nebylo ani ono, že? Opékali se
špekáčky a následovala volná zábava.
Když slunce zapadlo a pomalu utichl dětský smích, rozezněly se tóny kytar a doprovodných zpěvů. A tak jsme
si užívali té krásné atmosféry při praskajícím ohni do pozdních hodin.
Byla to opět povedená akce, která
shledala spoustu pozitivních ohlasů.
Jsem opravdu ráda, a snad nemluvím
jenom za sebe, že se u nás v dědině
stále uskutečňují různé akce, které
nás všechny spojují dohromady. Toho
by ale nebylo možné bez spousty lidí,
kteří se podílejí na jejich organizaci, ať
finančně či pomocnou rukou. Tímto
bych vám všem chtěla moc poděkovat,
jelikož bez vás by to nešlo. Touto cestou bych chtěla také poděkovat mamce, Mirce Kvitové, která už spoustu let

organizuje mimo jiné právě i pálení
čarodějnic. Vím, kolik za tím stojí práce, úsilí a času, proto jsme jí všichni
vděční, že ji stále neopouští elán a chuť
takové akce pořádat. Děkujeme všem!
Tak doufáme, že se za rok zase
všichni potkáme! A snad i dřív na nějaké jiné kulturní akci v našej dědině.
K

Mateřská škola Sluníčko
V závěru školního roku bylo v naší mateřské škole
živo. Připravili jsme pro děti i rodiče několik zajímavých
akcí, abychom se pěkně zvesela rozloučili se školním rokem i s našimi předškoláky. Koncem dubna se děti přihlásily do Čarodějnické školy. Zápisným bylo jedno polínko a prut na opékání. Děti přišly do školky v pěkných
kostýmech, které jim přichystali rodiče a následně plnily
různé úkoly. Míchaly lektvary, učily se létat na koštěti,
tvořily pavučiny pro pavouky, skládaly žáby, přenášely skleněné oči, hledaly pukavce a jiné. Po absolvování
školy obdržely čarodějnické vysvědčení a opekly si na
ohni hady z kynutého těsta. Vše se vydařilo a my jsme
se těšili na další zážitky. Divadlo paní Riedlové nám zahrálo pohádku O zajíčkovi a následně proběhlo pasování
předškoláků, letos poprvé za účasti rodičů. Program, se
kterým přijely Tetiny, nás zaujal. Zapojili se děti, rodiče
i sourozenci a na závěr předškoláky pasoval na školáky
sám pan král. Také další akce za účasti rodičů byla zdařilá. Spojili jsme Den matek a Den otců a uspořádali Den
pro rodinu. Sešli jsme se opět na zahradě ve školce. Rodiče si přinesli deky a piknikové košíčky s občerstvením,
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paní kuchařky udělaly pomazánky k ochutnání a z místní cukrárny jsme zajistili koláčky. Všechny pobavil kouzelník Reno, rodiče si popovídali, sdělili si zkušenosti,
děti si pohrály a spokojeně jsme se rozešli domů. Děkuji
všem zaměstnancům za pomoc a podporu s přípravou
a také rodičům za hojnou účast. K oslavě Dne dětí jsme
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si zašli do cukrárny na zmrzlinu a potom si na malém
hřišti zahráli hry. Na výlet jsme jeli na hrad Veveří, kde
byla pro děti připravena různá stanoviště s úkoly a pohádka, kterou zahráli Komedianti na káře. Pak už jenom
s předškoláky vyzkoušet si v základní škole jednu vyučovací hodinu v projektu Škola nanečisto, kterou pro
nás připravil pan ředitel s paní učitelkou E. Marečkovou

a hurá na prázdniny. Na závěr školního roku děkuji všem
zaměstnancům mateřské školy za odvedenou práci, spolupracujícímu obecnímu úřadu, základní škole a také
všem rodičům, kteří nám v průběhu roku pomáhali.
Vám, vážení spoluobčané, přeji pěkné léto plné sluníčka
a zážitků.
Veselá Zdeňka

Poděkování – 90 let základní školy
Chtěla bych poděkovat vedení školy, vyučujícím a hlavně paní učitelce I. Sovové za velmi zdařilou vzpomínkovou
oslavu devadesáti let školy. Já jsem trochu věděla, co se chystá, ale když přijelo gestapo, naskočila mně husí kůže a nebyla jsem sama, kdo neměl daleko k slzám. Prohlídka školy,

výstavka fotografií a beseda s pamětníky na školním dvoře
se mi moc líbila. Určitě všichni, co si udělali čas a přišli se
podívat, prožili jako já krásné vzpomínkové odpoledne. Za
to vám všem, kteří jste se na tom podíleli, moc a moc děkuji.
S pozdravem Věra Vašíčková

Zprávy ze školy
Za poslední tři měsíce se toho ve
škole událo opravdu velmi mnoho.
Po rocích, kdy divadla nemohla hrát,
jsme si v dubnu užili. Celá škola zavítala do Brna, do divadla Radost. Podle
věku jsme vybrali tři různá představení, která se setkala s velkým ohlasem.
Po dvou letech k nám opět mohl zavítat oblíbený cestovatel Tomáš Kubeš.
Všichni byli moc spokojeni a opět
se dozvěděli zajímavosti z různých
zemí. Tentokrát to byla Indie a Evropa. Z dubnových soutěží můžu zmínit
například tradiční recitační, Krasoně
2022, Matematický klokan 2022. Poslední zmiňovaná nám udělala velkou
radost, protože žákyně 5. ročníku se
v okresním kole umístila na krásném

strana 8

3. místě. Není nám lhostejný i vzhled
našeho okolí, obce. Do této kategorie
akcí patří například Lovci a sběrači,
kdy si děti rozdělily úseky a spolu se
svými vyučujícími sbíraly odpadky.
Proběhly třídní schůzky, pedagogická
rada za 3. čtvrtletí a také naši deváťáci vykonali svou první velkou životní
zkoušku. Dostali jsme i novou želvu,
pro kterou jsme ze sponzorských darů
koupili terárium. Bylo umístěno v 7.
ročníku. Vybraní žáci 8. a 9. ročníku
navštívili ZŠ ve Velkých Bílovicích,
kde se zúčastnili zajímavého workshopu z předmětů Fy, Inf, Ch. Určitě pěkné zpestření výuky. Koncem měsíce
se mohla uskutečnit Valentýnská ekoParty, kterou žákovský senát dlouho

plánoval, ale čekali jsme na uvolnění
epidemiologických opatření. Žáci si
společně připravili program, společně
se bavili, utvrzovali kolektiv. 13. dubna proběhl zápis budoucích prvňáčků. V září tedy nastoupí do 1. ročníku
14 dětí, 5 dětí požádalo prostřednictvím svých zákonných zástupců o odklad. V dubnu také nastoupili na naši
školu dva žáci ukrajinské národnosti.
Květen se nesl zejména ve znamení
dvou velkých akcí – výletu 2. stupně a školy v přírodě 1. stupně. Po
dvouletém „půstu“ jsme se rozhodli
a uspořádali současně tyto dvě velké
akce. Z ohlasů a fotek je jasné, že se
vše podařilo a děti si to opravdu skvěle užily. Nejen, že se pobavily, ale něco
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nového se i dozvěděly, utužily kolektiv a tím se podpořila naše myšlenka
rodinné školy. První stupeň zavítal do
Beskyd, druhý do Českého ráje, včetně Babiččina údolí. Charitativní akce
byly zastoupeny Českým květinovým
dnem, kdy jsme vybrali nádherných
24. 222,- Kč. V 6. ročníku proběhl
program Pedagogicko-psychologické
poradny Břeclav na klima třídy. Sportovní akce byly zastoupeny Školským
fotbalovým pohárem, kde jsme zvítězili na domácím hřišti. Zkusili jsme si,
jak bychom se evakuovali v případu
požáru školy. Letos s pomocí a ukázkou požární techniky JSDH Moravský Žižkov. Děkujeme! Letošní pátá
třída byla zahrnuta do celostátního
testování. Z výsledků zatím víme, že
v českém jazyku měla naše nejlepší
žákyně 95% úspěšnosti a v matematice 83%, což jsou krásné výsledky.
Uzavřel se turnaj ve stolním tenisu,
kde žáci z druhého stupně mezi sebou
soutěžili o nejcennější medaili. Díky
sponzorům mohla být vyměněna květinová výsadba před školou i v areálu
školního dvoru. Třídy jsme vyfotili
s novou paní fotografkou. Focení tříd
je neklamný znak toho, že prázdniny
se blíží. Červen, to je již jasný důkaz
toho, že léto je zde. I vzrůstající teplota venku i ve třídách nám to potvrdila.
Letos snad nejvýznamnější akcí byla
oslava 90. výročí otevření naší školy.
Dlouho jsme chystali, plánovali. Pro
děti jsme připravili projekty, soutěže,
vše se zaměřením na tuto významnou
událost. I když vládlo opravdu velké
horko, přišlo za námi v sobotu 18. 6.
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2022 ke škole mnoho lidí a mohli jsme
společně zavzpomínat na školní léta.
Výstava starých fotografií, projekce
na interaktivních panelech, beseda
s pamětníky na školním dvoře a živý
obraz z historie naší školy (zatčení ředitele V. Straky fašisty), to vše mohli
zhlédnout všichni návštěvníci. Mé
poděkování patří všem, kteří se o toto
krásné odpoledne zasloužili. V červnu proběhla školní olympiáda spolu
s našimi přáteli ze stacionáře Vlaštovka, Den dětí i se sladkou odměnou.
Pro rodiče jsme přichystali zajímavou besedu na téma kyberšikany.
Také k nám zavítali budoucí prvňáčci
z mateřské školy. Vyzkoušeli si, jak to
bude vypadat po letních prázdninách
ve škole. Krásná akce byla také ta s názvem Táta Superman, která proběhla
ve školní družině a byla určena dětem

a tatínkům ke Dni otců. Výrobky, které vznikly, zdobí nyní školu. Koncem
června se již uzavíraly známky, chystalo vysvědčení, uklízelo. Rozloučili
jsme se s našimi deváťáky na slavnostním Pasování 9. ročníku a ve čtvrtek
30. 6. 2022 jsme rozdali vysvědčení
a ukončili tak školní rok 2021/2022.
Byl to rok klidnější, co se týká covidové situace. Téměř všechny akce, které
jsme si naplánovali, se uskutečnily.
Sice covid vystřídala špatná situace ve
světě, ale snad se vše opět vrátí tam,
kam to patří, a budeme se těšit z krásných letních dní. Děkuji obecnímu
zastupitelstvu včele s panem starostou, paní ředitelce a zaměstnancům
MŠ, pracovníkům naší školy a vám
všem, přátelům školy, za vše, co pro
školu a naše děti děláte.
Mgr. Miloslav Sova, řš
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Z dějin žižkovské školy
Letos si připomínáme 90 let od slavnostního otevření současné školní budovy, historie žižkovského školství
je ale pochopitelně mnohem starší. Mimochodem, nejen
škola ale i obec slaví několik kulatých výročí, které si postupně připomeneme. V letošním roce např. uplyne 290 let
od první dochované písemné zmínky o Žižkově – najdeme ji v matrice bílovské farnosti a vztahuje se k Magdaleně Gajdošíkové narozené v Žižkově v květnu 1732. Těžko
říct, jestli Magdalena chodila do školy, první dochované
záznamy o školní docházce jsou totiž mnohem staršího
data. Podle nich měl od roku 1786 Žižkov svého školního
pomocníka, vyučování ale probíhalo na škole ve Velkých
Bílovicích. Z šestatřiceti školou povinných žižkovských
dětí však školu navštěvovali pouze tři chlapci.
Nutnost za každého počasí pěšky docházet do Bílovic
byla jednou z příčin nízké školní docházky i v dalších letech, proto byla na podnět podivínského děkanství v Žižkově zřízena provizorní škola roku 1814 v obecním domě.
A před 195 lety byla za přispění knížete Jana z Lichtenštejna roku 1827 v obci postavena první škola podle
plánů knížecího architekta Josefa Poppelacka. Dlouhá léta
vyučoval na této žižkovské jednotřídce Michal Brtevník.
Od roku 1840 už byla škola prokazatelně dvoutřídní, ale
postupem času přestala více než osmdesáti žižkovským
žákům dostačovat.
Za finančního přispění knížete Jana II. z Lichtenštejna
se započalo na jaře roku 1884 s nástavbou školní budovy o jedno poschodí. Byly tak získány dvě nové učebny
a z původní přízemní třídy byl upraven byt pro podučitele.
Dekretem z 12. ledna 1885 byl nadučitelem na dvoutřídní
škole v Žižkově jmenován Alois Kučera, jehož působení
v Žižkově jednoznačně pozvedlo úroveň školství i respeky úroveň.
tu ke vzdělání na vyšší

pobyli. Z celé řady rychle se měnících učitelů zmiňme jen
Františka Kňourka, který se později stal řídícím učitelem
v Charvátské Nové Vsi a proslavil se jako jedna z významných postav meziválečného skautingu.

d
k l v roce 1910
Budova
staré školy
Novým řídícím učitelem se stal roku 1911 Vilém Rosendorfský, který přišel po nástupu do funkce s několika
novinkami. Před Vánoci začal ve škole pořádat Dětský den
a obnovil vánoční nadílkyy pro
p žáky.
y

Školní
učitelem
Rosendorfským
Šk l třída
d v řídícím
d
l Vilémem
l
d fk
Roku 1928 se začalo uvažovat o vyhotovení další přístavby školní budovy, dokonce již byly připraveny plány.
Po důkladném zvážení se však nakonec obecní zastupitelstvo rozhodlo starou budovu zbourat a vystavět novou,
moderní. S demolicí se započalo 27. července 1931, materiál byl formou veřejné dražby prodán místním občanům.

d b první žižkovské
k k školy
k l z roku
k 1827
Podoby
Stálý nárůst počtu žáků si v dalších letech vynutil rozšíření žižkovské školy na trojtřídní. Roku 1900 byla ve
školní zahradě postavena budova nové radnice, v níž se
kromě obecní kanceláře nacházely dva byty pro ženaté
učitele. Ve dvoře byly také zřízeny záchody s krytou chodbou. Zatímco řídící Alois Kučera setrval v Žižkově skoro
třicet let, ostatní učitelé na zdejší škole příliš dlouho ne-
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Plány na novou budovu vyhotovil brněnský architekt
František Kadlec a zakázku ve výběrovém řízení získali
hodonínští stavitelé František Barbořík a Augustin Sedlář.
Celkové náklady činili 900 tisíc korun, které si obec vypůjčila u Moravské zemské hypoteční banky v Brně.
Škola byla postavena za necelý rok, slavnostní otevření proběhlo 18. srpna 1932. Svěcení a mši pod otevřeným
nebem sloužil bílovický farář Felix Čeloud. Účast na slavnosti byla ohromná a byla skončena řečí nadučitele Aloise Kučery, v té době již dlícího na odpočinku v Podivíně.
Po krátkém proslovu starosty Mikuláše Malhockého byla
škola předána veřejnosti. Školní budova byla po celý den
otevřena a všichni přítomní se netajili údivem nad jejím
vkusným vnitřním vybavením. Kancelář prezidenta republiky vyhověla žádosti obce a nová škola proto mohla
hrdě nést Masarykovo jméno.
V poledne se v Riedlově hostinci konal slavnostní oběd,
jehož se zúčastnila většina pozvaných hostí. Odpoledne si
chasa pod vedením stárků Jana Konečného a Josefa Pešky
připravila pro hosty představení Zahrávání hodů.

d
k l v roce 1935
Budova
školy
Na rozdíl od tří tříd ve staré škole, kde se ke konci muselo dokonce vyučovat na směny, měla nová škola hned
osm tříd, v šesti z nich se vyučovalo, sedmá sloužila jako
kabinet a osmá jako sborovna.

Správcem školy byl toho roku Valdemar Straka a členy
učitelského sboru byli Karel Trávníček, František Fučík,
Karel Kundera, Marie Michalicová, Anna Kuklová a Ludmila Pešková.

l k sbor
b v roce 1932
Učitelský
Rozvoj žižkovského školství zbrzdila německá okupace. Valdemar Straka vedl školu jako řídící učitel do 29.
října 1940, kdy byl za ukrývání zbraní zatčen gestapem,
uvězněn a později popraven. Po jeho zatčení byl vedením
školy pověřen učitel Jan Chlebec, který si ale správy školy moc nehleděl, a proto jej od července 1941 nahradil ve
funkci řídícího učitele i správce mateřské školy Bohuslav
Bezpalec z Prušánek. V těchto letech navštěvovalo žižkovskou školu zhruba 170 až 180 žáků.
Po přechodu fronty byla ve škole zřízena vojenská nemocnice, budova však byla značně poničena dopadem
letecké bomby. Žižkovské děti zasedly do školních lavic
znovu 8. května 1945, vážným problémem ale zůstávala
nezasklená okna, takže s příchodem chladného počasí bylo nutné vyučování často přerušovat. Také rozbitou
střechu se kvůli poválečnému nedostatku stavebního materiálu podařilo opravit až téměř po roce a půl. K poválečným osudům žižkovské školy se ještě vrátíme v příštím
čísle Žižkovské zpravodaje.
Mgr. Jaroslav Čech

Beachvolejbalový turnaj
Po roční pauze způsobené tornádem, které se přehnalo
dne 24. 6. 2021 přes okolní obce a všichni z nás, kdo měl
ruce i nohy pomáhal na odklízení následků, jsme s o to
větší radostí dne 11. 6. 2022, za velké podpory Obecního úřadu v Moravském Žižkově, uspořádali již 10. ročník „beach“ volejbalového turnaje smíšených družstev.
Z osmi pozvaných týmů se nakonec turnaje zúčastnily
pouze čtyři, a to tým naší spřátelené obce Žaškov ze Slovenska, tým z Velkých Pavlovic a dva domácí týmy. I když
tentokrát nebyla účast tak velká jako v minulých letech,
neubralo to na výborné atmosféře a skvělých, velmi vyrovnaných sportovních výkonech. Po nelehkých bojích,
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ale přesto v rámci fairplay, prvenství opět obhájili naši
přátelé ze Žaškova. Výborná atmosféra a nádherné počasí
přimělo účastníky i po vyhlášení výsledků turnaje, hrát
„beach“volejbal až do pozdních hodin. Poté následovalo
přátelské posezení v Agrární zpestřené grilováním, popíjením lahodných místních vín a zpěvem u kytary. Byl to
opět velmi vyvedený sportovní den. Kdo má zájem připojit se ke skvělé partě nadšenců, je vítán. Hrajeme každý
čtvrtek v 18.00 hod v místní tělocvičně, v případě pěkného
počasí hrajeme venku na malém hřišti.
SPORTU ZDAR!!!!!!!!!
Za volejbalisty Mirka a Štěpánka
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Fotogalerie

9. ročník

Beach volejbal

Mateřská škola Sluníčko

Biskup Vojtěch Cikrle při
slavnostním biřmování
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