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Horňáček tě informuje o všem, co se tady děje 
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VEDENÍ ŠKOLY 

ředitel školy: Mgr. František FRÝDECKÝ, Ph.D. 

zástupce ředitele: Mgr. Oldřich JANOUCH  

TŘÍDY A TŘÍDNÍ UČITELÉ 
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3. A Mgr. Denisa OSWALDOVÁ 
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8. B Mgr. Radovan LANO 

9. A Mgr. Alena BRABLCOVÁ 

9. B Mgr. Dušan ŠÁCHA 
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RNDr. Darina SEČKAŘOVÁ – výchovný poradce 

Mgr. Ludmila HLAVÁČOVÁ 

Mgr. Kristýna FRÝDECKÁ 

René SLEZÁK 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Jana GALEČKOVÁ 

Eva PROCHÁZKOVÁ 

 

EKONOMICKÝ ÚSEK 

sekretářka: Ing. Miroslava MIČULKOVÁ 

účetní: Helena MIGOTOVÁ 

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI 

Jan KOVÁRNÍK - školník 

Eva ČAJKOVÁ 

Alena KOHÚTOVÁ 

Marie SUPOVÁ 

Marie MALÁROVÁ 

ŠKOLNÍ KUCHYNĚ 

Marta JAGOŠOVÁ – vedoucí kuchyně 

Anna KOLACIOVÁ – vedoucí kuchařka 

Anna KOVÁRNÍKOVÁ 

Anežka VACHUNOVÁ 

Romana HANDLOVÁ 
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KROUŽKY 

NÁZEV 

KROUŽKU 

VEDOUCÍ PRO KOHO 

 

Aerobik Hlahůlková I. stupeň 

Aerobik Štefánková I. a II. stupeň 

Rope skipping Sedlářová II. stupeň 

Sportovní hry Frýdecká II. stupeň 

Atletika Spazier I. stupeň 

Florbal chlapci Vrablcová I. I. stupeň 

Sportovní  Šáchová 1. třída 

Zdravotní Šáchová I. stupeň 

Cvičení z ČJ Brablcová 9. A 

Cvičení z ČJ Brablcová 9. B 

Cvičení z ČJ Hlaváčová 7. třída 

Vyšívání Sečkařová I. a II. stupeň 

Cvičení  

z matematiky 

Sečkařová 9. B 
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Cvičení  

z matematiky 

Pšurná 9. A 

Informatika Vrablcová II. II. stupeň 

Florbal dívky Frýdecká II. stupeň 

Nohejbal Lano II. stupeň 

Hra na kytaru Kučerová I. a II. stupeň 

Dramatický Mikesková I. a II. stupeň 

Společenské 

tance 

Vrablcová I. 9. třída 

Hra na flétnu Kučerová I. a II. stupeň 

Logopedický Patinková I. stupeň 

Keramika Pavlusová I. a II. stupeň 

   

 

Děti se schází v kroužcích většinou od října, pracují  
ve stanovených časech. 

Na naší škole je návštěva kroužků i v letošním 
roce bezplatná. 
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VÝPRAVY ZA HISTORIÍ 
Cesty za naší minulostí prolínají všemi podzimními 

měsíci. 

Vše začalo už v září, kdy se 

vypravili SEDMÁCI zkou-

mat každodenní život  

ve slovanské vesnici. 

 V Modré u Velehradu 

skupina historických nad-

šenců předváděla 

v dobových prostorách 

skanzenu a stylovém oble-

čení všední den Slovanů – jak si stavěli obydlí, zhotovovali oble-

čení, připravovali pokrmy, lovili, bojovali, žili, chodili do školy, 

modlili se. Děti si na vlastní kůži také zkusily, že střelba z luku ne-

ní docela jednoduchá a že moučná placka pečená na horkém ka-

menu se nedá s naším chlebem srovnat.  

V říjnu OSMÁCI navštívili Uherský Brod. Zcela v duchu Komen-

ského myšlenky ŠKOLA 

HROU navštívili muzeum 

učitele národů. Poté se 

přenesli do dob baroka a 

zjistili, jak asi bylo pohodl-

né žít na zámku, ten 

Buchlovický je opravdu 

skvostný.  



8 

 

Listopadové zachmuřené 

počasí neodradilo DEVÁ-

ŤÁKY od výpravy za umě-

ním. 

 V brněnském umělecko-

průmyslovém muzeu proži-

li sedm stylových období, 

zapojili se do umělecké 

tvorby prostřednictvím výukového programu Cesta k designu. 

Dobrým odreagováním od „umělečna“ byla návštěva nedalekých 

Kasemat na Špilberku. 

Závěrečné cestování 

čeká na ŠESŤÁKY, kteří 

mají objednaný program 

PRAVĚK v brněnském 

muzeu Anthropos, čeká 

je tam i jedinečná výsta-

va obrazů Zdeňka Buria-

na, jenž je svou fantazií 

bude doprovázet na ces-

tě do pravěku. I oni se pře-

sunou na Špilberk, ale pro-

tože jsou ještě poslušné, 

nečeká je vězení tak jako 

deváťáky, ale výstava ob-

rázků dětského ilustrátora 

Jiřího Trnky obohacená 

dílničkou na pohádkové 

téma. Už se mohou těšit.  
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ROMEO A JULIE 

2. října v 16.30 jsme vzorně seděli v autobuse připraveni vy-

jet. Všichni jsme byli naparádění - kluci v obleku, holky ša-

tech nebo sukních a ve vzduchu bylo cítit plno parfémů. Cí-

lem naší cesty bylo Janáčkovo divadlo. Ale pouze divadlo, 

žádná Olympie, jelikož jsme se jeli kulturně vzdělávat, ne ut-

rácet, že :). Zastavili jsme akorát tak u benzinky, kde jsme si 

stihli zajít na WC. V Brně jsme pak měli 20 minut rozchod na 

náměstí Svobody. Zašli jsme si do mekáče na hamburgry, 

coca-colu a zmrzlinu. Návrat k divadlu proběhl tryskovým sty-

lem a mohli jsme se kulturně vzdělávat. Představení ROMEO 

A JULIE původně nabízeli v Redutě, těšili jsme se, že pozná-

me další z brněnských divadel. Z neznámých důvodů ho na-

konec uvedli v Mahenově divadle.  Byla to novější verze, tak-

že jsme se u toho moc nenudili. Všechno bylo zrýmované, 

v Shakespearově stylu, doplněno současným jazykem, herci 

se to snažili podat vtipně. Celkem se jim to povedlo. Bavili 

jsme se dobře, i kluci. Konec byl dramatický a napínavý, i 

když stejně všichni věděli, jak to dopadne, trochu nás ta po-

chmurnost zaskočila.  

A po divadle jsme si měli o čem vykládat, hlavně holky :) 

                                  Daniela Procházková, 9. A 

Blondýnka na zastávce 

Blondýnka stála na zastávce a třásly se jí ruce zimou. Přišla 

k ní bruneta a řekla jí: „Proč si nedáš ruce do kapes?“ „Ne-

můžu, tam mám rukavice,“ odpoví blondýna. 
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Když víš, čím bys chtěl být, tak to máš v suchu. Ale 

když nevíš, je to problém. Bude mě škola a učení ba-

vit? Být na intru, nebo doma s rodinou? Dojíždět 

každý den? Otázky víří hlavou. Snad poradí na ve-

letrhu…                                        Denisa Sobková, 9. B 

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ 

Čtvrtek 4. 10. byl pro nás důležitý den. Vypravili jsme se na ve-

letrh vzdělávání do Hodonína, abychom se seznámili s možnostmi 

studia v našem nejbližším okolí a získali tak další kamínek do mo-

zaiky, která by měla představovat naše plány do budoucna. Hned 

při vstupu do kulturního domu jsme zůstali překvapeně stát, zara-

zilo nás, kolik škol se v našem regionu nabízí. Vítaly nás školy 

nabízející zajímavé obory v oblasti hotelnictví, strojírenství, lesnic-

tví, administrativy, potravinářství, marketingu, zdravotnictví, i 

gymnázia se všeobecnými obory.  

Za všechny holky můžeme říct, že nás nejvíc zaujala hotelovka ze 

Bzence, míchali totiž výborné koktejly. Spoustu času jsme strá-

vily pozorováním práce bezvadného barmana. Kluky nejvíce 

zaujal simulátor jízdy auta. Po dvouhodinovém bloumání po 

prostorách od stánku ke stánku jsme nasbírali obrovskou hroma-

du prospektů škol. Na jednu stranu nám veletrh pomůže 

v rozhodování, na druhou stranu popletl ty, kteří už měli jasno. 

Nabídlo se jim tolik různých možností!  

Pro ty, které veletrh zaujal, se nabízí další kolo informací 

v podobě veletrhu v Brně, který se koná ve dnech 23. a 24. listo-

padu

 Barbora Plešová, Tereza Spazierová, 9. A, Dan Dermíšek 9. B 
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ÚVAHA SPORTOVCE 

Odchází léto a s ním i teplé dny. Podzim je tu s plnou 

náručí barev. Padlé listy se usazují na seschlé polní 

kvítí, ptactvo se odlétá schovat před zimním chla-

dem na jih. Fotbalové ligy na celém světě pomalu 

upadají k zimní pauze, zato hokejisté jezdí po ledu 

v plné parádě. Podzim začíná.          Tomáš Frola 9. A 

 

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 

22. října se ve sportovní hale sešli sportovci holdující ping pongu. 

Za přítomnosti 16 starších žáků a 6 starších žákyň se zde usku-

tečnilo základní kolo. 

 První, co jsme museli udělat, bylo nachystat stoly, pak přišlo roz-

losování. Hrálo se na tři sety ve třech kategoriích – mladší žáci, 

starší žáci, děvčata. Nelítostně se bojovalo o každý míček. Hráli 

se dva pavouci, jeden o úplné vítězství, druhý pohár útěchy. Nej-

lepší výkon podaly Jana Šustková z 9. A a Petr Kománek z 8. A. 

Ti, kteří neuspěli, si zahráli ještě o pohár útěchy. První tři místa 

byla odměněna sladkostmi a školními potřebami. Akce proběhla 

pod taktovkou pana učitele R. Lana. 

Do dalšího kola, které se odehrávalo v Hodoníně, jsme postoupili 

jako neregistrovaní, v této kategorii obsadila družstva starších 

dívek a chlapců stejně jako družstvo mladších dívek druhé 

místo, družstvo mladších chlapců získalo třetí místo. 

                Jana Šustková, Dan Omasta, 9. A, Lukáš Polách 9. B 
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Blondýnky 

Jedou dvě blondýnky ve výtahu, ten se zasekne. Blondýny 

volají o pomoc. Ta chytřejší řekne: „Musíme volat spolu.“ A 

z výtahu se ozývá: „Spoluuu…“ 

 

Blondýnka na pohovoru 

Přijde blondýna na pohovor a šéf jí říká: „Teď, když začnete 

pracovat, budete mít 8 tisíc korun. Později budete dostávat 12 

tisíc korun.“ A blondýnka mu odpoví: „Tak já přijdu později.“ 
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LISTÍ 

Je podzim, listí padá, 

kouká na nás ze země, 

oči má různě zbarvené. 

 

Kouká na nás překvapeně, 

s lítostí už odchází, 

život má krátký, ale hezký, 

čas je ovšem zastaví. 

 

Strom se tváří velmi smutně, 

když ho listí opouští, 

na jaro však listí přijde znova, 

a ještě mnohem krásnější. 

                                            Martin Petrucha 9. B 
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PODZIM 

23. září je den, který nastartuje všechny změny. Vítr začíná 

foukat víc a víc, listí stromů se obarví. Lidé už nechodí 

v kraťasech a krátkém tričku, ale se začínají navlékat do sve-

trů, mikin a bund. Podzim je krásné období, které často zne-

příjemní déšť. V domech a ve škole se topí, abychom se za-

hřáli. Na polích se dokončují sklizňové práce, aby úroda 

chladem neutrpěla. Na konci všechno listí opadne a následu-

je zima. 

                                                               Petr Kohút, 9. B 
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ZÁTOPKOVA 25 

„Byl to dlouhý závod, hlavně ta nekonečná rovinka.“ To si mohli 

říct žáci z celého okolí, kteří se sjeli na Zátopkův závod do Hroz-

nové Lhoty, aby si zaběhli rovný kilometr. Ani křeče z tvrdého te-

rénu asfaltového povrchu nezastavily mladé běžce. Veličané vy-

bojovali 2. místo mezi vesnickými školami i celkově mezi všemi 

školami. Pochvala od pana ředitele všechny závodníky potěšila. 

                                                                  Dominik Horák, 9. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Mezinárodní sportovní setkání partnerských 

měst v Nowem Dwóru Gdaňskem (Polsko) 
10. října ve středu ve 20:00 jsme odjeli do Polska na Mezinárodní 

sportovní setkání partnerských měst v Nowem Dwóru Gdaňskem. 

Cesta trvala 12-13 hodin. Po dlouhém putování jsme se konečně 

objevili na určeném místě, šťastní. Pan učitel Lano rozdal klíčky od 

pokojů. Šli jsme se ubytovat, následně na snídani. Snídaně byly nej-

lepší jídlo v Polsku. Po jídle jsme odcestovali do vesnice Stutowo, 

kde jsme se rozdělili do skupinek s Poláky a Němci, chodili po vesni-

ci a plnili různé úkoly. Na začátku trochu popršelo, ale i tak jsme to 

zvládli, i když jsme ušli asi 5 km. Hladoví a unavení jsme se těšili na 

ubytovnu a na večeři. 

Druhý den - budíček 7:00, snídaně 7:30. Nasnídaní, upravení, na-

chystaní jsme jeli na exkurzi na fotbalový stadión do přístavního 

města Gdaňsk, kde se hrálo EURO 2012. Stadión se asi každému 

nejvíc líbil.  
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Poté nás čekalo muzeum lodí a moří. Bylo to tam zábavné, plno her, 

strojů atd.. 

Následoval rozchod, všichni se rozletěli, jen se za nimi zaprášilo. Za 

hodinu jsme se naštěstí všichni sešli na daném místě a čekali na loď 

Černá perla. Tam jsme měli čas si popovídat, jak se nám líbil celý 

den.  

Třetí den – den D. Budíček v 8:00, snídaně 8:30, a pak šupky hubky 

na nejdůležitější akci, kvůli které jsme tam vůbec jeli. Autobus nás 

zavezl na sportovní halu gymnázia, kde se odehrál florbal. Hoši, co 

měli fotbal, jeli na fotbalový stadion. Ve fotbale si vedli velmi dobře. 

Postavili si výborně sehraný kolektiv. Brankář si udržel čisté konto, 

takže 1. místo. Kolektiv mladších fotbalistů obsadil 2. místo.  

Ve florbalu jsme samozřejmě nezaváhali a nadšeně bojovali. Fandili 

jsme si až do vykřičení hlasivek. Nakonec jsme přece ostudu naší  
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škole a tím pádem i České republice neudělali, získali jsme 1. místo -  

jak kluci, tak i holky. Takže gratulace nám všem.  

Odpoledne jsme odpočívali na ubytovně, někteří se šli koupat do 

moře, jiní byli jenom tak na pláži. Večer následovala diskotéka, ně-

kdo se seznamoval, jiný tančil, ostatní hráli karty, ale trsalo se, než 

vypnuli hudbu.  

 

Čtvrtý den jsme si přispali, posnídali a odcestovali do muzea, po 

přednášce jsme šli utratit zbývající peníze. Po horoucích nákupech 

jsme se přesunuli na poslední setkání s Poláky a Němci. Hráli jsme 

hry a soutěžili. Samozřejmě jsme díky našemu soutěžnímu duchu 

byli první. A teď nás čekala ta nejtěžší chvíle... sbalit se a rozloučit se 

se vším a odjet. 

Cesta domů byla dlouhá, někteří ji prospali, jiní prokecali, nakonec 

jsme se všichni ve zdraví vrátili zpět domů.   
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ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA 

V letošním roce je jednou z novinek na naší škole (vedle renovo-

vané sborovny a svatby pana ředitele) elektronická žákovská 

knížka. Umožní rodičům sledovat náš prospěch prostřednictvím 

internetu. Odkaz je na stránkách školy, přes něj se do ní můžeme 

přihlásit prostřednictvím hesla, které rodiče obdrží po zaběhnutí 

celého systému. Dosud se z nové evidence známek vychytávají 

mouchy. Paralelně budou chvíli vedle sebe fungovat oba systémy. 

Potom už nebude možné říct… „Já jsem si zapomněl žákovskou 

knížku“… a odsunout tak nutnou pohromu, která následuje doma 

po každé pětce či poznámce. Jedinou možností už zůstane odpojit 

rodičům internet… 

                                                       Filip Kuric 9. A 
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Jak si otevřít žákovskou knížku: 

www.zsvelka.cz                1. otevřu stránky školy 

menu: žákovská knížka    2. rozkliknu odkaz 

žákovská knížka               3. rozkliknu podtržený 

                                                 text 

Přihlášení: jméno a heslo  4. dostal jsem  

                                              na schůzce rodičů,  

                                              vložím je do tabulky 

                                              a jsem tam, hurá… 

 

 

 

Úkol pro pozorného čtenáře: 

Poznáš historickou stavbu na první a předposlední stra-

ně? 

 Co o ní víš? 

Podepsané a třídou označené odpovědi vhoď do 

schránky důvěry. 

  

http://www.zsvelka.cz/
http://77.95.194.108/webznamky/login.aspx
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ADVENT SE BLÍŽÍ, VYROBTE SI DOMA ADVENTNÍ VĚNEC 

Jaké barvy letos zvolit? 

Fialová a růžová barva jsou módní i letos. Trendy barvou pro 

letošní rok je však šedá. K adventu a postu patří barva fialová, 

barva pokání, v poslední adventní neděli se mění v kostele za 

růžovou, která symbolizuje naději. Od 17. do 24. prosince se 

používá také červená a zlatá. Tyto barvy zase symbolizují Kris-

tovu krev, prolitou za naši spásu, zlatá je barvou vítězství a živo-

ta. Doba vánoční a velikonoční je v liturgii symbolizována bar-

vou bílou, mezidobí zelenou. 

 

http://zsvelka.rajce.idnes.cz/Vanocni_vystava_2010/
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Něco z historie 

 

Adventní věnec má původ ve třicátých letech devatenáctého 

století. Vznikl z kola od vozu, kněz J. H. Wichern chtěl potěšit 

děti ze sirotčince, a tak na svátek sv. Ondřeje (30. listopadu) za-

věsil v jídelně ke stropu kolo od vozu, na něž umístil 23 svíček, 

přesně tolik dnů totiž zbývalo do Štědrého dne. Kolo posloužilo 

jako lustr. Nápad se rozšířil do kostelů, věnce se začaly tvořit z 

různých materiálů (sláma, větvičky, proutí, chvojí a svíce se po-

užívají čtyři, za každou neděli jedna. 
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VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 

A pokud si budete chtít vyrobit ještě něco jiného ne-

bo se jen vánočně naladit, přijďte v pátek 7. prosince 

k nám do školy. Připravujeme vánoční tvoření. Od 

15. do 19. hodiny se ve školní jídelně můžete s námi i 

se svými dětmi začat těšit na Vánoce. 
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POLONÉZA 

2. října jsme začali s nacvičováním polonézy. Někteří jedinci to 

pojali s humorem, dělali si z toho srandu. Brzy přišli na to, že to až 

tak lehké nebude. Jako první jsme se učili polonézový krok. Po 

několikátém opakování se začalo konečně dařit. Druhý nácvik pat-

řil nástupu. Šlo nám to dobře. Teď v listopadu konečně začínáme 

tančit. Držte nám palce, ať se nám daří. 

                          Iveta Ličková a Dominika Fojtíková, 9. B  

 

PODZIM 

Když začne podzim, pří-

roda se začne hodně mě-

nit. Teploty klesají čím 

dál víc k nule a někdy 

ještě níž. Listy začínají 

ztrácet zelenou barvu, 

získávají červený, žlutý 

nádech, až ten boj 

s přírodou vzdají, zhněd-

nou a opadnou.  

Podzim mě vždy potěší 

svojí barevností. 

                                                                                                                

Lukáš Polách, 9. B 
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Konspirace 

 

Horatie, píši tuto zprávu půl hodiny po třetí. 

Expedice nalezla u jižních břehů ostrova 

subjekt jak našich, tak i vašich zájmů. 

Le Fay se zdál být přímo entuziastický, 

ovšem můj názor znáte. 

Jelikož, jak doufám, vám vaše  

ego nedovolí si takovou příležitost  

nechat ujít, očekávám vaši okamžitou  

odezvu anebo alespoň podrážděnou  

reakci. 

Slibuji si od vás mnoho, 

kromě toho mne  

omluvte, že jsem dříve neodpověděla. 

  



26 

 

ÚKOL: 

V textu zprávy je ukryto heslo a úhel. 

 Pokuste se ho určit. Správné odpovědi vhazujte pode-

psané do schránek důvěry. 

                                  autorem úkolu je David Voráč, 9. B 

                     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

PODZIM 

Ráno vstanu a je mi zima. Podívám se z okna, fouká 

vítr. Jdu cestou, padá na mě listí, lidi ho shrabují na 

velké hromady, děti se mají v čem vyblbnout. Když 

listí rozhází, musí ho zase uklidit. Sama to dobře 

vím, protože to byla moje nejoblíbenější hra. 

                                                      Denisa Sobková, 9. B 

Použité zdroje k fotografiím 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Archeoskanzen_Modrá 
http://www.fiby.estranky.cz/fotoalbum/pernicky/vanocni/v042-svicen-podle-

ercicky.jpg.html 

http://www.vyletyprodeti.cz/zamek-buchlovice 

http://kreativnibrno.quonia.cz/misto-konani 

http://www.zsletovice.cz/skolni-casopis/cislo-36 

http://www.nostalgie.webpark.cz/jiri-trnka 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Archeoskanzen_Modrá
http://www.fiby.estranky.cz/fotoalbum/pernicky/vanocni/v042-svicen-podle-ercicky.jpg.html
http://www.fiby.estranky.cz/fotoalbum/pernicky/vanocni/v042-svicen-podle-ercicky.jpg.html
http://www.vyletyprodeti.cz/zamek-buchlovice
http://kreativnibrno.quonia.cz/misto-konani
http://www.zsletovice.cz/skolni-casopis/cislo-36
http://www.nostalgie.webpark.cz/jiri-trnka
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Módní trendy PODZIM 

  

     Ve velkém stylu svou podzimní ko-

lekci představila v Čechách běžně do-

stupná britská značka F&F. Takko Fa-

shion si potrpí i na potisky. Loňskou "skandinávskou" vlnu 

letos na podzim vystřídá etno motiv a jemné dívčí potisky. 

Kolekce diktuje především pohodlí, najdeš v ní rozevláté ha-

lenky, hřejivá ponča, kalhoty z velmi příjemného materiálu.  

 Kabátek po kolena s páskem                          

     Pokud si budeš na podzim pořizovat nový 

kabátek, vol délku po kolena, s výrazným pás-

kem  

v pase. Z barev zavládne velbloudí, šedá, světle 

hnědá a pepito.     

Bolerka a vestičky  

      Místo svetru nebo saka si na podzim pořiď vypasované boler-
ko nebo elegantní vestičku. Neboj se barev a lesklých materiálů.  

Dlouhé rozparky 

      Zejména pro společenské události a slavnostní příležitosti, 
kterými jsou například plesy, se ti bude hodit dlouhá sukně nebo 
šaty až na zem s odvážným rozparkem téměř ke klínu.  

 Tulipánové sukně  

     Hodí se i pro baculatější slečny a mají velmi elegantní nádech. 
Neboj se lesklého saténu, či na podzim velmi módního úpletu.  

 Kostičky  

     Vzorem podzimu budou kostky – v nejrůznějších velikostech, 
barvách, decentně elegantní i provokující.  
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Kohoutí stopa  

     Nosit se bude na sukních, pouzdrových šatech, ka-
bátech, dokonce i na doplňcích.  

Pánský styl  

     Ani na podzim nechybí inspirace pánským šatníkem. 
Vestičky, tvíd, rovné nohavice, ale i kravata či motýlek se vkrádají 
do našich šatníků.  

 Kouzlo orientu  

     Podzim rozhodně nebude šedý. V kolekcích najdeme kousky 
inspirované Asií, Indonésií, Indočínou i Jižní Amerikou. Jsou de-
centnější než trendy jara a léta, ale podzimní šeď krásně prosvítí.  

Decentní barvy  

     Mezi barvami nechybí tradiční podzimní černá a 
šedá, tepleji působí okrová, karmínová a tmavě 
purpurová. Fádnost modelů rozzáří výšivky, zdob-
né aplikace, výrazné vzory a lesklé či krajkové de-
taily. Odstíny oranžové, červené, žluté. 

 Botky brothel creepers  

      Boty na silné podrážce se výjimečně objevují již nyní, na pod-
zim  
k nám ale vtrhnou s plnou parádou. Několikacentimetrová podráž-
ka v kontrastní barvě z nich dělá nepřehlédnutelný doplněk.  

 

 

Módní jsou výrazné šperky a prsteny. Pro tenhle 
podzim platí čím větší a volnější, tím lepší. Různá 
ponča, dámské svetry ad.  
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KOUSEK HISTORIE: Hrnčířský most   

   Malý kamenný můstek spojuje dvě místa – vesničku Hrubá Vrb-

ka a menší městečko Velkou nad Veličkou. O Hrubé Vrbce je 

známo, že v dobách druhé světové války pobývali poblíž ruští bo-

jovníci. Měli zvláštní zvyk pojídat chléb s cukrem. Nalézají se zde 

také velmi cenné seníky – rarita zapsaná do Národních kulturních 

památek. Velká má velmi bohatou historii; kdybych Vám ji měla 

podrobněji popisovat, nestačilo by mi ani deset slohových prací . 

Zajímavostí ovšem je, že městečko ohrožovaly četné útoky tatar-

ských nájezdníků. V centru byste mohli najít velmi pěkný kostel, 

který je obehnán zdí s otvory pro děla starou několik stovek let. 

Pro naši pověst je důležité, že se obě vísky nalézají kousek od 

pohraničí se Slovenskem.   

 

Jak už to tak bývá, nikdy se žádná věc nezachová původní navě-

ky. A tak když se něco důležitého či zajímavého stane, začnou se 

šířit různé historky snažící se popsat situaci mnohem barvitěji, než 

se ve skutečnosti stala. Ovšem každá správná pověst má alespoň 

ten základový kámen jistý. Proto to, co Vám budu vyprávět, ne-

musí být tak docela přesné, ale je jasné, že se někdy muselo něco 
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na Hrnčířském mostě stát, a to něco mu dalo jméno, které se za-

chovalo dodnes.   

     Kdy tento spojovací článek vznikl, se přesně neví, ale stojí na 
svém místě již velmi dlouho. V době, kdy se mu říkalo pouze 
„most“, byla rozšířena po Moravě taková řemesla, že byste ani 
nevěděli, k čemu sloužila. Jedním z nich bylo hrnčířství. Ptáte se, 
jaká vlastně byla náplň práce takového zvláštního povolání? Od-
pověď je docela jednoduchá – hrnčíř chodil s velkým rancem od 
domu k domu, od vesnice k vesnici, každému nabízel své služby. 
Opravoval děravé hrnce, dokonce vyspravoval okna. Člověk na 
takovou práci musel být mimořádně zručný a pracovitý. Žil kočov-
nickým životem, nikde se moc dlouho nezdržel. Pocházeli hlavně 
ze sousedního Slovenska, z nedaleké Myjavy. Je jisté, že se jed-
nou takový hrnčíř zastavil i v již zmiňovaných krajinách… 
    

  Byl vlahý letní večer, větřík si šveholil v zelených lístcích a 

vzduch voněl vysokou trávou. Stromy se prohýbaly pod tíhou zra-

lého ovoce, cvrčci hráli svou noční serenádu a nad vesničkou 

Hrubá Vrbka se rozprostíral klid. Hrnčíř, který dokončil poslední 

práci, si kráčel po cestě a vesele si prozpěvoval. V pravidelném 

rytmu mu cinkalo v kapsách pár penízků, co si vydělal. Mínil ještě 

dnes dojít do nedalekého městečka a tam se ubytovat v hostinci. 

Když ale přecházel můstek kousek za vesnicí, vytrhl jej 

z radostných myšlenek na teplou večeři a měkkou postel hluk - 

kroky těžkých bot a rozpustilý smích. Ani se nenadál a již u něj 

byla skupinka zbojníků. Pak již jen cítil hrot nože mezi žebry… 

   

   Když vesničané ráno vyháněli krávy na pastviny, našli na mostě 

tělo ubohého hrnčíře, který byl zavražděn pro pár mizerných pe-

nízků. Od té doby se mostu neříkalo nikdy jinak než Hrnčířův. 

Snad na počest toho chudáka, či jen tak ze zvyku…  

                                        Práce naší bývalé žákyně 9. A 
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PROJEKT OSTROŽSKO HORŇÁCKO 

V posledních dnech jde do finále příprava regionální 

učebnice, kterou pro výuku spolu s pracovními listy 

připravují páni učitelé J. Pšurná, M. Vrablcová II. a R. 

Lano. Bude sloužit pro výuku na prvním i druhém 

stupni. Děti budou mít možnost seznámit se blíže ne-

jen s naší obcí, ale i okolním regionem.  

Učebnice je připravována v rámci projektu Školy pro 

venkov financovaného Evropskou unií. 
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HORŇÁČEK 

časopis dětí z Velké nad Veličkou, Javorníka a Nové Lhoty 

aneb chodíme do stejné školy 

                    

                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

REDAKČNÍ RADA 

Alena Brablcová 

Tereza Spazierová 

Jana Šustková 

Daniela Procházková 

Barbora Plešová 

Jiřina Světlíková 

Karolína Novotná 

 

 

Šesté číslo vyšlo nákladem 22O výtisků. 


