Žižkovský zpravodaj

Duben
Květen
Červen
2/2019

Číslo 2/2019

Cena 5,- Kč

strana 1

Žižkovský zpravodaj

Zprávy z obce
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a stojíme
v letním období roku. Pro mnohé je
to období dovolených a odpočinku.
Zejména školáci se již nemohou dočkat, až obdrží vysvědčení a budou
mít dva měsíce prázdnin. Pro nás na
obci a také pro pana ředitele ZŠ ovšem nastanou prázdniny plné pracovních povinností. Musíme totiž
stihnout druhou etapu rekonstrukce
elektroinstalace v budově ZŠ. Všechno by mělo proběhnout tak, aby bylo
na začátku září vše hezky připraveno
pro nový školní rok. Podobné to bude
i v centru obce, kde probíhá výstavba budovy nového obecního úřadu
a rekonstrukce kulturního domu.
S realizační firmou se snažíme do-

končit všechny práce tak, aby nedošlo
k narušení hodů v srpnu. Věřím, že se
vše podaří. V souvislosti s investičními záměry obce pro letošní rok bych
rád napsal, co se přesně bude řešit. Do
dnešního dne však nemáme informace, jak jsme uspěli s žádostí o finanční
podporu od poskytovatele dotace. Žádosti jsme podali na projekty oprava
parkoviště u pošty, opravu zpevněných
ploch na hřbitově a na opravu povrchu
místní komunikace. Všechno jsou to
investice, které vychází ze strategického plánu obce. Zároveň jsou to investice finančně náročné, a proto se snažíme získat finanční podporu.
Přeji všem krásné slunečné léto
pohodu a zdraví.
Mgr. Josef Osička, starosta obce

Vyprávění ze starých časů VI.
Následující vyprávění zapsal etnograf Karel Dvořák 10. srpna 1964 v Moravském Žižkově na besedě se stařenkou
Kateřinou Svobodovu (KS) z č. 111 a stařečkem Josefem Osičkou (JO) z č. 42.
Hecování jeleňa
JO: Tak to byli z tej císařskej rodiny, tak
to dycky hónili teho jeleňa, a to se říkalo
hecovat jeleňa. Tak z Moravskje Novej
Vsi dojela tá jejich epigáš, vypustili ho
z klece, on běžél přes pola, zaběhl negde
daleko, pak vypustili tech psů, to měli
svojích, a ty ho šli hledat. Za něma jelo
to komonstvo, na koněch včecko, knížata, kněžna z císařského rodu.
A jedenkrát ten jeleň doběhl až k nám
do Žižkova a vběhl do rybníka. Co fčíl,
jak ho dostanú ven? Tak vystavili tam
jedny vrata, a co byli tady mužčí, tak na
ty vrata, tam si vzali taký latě, plovali
k němu a tam ho vytahli. A dostali za
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odměnu 5 zlatých.
A potom na druhý rok zasej ho pustili a on zas vběhl sem k nám, tam do
spodní, do jednej chalupy. A byla tam
stará pec a on stúpl do teho komína
a díval se dovrchu do teho komína.
A tá tetička tam uviděli teho jeleňa,
tož se zvalili strachy, tak jim za to dali
deset zlatých. Pak ho vyvédli ven a zas
ho pustili do tej klece, zavřeli ho a odvézli preč. Tady pobesedovali, pokúpili
si mlíka, posvačili a jeli preč. A mnozí,
co jim vodívali ty koně, za to dostávali
odměnu, zlatku. To byla celá dědina:
„Hecujú jeleňa!“ křičeli a utěkali fšecí
naproti, celá dědina

Polednica
KS: Indá do šesti týdňú se moseli
modlit růženec na rúšku na poledně.
A jedna žena šla ešče neco dělat a než
došla – to diťa moselo mět růženec na
sobě a ona ho neměla – tož to diťa – jak
tady ešče býval trnož na tech stolech
– tož dyž došla a hledala ho, našla ho
pod stolem a to diťa bylo tam omotaný
okolo teho trnoža.
Babuščin kříž
KS: – to dala postavit jedna žena,
Babuška…
JO: … Barbora se menovala, a potom
dřív chodívali aj pytláci, tož do něho
bylo střelený, do teho kříža a potom to
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můj stařeček nechali opravit, to bylo
hneď v roku devět set dvě. Ten je na
půl cestě, půl cesty je na Potforof a půl
je k Žižkovu.
Strašidelný chlapec
JO: To zas v tady v dědině býval nejaký Benešových. Okolo teho domu byla
taková pícka, tož tam sedával ten chlapec, že ho tam vidívali. Dyž se tak drávalo peří, tož povídali: „Nechoď tam, je
tam strašidlo!“
Had jak vál
KS: Ná tento Janek Malhocký, dyž šel
jednú do tej Lhoty a šel akorát o půlnoci a takový had – a že mu tam říkali
v tej dědině, že tam straší, že nepřende tam a on že se smíl temu a povídá:
„Ná, co bych nepřešel, šak já sem žádnýmu nic neudělál a akorát idu.“ – přes
tú cestu takový had že tam býl jak vál,
a on že se tak potřafíl, že skočí přes
škarpu a potom tedy tlúkl tam a povidali mu: „Ná, kady ste šél?“ „No tamtaď.“ „A co tam bylo?“ Že takový had
jak vál, tam býl. A no, že ano, že tam
dycky o půlnoci strašívá, a lidi že se bójijú tamtady ít.
Podhoděné ditě
JO: Na Potforofsku tam bylo jakési
podhoděné ditě. Tam měli dojít ty divý

ženky, to vlastní ditě zebrali a dali tam
jakýsi, že to mělo velikú hlavu…
KS: Já jsem ho viděla. My sme tam
bývali ale do čtyřech roků, na tym
Potforofsku, a my děcka sme ho viděli – takovú hlavu měl hrubú – oni ho
měli podhoděnýho. Tak oni byli v kútě
tá tetička a negde taky odešli, dyž neměli, a došli a měli tam druhý ditě.
A tak žilo – takový silný chlap to býl,
takovú prdel to mělo hrubú a ty prsa
takový, já sem ho viděla.
Desátkový sklep
JO: Na Pekových Jochách býval desátkový sklep. To se dávali desátky teho
vína a tam se to vozívalo. A ten co byl
vedoucí, ten se menoval Kalivoda, tož
na to se té cestě tam říkalo Kalvodova
cesta. Ešče dodneška se tam nandú takový cihle. Tam, jak měli Svobodových
lúku, tož tam tenkrát orál Matěj Přikryl
a jak orál, tož se tá zem propadla.
A tam byl ten sklep a dyž my sme byli
jako kluci, tak sme se tam šli dívat a dál
jsme nechtěli jít. Tam bylo takový veliký
klenutí, a potom to tam zavézli všecko
hlinú, a tak ten sklep tam ostal tak.
Zaniklé obce
Z jednej strany tam bývaly Húžvany
a z jednej bývaly Murany. A tady jak je

dvůr Prechov, tož tam bývalo město, to
byl Prachov. A tady potom býva–
Na tomto místě, uprostřed slova a věty,
dochovaný strojopisný zápis zajímavého
vyprávění ze starých časů končí. Zbytek
se mi prozatím nepodařilo dohledat.
Pokud by někdo z místních občanů
vlastnil kompletní zápisky, budu rád,
když by mi jej poskytnul ke zkopírování. Příště se ke všem přepsaným textům
publikovaným v Žižkovském zpravodaji
ještě vrátím a přidám komentář z historického a etnografického hlediska.
Mgr. Jaroslav Čech

Pálení čarodějnic
Celý den pršelo a bylo sychravo.
Vyčasit se mělo až kolem 16 hodiny.
A bylo tomu tak, naštěstí. Pálení čarodějnic se konalo už několikátým
rokem opět 30. dubna v Agrární
v Moravském Žižkově. Počasí nakonec vyšlo, dokonce i slunko se na nás
v podvečer usmálo. „Přelet“ nad Žižkovem absolvovalo jen pár čarodějnic,
které se nebály popršených cest. Kvůli
tomuto deštivému dni jsme měli obavy, jestli někdo přijde. Účast byla sice
slabší oproti loňskému roku, ale i tak
byla hojná. Bylo připraveno 12 stanovišť s úkoly. Za splnění všech disciplín
děti obdržely balíček se sladkostmi
a špekáček k táboráku. Uvařili jsme
také lektvar z rybníkové vody, sluneční
záře…a dětem dokonce i hodně chutnal. Přetahování lanem bylo zábavné,
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popršená zem se sice klouzala, ale nikdo se v bahně nevyválel. V podvečer
se zapálila vatra s čarodějnicí, opékali
jsme špekáčky, zpívali u ohně za doprovodu dvou kytar a ukulele a poseděli až do večerních hodin. Za mě
můžu říct, že se akce vyvedla a obdržela i pozitivní ohlasy.

Velký dík patří všem, kteří pálení připravovali a sponzorům, firmě
FARMA R.V. a Richardu Osičkovi,
kteří koupili odměny pro děti, špekáčky… Děkujeme také Vám, kteří
jste přišli a budeme se těšit na příště!
Klára Kvitová
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Soustředění Žižkovjánku 2019
Ve dnech 17. - 19. 5.2019 se vydal náš folklorní soubor Žižkovjánek
na soustředění k Meziříčku na Vysočině. Potřebovali jsme dotrénovat
a s naší cimbálkou nazkoušet nová
pásma, která vám předvedeme na letošním předhodovém zpívání.
Vyšlo nám pěkné počasí, byli jsme
v dobré náladě, rodiče připravili navíc kupu mlsání a dvě maminky, které
s námi jely jako doprovod, se postaraly i o zábavu ve volném čase. Kromě nacvičování jsme řádili venku na
hřišti a vyzkoušeli si bungee-running,
ovšem nejvíc se nám všem líbilo
v lese, kde se do hry zapojili i ti větší.
Děkujeme naší obci za finanční
podporu, Mirce Kvitové za pomoc
při organizaci a těšíme se na vás
v srpnu „pod májú“.
Vaše děti ze Žižkovjánku

Český den proti rakovině 2019
23. ročník Českého dne proti rakovině byl navzdory
nepříznivému počasí mimořádně úspěšný a aktuální stav
k 12. 6. 2019 přesáhl 19,74 milionů Kč, a to ještě nejsou
připsány částky za e- kytičky a dárcovské SMS. V naší
obci jsme vybrali částku 19 998 Kč. Velmi děkujeme všem
dárcům. Letos platí stejně velké poděkování i všem dobrovolníkům, kteří ve studeném a deštivém počasí peníze
vybírali. Byli to: Kristýna Valová, Julie Očenášková, Patrik Zugar, Lukáš Moudrý, Ondra Bartoš, Katka Slámová
a Franta Michalica, žáci devátého ročníku, a na každé sbírce pomáhající Lucka Frisová, Maruška Konečná a Tadeáš
Tomšej. Do týmu dobrovolníků patří ještě Vanesa Flachsová, Sam Tetur a Vítek Straka, kteří tentokrát nemohli ze
zdravotních důvodů.
Finance získané prodejem kytiček měsíčku lékařského, symbolu sbírky, budou sloužit k financování 3 základních dlouhodobých programů Ligy proti rakovině
Praha: : - Prevence nádorových onemocnění a výchova ke zdravému způsobu života - Podpora kvality života onkologických pacientů - Podpora onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických
pracovišť.
Protože se mnoho z vás, občanů naší obce, sbírky
každoročně účastníte, nemusíme vám zdůrazňovat její
význam a poslání, a to je uvědomit si, že za mnoho věcí
ohledně našeho zdraví, tj. za zdravý způsob života a pre-
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ventivní prohlídky u svého lékaře, neseme zodpovědnost
my sami.
Letos byla sbírka znovu zacílena na rakovinu plic, což
není tématem novým, ale statistiky jsou neúprosné.
Patříme k pěti „nejprokouřenějším“ zemím Evropy.
Rostou počty kouřících žen, mladistvých a experimentujících dětí. Každé dvě hodiny na rakovinu plic umírá
jeden člověk. 80 – 90 % z nich jsou kuřáci. Závislost na
nikotinu přitom postihuje 85% kuřáků. Každá vykouřená cigareta zkracuje život – podle odolnosti organismu
kuřáka – o 3 až 15 minut. Proto nejjednodušší je nezačít kouřit! Vybráno z letáku Český den proti rakovině
15. 5. 2019
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Mateřská škola Sluníčko
Pozdní jaro chtělo dohnat to, co na počátku zanedbalo. Pršelo a pršelo a déšť nám znemožnil trávit co
nejvíce času venku – na zahradě a na procházkách.
Počasí ovlivnilo také některé naše akce. Den rodiny,
který se měl uskutečnit venku, jsme přemístili do školky. Měli jsme radost, že rodiče přišli v hojném počtu
a společně s dětmi se zapojili do plnění různých úkolů. Děti po úspěšném absolvování dostaly za snahu
drobné odměny. Také na výletě do Kovozoo ve Starém
Městě nám lilo jako z konve. Nic jsme si z toho nedělali, v pláštěnkách jsme prošli celý areál, projeli se vláčkem, nahlédli do Zemědělského muzea a do letadla
a prohlédli si pirátskou loď. Rozloučení s předškolními
dětmi jsme pojali letos pohádkově. Divadélko Květinka nám přijelo zahrát pohádku „Kouzelný strom“ a po
pohádce jsme děti předškolní pasovali na školáky. Děti
si odnesly na památku knihu, pamětní list a kšiltovky
s logem mateřské školy. Snad budou na naši školičku
dobře vzpomínat. Den dětí byl zaměřený na sportovní
disciplíny. Děti si vedly dobře a zvládly všechna stanoviště, která jsme mohli již za příjemného počasí udělat na zahradě mateřské školy. Tradiční táborák letos
také nechyběl a ve spolupráci se základní školou jsme
realizovali projekt „Škola nanečisto“, kdy si naši předškoláci v 1. třídě vyzkoušeli, jaké to je být opravdovým
školákem. Absolvovali jsme jednu výukovou hodinu.
Děti 1. třídy na oplátku navštívily naši školku. Jedním
z posledních výukových témat před ukončením školního roku byl hmyz – život u rybníka a na louce. Aby
děti mohly lépe pozorovat různé druhy hmyzu, požádali jsme pracovníky obecního úřadu, jestli by nám
vyrobili hmyzí hotel. Děti jej vyplnily různým přírodním materiálem. Použily šišky, kůru, cihly, proutí
a domeček byl hotový. Teď budeme s napětím očekávat
jeho obyvatele. Děti z oddělení Berušek měly ve třídě
také motýlí zahrádku, ve které pozorovaly vývoj motýla
od vajíčka přes kuklu až po poslední stadium. Až motýli
dospěli a zesílili, vypustili jsme je na zahradu. Domeček, který zhotovili zaměstnanci obce, se jim povedl, za
což jim moc děkujeme. Zároveň děkujeme za přípravu
půdy pro záhonek, který přichystali pro paní kuchařky
k výsadbě bylinek. Ve školní kuchyni tak budeme mít
po celou sezónu k ruce vždy čerstvé koření. Školní rok
se nachýlil ke konci, v červenci bude v provozu jedno
oddělní a v srpnu si všichni odpočineme a načerpáme
novou energii do dalšího školního roku. Za ten uplynulý děkuji všem zaměstnancům za odvedenou práci
a ochotu pomáhat v jakýchkoli situacích. Děkuji za spolupráci p. starostovi, obecnímu úřadu, základní škole
a v září se budeme těšit na shledanou.
Vážení spoluobčané, přeji Vám pěkné léto plné zážitků
Veselá Zdeňka
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Deváťáci proslov
Vážený pane řediteli, učitelé, rodiče, milí spolužáci,
hosté,
devět let uplynulo. Je konec školního roku, naše cesty
se rozcházejí, tak nastal čas se rozloučit.
Když jsme nastoupili do první třídy, nebylo pro nás
těžké utvořit dobrý kolektiv, protože jsme se znali už od
školky. To nejdůležitější a to číst, psát a počítat nás naučila paní učitelka Rebendová. Ve druhé třídě naše základní znalosti obohatila paní učitelka Zapletalová a díky
různým hrám nás škola více bavila. Ve třetí třídě jsme se
seznámili s pro nás novou paní učitelkou Řehánkovou,
se kterou jsme si hned sedli. Čtvrtou třídou nás provedla paní učitelka Kristová, se kterou jsme si užili soustu
zajímavých hodin. Pátá třída pro nás byla skoro druhý
stupeň. Posledním rokem na prvním stupni nás vedla
paní učitelka Bistrá. Na prvních pět let máme spoustu
skvělých vzpomínek a zážitků. Například spaní ve škole,
Haloween, třídní výlety, škola v přírodě nebo natáčení
filmu. Tímto bych chtěla poděkovat všem učitelům, kteří
nás během těchto let provázeli. Pak už nás čekala šestá
třída a s ní i noví učitelé. Od šesté do deváté třídy nás

provázela paní učitelka Sovová. Naučila nás jednat férově a na rovinu, za což jsme jí vděční. Užili jsme si spolu spoustu legrace, zábavy, ale byly tu i vážnější chvíle.
Raději vzpomínáme na naše výlety a akce, kde jsme si
báječně rozuměli. Proto Vám, paní učitelko Sovová, patří
největší díky a přejeme Vám, aby Vaše další třída byla
alespoň trochu tak super, jako jsme byli my. Blížím se
k závěru a také bych chtěla poděkovat všem ostatním učitelům a zaměstnancům školy, kteří se o nás celých devět
let starali. Mladším spolužákům přejeme štěstí, rozum
a úspěchy v dalších letech. Velké poděkování samozřejmě patří naší třídě za nezapomenutelných devět let. Jako
kolektiv jsme si výborně sedli a i přes všechny špatné
chvíle jsme drželi při sobě. O přestávkách i v hodinách
jsme se vůbec nenudili a na výlety a společné zážitky
snad nikdy nezapomeneme. Doufám, že se i nadále budeme vídat a vzpomínat na tyto krásné chvíle. Tímto se
s Vámi loučíme, přejeme krásné prázdniny a zase někdy
na shledanou.
Julie Očenášková, 9. r.

Zprávy ze školy
Duben byl ve znamení svátků velikonočních. Letos poprvé jsme navštívili místní kostel, kde nám žáci,
kteří navštěvují výuku náboženství,
předvedli krásnou Velikonoční hru.
Velmi pěkné zpestření výuky i ponaučení pro všechny. Velikonoce
jsme žákům také obohatili například
projektovým dnem Proutek vrbový,
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který proběhl v naší školní družině.
Žáci se naučili plést vlastní „ žilu“.
Vše bylo pod záštitou projektu Naše
škola II., do kterého jsme se přihlásili a čerpáme již nyní finance. Proběhl zápis nových žáků. Celkem se ho
zúčastnilo 19 budoucích prvňáčků
a podány byly dvě žádosti o odklad.
Z dubnových akcí patří zmínit bran-

ný závod, který se na naší škole nekonal již mnoho let. Myslíme si, že je
v dnešní době nutné, aby se děti
uměly bránit, a proto jsme využili
nabídku z Brna od Centra legionářů, kteří nám díky tomu, že jsme se
zúčastnili jejich akcí, uspořádali pro
3. – 9. ročník zajímavé branné dopoledne, kde si všichni mohli zkusit
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například střílet ze vzduchovky, jak
se bránit a co dělat při ohrožení života. Jediným problémem bylo počasí,
jelikož byl opravdu silný vítr. Žákovský senát školy uspořádal pro žáky
2. stupně opět velmi úspěšnou akci
Aprílová párty, kde si všichni nejen
zatancovali, ale také zahráli společenské hry a odložili tak na chvilku
své mobily a dokázali se bavit sami
navzájem. Třeťáci v závěru měsíce
navštívili chovatelku zakrslých králíčků, kde se dozvěděli mnoho zajímavostí o chovu těchto zvířátek.
Informace se jim hodily, jelikož se
o jednoho malého zakrslého králíčka starají. Prvňáčci se zúčastnili přednášky o tom, jak si správně
čistit zuby a obdrželi malé dárečky.
Dále byli pozvat své menší kamarády z mateřské školy na slavnostní
zápis, mohli se tak společně podělit
o své nové zážitky právě s budoucími
žáky naší školy. Organizačně největší
akcí v květnu byl oblíbený vícedenní výlet. Tento rok připadla řada na
2. stupeň. Velký čtyřdenní zájezd do
Kácova se opravdu vydařil. Program
byl nabitý věcmi, které dětem určitě
pomohou i v jejich výuce, rozšíří jejich vědomosti a obzory. Mimo jiné
žáci navštívili Kutnou Horu, muzeum stříbra, hřebčín v Kladrubech.
Druhou velkou akcí byla Noc s Andersenem, na kterou se těší naopak
žáci z prvního stupně. Co může být
zajímavějšího, jak společně strávená
noc v tělocvičně. A nejen to, také
nechyběla stezka odvahy, opékání
špekáčků, které měly děti hrazeny ze sponzorských příspěvků, noc
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v knihovně a jiné zážitky. Květen
patří i charitativním akcím. Proběhl známý Květinový den, také školní
olympiáda 2. stupně, kde jsme přivítali kamarády ze stacionáře Vlaštovka z Hodonína. Společně strávené
odpoledne obohatilo určitě jak naše
žáky, tak i děti z Hodonína. Cvičil
i první stupeň, tentokrát netradičně
plnil disciplíny například jízdou na
koloběžce. V rámci projektu Třída
pro třídu si zacvičili na opičí dráze
i naši nejmenší. Ze vzdělávacích programů jsme navštívili Masarykovou
univerzitu v Brně, kde si děti mohly
vyzkoušet práci v laboratoři, zkoumat a bádat. Akce s názvem Bioskop
patří již mezi tradiční a velmi oblíbenou. Proběhla beseda na téma
„Drogová závislost“ s člověkem, který propadl tomuto nešvaru dnešní
doby, ale dokázal se ze všeho dostat.
Děti 1. a 2. ročníku navštívily naši
hasičskou zbrojnici, kde se seznámily se zajímavou prací hasičů. Letošní
atletické přebory v Lanžhotě byly narušeny nepřízní počasí. Uskutečnil
se i poslední školní sběr. Zde bych
rád poděkoval všem těm, kteří se zúčastnili. Již dávno to není jen soutěž
dětí, ale velmi si vážím zejména těch
rodičů, kteří neváhají a pomáhají
dětem se sběrem. Výtěžek celé akce
je určen na odměny za sběr a zbytek
slouží škole jako sponzorský dar, který vždy využíváme pro všechny děti,
například při hrazení vánočního
šeku třídy, cen za soutěže, knižních
odměn, cen za vstupné a jiné. Školní
družina pokračuje zdárně v akcích,
které jsou zahrnuty do projektu Naše

škola II., díky kterému se mohli žáci
například seznámit s bývalým reprezentantem cyklistiky a zopakovali si
základní zásady jízdy na kole. Úspěšnou akcí byla i oslava svátku matek,
který děti z družiny oslavily společně
se svými rodiči. Před školou jsme
díky sponzorům mohli s dětmi zasadit nové květiny a osadit stávající
okrasné truhlíky. Osmáci dostali
krásný nový nábytek, který jim bude
po zbytek času, který na naší škole
stráví, určitě dobře sloužit.
Červen ve škole byl zkrácený o
jeden týden, a tak jsme museli vše
rychle zorganizovat. Proběhla akce
Autoškoly Lednice, kdy se žáci seznámili a prakticky vyzkoušeli základní pravidla silničního provozu.
První stupeň navštívil Brno, kde
zhlédl představení Bylo nás pět. Děti
z prvního stupně také absolvovaly svůj jednodenní výlet, tentokrát
zavítaly do centra Permonium, kde
plnily mnoho zajímavých úkolů.
Navštívili nás i budoucí prvňáčci
z mateřské školy a vyzkoušeli si, jaké
to je být žáky školy alespoň jednu
hodinu. Pak již zbýval čas jen na
slavnostní pasování deváťáků, které
netradičně proběhlo v tělocvičně,
jelikož sál obce je v rekonstrukci.
I tak jsme se ale důstojně rozloučili
s našimi nejstaršími žáky a v pátek
21. 6. 2019 společně uzavřeli školní
rok 2018/2019 před budovou školy.
Jak bych shrnul školní rok
2018/2019? Byl to rok, kdy jsme se
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snažili žákům nejen předat nové vědomosti, ale chtěli jsme, aby si i oni
sami, pomocí vlastních zážitků ze
vzdělávacích akcí, rozšířili své znalosti. Vždyť nejlépe se učí názorem.
Z průzkumu, který jsme na škole dělali v rámci swot dotazníku vyplynulo, že jsou žáci spokojeni. Podařilo se
nám mnohé, byly i nedostatky, ale ty

jsou samozřejmě od toho, abychom je
odstranili a poučili se z nich. Testovali jsme vědomosti dětí, některé třídy
měly výborné výsledky, některé slabší. Víme, na co se zaměřit, co zlepšit,
a to je hlavní. Jsem přesvědčený, že
děti měly krásný rok plný zážitků, vědomostí, ale i legrace a kamarádství.
A o to nám jde zejména, aby měly

školu rády, aby ji braly za „svou“, abychom byli všichni jedna velká rodina.
Rád bych poděkoval obecnímu úřadu
v čele s panem starostou, mateřské
škole, rodičům, sponzorům a samozřejmě všem pracovníkům školy za
to, že je naše škola taková, jaká je.
Krásné letní prázdniny všem přeje
Mgr. Miloslav Sova, řš

Radka Kovaříková a její Co…..
I v tomto čísle Žižkovského
zpravodaje pokračujeme v rozhovorech s našimi rodáky, kteří se
prosadili i ve „velkém“ světě a dokazují, že i v malé vesnici mohou
vyrůstat velké talenty. Když si tak
vzpomenu na Radku Kovaříkovou,
coby žákyni, vybaví se mi hned široký úsměv, krásný hlas, pohoda,
legrace, ale někdy i nabručenost,
vznětlivost, hlučnost a tvrdohlavost. A také si vzpomenu na její
snad nejkrásnější vystoupení, kdy
ve škole na schodech zpívala jako
žákyně píseň Ave Maria. Vlastnosti, které jsem jmenoval, ji ale určitě
předurčily k tomu, aby uspěla i ve
velkém světě „showbusinesu“. Po
absolvování základní školy nastoupila na Mezinárodní konzervatoř
do Prahy. Obdivoval jsem, jak se
poprala s tak velkou životní změnou. On Žižkov je i v Praze, ale poněkud jiný a život na vesnici a život ve velkoměstě, to je „sakra“ rozdíl. Ale vždy, když jsem ji potkal u nás,
sršela optimismem a ani náznakem si nepostěžovala. Když
má čas, vystupuje na školní vánoční besídce a my jsme
tomu moc rádi. Je pravdou, že s návalem práce to někdy
nevyjde, ale pokud ano, tak je to pro mě osobně pokaždé
krásný zážitek. Po maturitě na Mezinárodní konzervatoři dokončila ještě Vyšší odborné vzdělání na stejné škole
v oboru Muzikálové herectví.
V závěru článku se pak můžete dočíst, jaké pracovní
zkušenosti má již za sebou. Chtěl bych jí popřát, aby se její
životní sen splnil. Nejen krásný domeček a plno dětí, ale i
ta vysněná role ve světoznámém muzikálu. A hlavně, aby
zůstala pořád stejná a nezapomněla, kde má své kořeny,
což ale u Radky opravdu nehrozí…Ještě taková malá vsuvka, v přiloženém rozhovoru Radce tykám, samozřejmě
s jejím svolením. Ale pro mě osobně to prostě pořád zůstane Radka, žákyně naší školy.
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Co se ti nejdřív vybaví, když
se řekne Základní škola v Moravském Žižkově?
Jedno z nejhezčích období
mého života. Měla jsem ty nejlepší
spolužáky, jaké jsem si mohla přát.
Společně jsme prožívali každodenní radosti a strasti nebo první
lásky celých 9 let a s některými
i déle, jelikož jsme spolu chodili
už do školky. Jsem vždy moc ráda,
když spolužáky potkám a s láskou
a humorem na tohle období zavzpomínáme.
Co považuješ za svůj největší
dosavadní úspěch?
Za úspěch považuji to, že jsem
se dokázala uchytit v hudební branži. Každopádně je přede
mnou ještě dlouhá cesta a je potřeba nepolevit a stále na sobě pracovat. Nicméně mým největším dosavadním úspěchem je pro mě osamostatnění
se od rodičů a postavení se na vlastní nohy.
Co charakterizuje Radku Kovaříkovou?
Když se zamyslím a představím si sama sebe, vybaví se mi asi široký úsměv, hlasitý projev, červená rtěnka,
dobrá nálada a přísloví “Co na srdci, to na jazyku”-což
mi občas způsobuje problémy, ale snažím se na tom pracovat. :D
Co patří mezi tvé záliby a zájmy, samozřejmě mimo
zpěv?
Zhruba čtyři roky se věnuju boxu pod vedením žižkovského rodáka Rosti Osičky, který se pro mě tady
v Praze stal vlastně rodinou. Od září minulého roku
také navštěvuji tréninky ve Spartan gymu. Mojí velkou
láskou je cestování a jídlo. Miluju vaření, pečení, ochutnávání netradičních chutí, poznávání nových přátel
a kultur.
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Co dětská přátelství, vydržela?
Mám pocit, že teprve s odchodem do Prahy jsem poznala, která přátelství z dětství jsou opravdová. Vždy, když se
na Moravu vracím, snažím se setkat s co nejvíce kamarády,
ovšem u některých “přátel” jsem si uvědomila, že zájem je
pouze z mé strany, a tak se kolem sebe snažím držet jen
ty opravdové přátele. A i přesto, že se nevídáme tak často, naše přátelství tím není nijak poznamenané.
Co plánuješ do budoucna?
Záleží, o jakém časovém rozmezí se bavíme. Mám
hodně snů. Jedním z nich je hlavní role v muzikálu
nebo filmu. Ráda bych si zase zahrála v nějakém seriálu
a vrátila se k dabingu, který mě moc bavil. Za deset let
se vidím s budoucím manželem v rodinném domečku
plném dětí. :D Ale věřím, že co se má stát, stane se, takže všemu nechávám volný průběh.
Co ty a studium?
Právě jsem absolvovala v oboru muzikálové herectví.
Mám v plánu nastoupit na jazykovou školu a přemýšlela
jsem také o delším jazykovém pobytu v zahraničí, což ale
momentálně kvůli práci v divadle není možné.
Co ty a Praha?
Ze začátku jsem v Praze šťastná nebyla. Byla to pro
mě obrovská změna. V patnácti letech z malé vesničky do
velkoměsta úplně sama, bez rodičů a právě kamarádů “z
dětství”. Rychle jsem si ale zvykla a zároveň dospěla. Našla
si nové kamarády a koníčky. Přestěhovala se na byt a nyní
můžu říct, že jsem v Praze spokojená, ale i tak se pořád
moc ráda vracím domů.
Co tě napadne, když se řekne: „Můj největší zážitek
byl, když ….“
Nemám jeden konkrétní zážitek, který bych vnímala
intenzivněji než jiné krásné okamžiky mého života. Snažím se žít život naplno a všechno si užívat stejnou měrou.
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Co ty a domov?
Můj domov je Morava. Miluju folklor, víno a hlavně
moraváky. Vždycky, když je toho na mě moc, přijedu na
Moravu a během chvilky jsem nabitá energií a zároveň
hrozně vyklidněná.
Hláskování jména Radka podle Radky Kovaříkové
R-radost
A-avokádo (miluju)
D-dezert
K-krásno
A-Afrodita (láska)

ÚČINKOVÁNÍ:
2015 - reklamní spot Bubbleology
2016 - epizodní role v seriálu “Na vodě”
2017 - zpívaný dabing jedné z hlavních rolí
animovaného dětského seriálu “Dora a přátelé”
- mluvený dabing dokumentárního seriáluČeská televize
- vystoupení v Číně na Expu v rámci
Česko-čínské spolupráce
2018 - role v seriálu “Ohnivý kuře”
Fantom Opery- Goja Music Hall – muzikál
2019 - Wicked (Čarodějka)-aktuálně zkoušíme
premiéra září 2019 - Goja Music Hall –muzikál
+školní představení:
Muzikály:
Hello Dolly, West Side Story, Probuzení jara, Kabaret
Dětská představení:
O princezně, která ráčkovala, Kocourek Modroočko

Děkujeme za rozhovor

MS.
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New York
V první polovině března jsem se
s rodinou vydal na zaoceánský trip.
Splnil jsem si tak svůj dávný sen, a to
navštívit New York.
Ihned po příletu na nás dýchla atmosféra města – všude plno lidí, kteří někam spěchají, obrovské bulváry
plné troubících aut a stovky mrakodrapů. První večer, unavení po náročné cestě, jsme měli objednané lístky na NHL v legendární MADISON
SQUARE GARDEN. Narazili jsme
zrovna na derby New Jersey Devils
a New York Rangers. Zážitek to byl
neskutečný, i když fanoušci na brněnské Kometě to umí více rozparádit.
V Americe jdou fanoušci na hokej
jako do kina, koupí si nápoj a popcorn a mlčky sledují zápas. Až když
padne gól, teprve je to zvedne ze židlí.
Druhý den, v neděli, jsme navštívili černošskou mši v Harlemu. Když
jsme vešli do kostela, hned se mi
vybavila scéna z filmu Sestra v akci.
V kostele všichni tancovali za doprovodu obrovského sboru. Celou mší
provázel pastor formou diskuze, nebyl to klasický obřad, jak jsme zvyklí
u nás. Poté následovala procházka po
Central parku, na jehož konci stojí
legendární hotel Plaza z filmu Sám
doma 2. Prošli jsme pátou Avenue,
známou uličku plnou módních zna-
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ček (něco jako Pařížská ulice v Praze,
jen mnohonásobně větší) a došli až
na Times Square, náměstí plné blikajících obrazovek. Odtud naše cesta
vedla přes Broadway, uličku plnou
místních divadel. Den jsme zakončili
v jedné z místních fastfood restaurací
a dali si pořádný americký hamburger
s pořádnou kupou hranolek.
Třetí den jsme se vydali na dolní
Manhattan. Nejzajímavější a nejemotivnější byl památník a muzeum
Dvojčat z 11.09.2001. Do detailů popsané příběhy lidí, co si prožili tento
hrůzný den. Místo svou atmosférou
vyzývá k přemítání a ke vzdání pocty obětem terorismu. Večer jsme se
vydali na vyhlídku jednoho z mrakodrapů Empire State Building. Výhled
na noční New York je kouzelný. Všude tolik světýlek.
Čtvrtý den jsme navštívili sochu
Svobody, k ní nás dovezla loď, z níž
byl nádherný výhled na dolní Manhattan a světové obchodní centrum.
Čekali jsme sochu obrovských rozměrů, ale na vlastní oči zase tak veliká není. Poté následovala procházka
po Brooklynském mostě. Najednou
jsme se ocitli na druhém břehu řeky
East River – v Brooklynu. Poté jsme se
vydali na známou pláž Coney Island,
na koupání to ale nebylo, venku bylo
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okolo 8 stupňů Celsia a foukal studený severní vítr. Nedaleko pláže se nachází zábavní park s atrakcemi.
Pátý, poslední den, byl ve znamení nákupů, procházek a nasávání poslední atmosféry velkoměsta.
V podvečer jsme se plní dojmů dostavili na letiště, z letadla jsme se rozloučili posledním výhledem na Manhattan

s New Yorkem a spokojeně se vrátili
domů. A jestli bych si dokázal představit život v New Yorku? Asi ano, ale
stýskalo by se mi po našich tradicích
a naší malebné vísce. Doma je doma.
Po celou dobu jsme se přemísťovali z místa na místo newyorským metrem, které nebylo vždy úplně přehledné. Občas jsme i zabloudili, o to větší

to bylo dobrodružství. Co bychom to
byli za Zabloudili, kdybychom nezabloudili.
Celý výlet jsme si plánovali sami,
od letenek, přes ubytování, až po
každodenní program. Takže pokud
by někdo potřeboval průvodce, klidně se ozvěte.
RZ

Girasole zajišťuje bezpečí v domácnosti
pomocí SOS tlačítek
Dostali jste se někdy do situace,
že jste zůstali sami a nemohli si pomoci vlastními silami nebo pomoc
Vám nebyla na blízku? Možná jsme to
právě my, kteří Vám můžeme zajistit
bezpečný život v domácnosti. Sdružení Girasole, z. s., které sídlí v Hustopečích poskytuje dvě registrované
sociální služby, a to osobní asistenci
a tísňovou péči. Tísňová péče je sociální služba, jejímž cílem je zajištění
bezpečného života osob se sníženou
soběstačností nebo zdravotními riziky. Uživatel této služby má k dispozici
speciální telefon a SOS tlačítko v po-
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době hodinek, které stiskne v případě
nouze a my přivoláme potřebnou pomoc. Zavoláme rodině, blízkým, sousedům nebo přímo přivoláme složky
IZS. SOS tlačítko uživatel může využít
v situacích jako je zhoršení zdravotního stavu, pád v domácnosti, nevolnost nebo nezvaný host v domácnosti… Služba funguje 24 hodin denně
včetně víkendu i svátků. Součástí této
služby je jak SOS tlačítko pro přivolání pomoci v krizových situacích, tak i
výjezd naší pohotovostní služby. Hustopečská tísňová péče je výjimečná v
tom, že dokážeme člověku nabídnout

komplexní pomoc a podporu. Speciální telefon s SOS tlačítkem zapůjčujeme bezplatně a náklady na službu činí
150 Kč za měsíc. Více informací Vám
můžeme poskytnout na telefonním
čísle 775 246 954 nebo nás naleznete na internetových stránkách www.
girasole.cz. Také se můžete osobně
dostavit do kanceláře v Hustopečích
na ulici Hybešova 5 (v budově polikliniky). V případě zájmu Vám také
můžeme přijet ukázat přístroj přímo
do Vaší domácnosti.
Ivana Kronovetová, DiS.
(Girasole, z. s.)
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Fotogalerie

Cestujeme po světě - New York

Čarodějnice v Moravském Žižkově

Mateřská škola Sluníčko

Radka Kovaříková

Základní škola - výlet Kutná Hora
Žižkovjánek na soustředění
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