Žižkovský zpravodaj

Červenec
Srpen
Září
3/2019

Číslo 3/2019

Cena 5,- Kč

strana 1

Žižkovský zpravodaj

Slovo starosty
Milí spoluobčané,
přeji vám krásné podzimní dny
roku 2019. Ani jsme se nenadáli
a dětem začal nový školní rok. Vinařům dozrávají hrozny, špačci dělají
opět nálety a ze země je letos podporují hraboši. Situace je o to horší, že
vinařský zákon v podstatě zvýhodňuje dovoz vína. Naše hrozny nikdo
nechce, a když ano, tak je cena nastavená jako za dob socialismu. Nu což,
i tak by se to dalo shrnout.
Během letošního léta, které bylo
opět velice hřejivé, jsme dokončili
jednu z největších akcí posledních
let a to novostavbu obecního úřadu se zateplením kulturního domu.
Tato akce bude mít jistě velký přínos
pro budoucí léta v podobě úspory
energií. Na toto téma toho bylo řečeno hodně. Chtěl bych jen doplnit
poděkování všem za to, že se zdárně
podařilo vše do hodů připravit. Poděkování patří zejména projektové
kanceláři, realizační firmě, ale i zaměstnancům obce.
V letních měsících proběhla
i druhá etapa rekonstrukce elektroinstalace v budově základní školy.
Projekt byl rozdělen na dva roky. Ta
letošní byla v podstatě dokončovací
ovšem náročnější. I zde se nám, díky
skvělé spolupráci s realizační firmou,
technickým dozorem, školními uklízečkami pod taktovkou pana ředitele, povedlo dát všechno do pořádku.
Dětem tak nemusely být prodlouže-
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ny prázdniny a mohly vesele vykročit do nové školní roku. Přeji všem
mnoho úspěchů.
Letošní hody byly plné slunka, ale
občas se i zamračilo. Jsem rád, že tak
náročnou kulturní akci dokážou organizovat stárci s chasou. Jsem na vás
hrdý a děkuji za hezký průběh hodů.
Společně s kulturní komisí obce
jsme se dohodli, že bychom mohli
zkusit uspořádat v době konání bývalých hodů (září) novou kulturní akci
pro všechny občany naší obce. Název
jsme zvolili „Den pro dědinu“. Bylo
to proto, abychom se nějak názvem
odlišili od okolních obcí. Pana Zdeňka Bradávku napadlo udělat malou
výstavu modelářů. Tak nějak jsme
ty různé střípky pospojovali a akci
uspořádali. Co říct? Bylo to hezké
příjemné odpoledne. Cimbálka Modruša (dříve Žižkovjánek) se spolu
s nově oživlou kapelou Nechorbend
postarali o hudební produkci, na
parkovišti se vystavily pěkné kousky
techniky. Svozová společnost Hantály nám umožnila splnit si dětský sen,
stát se popelářem. V kulturním domě
proběhla malá výstava místních modelářů a sběratelů. No a samozřejmě
nemohu opomenout zpřístupnění
nového obecního úřadu, kterému
požehnal náš duchovní otec Libor
Salčák. Všem bych chtěl tímto poděkovat. Asi se budu opakovat, ale jsem
opravdu rád, když se podaří něco, co
je přínosné pro všechny občany.

Závěrem bych chtěl už jen okrajově. Naším cílem do budoucích let
je zkvalitňovat služby pro občany.
Proto jsme se rozhodli a zabezpečili
několik drobností, které jsme spustili
již nyní. Jako první krok jsme zahájili
příjem bankovních karet na pokladně obecního úřadu a dalším krokem
je spuštění aplikace „Česká obec“,
ve které budou občané informováni
o aktuálním dění ve vesnici a budou
mít možnost hlásit i různé závady.
Podrobněji se této novince věnujeme
v samostatném článku tohoto zpravodaje.
Milí přátelé, přeji vám mnoho
zdraví do dalších let.
Mgr. Josef Osička, starosta obce
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Aktuální informace o dění v naší obci
teď nově i ve vašem mobilním telefonu
– prostřednictvím aplikace „Česká Obec“
Obec Moravský Žižkov se zapojila
do projektu „Česká Obec“.
Česká Obec je projekt, mobilní
aplikace a jednotné místo, na kterém
občané českých obcí, městských částí
a měst získají rychlé a aktuální informace o událostech ve svém okolí, tj.
nejen o své obci, ale např. i o obci, kde
se právě nacházejí a tráví volný čas, kde
mají svou chalupu, nebo jen o obci,
která je zajímá.
Zeptali jsme se proto projektového manažera České Obce pana
Davida Jedlinského, čím je tato mobilní aplikace zajímavá?
Jak se říká, v jednoduchosti je síla,
a právě to je pořekadlo, které naši aplikaci vystihuje, ačkoli je to moderní,
přehledný a praktický komunikátor
mezi vaší obcí a uživatelem aplikace.
A k čemu aplikace občanům slouží?
Jak jste byli doposud zvyklí dostávat informace z vaší radnice? V místním tisku, ve vaší obci, e-mailem, nebo
jste prostě ve své volné chvíli navštívili
webové stránky a posléze se dověděli,
že se např. událo něco, co jste potřebovali vědět o dvě hodiny dříve, nebo si
případně potřebujete nové informace
poznamenat do svého kalendáře, abyste na ně nezapomněli. A právě mobilní
aplikace Česká Obec, kterou nejen obec
Moravský Žižkov využívá a je přímo
propojena s vaší radnicí, která vás tak

může o dění ve vaší obci informovat
okamžitě. Aplikace navíc pracuje s obrázky, videi, textem, externími odkazy,
najdete tu důležité kontakty na vaši obec
a zároveň aplikace pracuje i s kalendářem ve vašem mobilním telefonu, takže
si např. upoutávky na kulturní akce můžete do kalendáře přímo ukládat.
A kromě toho, co jste zmínil,
v čem je mobilní aplikace jedinečná?
Máte možnost sledovat nejen obec
Moravský Žižkov, ale také jiné obce,
městské části (pokud jsou do projektu
Česká Obec zapojeny), a to jednoduchým přidáním další obce v mobilní
aplikaci. Získáte tak přehled i o jiných
obcích, které vás zajímají, nebo kde se
momentálně nacházíte.
A jak je tedy možné začít mobilní
aplikaci využívat?
Mobilní aplikace je zdarma ke
stažení pro chytré telefony (tablety)
s operačním systémem Android nebo
iOS(iPhone). Zde je jednoduchý návod
k jejímu stažení:
• ve svém mobilním telefonu najdete
ikonku „Obchod Play“ nebo „App
Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec,
• po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat,
• po instalaci klikněte „Otevřít“, aplikace se zobrazí, v pravém horním
rohu najdete znaménko „+“, po kliku na něj se zobrazí žluté pole s ná-

pisem „Přidat Obec“, po kliknutí
na něj můžete jednoduše přidávat
nebo odebírat obce, které chcete
sledovat, dále je můžete řadit v závislosti na tom, která obec má být
první nebo druhá tím, že danou
obec přidržíte a přetáhnete nahoru
či dolů,
• dále klikněte v levém horním rohu
na „Přehled obcí“, zobrazí se obec,
kterou jste si přidali, pokud je obec
zapojená do projektu Česká Obec,
zobrazí se dané příspěvky, pokud
ne, obec je prázdná pouze s upozorněním, že s námi nespolupracuje.
• obce sledujete přejetím prstu po
displeji vlevo či vpravo.
!!! Důležité, pokud si aplikaci nainstalujete zkontrolujte že máte
v Nastavení telefonu – aplikace – zapnuty upozornění na již nainstalovanou aplikaci Česká Obec !!!
Mobilní aplikace má velikost 4,56
KB, což zabere minimální místo v paměti vašeho mobilního zařízení. Na
nové události vás upozorní prostřednictvím notifikací (upozornění) a na
váš požadavek si načte pouze vybraný
příspěvek, který vaše město zadá. Je
tedy šetrná k vaší baterii i mobilním
datům.
… a doufám že se mobilní aplikace
stane nedílnou součástí vaší obce.
Děkujeme za rozhovor.

Hlášení závad
Vážení občané města / obce, naše město /obec využívá
aplikaci Česká Obec, díky které můžete dostávat aktuální
informace rovnou do vašeho mobilního telefonu prostřednictvím notifikací, tak že už vám neutečou žádné důležité
informace ať už z běžného dění v městě / obci, nebo o sportovních a kulturních akcích.
Ted´nově v aplikaci naleznete možnost zpětné vazby
směrem k úřadu a to Hlášení závad.
Vidíte nedostatek v našem městě / obci, například čer-
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nou skládku, nesvítící veřejné osvětlení, či jiný nedostatek,
jednoduše klikněte v aplikaci ve spodní liště na Hlášení
závad, kde se vám otevře jednoduchý formulář, který vyplníte, přidáte fotografii závady, přidáte lokalizaci buď přímo
na místě nebo vyberete na mapě a to přidržením prstu na
místě závady a dejte odeslat.
Email přijde na náš úřad, který danou závadu vyřeší.
Předem děkujeme, že nejste lhostejní ke svému okolí ve
svém městě / obci.
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Ohlédnutí za vyprávěním ze starých časů
V uplynulém roce a půl jste se na stránkách Žižkovského
zpravodaje mohli setkávat s cyklem Vyprávění ze starých
časů. Jedná se o vyprávění, která ve spolupráci s tehdejším
kronikářem Janem Moravčíkem zachytil v roce 1964 pražský národopisec Karel Dvořák.
Karel Dvořák (1913-1989) od roku 1958 působil
na katedře etnografie a folkloristiky Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy, v letech 1960-69 byl jejím vedoucím.
Mezi lety 1962–1967 byl předsedou Národopisné společnosti československé. Z jeho díla jmenujme např. knihy
Nejstarší české pohádky (1976), Pohádky a pověsti našeho
lidu (1984) nebo soubor studií Mezi literaturou a folklorem
(1994).
Jedná se o velmi zajímavý etnografický materiál, zachycující život na vesnici v druhé polovině 19. století. Sám
Karel Dvořák v průvodním dopise uvádí: Musím Vám říct,
že mne Žižkov velice zaujal, velice mne lákají ještě ostatní vaši stařečci, nevím, jestli se k vám ještě letos dostanu,
doufám však, že jsme se neviděli naposled. Zda se Karlu
Dvořákovi toto přání splnilo, nevíme. Rovněž nevíme, kolik zachyceného vyprávění chybí. Jak jsem uvedl minule,

dochovaný strojopisný zápis končí uprostřed věty a zbytek
se mi prozatím nepodařilo dohledat.
Záznam je přepsán doslovně, jak na to kladl Karel
Dvořák v průvodním dopise důraz, aby byla zachována
jeho autenticita. Na některých místech to pak možná při
čtení trochu drhne – vyprávění starších lidí má svá specifika, je plné zámlk nebo naopak opakovaných slov a frází
a někdy se naopak vzpomínky hrnou tak překotně, že vypravěč takzvaně „ztratí nit“ a zapomene, o čem chtěl vlastně původně vyprávět.
Z jednotlivých vyprávění poznáváme, jak těžký a úmorný život i po zrušení roboty prostí lidé vedli. Vytržení z koloběhu každodenní dřiny na poli a práce kolem hospodářství představovaly jen svátky – jak ty rodinné, tak tradiční,
které slavila celá vesnice. Dozvěděli jsme se něco o odívání
a lidovém kroji, stravě nebo způsobu bydlení. Nechyběly
ani strašidelné příběhy, které se nejčastěji vyprávěly při
přástkách nebo jiné pověsti, které se mezi místními lidmi
tradovaly po dlouhá léta. Ke konkrétním případům se ještě
jednou podrobněji vrátím v příštím čísle.
Mgr. Jaroslav Čech

Hody 2019
„Tak a už je to tu,“ řekli jsme si,
když nastal ten čas oficiálně zahájit
letošní krojované hody. Uteklo to tak
moc, tak rychle, že jsme se nestačili
nad tím ani chvíli pozastavit, řekli jsme
si, že si to ale užijeme plnými doušky,
a taky že jsme si to užili! Doufáme, že
nejen my stárci, ale i ostatní, kteří to
prožívali s námi.
Letošní hody připadly na datum
18. - 20. srpna. Pojďme se tedy společně poohlédnout zpátky na tu snad nejkrásněji událost roku, alespoň pro nás
krojovaných.
A jak dobře víme, hody nejsou
pouze o zábavě, musíme pro to něco
i udělat.
Pro děvčata to vše začíná daleko
dřív, příprava šatů, mašlí i mašliček na
sóla, dá to spoustu práce. Ale ten pravý hodový maraton propuká ve středu
před hodama, kdy klukům z naší chase
začne chystání okolo nejdůležitějšího
symbolu hodů, a to je mája.
Jako každý rok i letos se stavělo v sobotu odpoledne, avšak s malou odlišností.
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Letošní rok se učil stavět máju jeden z nás
krojovaných, Jan Včelouch, pod vedením
léta zkušeného pana Pavla Včeloucha.
Všechno dobře dopadlo a mája stála za
necelé 2 hodiny, díky šikovným spoluobčanům, kteří nám ji došli postavit.
A hody můžou začít! Poté následoval večerní sobotní program u cimbálu za doprovodu mužáckých sborů a folklorních
souborů. Tímto děkujeme všem, kteří se
podíleli na programu.

Na tanečním place se letos po dlouhé době sešlo i více nováčků. Jsme moc
rádi, že můžeme přivítat nové tváře
a vzít je mezi sebe. Bylo nás 16 párů!
Vidíme, že tradice neupadá a budeme
ji moci předat dál. A tak se těšíme na
další nově příchozí krojované.
A co počasí, nejžhavější předhodovní téma? Od nedělního rána až po
úterní večer nás doprovázelo krásné
počasí, i letos padly teplotní rekordy
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a ani letos se to neobešlo bez deště.
Naštěstí pršelo až v noci z pondělka na
úterý. Ano, vyšlo nám to.
Je to dar, že můžeme být součástí
něčeho tak krásného, tradičního a obdivuhodného. Vždy to tak rychle uteče,
že je nám líto, že to přijde zas až příští
rok. Ale na druhou stranu nám zůstanou ty nejkrásnější vzpomínky, na které budeme vzpomínat nejen ve stáří.
A tak se těšíme na další a další.
Snad pro každého krojovaného je to
vrchol, kterého může za svou krojovou
éru dosáhnout, být stárkem či stárkou.
Ten, kdo měl tu čest, mi dá určitě za
pravdu. Tak dojemné a radostné, tak
starostlivé a krásné.
Za to vše bychom chtěli poděkovat
Vám všem, kteří se na přípravě hodů
podíleli, především polivačům, kteří
měli jako vždy vše pod palcem. Bohužel
již naposled, jak již v úterý večer vyšlo najevo. Ondřej Maršálek a Roman
Konečný odevzdali pomyslné žezlo
a přenechávají štafetu dalším uchazečům o tuto funkci. Dále bychom chtěli
poděkovat panu starostovi a obci, krojovaným a jejich rodičům, sponzorům,
vinařům, mužákům a mnoha dalším.
Největší dík patří však našim rodičům, protože bez nich bychom
jako stárci hody pořádat nemohli,
DĚKUJEME!
Chasa z Moravského Žižkova

Hody
Hody milé hody, už jsem dohodoval,
doma celý týdeň nenocoval.
Nocoval jsem pod májů,
tak to chlapci dělajů.
Se svojů děvčiců někdy aj s „opiců“.
Mamka doma nespali, rady potom dávali.
Ze všeho nejvíce, abych neporušil tradice.
Já věrný jsem tradicím byl,
vínečko pil, s chasů se veselil.
Děvčata nás v tom nenechala,
kolečko při zavádce dobře udělala.
Děkujem všem co nám pomáhali,
maminkám, babičkám,
které nám kroje nachystaly.
Taky všem co se s námi pod májů veselili,
hody, tradici vesnice naší podpořili.
Eva Michalicová
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Mateřská škola Sluníčko
Na prázdniny nám zůstaly hezké
vzpomínky. Děti s nadšením vyprávěly, kdo byl u babičky a dědečka,
u tety, na jakém táboře, u rybníka
nebo u moře. Školní rok ale pomalu
začal a s ním i povinnosti. Mateřská škola je i letos téměř naplněna
a nově máme přijaté i jedno dítě na
individuální vzdělávání, kdy dítě se
učí doma a do školky přijde pouze
na přezkoušení. Letos jsme poprvé
udělali informační schůzku pro rodiče již na konci srpna. Překvapila
nás velká účast a tak tyto schůzky
budeme i v budoucnu dělat na konci prázdnin. I když máme v každé
třídě paní asistentku, všichni mají

na začátku roku plné ruce práce.
Nové děti často nejsou na školku
připravené, nejsou dostatečně vyzrálé a adaptace je potom o to složitější. Stále častěji se také setkáváme s tím, že tříleté děti nemluví buď
vůbec, nebo tak špatně,
že jim nikdo nerozumí,
mnohdy ani rodiče. Děti
postupně seznamujeme
s novým prostředím,
s kamarády i ostatními
dospělými a stanovujeme jim jasná pravidla
soužití mezi dětmi. Ve
školní jídelně máme letos tolik strávníků, že již

nemůžeme přijímat další, kteří mají
o naše obědy zájem. Dětem přejeme,
ať se jim ve školce líbí a žákům základní školy ať chutná.
Krásný podzim plný sluníčka
Vám přeje Mateřská škola Sluníčko

Zprávy ze školy
Červenec a srpen, prázdninové měsíce, byly na naší škole věnovány druhé části rekonstrukce elektroinstalace školy.
Tentokrát se jednalo o první stupeň a přilehlé prostory (ředitelna, jídelna), dále šaty a suterén školy. Samozřejmě nešlo
vše úplně hladce, ale nakonec se to zvládlo a mohli jsme
2. 9. 2019 slavnostně přivítat žáky i hosty v uklizené a opravené školy. Za to bych rád poděkoval zejména obecnímu
úřadu pod vedením pana starosty, dále provozním zaměstnancům školy – paní školnici, uklízečkám, protože kdo
viděl, ví, jak škola vypadala v průběhu prázdnin, a jak na
začátku školního roku. Ještě jednou všem moc děkujeme.
Jedna z největších akcí, kterou škola za posledních šest let
prošla, je za námi. Škola má nyní tedy novou elektroinstalaci, ale i střechu, novou fasádu, je zateplena. Je ukončena rekonstrukce školního dvora. Těmito a mnoha jinými menšími úpravami prošla za posledních šest let. Naším záměrem
je nadále modernizovat a vylepšovat vše tak, aby měli žáci
nejlepší podmínky k práci, ale také, aby si budova zachovala
tradiční rodinný duch staré vesnické masarykovské školy.
Jak jsem již psal, zahájili jsme nový školní rok v pondělí
2. 9. 2019 před budovou školy. Stalo se již tradicí, že nás v tento den navštěvují i vzácní hosté. Nebylo tomu jinak ani letos.
K žákům promluvil krátce pan starosta i pan farář. Přišly se
podívat i paní učitelky, které sice na naší škole již neučí, ale
stále patří do velké rodiny školy a my jsme za to velmi rádi.
Pasovali jsme nové prvňáčky, letos jich byl rekordní počet 19.
Počasí nám tak tak vydrželo, pršet začalo až poté. Mohl začít
školní rok 2019/2020. Nejdříve jsme douklízeli a vyzdobili
společně třídy, abychom se cítili dobře a pak již mohla začít
výuka. Pedagogický sbor školy pracuje v následujícím složení:
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Mgr. Sova Miloslav
Mgr. Bistrá Jana
Mgr. Řehánková Drahomíra
Mgr. Rebendová Renata
Mgr. Zapletalová Romana
Mgr. Kristová Martina
Mgr. Sovová Iva
Mgr. Ovečka Jozef
Mgr. Pížová Bohuslava
Mgr. Pekárková Radka
Mgr. Kučerová Barbora
Bc. Paul Jaroslav
Osičková Jitka
Krmíčková Hana
Chalupová Markéta
Mgr. Kachyňová Marie

ředitel školy
zástupce ŘŠ, tř. uč. V. třídy
tř. uč. I. třídy
tř. uč. II. třídy
tř. uč. III. třídy
tř. uč. IV. třídy,
metodik prevence
tř. uč. VI. třídy,
výchovný poradce
tř. uč. VII. třídy
tř. uč. VIII. třídy
tř. uč. IX. třídy
Učitelka
Učitel
vedoucí školní družiny
asistent pedagoga
asistent pedagoga
Katechetka

Provozními zaměstnanci školy jsou školnice paní
J. Konečná, uklízečka paní B. Bínová a sekretářka, účetní
a správce sítě Ing. M. Stehlíková.
V září se vše rozjíždí, není moc času na vzdělávací a kulturní akce, ale přesto jsme pro žáky pár připravili. Deváťáci
jeli v rámci projektu Rozhledny navštívit Kobylí a Pohořelice. Děti z prvního stupně společně s rodiči opět pomohli
školu vyzdobit vkusnými výrobky z přírodnin, jelikož podzim je tu a s ním i tradiční podzimní tvoření. Letos jsme
pozvali i rodiče, protože je chceme v následujícím šestiletém
období koncepce školy také více zapojit. Škola se účastní
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dalších projektů, z nichž budeme čerpat finance na pořádání akcí,
na zakoupení notebooků a mnoho jiného. Již nyní vás mohu pozvat
na výstavu obrázků naší bývalé žákyně Terezy Konupčíkové – Dolákové, která by měla proběhnout 25. 10. 2019. Při vernisáži budete
moci poprvé vidět obrázky, které budou zdobit naši školu a stanou
se jejím charakteristickým rysem. Logo školy také tvořila Tereza Konupčíková, nyní jsme tedy přistoupili k další výzdobě. Těšíme se, že
náš navštívíte v co největším počtu. Výstava bude otevřena tři dny.
Tvoříme i nový plán práce školy, který zahrnuje jak vzdělávací, tak kulturní akce, které u dětí vzbudily největší zájem, ale nechybí ani nové. Věřím, že letošní rok bude opět klidný, pohodový
a zejména pro žáky přínosný. O to se všichni snažíme. A sám za
sebe chci poděkovat vám všem, kteří nám v naplňování vize školy
ochotně pomáháte.

Mezinárodní soutěž ve hře na cimbál
JAK JSI TADEÁŠ SPLNIL SEN...
Dne 1. září 2018 si Tadeáš Tomšej
nakráčel do ZUŠ Břeclav s tím, že si
jde domluvit rozvrh hodin na nadcházející školní rok. Jen tak, mezi řečí, mi
oznámil, že se bude konat Mezinárodní soutěž ve hře na cimbál. Já osobně
jsem na takovou soutěž ani nemyslela,
jelikož jsem si ji nikdy netroufla s žádným svým žákem navštívit.
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Po krátkém přemýšlení jsem se rozhodla, že se pokusím Tadeho připravit.
Věděla jsem, že to bude velmi náročné,
jak pro něj, tak i pro mne. Stále nemám
mnoho zkušeností a musím přiznat, že
jsem měla z počátku strach.
Nastal výběr skladeb, což byl samozřejmě můj úkol. Nebylo to jednoduché. Věděla jsem, že musím vybrat
program zajímavý a náročnější, než na
co jsme byli zvyklí. Na
Mezinárodní soutěži
jsou nároky opravdu
velké. Tadeáš se s tím
popral parádně, zejména díky jeho denní 4-5ti
hodinové přípravě, vysokým cílům a touze se
hezky na soutěži uvést.
Soutěž se konala ve
dnech 22.-26. 5. 2019
ve Valašském Meziříčí.
Sjeli se na ni účastníci
z různých zemí např.
Slovenska, Běloruska,

Ukrajiny, Maďarska aj.
Největší zastoupení měla samozřejmě Česká republika, jelikož pro
nás je to méně nákladná záležitost, než
pro cizince. Dříve se účastnila i Čína,
Japonsko, Rusko, ale jak říkám, finance
hrají hlavní roli. Soutěž byla dvoukolová. V prvním kole jsme hráli povinnou
skladbu a skladby z období baroka.
Tade patřil do druhé katergorie, kde
bylo celkem 11 soutěžících. Každý si
vylosoval své pořadové číslo, které platilo po celou dobu soutěže. Povinnou
skladbu hráli všichni v utajení, porota
byla za plentou. Bodovalo se po každé
odehrané části.
Po prvním kole, tedy po povinné
skladbě, se Tade umístil na čtvrtém
místě. Večer nás čekala druhá část prvního kola a to skladby z baroka. Tade
zahrál opravdu nádherně, říkala jsem
mu, že tak nikdy nehrál. Čekali jsme
na výsledky. Ani mluvit jsme nemohli,
jak jsme byli netrpěliví. Konkurence
byla tak veliká, s ničím jsme raději ne-

Číslo 3/2019

Žižkovský zpravodaj
počítali. Jen vím, že Tade říkal: ,,Jen, ať
nejsem poslední!“
Výsledky byly velmi překvapivé
a uspokující. Po dvou odehraných částech skončil Tade na nádherném druhém místě. Postoupil tedy do druhého
kola mezi pět nejlepších . Již to pro nás
byla výhra. Takže druhé kolo si Tadáš
odehrál s velkou radostí a lehkostí.

Bylo na něm vidět, jak je šťastný. Výsledek nás dohnal k slzám. Tade získal
nádherné 3. místo. Večer se konal Galavečer s koncertem vítězů, kde si svou
cenu slavnostně převzal. Na tuto soutěž ani jeden dlouho nezapomeneme.
Chtěla bych moc poděkovat jeho
rodičům za velkou důvěru. Díky patří
i ZŠ Moravský Žižkov za velkou pod-

poru. A v neposlední řadě děkuji mým
rodičům a mému příteli, kteří museli
snášet mé protivné nálady a být velmi
trpěliví :)
Tadeáše čekají v lednu přijímací
zkoušky na konzervatoř. Takže ti Tade
přeji spoustu hudebních úspěchů.
p.uč. Kristýna Osičková

Bosna a Hercegovina 2019
očima našich spoluobčanů
Po roce plánování, domlouvání
a příprav na samotnou cestu, které
posledních pár dní před odjezdem
připomínaly spíše přípravy Kryštofa Columba před objevením Ameriky, konečně vyrážíme. Cílem našeho
prvního moto výletu je Bosna a Hercegovina. Poslední červnový pátek
společně s Kubou Pálkou a Romanem
Hromkem vyrážíme na našich strojích
směr Bosna. Před sebou máme celkem nezáživný 300 km přejezd k cíli
dnešního dne, a to k maďarskému Balatonu. Přijíždíme až za tmy, a tak se
ukládáme ke spánku pro nás na zcela
neznámém místě. Druhý den ráno
rychle posnídáme a jedeme dál. Zbytek Maďarska přeletíme rychle, stejně
jako kousek Chorvatska, a ani se nenadějeme a Bosnu máme na dohled.
Hranici mezi Chorvatskem a Bosnou
tvoří řeka Sáva, kterou přejíždíme po
starém železném mostě a už v dálce vidíme několik mešit v hraničním městě
Stara Gradiška, což značí, že jedeme
správným směrem. Na hranicích zjišťujeme první menší zádrhel. Romana
nechtějí pustit do země, protože má
starou zelenou kartu a nová leží doma
na stole. Naštěstí to není žádná katastrofa. Za 20 euro kupujeme nové pojištění a celník nás pouští do země se
slovy „Good Luck.“ Tankujeme první bosenský benzín, kupujeme simkarty ať jsme v kontaktu s domovem
a vyrážíme ukrajovat první bosenské
kilometry. Opouštíme Gradišku směrem na jih na Banja Luku. Projíždíme
nádherným údolím řeky Vrbas, které
je lemováno vysokými skalami a po-
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rostlé listnatými stromy. Všechno se
krásně zelení, prostě nádhera! Podél
řeky Vrbas jedeme až do města Jajce,
ve kterém se zastavíme u tamní dominanty 27 metrů vysokého vodopádu
na řece Pliva. Řeka Pliva se přímo ve
městě vlévá do již zmiňované řeky Vrbas, na které leží staré dřevěné mlýnky
postavené za časů turecké vlády. Toto
místo je v Bosně hodně známé a tak
tu jsou mraky lidí. Děláme pár fotek
a rychle pryč. Je něco kolem 7 hodiny
večer a hledáme místo na spaní. Přijíždíme k jezeru, kde na břehu u mola
stojí malá chatka s přístřeškem a posezením. Ptáme se místního domorodce
pracujícího na poli, jestli tady můžeme
přespat. Říká OK. Rozbalujeme náš
bivak a chystáme se okoupat v jezeře.
Přece jenom dva dny na cestě v třiceti
stupňových vedrech na nás a hlavně na
našem oblečení jdou znatelně cítit. Po
koupačce v jezeře si děláme teplou večeři, otevřeme pivka a plánujeme cestu
na zítřejší den. Cílem cesty je hlavní
město Bosny - Sarajevo. Ráno probíhá
stejně jako každé jiné. Máme sbaleno

a vyjíždíme. Kousek před Sarajevem
se zchladíme v nádherně čistém jezeře
Jablaničko. Máme rezervovanou noc
v hotelu v centru Sarajeva, který ovšem
nemůžeme najít, a tak hodinu jezdíme
kolem něho a nevíme o tom. Jsme
ubytovaní a jdeme poznávat krásy Sarajeva. Je to krásné historické město,
kde vedle sebe najdete křesťanský kostel, muslimskou mešitu a pravoslavný
chrám, někdy i jen pár metrů od sebe.
Ve staré části usedáme do klasické restaurace, kde dělají pravé čevapi. Shodujeme se, že lepší čevapi jsme v životě
nejedli a zapíjíme ho místním pivem
Sarajevsko, které je také znamenité.
Další den se vydáváme navštívit místa, kde se konaly Zimní olympijské hry
1984. Podívali jsme se pod skokanské
můstky a taky do známého hotelu Igman, na kterém se nejvíce podepsala
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válka a postupem času chátrá. Dnešním cílem je Černá hora, a tak sedáme
na motorky a jedeme. Dočetli jsme se,
že si musíme natankovat ještě v Bosně,
protože dalších 300 kilometrů za hranicemi nepotkáme žádnou benzinku.
Velice úzkou a klikatou cestou, jestli se
tomu tak dá vůbec říkat, přijíždíme na
hranici s Černou horou. Celníci tu jsou
velice důslední, čekáme asi půl hodiny, než nás pustí do země. Je strašné
horko, proto se domlouváme, že pro
dnešek to zabalíme v kempu přímo na
hranicích. Koupeme se v ledové řece,
která teče kolem kempu. Po koupačce
usedáme na velkou terasu a ochutnáváme místní speciality v podobě domácích uzenin a sýrů. Pivko samozřejmě nesmí chybět.
Ráno posnídáme a jedeme dál.
Dneska nás čeká přejezd národního parku Durmitor a plán je dostat se
až do nejjižnějšího bodu Chorvatska.
Bosna je krásná země, ale Černá hora
je nádherná! Křišťálově čistá voda v jezerech, hory kam se člověk podívá.
Prostě nádhera! Do pohoří Durmitoru vede cesta vyražená ve skalách,
kterou tvoří krátké a klikaté tunely bez
světel a ze stropu tečou proudy vody.
Většinu Dinárských Alp tvoří rozlehlá
náhorní plošina protkaná hlubokými
kaňony a horskými štíty. Najdete tu
48 vrcholů s výškou nad 2000m, z nichž
nejvyšší je Bobotov Kuk (2525 m.n.m).
A právě tato nadmořská výška se nelí-

bí mojí motorce a uprostřed ničeho mi
začíná vynechávat motor! Zastavujeme
a zjišťujeme, čím by to mohlo být. Samozřejmě jsme na nic nepřišli a tak si
s Kubou vyměňujeme motorky, protože
Kuba má stejnou motorku jako já a má
s ní víc najeto a tak i víc zkušeností, tak
třeba na něco přijde. Situace je pořád
stejná a tak přískokem vpřed jedeme
dál. Přijíždíme do města Žabljak, které
je se svou nadmořskou výškou 1456m
nejvýše položeným městem na celém
Balkáně. Zastavujeme u velkého železného mostu, který je dominantou Žabljaku. Je tu ale strašné horko a mraky
lidí, a tak uděláme pár záběrů z dronu,
vyfotíme se a rychle pryč. Když sjíždíme z hor, moje motorka se zase vrací do
normálu a já už jsem o něco klidnější.
O pár hodin později jsme na hranicích
s Chorvatskem. Navštívíme nejjižnější
bod, kde je jenom stará pevnost, která se
momentálně opravuje. Sluníčko se pomalu začíná tlačit k hladině moře, a tak
jedeme hledat nějaký kemp. Přijíždíme
do Dubrovníku s úmyslem tam někde
přespat. Žádný kemp jsme nenašli, proto jedeme ještě pár kilometrů severněji
podél pobřeží. Vybalíme se, dáme koupačku v moři a jdeme na večeři. Chorvatská pizza, salát, dvě ožujska a jdeme
na kutě. Zítra nás čeká Mostar.
Vyjíždíme celkem brzo, takže jsme
v Mostaru něco málo před obědem.
Zaparkujeme v podzemních garážích,
kde se převlečeme a jdeme na prohlíd-

ku města. Je neskutečné horko, teploměr na sluníčku ukazuje 51°C. Je čas
oběda, a tak usedáme do restaurace,
ze které máme krásný výhled na starodávný most přes řeku Neretvu, který
je symbolem města. Mostar je známé
město, a tak jsou i zde davy lidí. Oblékáme se a jedeme podél hranic dál
na sever. Na hranicích s Chorvatskem,
poblíž města Bihač, se nachází bývalá
letecká základna jugoslávského letectva Željava. V hoře Plješevica bylo
vyraženo několik kilometrů tunelů, kde se mohlo ukrýt až 100 letadel
typu MIG 21. Přijíždíme podél ranveje
k obrovským betovým vratům, ze kterých vyjížděly stíhačky ven z tunelu.
Ale bohužel pro nás, ani se nestihneme
rozkoukat a přijíždí k nám auto chorvatských policistů a vyvádí nás z areálu
ven. Jsme smutní a naštvaní, protože
tohle místo jsme chtěli prozkoumat.
Teď nám nezbývá už žádné místo, které chceme navštívit a tak se pomalu, ale
jistě začínáme stahovat směrem k domovu. Dojíždíme až do Rakouska, kde
spíme v kempu u města Graz. Ráno
vstávačka v 6 hodin. Balíme, najíždíme
na dálnici, ať jsme na oběd doma. Po
10 dnech na cestě jsme zase v pořádku
zpátky doma. Jsme unavení, smradlaví, ale šťastní a plní zážitků, které nám
nikdo nevezme. Za 10 dnů na cestě
jsme ujeli 2876 kilometrů a navštívili 7
států. Nápadů na další cestu je spousty,
tak uvidíme, kam nás kola zavezou.

STREET DANCE PRO VŠECHNY
aneb HLEDÁTE KROUŽEK PRO SVÉ DĚTI?
Máme otevřeno na 30 kroužků po celém Břeclavsku, Mikulovsku a Hodonínsku. Nemusíte děti nikam vozit, my jezdíme za Vámi. Ušetřený čas mohou děti využít zase o něco
lépe než sezením v autě či autobuse. Výčet tréninků, kde všude taneční lekce probíhají, který den a v kolik hodin, naleznete na našich stránkách www.ncod.cz, který by měl být zcela
úplný první týden v září.
Hodiny probíhají jednou týdně v pravidelný čas na stále
stejném místě a navazují na sebe. Pokud však vynecháte nějakou lekci kvůli nemoci, nic se neděje, pomáháme dětem vše
dohnat a neustálým opakováním choreografií se lehce chytí
i ti, kteří nezačnou s kurzem od začátku hned v září. Nebude
se dítě nudit? U nás rozhodně ne. Během školního roku si
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vyzkouší spoustu různých tanců a technik. STREET DANCE,
na který se naše taneční studio zaměřuje, je totiž jen takový
nadřazený pojem, jež pod sebou ukrývá nespočet zajímavých
tanečních stylů. Z nejznámějších můžeme třeba jmenovat hip
hop, dancehall, house, lockin, break dance a další, které si děti
mají možnost všechny vyzkoušet během kurzů. Z těchto stylů
dávají lektoři dohromady asi 3 minutové choreografie, které
jsou složené z více písniček, díky čemuž se děti v žádném případě nestihnou nudit. Bojíte se, že si Vaše dítě nezvládne něco
zapamatovat? Na to máme také řešení – lektoři každou skladbu zvlášť natáčejí na počítání a videa dáváme na náš web. Naši
svěřenci pak tedy mohou trénovat a procvičovat také doma
a samy napomáhat svému zlepšování.
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Kurz máme rozdělen na dvě období – září až prosinec a leden až červen. Obě tato období jsou ukončena závěrečným
projektem – vystoupením pro rodiče a veřejnost, na kterém
děti předvedou choreografie, jenž se zvládly v tomto krátkém
čase naučit. Tanečky všech skupinek na sebe navazují a dávají
tak něco přes hodinku dlouhý program. Nemusíte se však bát,
že Vaše dítě zde bude muset trávit celý den, máme to vymyšleno tak, aby jste si děti na vystoupení přivezli, shlédli představení a hned si Vaše ratolesti zase odvezli domů. Termíny
těchto závěrečných projektů vystavujeme hned v září na našich stránkách, tak aby si rodiče mohli tato dvě důležitá data
zarezervovat ve svém diáři a nedošlo tak k tomu, že se dítě
nebude moci představení účastnit a tím zkomplikovat práci
lektorům a ostatním dětem, jelikož věřte, že není pro děti nic
horšího než se učit znovu a znovu, kde přesně má stát, kam
se hnout při které písničce, tak aby vše ladilo a dotvářelo to
správné kouzlo choreografie. Představení samozřejmě nejsou
povinná a čím dříve je o tom lektor informován, tím méně
problémů to způsobí.
Dětí, které navštěvují naše kurzy ve své obci či městě, se
týkají ještě další vystoupení a to přímo v jejich místě bydliště.
Pokud se tam pořádá nějaká akce (den dětí, ples či cokoliv)
a organizátor nás osloví, rádi uvítáme zařazení našeho vystoupení do jejich programu, děti se pak snáze otrkají a zvykají si lépe na stres, což se jim bude hodit i celkově do života.
Některé z vás bude jistě zajímat i finanční stránka našich
kroužků. Vydaných peněz se u nás rozhodně nebojte. Pololetní školné je minimální, tak abychom uhradili pronájem pro-
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stor, cestovné, další poplatky s kurzy spojenými a nebyli na
tom „tratní“. Po domluvě s lektorem lze pololetní školné ještě
rozkouskovat na menší částky, klidně i na měsíce, tak aby to
neohrozilo rodinný rozpočet. Věřte, že se vše rodičům snažíme ulehčit, už jen například kostýmy na závěrečná představení se snažíme poskládat z toho, co většina dětí najde doma
v šatníku.
Naše motto: „V tanci není dobrých či zlých – tanec můžeš
milovat nebo milovat nade vše!“
Za celé TANEČNÍ STUDIO N.C.O.D.
srdečně zve a těší se Lenka Žůrková
tel: 723 665 935
ncod@seznam.cz, www.ncod.cz
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Fotogalerie

Bosna a Hercegovina 2019

Den pro dědinu 2019

Mateřská škola Sluníčko

Stárky 2019

Tadeáš Tomšej - 3. místo na Mezinárodní soutěži

Zarážení hory 2019

Zahájení školního roku 2019/2020

Školní družina 2019
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