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Aktuální výzva na podporu projektů „Leader“
Mezinárodní spolupráce t㶣í regionů MAS
Mapovaní zimních běžka㶣ských tras
Realizace projektu „Školy pro venkov“

www.leader.ostroszko.cz
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Místní ak㶜ní skupina Hor㶡ácko a Ostrožsko
vyhlásila 8. výzvu na podporu projektů
z programu Leader!
Vážení zástupci neziskového sektoru, drobní podnikatelé a zemědělci,
od 19. prosince 2011 do 23. ledna 2012 probíhá p㶣íjem projektových žádostí o dotaci v rámci 8. výzvy realizace místní
rozvojové strategie MAS Hor㶡ácko a Ostrožsko.
Níže se můžete stru㶜ně seznámit s jednotlivými dota㶜ními opat㶣eními a podporovanými aktivitami.
Více informací k dota㶜ním opat㶣ením a p㶣ípravě projektových žádostí získáte na našich webových stránkách www.leader.
ostrozsko.cz.
V p㶣ípadě zájmu o dotaci vám doporu㶜ujeme navštívit bezplatný seminá㶣 pro žadatele, který se uskute㶜ní 11. ledna 2011
v Uherském Ostrohu.
Pro všechny potenciální žadatele poskytujeme bezplatné poradenství a konzultace.
Můžete nás kontaktovat na telefonním 㶜ísle 572 501 425 nebo 572 503 961, na e-mailové adrese: mas@ostrozsko.cz,
mikroregion@ostrozsko.cz.
Na setkání s vámi se těší
Jana Bujáková
Ing. Barbora Galliová
MAS Hor㶡ácko a Ostrožsko

Fiche 1 Podpora cestovního ruchu ‒ ubytování
a sport
- Podporované aktivity
Stavba, rekonstrukce 㶜i modernizace malokapacitního ubytovacího a stravovacího za㶣ízení v㶜etně souvisejících aktivit a nákupu
vybavení.
Stavba, rekonstrukce 㶜i modernizace objektů pro z㶣ízení půj㶜oven
sportovních pot㶣eb i ploch a pro sportovní vyžití, v㶜etně vybavení.
Max. výše dotace 60 %.

Fiche 4 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova
- Podporované aktivity
Zpracování studií nebo programů na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, v㶜etně historických parků, zahrad a alejí.
Vytvá㶣ení nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na
místní historii, zajímavosti, tradi㶜ní lidovou architekturu a produkty. Obnova kulturního dědictví venkova.
Max. výše dotace 90 %.

Fiche 5 Podpora drobných výrobců místních
produktů
- Podporované aktivity
Technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potraviná㶣ských produktů, p㶣edevším v oblasti vina㶣ské.
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Nákup za㶣ízení p㶣ímo související s ﬁnální úpravou, balením a zna㶜ením výrobků (vín) ve vztahu ke zvyšování kvality v㶜etně technologií souvisejících s dohledaností výrobků a v㶜asného upozornění
na nebezpe㶜né potraviny.
Výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského
provozu.
Max. výše dotace 50 %.

Fiche 6 Podpora zemědělských podnikatelů
- Podporované aktivity
Po㶣ízení prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby
bez zpracování (automaty na výdej mléka, masa apod.)
Po㶣ízení stabilní i mobilní zemědělské techniky, strojní za㶣ízení
a vybavení.
Max. výše dotace 40‒60%.

Fiche 7 Podpora drobných podnikatelů
- Podporované aktivity
Nová výstavba, rekonstrukce, modernizace 㶜i p㶣estavba provozovny ur㶜ené pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků
(v㶜etně nezbytného zázemí pro zaměstnance).
Nákup strojů, technologií a dalších za㶣ízení sloužících k zakládání
a rozvoji mikropodniků, v㶜etně montáže a zkoušek p㶣ed uvedením po㶣izovaného majetku do stavu způsobilého k užívání.
Výdaje na propagaci a marketing.
Max. výše dotace 60 %.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa Investuje do venkovských oblastí.

Zpravodaj Místní ak㶜ní skupiny Hor㶡ácko a Ostrožsko

Vzájemné mezinárodní setkání p㶣edstavitelů místních ak㶜ních
skupin z hor㶡ácka a ostrožska, strážnicka a kopani㶜iarského regionu
㶏tvrte㶜ní listopadové odpoledne se nad obcí Ostrožská Nová
Ves vznášel pytel dobré, p㶣átelské nálady. Bodej㶇 by ne, když se
na orlovně konalo velké setkání všech 㶜lenů a vážených hostů
t㶣í místních ak㶜ních skupin ‒ Hor㶡ácka a Ostrožska, Strážnicka
a Kopani㶜iarského regionu. Mezinárodní projekt s názvem „Oživujeme venkovská setkání na Moravě a Myjavě“ je zamě㶣en na
záchranu a obnovu lidových stavení, lidových tradic, ovocná㶣ství a oživení spolkové 㶜innosti. V rámci projektu vzniknou výměnné venkovské tržnice, spole㶜ná publikace o tradi㶜ním ovoci a mimo jiné se opraví památkový dome㶜ek v Ostrožské Nové
Vsi, hota㶣ská búda ve Strážnici a doplní vybavení Gazdovského
dvora v Turé Lúke.
První oﬁciální 㶜ást programu obsahovala krátké p㶣edstavení
a prezentaci zú㶜astněných regionů, pokroky plnění spole㶜ného

Slavnostní zahájení v Orlovně

Vina㶣ky z Blatnice pod Svatým Antonínkem

mezinárodního projektu a p㶣edstavení úspěšně zrealizovaných
projektů v rámci programu Leader. Oﬁciální 㶜ást programu byla
ukon㶜ena „symbolicky“ prohlídkou památkového dome㶜ku
v Ostrožské Nové Vsi ještě p㶣ed jeho rekonstrukcí. Partne㶣i projektu tak budou moci za rok porovnat jeho proměnu p㶣i slavnostním otev㶣ení, které by mělo proběhnout v 㶣íjnu 2012.
Neoﬁciální 㶜ást setkání byla doslova stvo㶣ená pro výměnu zkušeností. P㶣espolní a hosté byli nadšení z kucha㶣ského umění
místních žen, které pro hosty s láskou p㶣ipravily tradi㶜ní novoveské pochutiny. Nechyběla ani ukázka 㶣emesel v podobě pali㶜kování a výroby medových sví㶜ek. K dobré náladě p㶣ispěla
místní cimbálová muzika Novoveská banda.
Všem, kte㶣í se na akci podíleli, i těm, kte㶣í si udělali 㶜as a p㶣ijeli
se k nám podívat, pat㶣í velké poděkování.

Šikovné děv㶜ice, které napekly novoveské
speciality

Pan starosta hostitelské obce p㶣eje všem
dobrou zábavu

Návštěva z MAS Strážnicko

P㶣ed 㶜ty㶣mi lety za㶜al pravidelně vycházet 㶜asopis z Ostrožska a Hor㶡ácka. Vezmete-li do ruky kterékoliv z 24 dosud
vydaných 㶜ísel 㶜asopisu Krajem svatého Antonínka, ve všech se p㶣edstavuje spousta našich šikovných lidí, mnoho
krásných míst, která tady na Ostrožsko a Hor㶡ácku máme. Jsem rád, že si tento 㶜asopis našel velké množství stálých
㶜tená㶣ů, že se stal zdrojem cenných a ceněných informací ze života našeho regionu. Je mi potěšením, že mohu za
MAS Hor㶡ácko a Ostrožsko pozdravit na prahu nového roku všechny 㶜tená㶣e i obyvatele.
Všem dobrým lidem od Moravy po Javo㶣inu p㶣eji do roku 2012 pevné zdraví a osobní pohodu.
Vlastimil Vaněk
p㶣edseda MAS Hor㶡ácko a Ostrožsko

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa Investuje do venkovských oblastí.
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P㶣eshrani㶜ní spolupráce s kopani㶜iarským regionem
Dobrá zpráva pro milovníky
bílé stopy. Již v prosinci bude
zdarma k dispozici nová mapa
běžka㶣ských tras pro Hor㶡ácko
a Kopani㶜iarský region, která
vznikla v rámci mikroprojektu
"Na㶜o chodi㶇 pešky, ke㶞 môžu
by㶇 bežky". Sou㶜ástí zimní turistické mapy je vyzna㶜ení tradi㶜ně
známých i nových běžka㶣ských
tras v okolí Bílých Karpat. 㶏eká
vás několik okruhů, zvolit si je
můžete podle délky, náro㶜nosti, zajímavostí nebo kouzelných
výhledů, nap㶣. na poho㶣í Malých
Karpat, 㶏achtický hrad, Bradlo,
Velkou Javo㶣inu...
Mapu si můžete vyžádat do vy㶜erpání zásob v kancelá㶣i Informa㶜ního centra v Uherském Ostrohu a ve vybraných ubytovacích
za㶣ízeních na Hor㶡ácku (Penzion
U 㶏erného potoka - Vápenky, Rekrea㶜ní st㶣edisko Vápenky, Hotel
Filipov ‒ Javorník, SKI areál Nová
Lhota). V elektronické podobě
bude mapa zve㶣ejněna na turistickém portále www.ostrozsko.
cz, www.bezky-kolo-pesky.cz,
www.bezky-kolo-peso.sk.

1. Novolhotsko‒staromyjavský okruh
Areál běžeckého lyžování Nová
Lhota (parkoviště) ‒ nad Kubíkovým vrchem ‒ u státní hranice
- Hamovanie ‒ Stará Myjava (lyža㶣ské st㶣edisko) ‒ Krůžok - Kubíkův vrch ‒ nad Kubíkovým vrchem - Areál běžeckého lyžování
Nová Lhota
Délka trati: 13,5 km, náro㶜nost: 4,
ob㶜erstvení: ano

2. Závodní tra㶇 1
Nad Kubíkovým vrchem ‒ u státní hranice - Hamovanie a zpět
Délka trati: 7 km, náro㶜nost: 1,
ob㶜erstvení: ano

3. Závodní tra㶇 2
Šibenický vrch ‒ nad Kubíkovým
vrchem ‒ u státní hranice - Šibenický vrch
Délka trati: 1,5 km, náro㶜nost: 2,
ob㶜erstvení: ano

4. Závodní tra㶇 3
Šibenický vrch ‒ nad Kubíkovým
vrchem ‒ u státní hranice ‒ Hamovanie ‒ u státní hranice - Šibenický vrch
Délka trati: 7,5 km, náro㶜nost: 2,
ob㶜erstvení: ano

Javo㶣ina h㶣eben ‒ K㶣ižovatka na
Strání ‒ dále lze pokra㶜ovat:
a) Kratší trasa ‒ Vápenky
kapli㶜ka
Délka trati: 16 km, náro㶜nost: 3

b) Delší trasa ‒ Kamenná
bouda ‒ Vápenky kapli㶜ka
Délka trati: 20,5 km, náro㶜nost: 4,
ob㶜erstvení: ano

6. Bílokarpatská běžka㶣ská
magistrála
Vrbovce (nádraží) ‒ Pod Machovou ‒ Vysoký Vršek ‒ Kamenné
vrata ‒ Krúžok ‒ Kubíkův vrch
‒ Šibenický vrch ‒ Dibrovov
pomník ‒ K㶣ižovatka do Strání ‒ Kamenná bouda ‒ Javo㶣ina
rozcestník ‒ Dubina ‒ B㶣ezová
‒ Obecní háj ‒ Lopeník ‒ Troják
‒ Mikul㶜in vrch
Délka trati: 38 km, náro㶜nost: 5,
ob㶜erstvení: ano

7. Turistický malý okruh
Šibenický vrch ‒ p㶣ed Dibrovovým pomníkem ‒ 㶏upec ‒ Za
㶏upcem ‒ Šibenický vrch
Délka trati: 4,2 km, náro㶜nost: 3,
ob㶜erstvení: ano

B) Kopani㶜iarský region
‒ slovenské pohrani㶜í
1. Bílokarpastká běžka㶣ská
magistrála ‒ slovenská 㶜ást
Myjava ‒ Po㶃ana (solární elektrárna)- Majtánovci ‒ Po㶃ana
(rozhledna) ‒ Košiare ‒ Kamenné
vráta ‒ Krúžok ‒ Kubíkův vrch
‒ Dibrovov pomník ‒ Mi㶜ovka
‒ K㶣ižovatka do Strání ‒ Velká Javo㶣ina (h㶣eben) ‒ Velká Javo㶣ina
(Holubyho chata)
Délka trati: 42,6 km, náro㶜nost: 5,
ob㶜erstvení: ano

2. Myjava ‒ okruhy

P㶣iblížení běžka㶣ských
okruhů, které v mapě
naleznete:
A) Hor㶡ácko
pohrani㶜í

‒

5. Hor㶡ácko‒kopani㶜á㶣ský
okruh

㶜eské

Náro㶜nost: 1 (nejleh㶜í) až 5
(nejtěžší)
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Areál běžeckého lyžování Nová
Lhota ‒ Šibenický vrch ‒ Dibrovův pomník ‒ Durda ‒ K㶣ižovatka
na Strání ‒ Velká Javo㶣ina h㶣eben
‒ Velká Javo㶣ina vysíla㶜 ‒ Velká
Javo㶣ina Holubyho chata ‒ Velká

Javo㶣ina h㶣eben ‒ K㶣ižovatka na
Strání ‒ dále lze pokra㶜ovat:
a) Okruh Surovín
Délka trati: 6,6 km, náro㶜nost: 2
b) Okruh Svacenický
potok- Majtánovci
Myjava Pirte - Svacenický
potok- Majtánovci
Délka trati: 6,7 km, náro㶜nost: 2
c) okruh Trnovce
Délka trati: 2 km, náro㶜nost: 1,
ob㶜erstvení: ano

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa Investuje do venkovských oblastí.

d) okruh Stará Myjava
Krúžok ‒ Stará Myjava (chaty)
‒ Stará Myjava (lyž. st㶣edisko) ‒
Hamovanie ‒ P㶣ed Oupletí ‒ Kubíkův Vrch + 2,4 km na Krúžok
Celý okruh vede lesem.
Délka trati: 11 + 2,4 km, náro㶜nost: 4, ob㶜erstvení: ano

3. Brezová pod Bradlom ‒
㶜ervený okruh
Brezová pod Bradlom ‒ Bradlo Brezová pod Bradlom
Délka trati: 8,3 km, náro㶜nost: 5,
ob㶜erstvení: ano

4. Brezová pod Bradlom ‒
modrý okruh
Brezová pod Bradlom ‒ RS partyzán ‒ Horná rove㶡 ‒ Dvoly
rozcestí
Délka trati: 3,7 km, náro㶜nost: 3

5. Brezová pod Bradlom zelený okruh
Brezová pod Bradlom Dvoly rozcestí ‒ Klenová ‒ Vysoká hora ‒
Košariská ‒ Chrbát Bradla
Délka trati: 10,5 km, náro㶜nost: 3

6. Stará Turá ‒ modrý okruh
Stará Turá (Hnilíky) ‒ Lazy ‒ K㶣ižovatka do Strání ‒ možnost pokra㶜ovat až na Velkou Javo㶣inu
(+2,3 km)
Délka trati: 8,7 + 2,3 km, náro㶜nost: 4

7. Stará Turá ‒ zelený okruh
Stará Turá (Lazy) ‒ Mi㶜ovka možnost pokra㶜ovat na K㶣ižovatku do Strání - Velkou Javo㶣inu
(+ 3,5 km)
Délka trati: 4,9 + 3,5 km, náro㶜nost: 3
Na vytipování tras na 㶜eské straně se podílela nezisková organizace Aktivní Hor㶡ácko ve spolupráci se Slováckým běžeckým
klubem Kyjov, obcí Nová Lhota
a K㶏T.
Bližší informace o okruzích a aktuální informace o upravenosti
jednotlivých úseků tratí naleznete na webu:
www.bezky-kolo-pesky.cz +
www.bezky-kolo-peso.sk.

Zpravodaj Místní ak㶜ní skupiny Hor㶡ácko a Ostrožsko

Projekt „Školy pro venkov“
V tomto 㶜ísle 㶜asopisu se p㶣edstaví další dvě základní školy z našeho regionu, které jsou zapojeny do projektu „Školy pro venkov“. Hlavním
výstupem projektu je vydání pracovních sešitů s regionální tematikou na každé partnerské škole. Soubor pracovních sešitů utvo㶣í základ
„regionální u㶜ebnice“. Zpracovaná témata a informace o probíhajících aktivitách budou prezentovány nejd㶣íve ve školních 㶜asopisech. P㶣edpokládáme také, že získané a shromážděné informace budou po doplnění aplikovatelné i pro další využití, nap㶣íklad v oblasti cestovního
ruchu ‒ mapování atraktivních turistických cílů, turistických tras i jiných zajímavostí.
Projekt je realizován ve t㶣ech fázích, které bychom mohli charakterizovat jako p㶣ípravná, pracovní a ově㶣ovací. V p㶣ípravné 㶜ásti byly vyjasněny cíle projektu, ustaveny na všech školách školní projektové týmy, každá škola byla vybavena požadovanou technikou. Školní projektové
týmy si zvolily tematické okruhy a obsah svých regionálních sešitů.
Nyní se nacházíme ve fázi pracovní. Školní týmy se svými žáky zpracovávají zvolená témata, shromaž㶞ují a dopl㶡ují informace. Ve školním
roce 2012/13 p㶣edpokládáme průběh fáze ově㶣ovací. P㶣ed vydáním tištěné kone㶜né podoby regionálních pracovních sešitů budou ve vyu㶜ování ově㶣eny zvolené metodické postupy a pomůcky, informace budou doplněny o didaktické úkoly tak, aby vznikl různorodý interaktivní
výukový materiál o našem regionu.
Vlastimil Vaněk, regionální manažer projektu

ZŠ Uherský Ostroh v projektu „Školy pro venkov“
Základní škola v Uherském Ostrohu je jedna z osmi škol ze
Zlínského a Jihomoravského
kraje, které se letos zapojily do
projektu Školy pro venkov. Ten
je ﬁnancován Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy
㶏eské republiky a Evropským sociálním fondem a jeho nositelem
je MAS Hor㶡ácko a Ostrožsko.
Všeobecným cílem projektu je
rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ZŠ v oblasti principů udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální oblast.
Naším hlavním cílem je získat
co nejvíce informací o naší obci
z ohledu p㶣írodopisného a historického, které postupně budou
získávat děti p㶣írodovědného
a historického kroužku pod vedením svých pedagogů. Tyto
informace budou podkladem
pro vytvo㶣ení regionální u㶜ebnice a pracovního sešitu, které
budou v dalších letech sloužit
našim žákům. Sou㶜ástí projektu

㶏lenové p㶣írodovědného kroužku

je i vydávání školního 㶜asopisu, vídající za historickou
kde se průběžně můžete sezna- a spole㶜enskou 㶜ást projektu,
movat s prací těchto kroužků Mgr. Jitka Zají㶜ková ‒ pedagog
i s průběžnými výsledky celého zodpovídající za jazykovou
projektu. Kromě tištěné podoby a medializa㶜ní 㶜ást projektu,
㶜asopisu má projekt Školy pro Mgr. Marcel Bedna㶣ík ‒ pedavenkov i své webové stránky gog zodpovídající za informa㶜ní
ht tp://w w w.skolyprovenkov. technologie). Jejich úkolem bylo
ostrozsko.cz/), na kterých naše zmapovat terén, up㶣esnit obsah
škola také publikuje
pro sběr materiálů do
svou 㶜innost.
regionální
Na projektu
u㶜ebnice
za㶜ali v únoru
a pracovního
2011
pracovat
sešitu a provést
nejprve pedagovýběr žáků do
gové školy sdrup㶣írodovědného
ženi do školního
a
historického
týmu (Mgr. Petr
kroužku. 㶏innost
Bělohrad ‒ školtěchto kroužků
ní manažer, Mgr.
se naplno rozBlanka Hip㶜ová
běhla za㶜átkem
‒ pedagog zodškolního
roku
povídající za p㶣í2011/2012.
Žáci
rodovědnou 㶜ást
p㶣írodovědného
projektu,
Mgr.
kroužku pod veIveta Peprnová ‒
dením své paní
pedagog zodpou㶜itelky
Mgr.
P㶣írodní rezervace Kolébky

㶏lenové historického kroužku

Blanky Hip㶜ové (viz foto) uskute㶜㶡ovali vycházky do sledovaných lokalit (lipová alej podél silnice ve směru na Moravský Písek
a p㶣írodní rezervace Kolébky),
studovali faunu a ﬂóru v těchto
oblastech a získané materiály
spole㶜ně zpracovávali do budoucí regionální u㶜ebnice
a pracovního sešitu. Žáci historického kroužku pod vedením
paní u㶜itelky Mgr. Ivety Peprnové (viz foto) navštívili archiv
v Uh. Hradišti, zámek v Uh. Ostrohu, studovali dějinné události
a architektonické slohy v Uh.
Ostrohu, zabývali se pe㶜ováním
o dědictví našeho města. Získané materiály opět spole㶜ně zpracovávali do budoucí regionální
u㶜ebnice
a pracovního sešitu. Zpracované materiály budou prově㶣ovány a testovány ve školním roce
2012/2013.
Za projektový tým
Mgr. Jitka Zají㶜ková

㶏lenové historického kroužku p㶣i hledání
informací
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MZŠ Velká nad Veli㶜kou v projektu „Školy pro venkov“
Do projektu Místní ak㶜ní skupiny Hor㶡ácko
a Ostrožsko nazvaného Školy pro venkov se
mezi 17 škol 3 regionů 㶏R zapojila také Masarykova základní škola z Velké nad Veli㶜kou.
Všeobecným cílem projektu je rozvoj znalostí
a dovedností žáků ZŠ v oblasti principů udržitelného rozvoje s důrazem na enviromentální oblast. Byly analyzovány pot㶣eby propojit
u㶜ivo ZŠ s místními reáliemi, tj. pot㶣eba u㶜it
se obecným poznatkům o p㶣írodě, kultu㶣e
a historii na základě poznání nejbližšího okolí.
Realizace projektu trvá od 㶣íjna 2010 do srpna
2013. Projekt obsahuje několik aktivit, které
se budou uskute㶜㶡ovat paralelně ve všech
zapojených školách a budou smě㶣ovat k vytvo㶣ení nejd㶣íve pracovních sešitů a následně
regionální publikace o území zapojených škol.

Realiza㶜ní tým ve Velké tvo㶣í 6 zapálených
u㶜itelů spolu se skupinkami žáků šestých až
devátých t㶣íd. V oblasti p㶣írodovědné je zpracovávána virtuální stezka, která má seznámit
návštěvníky Velké nad Veli㶜kou s p㶣írodou
a historií. Po studiu materiálů a shromáždění
ur㶜itého množství informací jsou hotovy 㶜ty㶣i
zastávky. Celkově se p㶣edpokládá z㶣ízení 8 zastávek. Ve spolupráci se žáky sedmého a devátého ro㶜níku jsou zpracovávány úkoly, které
budou použity do pracovních listů regionální
u㶜ebnice.
Sport je důležitou sou㶜ástí života 㶜lověka.
Také v naší obci funguje organizovaný sport.
Proto jsme se za㶜ali zabývat tímto fenoménem již od po㶜átku organizování. A jaké byly
jeho prvopo㶜átky?

Školní 㶜asopis Hor㶡á㶜ek
Nápad vytvo㶣it si svůj školní 㶜asopis se objevil mezi dětmi už
několikrát, impulsem pro jeho
realizaci bylo právě založení
pracovní skupiny u㶜itelů na naší
škole. Na ja㶣e se několik chlapců
a dívek ze sedmé t㶣ídy pod vedením u㶜itelky 㶜eštiny za㶜alo více
zajímat o jeho možnou podobu.
Hledali inspiraci na internetu,
poté vytvo㶣ili anketu, ve které
se žáci celé školy mohli vyjád㶣it
k názvu, uspo㶣ádání a jednotlivým pravidelným rubrikám. Tak
vykrystalizovala ur㶜itá podoba
Hor㶡á㶜ku, 㶜asopisu dětí navštěvujících naši školu. Te㶞 v prosinci
máme vydána dvě 㶜ísla, vychytáváme nedostatky obsahové
i graﬁcké podoby. Zatímco první
㶜íslo vyšlo nákladem 140 kusů,
náklad druhého 㶜ísla jsme museli
zvýšit, rozebráno bylo 200 kusů.
Vykrystalizoval se i tým mladých
noviná㶣ek, brzy se ukázalo, že
vydávat noviny není lehký úkol.
Nemáme nouzi o materiál. V pra-
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videlných rubrikách se objevují
zajímavosti ze t㶣íd, reportáže
z akcí školy, sportovní zápolení
a výsledky školních soutěží, prostor je zde i pro slohové práce
a práci kroužků. Pozornost věnujeme aktuálním událostem a myslíme i na zábavu pro 㶜tená㶣e.
O tom, že nás práce těší, svěd㶜í
i to, že okamžitě po vydání druhého 㶜ísla sbíráme materiál na
㶜íslo další.
Do projektu „Školy pro venkov“
se zapojila i t㶣ída VI. B. Za㶜átkem
tohoto školního roku dostali
žáci první úkol ‒ vyhledat pověsti, které se vztahují k jejich
obci. Poda㶣ilo se jim shromáždit
p㶣es dvacet pověstí z Velké nad
Veli㶜kou, Javorníka a Nové Lhoty. Právě z těchto obcí totiž žáci
naší školy pocházejí. Vyhledané
pověsti si pak spole㶜ně nejen
p㶣e㶜etli, ale také si je ilustrovali,
a jednu z nich dokonce p㶣eložili
do angli㶜tiny.
První projektový den t㶣ídy VI.

Ve Velké byla jako první založena tělovýchovná jednota Sokol, a to v květnu roku 1919.
V následném roce 1920 byla založena jednota
Orel. Obě organizace po㶣ádaly 㶣adu tělovýchovných akcí, ale měly v náplni i akce vzdělávací. Sokol se tak zasloužil o to, že v roce 1929
bylo v hostinci U Jagošů otev㶣eno kino. To pak
sloužilo nejen místním lidem, ale i návštěvníkům z okolí. Orel se zase zabýval ú㶜astí na
církevních slavnostech.
V roce 1954 byla organizace Sokol slou㶜ena se
závodní sokolskou jednotou Jiskra v podniku
Kordárna. Název byl brzy změněn na Dobrovolnou organizaci Jiskra.
V sou㶜asnosti je ve Velké fotbalová TJ Kordárna a také Sokol, který se stará p㶣edevším
o sportovní vyžití děv㶜at.

B se uskute㶜nil 18. listopadu 2011.
Žáci se nejd㶣íve prost㶣ednictvím
dokumentu seznámili se všemi
devíti obcemi Hor㶡ácka. Povídali
si o tom, co je pro každou z těchto obcí typické. Po sva㶜ině vyrazili do terénu. Jejich první zastávka byla na Strážné hůrce, kde je
㶜ekala Maryna Pavlincová, dcera
malí㶣e Karla Supa. Vyprávěla jim
o svém otci, jeho obrazech, Strážné hůrce. Druhá zastávka byla na
obecním ú㶣adě. Starosta obce Ji㶣í
Pšurný žákům p㶣edstavil obecní
znak, vlajku a pe㶜e㶇. Vzpomněl
důležité historické mezníky
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a mimo jiné diskutoval se žáky
na téma t㶣ídění odpadů. Na první
projektový den budou žáci vzpomínat nejen díky svým zápiskům,
ale i díky po㶣ízeným fotograﬁím.
Zapojení školy do tohoto projektu má zásadní význam nejen
pro obec Velkou, ale i pro celé
Hor㶡ácko.

Aktivity projektu Školy pro venkov můžete sledovat na:
www.skolyprovenkov.ostrozsko.cz
ht tps: //w w w.facebook .com/
SkolyProVenkov
Kolektiv autorů MZŠ
Velká nad Veli㶜kou

Novoro㶜ní p㶣ání starostů
Lipov

Nová Lhota

Malá Vrbka

Ladislav Franta

Antonín Okénka

Josef Kadl㶜ík

Tam, kde něco kon㶜í, tam
zase něco nového za㶜íná.
Stojíme na prahu nového
roku. Jaký bude rok 2012?
Jsou p㶣ed námi nejen naše
pracovní úspěchy 㶜i prohry,
ale i vztahy se spoluob㶜any
a našimi blízkými. Dny p㶣ed
námi , o kterých nevíme, zda
nám p㶣inesou více dobrého, 㶜i
zlého, stojí zato žít. Je dobré mít kolem sebe lidi, kte㶣í
nám v těžkých chvílích pomohou, a nebo naopak
můžeme pomoci my. A proto vykro㶜me do nového
roku 2012 s elánem, aby jeho dny byly naplněny
pohodou, úspěchy a štěstím.
P㶣eji 㶜tená㶣ům a ob㶜anům mikroregiomu Hor㶡ácko
a Ostrožsko, aby rok 2012 byl rokem pevného zdraví,
p㶣íjemných událostí, štěstí, radosti a úspěchů.
Ladislav Franta, starosta obce Lipov

Vážení ob㶜ané
Hor㶡ácka a Ostrožska, těší mě,
že vám mohu
touto cestou
pop㶣át do roku
2012 všechno
nejlepší, pevné
zdraví, pohodu,
p㶣átelství a rodinné štěstí. Vě㶣ím, že pro nás všechny
bude tento rok úspěšný
Antonín Okénka, starosta Nové Lhoty

Všem obyvatelům Hor㶡ácka
a Ostrožska p㶣eji
úspěšný vstup
do nového roku.
P㶣edevším pak
hodně pevného
zdraví, pracovního štěstí,vzájemnou úctu,
toleranci, lásku, a aby se k nám po celý
rok 2012 dostávaly jen samé pozitivní zprávy, které nás denně budou
doprovázet.
Josef Kadl㶜ík, starosta Malé Vrbky

Suchov
Petr Hor㶡ák
Vážení ob㶜ané obcí Hor㶡ácka a Ostrožska, pro většinu z nás je nový rok
p㶣íslibem ně㶜eho nového a zadáváním si nových p㶣edsevzetí. Pro nás starosty a náš region je p㶣edsevzetím vyhýbat se chybám tohoto roku a udělat v novém roce všechno proto, aby rozvoj našich obcí následoval tak,
aby život našich ob㶜anů na Hor㶡ácku a Ostrožsku byl co nejlepší a plně
bezpe㶜ný. Dovolte mi, abych vám up㶣ímně z celého srdce do nového roku
pop㶣ál hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, porozumění, jak osobních, tak
i pracovních úspěchů.
Petr Hor㶡ák, starosta Suchova

Javorník

Velká nad Veli㶜kou

Jan Hozák

Ji㶣í Pšurný
Vážení a milí ob㶜ané
Ostrožska a Hor㶡ácka, p㶣eji vám, aby vánoce byly obdobím
klidu, lásky a pohody.
Do nového roku vám
pak p㶣eji všechno
nejlepší, zdraví, štěstí
a dobré mezilidské
vztahy.
Jan Hozák, starosta Javorníku

P㶣eji vám, a㶇 se vám
vyhnou veškerá
neštěstí, a㶇 nejste
nemocní a a㶇 nejste
nespokojení. Tedy
stru㶜něji: štěstí,zdraví a hodně
spokojenosti.
starosta Velké nad
Veli㶜kou, Ji㶣í Pšurný

Louka
Anna Vašicová
Do nového roku 2012
p㶣eji všem ob㶜anům
Hor㶡ácka i Ostrožska,
aby každý nastávající
den vítali s úsměvem
ve zdraví, aby pro ně
byl každý den svátek.
Pracujícím stabilitu
a pohodu na pracovišti, všem dohromady
pohodu a mír.
Anna Vašicová, starostka Louky

Novoro㶜ní p㶣ání starostů
Kuželov
Ji㶣í Prášek
Dovolte mně, abych pop㶣ál všem obyvatelům Ostrožska a Hor㶡ácka p㶣íjemné prožití váno㶜ních svátků naplněných radostí,
štěstím, vnit㶣ní harmonií a pohodou. Do nového roku bych
chtěl pop㶣át všem najít dostatek sil, odvahy i trpělivosti
v každé životní situaci.P㶣eji nám všem, abychom
se každý den dokázali alespo㶡 na malou chvíli
zastavit a zkusit vnímat hezké chvilky s našimi nejbližšími. Na závěr bych vám chtěl
pop㶣át do nového roku 2012 hodně
zdraví, štěstí a lásky, také úspěchů
v práci a osobním životě, a to jak v mali㶜kostech, tak
i důležitých okamžicích nového roku.
Ji㶣í Prášek, starosta obce Kuželov

Hrubá Vrbka
Stanislav Prášek
Jménem svým
i jménem ob㶜anů
Hrubé Vrbky chci všem
do nového roku pop㶣át
hodně zdraví a životního optimismu. Děkuji celému kolektivu
㶜asopisu za zajímavé reportáže
a post㶣ehy z dění v našem regionu
během celého roku a p㶣eji redakci i nadále plno tvůr㶜ích
nápadů p㶣i p㶣ípravě každého nového 㶜ísla.
Stanislav Prášek, starosta Hrubé Vrbky

