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Obecní zpravodaj
Ostrožské Lhoty

Duben 2020 Čtvrtletník občanů Ostrožské Lhoty Cena 10 Kč

Z dalšího obsahu:  Rozhovor s novým starostou hasičů, dětské tenisové 
hry, mariášová liga ve Lhotě, plesová sezona 2020...

Vyráběli pro nás roušky...
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Foto na titulní a poslední straně: Hana Frantová Jurásková, Marek Dřinka. Koláž: Stanislav Dufka

Rodičovský ples byl už dlouho v předstihu vyprodán.  
Ples odstartovala tradiční polonéza, s žáky ji společně a premiérově 
nacvičily učitelky Kateřina Pěnčíková s kolegyní Janou Hoferkovou. 
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
všichni víme, jaká je momentálně situace 

ohledně koronaviru. Proto vám všem děkuji za to, 
že dodržujete nařízení a důležitá opatření, která 
jsou v současné době nezbytná.

V naší obci je spousta dobrých lidí, díky nimž se daří 
držet tenhle virus v tuto chvíli mimo obec.

Je to díky dobrovolníkům, kteří se obětavě podílí na 
výrobě roušek, a to i v nočních hodinách. Každý z nich má 
svoji rodinu, a přesto svůj čas věnují výrobě ochranných 
roušek, a to nejen pro naši obec, ale také pro lékaře, řidiče 
ČSAD, pro onkologii na Žlutém kopci v Brně, léčebnu v 
Kroměříži a další. Všem, kteří se aktivně zapojili patří můj 
velký obdiv a obrovské poděkování. Abych na někoho 
nezapomněl, nebudu jmenovat, ale jistě vás překvapí, 
že se dobrovolníků sešlo kolem padesáti. Konkrétní 
jména jistě doplní náš místní redaktor Stanislav Dufka. 
Dobrovolníkům je věnována celá dvoustrana Zpravodaje.

Zároveň také děkuji všem, kteří nám bezplatně dodali 
materiál na výrobu roušek.

Vzhledem k momentální situaci a nařízení omezení 
pohybu osob na veřejnosti vznikla pro naše občany 
staršího věku, v karanténě a v nouzi donášková služba, 
která zajišťuje základní životní potřeby. Například nákupy 
potravin, léků, zdravotních 
prostředků a hygienického 
zboží. Tato služba je zdarma. 
Zajišťuje ji JSDH (jednotka 
sboru dobrovolných hasičů). 
Hasičům, kteří donáškovou 
službu dobrovolně zajišťují, 
patří velké poděkování.

Současný stav také 
nemile zasahuje do chodu 
školní výuky, ale přesto, že je 

Základní škola momentálně 
kvůli koronaviru a nařízení 
vlády uzavřena, snaží se 
vedení školy zajistit vše 
tak, aby mohla výuka 
probíhat online a děti moc 
nezameškaly. Zároveň 
školní jídelna nabízí 
možnost dodání obědů 
žákům domů. Podmínkou je 
mít dva jídlonosiče. Obědy 
budou žákům rozváženy 
mezi 11.30 a 12.00 přímo 
k jejich domu, kde si paní 
Jarošová zároveň vyzvedne jídlonosič na další den. 

V téhle krizové situaci se snažíme dělat vše, abychom 
zajistili, pokud možno, normální chod naší vesnice. 

Ještě jednou děkuji všem, kteří se podílí na zajištění 
fungování obce. Velmi si toho vážím. Jste skvělí!

Jakmile se situace zklidní a bude opět povoleno 
se setkávat na veřejnosti, mohou se děti těšit na nové 
houpačky v relaxační zóně. Byly namontovány také 
branky na fotbal nebo házenou a basketbalové koše na 
asfaltové ploše „na Placi“. V plánu je také namontovat síť 
na nohejbal nebo tenis a oplotit zbývající část hřiště.

 

Starosta Roman Tuháček

Socha sv. Antoníčka je zpět na svém místě:
Všechny jistě potěší, že socha sv. Antoníčka je zpět na 

svém místě u lhotské studánky. Tato socha byla vandaly 
poničena v roce 2016. Sochu zrekonstruoval kamenický 
mistr pan Jan Ševčík z Kvasic.

Znovu byla usazena na své místo 13. 3. 2020.

Podařilo se podat žádosti o dotace k 
těmto projektům:
V tuto chvíli je podáno 6 žádostí o dotací a další 2 

budou podány v měsíci dubnu.

1. Dotace na kůrovce
Na Zlínský kraj odbor životního prostředí a zemědělství 

máme podanou žádost o poskytnutí finančního příspěvku 
na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období 
od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Dotace má být ve výši 135 
262 Kč.

2. Dotace na obnovu lesních porostů
Na Zlínský kraj odbor životního prostředí a zemědělství 

máme podanou žádost o poskytnutí finančního příspěvku 
na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let 
věku ve výši 75 000 Kč. 
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Pravděpodobná doba vyplacení těchto dvou žádostí o 
dotaci je květen – červen tohoto roku.

Ministerstvo financí vypsalo výzvu o dotaci s názvem 
„Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálního školství v působnosti obcí“.

Do uvedené výzvy máme podané dvě žádosti s 
názvem projektu:
• „Vybudování nové učebny v MŠ Ostrožská Lhota“
•  „Rekonstrukce nevyhovujících podlah a komunikačních 

ploch, modernizace osvětlení v ZŠ Ostrožská Lhota“

3.  „Vybudování nové učebny v MŠ Ostrožská 
Lhota"

Na Ministerstvo financí máme podanou žádost o 

nyní (2020)

nyní (2020)

před (2016) 

90% dotaci z uznatelných nákladů na projekt s názvem 
„Vybudování nové učebny v MŠ Ostrožská Lhota“. 

Mateřská škola je v současnosti dvoutřídní s kapacitou 
56 dětí. V posledních letech registrujeme zvýšený zájem 
rodičů o docházku dětí do MŠ před dovršením tří let věku a 
dosud se nám dařilo tomuto zájmu vyhovět. Od 1. 9. 2020 
však vstupuje v platnost novela vyhlášky o předškolním 
vzdělávání. Tato novela striktně snižuje kapacitu třídy 
mateřské školy o 2 místa s každým dítětem, které do 
MŠ dochází před dovršením tří let věku. Toto by mělo v 
případě MŠ Ostrožská Lhota za následek, že už nebude 
možno přijímat všechny děti mladší tří let (ale starší dvou 
let) k předškolnímu vzdělávání. 

Po vybudování nové učebny bude kapacita MŠ 60 míst, 
zároveň s možností neomezeně přijímat k předškolnímu 
vzdělávání děti mladší tří let.

V roce 2019 již byla z bývalé ředitelny v MŠ 
vybudována třída, která pomohla tomu, abychom mohli 
mít na výjimku 56 dětí v MŠ. Abychom mohli zvednout 
kapacitu školky, musíme dodržet hygienická pravidla, 
a to potřebnou podlahovou plochu na jedno dítě. K již 
vniklé učebně (vybudované v minulém roce), která bude 
sloužit k odpočinku dětí, je potřeba vybudovat místnost 
na hraní a sociální zázemí. Druhá místnost nově budované 
třídy se sociálním zázemím (umývárna a WC) vznikne ve 
stávajících prostorách MŠ, které částečně slouží jako 
technické zázemí a částečně nejsou využívány. 

(Dle projekčního rozpočtu vychází realizace 
uvedeného záměru 1,28 mil. Kč). Věříme, že na tento 
záměr se nám podaří získat dotaci.

4.  „Rekonstrukce nevyhovujících podlah a 
komunikačních ploch, modernizace osvětlení v 
ZŠ Ostrožská Lhota“

Na Ministerstvo financí máme podanou žádost o 
90% dotaci z uznatelných nákladů na projekt s názvem 
„Rekonstrukce nevyhovujících podlah a komunikačních 
ploch, modernizace osvětlení v ZŠ Ostrožská Lhota“ 
Tento projekt řeší rekonstrukci v rozsahu:
SO 01 Rekonstrukce podlahy učebny D3,
SO 02 Rekonstrukce podlah komunikačních ploch,
SO 03 Modernizace osvětlení v učebnách a kabinetech ZŠ,
SO 04 Výměna vstupních dveří.

Realizace tohoto projektu představuje završení 
postupné modernizace objektu a vnitřních prostor 
budovy základní školy v Ostrožské Lhotě. Stávající objekt 
základní školy sestává z původní budovy otevřené v roce 
1912 a z přístavby realizované koncem minulého století. 
Rekonstrukce se převážně týká původní stoleté budovy. 
V jejím přízemí je kmenová třída, jejíž podlaha nedoznala 
žádných zásahů od otevření školy. Při rekonstrukci 
sousedních tříd bylo zjištěno, že pod podlahy byl při 
výstavbě školy uložen různorodý odpadový materiál a 
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spolu s kontaktem s podzemní vodou došlo postupně 
k pronikání plísní do podloží. Součástí předkládaného 
projektu je kompletní rekonstrukce podlahy v této třídě. Ve 
„staré“ budově je rovněž původní schodiště a komunikační 
plochy. Obojí nese známky značného opotřebení, zvláště 
se jedná o nerovnosti schodů a různou míru opotřebení 
povrchu chodeb, kdy se v těsném sousedství nachází 
původní mozaiková dlažba a vyšlapané betonové plochy. 
Osvětlení tříd a chodeb je rovněž na hranici životnosti a 
jeho modernizací bychom dosáhli zvýšení bezpečnosti 
práce a také značných energetických úspor. Vstupní dveře 
jsou taktéž na hranici životnosti.

(Projekční cena realizace 1,5 mil. Kč)
Je potřeba zmínit, že na zveřejněnou výzvu o dotaci 

Ministerstvem financí bylo reagováno rychle, kde 
projektová dokumentace, včetně všech profesí (ZTI, UT, 
VZT, Elektro), obou projektů byla hotová cca do 14 dnů.

Program rozvoje venkova a Integrovaný regionální 
operační program.

MAS Horňácko a Ostrožsko bude 1. 4. 2020 vypisovat 
výzvu o dotaci v operačním programu PRV (program 
rozvoje venkova) a IROP (Integrovaný regionální operační 
program – Ministerstvo pro místní rozvoj). K této výzvě 
chystáme tyto projekty:
• „ Rekonstrukce sociálního zázemí v MŠ a elektroinstalace 

v MŠ  Ostrožská Lhota“ (program PRV) 
•  „Chodník v ul. Chříb podél komunikace III/4991“ 

(program IROP)

5.  „Rekonstrukce sociálního zázemí v MŠ a 
elektroinstalace v MŠ Ostrožská Lhota“

V budově MŠ, která je již 40 let stará, budou na 
základě projektové dokumentace rekonstruovány veškeré 

rozvody vody kanalizace a zařizovací předměty, které jsou 
v MŠ původní a již dosluhují. Dále budou rekonstruována 
sociální zázemí, která neodpovídají dnešním standardům. 
Je nutné provést rekonstrukci místností v 1. np a 2. np 
části mateřské školy: umývárny, WC děti, WC zaměstnanci, 
úklidová místnost, úklid + šatna zaměstnanců. 
Rekonstrukce bude spočívat ve stavebních pracích:

- výměna rozvodů ZTI, elektro,
- výměna rozvodů vytápění a repase otopných těles,
- výměna zařizovacích předmětů,
- výměna obkladů a povrchů podlah,
- výměna svítidel,
- bourací práce,
- stavební práce – předstěny,
- odvětrání,
- výmalba.

6. „Chodník v ul. Chříb podél komunikace 
III/499“

Jedná se o nový chodník v ulici Chříb podél hlavní 
komunikace III-4991, která je stále více frekventovaná. V 
současné chvíli podél hlavní silnice chodník není a občané 
(hlavně děti) musí chodit po hlavní silnici, což je velmi 
nebezpečné. Celková délka nového chodníku bude cca 
300 m. (Odhadovaná cena realizace 1,8 mil. Kč). Viz obr.

Prostřednictvím ředitele ZŠ a MŠ byly podány žádosti 
o dotace na tyto projekty:

7. „Úprava venkovního areálu s prvky 
přírodní zahrady v ZŠ Ostrožská Lhota“ 

Vedení ZŠ a MŠ podalo žádost o dotaci na Státní fond 
životního prostředí ČR v rámci výzvy č. 7/2019: Přírodní 
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zahrady.
Tato úprava zahrady bude zahrnovat přístřešek, 

meteobudku, záhon, bylinky, hmyzí hotel, dendrologie, 
stopy zvěře a další. 

Realizace projektu je závislá na přidělení dotace. 
(Odhadovaná cena realizace 470 tis. Kč)

8. „Vybudování zahrady v přírodním stylu v 
MŠ Ostrožská Lhota“ 

Taktéž pro tento projekt byla vedením ZŠ a MŠ podána 
žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR v 
rámci výzvy č. 7/2019: Přírodní zahrady.

Jedná se o zvelebení zahrady mezi zdravotním 
střediskem a tělocvičnou. Zahrada bude veřejně přístupná. 
Úprava zahrady bude zahrnovat veverčí dráhu, přístřešek, 
jezírko, ohniště, teepee, pocitový chodník. 

Realizace projektu je závislá na přidělení dotace. 
(Odhadovaná cena realizace 545 tis. Kč)

U obou projektů „Vybudování přírodních zahrad ZŠ 
a MŠ“ obec poskytne ZŠ v roce 2021 předfinancování 
nákladů v plné výši do obdržení dotace a poskytne 
spolufinancování ve výši 15 % dle reálné výše požadované 
dotace. 

Plán realizací projektů v letošním roce
V minulém roce se povedlo projekčně připravit 

spoustu projektů. Ne všechny však z finančních důvodů 
můžeme letos realizovat. 

Níže proto uvádím především 
finančně náročnější projekty, které 
jsou v plánu realizovat letos. Avšak 
realizace každého projektu je něčím 
podmíněna.

1. Místní komunikace a 
inženýrské sítě v lokalitě Luby II

Na tento projekt je již vyřízeno 
stavební povolení od Stavebního 
úřadu odboru dopravy města Uherské 
Hradiště.

Se společností E-on je předjednáno přivedení elektřiny 
pro pět rodinných domků. Zároveň je předjednáno také 
zrušení sloupu, který je v místě křižovatky a zrušení 
nadzemního vedení elektřiny podél těchto plánovaných 
pěti rodinných domů, které bude nahrazeno podzemním 
elektrickým vedením.

Vybraná společnost INVESTA UH, s. r. o. zpracovává 
zadání pro výběr dodavatele.

2. Místní komunikace a inženýrské sítě v 
lokalitě Luby I

Jedná se o zasíťování sedmi stavebních parcel 
stávajících majitelů.

Zastupitelstvo obce schválilo znění smlouvy o 
spolupráci s jednotlivými majiteli, kterým bude pozemek 
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zasíťován a tím zhodnocen. Tato smlouva řeší spoluúčast 
na zasíťování pozemku a řeší poskytnutí části pozemku 
jednotlivých majitelů pro zasíťování. Zároveň řeší případné 
kupčení se zhodnoceným pozemkem.

Realizace tohoto projektu je podmíněna podpisem 
všech zúčastněných stran.

 3. Rekonstrukce sociálního zázemí a 
elektroinstalace v MŠ, Ostrožská Lhota

(již popsáno výše).

4. Chodník v ul. Chříb podél komunikace 
III/4991 (již popsáno výše).

5. Rekonstrkukce podlahy v ZŠ (viz výše)
Pokud nebude schválena dotace, tak z projektu 

bude provedena pouze část, a to rekonstrukce podlahy v 
učebně D3 včetně výměny svítidel.

6. Vybudování nové učebny v MŠ (popis viz 
výše)

Realizace projektu je podmíněna přidělením dotace.
Letos se převážně soustředíme na vybudování 

inženýrských sítí, rekonstrukci ZŠ a MŠ a chodníku „na 
Kříbě“. V příštím roce se bude potřeba soustředit na 
rekonstrukci místních komunikací a chodníků.

Tohle všechno je v plánu, ale vzhledem ke stávající 
situaci s koronavirem, je pravděpodobné, že se nám 
realizace projektů časově posunou.

Na závěr chci říct, že to, že v tak složité situaci dokážeme 
držet pohromadě a pomáhat si, je pro mě velmi důležité. 
Vzájemná solidarita a soudržnost je v této době naprosto 
zásadní. Je zřejmé, že tady žijí uvědomělí občané, kteří se 
nebojí odhodlaně se zapojit do dění.

Ještě jednou všem moc děkuji. Držme si palce, ať vše 
ustojíme i nadále ve zdraví.

Foto: OU Ostrožská Lhota.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Přehled akcí, které jsou v našem zpravodaji, nemusí být 
platný z důvodu vývoje pandemické situace v České republice. Pro aktuálnost akcí sledujte 

webové stránky obce nebo kontaktujte pořádající spolek.
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„Prosím, jak dlouhou gumičku 
kolem ucha? Děláte prosím 
roušky z jedné vrstvy nebo raději 
dvouvrstvé?Holky, co šijete 
roušky se šňůrkama, jak dlouhé je 
děláte?Takové a podobné dotazy 
najdete na facebookovém profilu 
skupinyDobrovolně proti koronaviru. 
V této skupině, kterou vytvořila 
Květka Zpěváková z Uherského 
Hradiště, jsou už téměř čtyři stovky 
žen. Rozhodly se, že pokud nedokáže 
roušky zajistit vláda, tak si holt musí 
pomoci sami. 

„Nemám čas vymýšlet dlouhé 
věty. Pojďme společně proti 
koronaviru. To zvládneme,“ 
píše Květa Zpěváková na 
profilu skupiny. 

Jednou z iniciátorek a 
organizátorek celé akce je 
také Hana Frantová z naší  Lhoty.

„Všichni jsme spojení pomocí 

Ženy, holky, děvčata, ale i chlapi nebo chcete–li 
kluci z naší Lhoty se jako první zapojili do okresního 
sdružení v boji proti koronavinaru. Jednou z 

hlavních iniciátorek a organizátorek byla a je Hanka 
Frantová Jurásková. Obrovské poděkování patří všem, 
kteří ve svém volnu a zadarmo pracovali pro ostatní.

Lhoťanky šijí pro okres roušky.  
Jsou ve skupině Dobrovolně proti koronaviru

sociálních sítí. Skupina vznikla v 
neděli večer, holky jsou z různých částí 
okresu. Já nešiju. Sháním materiál od 
lidí, organizuju, telefonuju, dovážím, 
odvážím. Každá švadlena šije doma, 
pak holky objíždím a dávám hotové 
roušky do kupy.“ vysvětluje Hana 
Frantová.

Ženy ze skupiny Dobrovolně proti 
koronaviru chtějí v první řadě vybavit 
lidi, kteří jsou v první linii. To znamená, 
že jejich první várka směřovala do 
nemocnice v Uherském Hradišti a 
pokladním do obchodů.

„Je to tak. Dál se nám ozval 

starosta Hradiště pan Blaha, který 
shání roušky také pro domovy 
důchodců. Volali z ČSAD, také šijeme 
pro svoje rodiny a roušky dáváme 
těm, kteří nám přispěli materiálem,“ 
říká jedna z hlavních organizátorek 
celé akce a přidává další podrobnosti.

„Začali jsme v neděli večer, 
nejprve jsme museli látky vyprat a 
vyvařit. To nás trošku brzdí, trvá to 
docela dlouho. Dneska ráno začaly 
holky stříhat a šít. Zatím jsme v naší 
lhotské skupině ušili něco kolem dvou 
stovek roušek. Všechno ladíme a také 
se radíme po internetu,“ prozrazuje 
na závěr Hana Frantová.

To jsme psali v začátku korovirové 
krize. Postupně se přidávaly další 
švadlenky a dobrovolníci, kteří 
nějakým způsobem pomáhali šít, 
vyvařovat a distribuovat roušky. 
O těch píšeme na jiném místě, 
ale jedny z prvních byly: Pavlína 
Nejezchlebová a Božena Hyráková, 

která okomentoval na sociální síti 
i svoji fotku v okresních novinách. 
S jejím svolením uveřejňujeme i 

komentář.
„Jééé, no kočky 

jsme tam s Pavlínkou. Je 
hezké, že o nás lidi ví. Až 
to všechno skončí, tak 

jednou snad půjdeme ven a někdo 
nám řekne, díky za ty roušky. 
To je důvod, proč to děláme. 
Ne pro peníze, ani pro slávu v 
novinách, ale pro lidi, kterým měl 
náš stát podat pomocnou ruku. 
Momentálně je to jen o lidech, jak 
dokážou být solidární a jak moc v 
této vypjaté situaci může pomoci 
jedna rouška, kterou člověk daruje 
nebo poskytne kousek látky. To 
je důvod, proč jsem do toho šla – 
pomáhat. Nestydím se za fotku v 
novinách, ba naopak jsem hrdá. 
Jednou snad budou hrdé na svou 
mámu i mé děti.“ Božena Hyráková

  Stanislav Dufka

"Nestydím se za fotku v novinách,  
ba naopak jsem hrdá. Jednou snad budou  
hrdé na svou mámu i mé děti."  Božena Hyráková

Foto: Jako jedny z prvních začaly šít 
roušky Božena Hyráková (s rouškou) 

a Pavlína Nejezchlebová.  
Foto: Dobrovolně proti koronaviru.



9

obecní zpravodaj Ostrožské Lhoty

www.ostrozskalhota.cz

Ostrožská Lhota – spolu to 
zvládneme. Tak se jmenuje skupina, 
která vznikla na sociální síti teprve 
v pátek 20. března. Založila ji 
Hanka Frantová Jurásková.

„Byla jsem ve skupině 
protikoronaviru v Hradišti. Ve Lhotě 
jsme si založili svoji skupinu, která šije 
a distribuuje roušky. Pojedeme si po 
své linii.Prioritou pro nás byla naše 
dědina, i když pořád s Hradištěm 
spolupracujeme,“vysvětlovala Hanka 
a prozradila: „Za den dokážeme 
vyrobit až čtyři stovky roušek. Myslím, 
že naše organizace je lepší. Zapojila 
se do toho i naše obec.“

Starosta Roman Tuháček to jenom 
potvrzuje.

„Vím, že holky šití rozjely už 
minulou neděli. Myslím, že to bylo 
už druhý den, kdy jsme se s Hankou 
spojili. Nakoupily se věci, které byly 
potřeba, a všechno se rozjelo ve 
velkém stylu. Holky šily, stříhaly, 
vyvařovaly, vytvořily dokonce i návod 
k použití. V první fázi jsme vytrasovali 
lidi, kterým roušky přivezeme – 
byli to důchodci nad 70 let, kteří 
žijí samostatně. S rozvozem mně 
pomáhal Václav Hájek,“sdělil starosta, 
který si pochvaloval celou organizaci.

Prioritou byla naše Lhota,  
říká o pokrytí roušek Hana Frantová Jurásková

„Co tady ty lidi ukázali, tak to 
je úžasné. Klobouk dolů,“ Roman 
Tuháček –starosta obce

„Krásně se to rozjelo. Lidi byli 
pro dobrou věc vstřícní a ochotní. 
Než vláda vyhlásila povinnost nosit 
roušky, tak my už jsme měli Lhotu 
pokrytou. Roušky v Ostrožské Lhotě 
jsou zajištěné – což si myslím, že je 
parádní. Máme roušky v obchodech, 
máme roušky u pošty, u doktora. 
Vlastík Malůš jezdil obecním autem, 
aby šly roušky rychleji do oběhu. 
Funguje a fungovalo to úplně 
parádně. Klobouk dolů před všemi, co 
se zapojili. V obecním rozhlase jsme 
všem poděkovali. To je to nejmenší, 
co pro ně můžeme udělat. Jak ta 
pandemie pomine a budeme se moct 
normálně sejít, tak uspořádáme pro 
všechny takové větší poděkování. Co 
tady ty lidi ukázali, tak to je úžasné,“ 
vysekl všem zainteresovaným 
poklonu starosta obce.

Ještě dodejme, že roušky z naší 
Lhoty putovaly třeba do nemocnice 
v Uherském Hradiště, ČSAD, DM 
drogerie, do VOMY, Lidlu a k dalším 
potřebným.

Alena Zímová zvládá šití roušek 
s bravurou. I ve svých 77 letech

Sama je v kategorii těch nejvíce 
ohrožených, přesto se rozhodla 
pomáhat. Paní Alena Zímová šije v 

naší Lhotě roušky i ve svých 77 letech. 
Nepřímo ji k tomu vlastně navnadil 
starosta Roman Tuháček. 

„Když jsem paní Zímové vezl 
roušku, tak jsem se zmínil, že roušky 
šijí holky z naší obce a že je málo 
švadlen, že by uvítaly další posily. 
Paní Zímová mi řekla, že také umí 
šít a důrazně oznámila, že nám 
pomůže. Předal jsem její kontakt na 
Hanku Juráskovou, aby se domluvili,“ 
popisoval zapojení nejstarší šičky 
starosta.

„Paní Alena Zímová, zvládá šití 
roušek s bravurou.  Nezbývá, než 
před ní hluboce smeknout.“ Napsal 
Marek Dřinka na fb stránku Ostrožská 
Lhota – spolu to zvládneme. Vystihl 
to přesně – děkujeme. 

Stanislav Dufka

Vyráběli pro vás roušky – tady jsou:
Pavlína Nejezchlebová, Božka Hyráková, Šárka Křiváková, Jarmila 

Cíchová, František Cícha, Nika Beňová, Marie Jelénková, Viera 
Zalubilová, Jana Smištíková, Gabriela Bachanová, Jitka Dřinková, 
Radka Kaňová, Žaneta Pavlačková, Ludmila Pavlačková, Petra Hájková, 
Vendula Maňková, Jana Trněná, Pavel Žajdlík, Bohdana Zelená, Eliška 
Adámková, Martina Pavlasová, Terezie Píšťková, LaďaPíštěk, Erika 
Hesová, Mirka Tuháčková, Magdaléna Bachanová, Veronika Budařová, 
Alena Stehlíková, Petra Poiselová, LaďaPoisel, Mira Marýzek, Gita 
Šuránková, Marek Dřinka, VlasťaMalůš, Eva Zajícová, Jitka Štěpánová, 
Anežka Pavlasová, Jiřina Pěnčiková, Marie Dřinková, Lenka Vaňečková, 
Anna Juračková, Anna Pěnciková, Ludmila Žajdlíková, Marie Machová, 
Mirka Malušková, Soňa Ratajská, Eva Matuštíková, Věra Bílá, Milena 
Dominiková, Roman Tuháček, Hana Frantová, Vlaď ka Turečková, Eliška 
Pospíšilová, Alena Zímová. 

Snad jsme na nikoho nezapomněli.  Pokud ano, tak se omlouváme.

Foto: Alena Zímová šije roušky i ve 
svých 77 letech. Foto: Marek Dřinka.

Foto: Hlavní koordinátorka  
a organizátorka Hana Frantová 
Jurásková. Foto: archiv HJ.
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Dne 16. 11. 2019 odhalil ročník 1953-54 druhou 
pamětní desku u Lípy svobodyv Hájku, kterou jsme 
vysadili 28. 10. 1968 k 50. výročí vzniku Československa.

V sobotu odpoledne po 15. hodině jsme se sešli v 
Hájku v počtu 15 spolužáků.Josef Lopata přednesl krátký 
proslov se vzpomínkami na dobu před více než 50lety, 
kdy jsme byli žáky základní školy. Připomněl, že nikdy není 
pozdědotáhnout určité záležitosti do zdárného konce.
Pamětní desku slavnostně odhalili – Vlasta Hanáčková a 
Stanislav Lopata.

Poděkování patří Patriku Trčkovi staršímu za vytvoření 
stojanu a Filipu Trčkovi zapomoc při jeho ukotvení. Na 
závěr slavnostního odhalení jsme se odebrali k Budařům 
do cukrárny na další vzpomínání na našeškolníléta.

Ročník 1953-54 odhalil v Hájku druhou pamětní desku. 
Znovu po 50 letech

Zleva Zdenka Trojková, Miroslav Vaněk, Miloslava Němečková, Jarmila Zámečníková, Marie Machová, Josef Lopata, 
Jaroslav Válek, Vlasta Hanáčková, Stanislav Lopata, Bohumila Křápková, Antonín Lopata,Františka Filípková, Jan 
Zámečník, Jaroslav Dominik, Jitka Vítková. Foto: Dušan Dufka

Slavnostní den pro nás skončil společnou návštěvou 
koncertu k 30. výročísametové revoluce - 17. 11. 1989.
Děkujeme za skvělé vystoupení skupině BEZTAK-TU a 
vynikajícím hudebníkům Radimu Vojtkovi a Martinu 
Deylovi.

Večerem nás provázala Eva Zajícová a historii 17. 
listopadu nám výbornýmzpůsobem včetně promítaných 
fotografií prezentoval Jaroslav Křápek.

Závěrem můžeme říct, že jsme strávili příjemné 
odpoledne i večer.

Za organizační výbor ročníku 1953-54 Františka 
Filípková, Miloslava Němečková, Miroslav Vaněk, Stanislav 

Lopata, Jaroslav Válek a Josef Lopata.

Sama je v kategorii těch nejvíce ohrožených, přesto 
se rozhodla pomáhat. Paní Alena Zímová šije v naší Lhotě 
roušky i ve svých 77 letech. Nepřímo ji k tomu vlastně 
navnadil starosta Roman Tuháček. 

„Když jsem paní Zímové vezl roušku, tak jsem se 
zmínil, že roušky šijí holky z naší obce a že je málo švadlen, 

Alena Zímová zvládá šití roušek  
s bravurou. I ve svých 77 letech

že by uvítaly další posily. Paní Zímová mi řekla, že také 
umí šít a důrazně oznámila, že nám pomůže. Předal jsem 
její kontakt na Hanku Juráskovou, aby se domluvili,“ 
popisoval zapojení nejstarší šičky starosta.

„Paní Alena Zímová, zvládá šití roušek s bravurou.  
Nezbývá, než před ní hluboce smeknout.“ Napsal 
Marek Dřinka na fb stránku Ostrožská Lhota – spolu to 
zvládneme. Vystihl to přesně – děkujeme.  

      std
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První důležitá zpráva v naší Lhotě 
se v letošním roce objevila hned první 
týden v lednu. Hasiči si zvolili nového 
starostu. Po Miroslavu Zalubilovi 
přebral žezlo také Miroslav, ale Pokorný. 
Minimálně pět let bude šéfovat 
jednomu z nejdůležitějších spolků v 
naší obci. „Rád bych udržel kolektiv 
a partu lidí, která se o všechno kolem 
hasičů stará,“ říká v našem rozhovoru.

Byl jsi zvolen starostou hasičů – 
kolik bylo kandidátů? 

Byl jsem jediný kandidát. 
Proč se měnil starosta?
Každých pět let probíhá nové 

volební období a minulý starosta z 
pracovních a časových důvodů již 
nechtěl kandidovat.

Zůstal bývalý starosta Miroslav Zalubil u hasičů? 
V jaké funkci?

Ano, zůstal a je řádným členem sboru.
Jsi nový starosta. Změní se něco u hasičů? Co bys 

chtěl dělat jinak?
Změn už za poslední roky bylo dost. Hlavně bych rád 

udržel kolektiv a tuto partu lidí, která se o všechno stará.
Jakých konkrétních změn myslíš?
Nová hasičárna, znovuobnovení mladých hasičů, 

nová auta.
Vzpomněl jsi nová auta. To poslední je vícemístné 

vozidlo, které jste dostali na podzim loňského roku. 
Můžeš ho představit? Jak je technicky vybaveno? Na 
jakou činnost bude hlavně sloužit?

Je to vlastně zásahové vozidlo, které je určeno k 
přepravě osob, značky Ford Tranzit, které dokáže převést 
8 osob a řidiče. Je vybaveno vysílačkami, svítilnami, 
například na hledání osob, je tam velká lékárnička 
k ošetření nejenom posádky. Sloužit bude hlavně k 
přepravě osob a může ho řídit výhradně člen Jednoty 
sboru dobrovolných hasičů.

Hasiči mají také velitele. Ve Lhotě je to Marek 
Miklíček. Vysvětli prosím funkce starosta a velitel?

Funkce starosta SDH je rozdílná s velitelem JSDH 
(Jednotka sboru dobrovolných hasičů), protože starosta 
zodpovídá za celý spolek dobrovolných hasičů, kdežto 
velitel zodpovídá za zásahový tým, který spadá pod 
starostu obce a je cvičený, aby mohl vyjíždět k požárům a 
jiným nebezpečím, na které je speciálně vyškolen.

Jaké má vůbec starosta pravomoci?

Starosta je představitelem SDH, který zastupuje sbor 
při jednáních s jinými orgány a organizacemi. Podepisuje 
písemnosti sboru, rozhoduje o záležitostech mu 
svěřených výborem, připravuje jednání výboru a zajišťuje 
jeho rozhodnutí. Odpovídá za majetek, zodpovídá za 
informovanost členů sboru a za správné hospodaření. 
Dál vyřizuje běžné záležitosti. To je oficiální znění funkce 
starosty. Co si budeme povídat, není toho málo.

Zhruba před dvěma lety jste se přestěhovali na 
hřiště. Už si hasičizvyknuli na novou zbrojnici?

Ano, zvyknuli, ale zázemí si stále budujeme k obrazu 
svému.

Můžeš zbrojnici popsat pro lidi, kteří tam nikdy 
nebyli? Jak je vybavená?

V sobotu 11. 7. 2020 bude náš sbor oslavovat 120. 
výročízaložení,a proto bych rád při této příležitosti 
všechny pozval, ať se přijdou na zbrojnici podívat osobně. 
Vybavení se za poslední roky hodně změnilo, všechno 
chceme ukázat na oslavách založení. Kompletní program 
ještě není úplně daný, pořád na něm pracujeme.

Kolik členů má lhotský sbor? Sháníte teď nové 
členy?

Náš sbor má dohromady 75 členů, z toho 33 dětí. 
Jsme dobrovolný spolek a všichni, kteří rádi pracují v 
kolektivu, mají dveře otevřené.

Za jakou dobu musíte vyjet k zásahu?
K zásahu musíme vyjet do deseti minut od ohlášení k 

výjezdu. Zatím se nám to pokaždé podařilo.

Miroslav Pokorný: Děda byl hasič celý život.  
Byl můj vzor, měl jsem to v krvi

Miroslav Pokorný bude minimálně pět let bude šéfovat 
jednomu z nejdůležitějších spolků v naší obci. Foto: std.
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Můžeš popsat poslední výjezdy?
V loňském roce jsme likvidovali spadlé stromy, 

nejdříve v dubnu nad lhotskou studánkou a potom v 
červenci po bouřce na fotbalovém hřišti, s čímž souvisí 
i požár u Domu služeb Sedmikráska, kde 1. 7. 2019 po 
bouřce od elektrického vedení vzplál keř a strom. To jsou 
naše poslední výjezdy, při kterých se naštěstí nikomu nic 
nestalo.

Na hřišti je vidět, že trénuje a soutěží hlavně 
mládež. Jak si vedou na soutěžích muži?

Muži momentálně nezávodí, jelikož všichni máme 
nyní rodiny s malými dětmi a o letních prázdninách, kdy 
probíhají veškeré závody, se chceme věnovat jim. Ale v 

okrskových závodech si zatím několik let držíme první 
místo.

Okrskové soutěže jsou pro hasiče povinné?
Ano, účast je povinná. Je to soutěž každého okrsku a 

v našem okrsku je Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves a 
Uherský Ostroh. Tato soutěž musí každý rok proběhnout, 
ale jiných soutěží se již neúčastníme.

Jsou u dobrovolných hasičů i funkce (podřízený 
a nadřízený)? Nemáte u zásahu někdy problém s 
uznáváním nadřízených?

Co se týká JSDH podřízený a nadřízený ani ne, ale 
máme funkci velitelů, kteří zásah řídí a nikdy jsme s tím 
problém neměli. 

Pojďme k tobě osobně. Kdy jsi u hasičů začínal? 
Byl jsi v nějaké funkci?

Začal jsem díky mé ženě, kterou vlastně nakopla 
naše nynější jednatelka Andrea Zámečníková. No a díky 
Andreji moje funkce u hasičů začala. Ale „hasičinu“ jsem 
měl pravděpodobně v krvi, jelikož můj dědeček Josef 
Bartoš byl hasičem spoustu let a děda celý život byl a je 
mým vzorem.

Co se ti u hasičů nejvíc líbí?
Parta lidí, která kolem hasičů funguje.
Chtěl bys pracovat u profesionálního sboru?
Určitě ne, ale obdivuju jejich práci už jenom 

proto, s čím se musí denně setkávat, a to nemluvím o 
náročnosti této práce, která je v naší republice totálně 
podhodnocená.

Nové vedení hasičů. Vlevo starosta Miroslav Pokorný, 
uprostřed jeho zástupce Stanislav Kuřina  
a velitel Marek Miklíček. Foto: SBD Ostrožská Lhota. 

První závody byly v Ostrožské Lhotě:
přípravka 1. místo, mladší žáci získali krásné 3. místo, 

mladší žáci 5. místo,starší žáci 4. místo, z dorostenců se 
umístil Vojta Žajdlík na 1. místě za starší dorost v kategorii 
jednotlivců,Martin Peterka na 2. místě za mladší dorost 
v kategorii jednotlivců a Šarlota Vaďurována 1. místě za 
mladší dorost v kategorii jednotlivců.

V květnu se dorostenci účastnili okresního kola ve 
Vlčnově, odkud postoupili na krajské kolo: za mladší 
dorostence Šarlota Vaďurová z 1. místa a Zuzana 
Křiváková za mladší dorostence z 3. místa.

Závody v Bojkovicích: 
starší žáci se umístili na 4. místě a mladší na 6. a 13. místě.

Závody v Šumicích:
mladší žáci se umístili na 2. místě a starší žáci na 4. místě.

Závody v Šumicích– dorost:
Nela Trněná1. místo (střední dorost), Šarlota Vaďurová 1. 
místo(mladší dorost), Zuzka Křiváková 3. místo (mladší 
dorost) a Martin Peterka 2. místo(mladší dorost) v 
dvojboji.

Závody v Nezdenicích:
konečně po dlouhých 8 letech„stáli starší žáci na bedně“ 
s krásným 2. místem.

        
Stanislav Dufka

Miroslav Pokorný se představuje:
Je mi 35 let, jsem šťastně ženatý. Žena se jmenuje 

Bára a máme dvě krásné děti Kačku a Kubu, kteří v 
hasičích samozřejmě nechybí.

Momentálně nově pracuji ve společnosti Dekra a 
na záliby už mi moc času nezbývá. V zimě lyže, občas 
si zajdu zahrát badminton, ale to už také jenom zřídka.

Hasičská mládež – závody v roce 2019
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První letošní vítání občánků bylo tentokrát rozděleno na dva slavnostní akty. Foto: Stanislav Dufka.

Poprvé v letošním roce se na obci 
uskutečnilo slavnostní vítání nových 
občánků Ostrožské Lhoty. První 
březnovou neděli bylo zástupci Obecního 
úřadu přivítáno celkem sedm miminek. 
Vítání bylo tentokrát rozděleno na dva 
slavnostní akty. Děti vítala matrikářka 
Hana Havlíková a zástupci obce Milena 
Dominiková a Alena Lopatová. Slavnostní 
dopoledne umocnilo vystoupení žáků 
lhotské školy. 

Na obci přivítali sedm nových občánků
Vítání občánků 1. 3. 2020
Adriana Zoe Malinová – Adriana Malinová a Jan Kohutič
Mateo a Sebastián Bachanovi - Gabriela a Ondřej Bachanovi
Martin Mach – Petra Tuháčková a Roman Mach
Amálie Šimková – Kateřina Mičková a Tomáš Šimek
Eliška Machová – Petra Matuštíková a Michal Mach
Nela Vybíralová – Kamila a Vladislav Vybíralovi
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Předposlední sobota v únoru byla také v naší Lhotě 
ve znamení fašanku. Ten je v naší obci už notnou řádku 
let v režii folklórního souboru Háječek. 

„Úplně přesně to nevím, ale myslím, že to bylo v 
roce 1988. Tehdy jsme chodili po fašanku společně s 
lhotským Sokolem, chodili hlavně fotbalisté. Skončili 
někde v Burešíně, ani chození nedokončili. To chození po 
fašanku je pro chlapy hodně náročné. Vydrží to jenom 

Fašank v naší Lhotě
Super medvěd a posílený Fašank bend

děti, abstinenti a ženy,“ říká se smíchem duše lhotského 
folklóru Lidka Hájková, která dodává:

„Tehdy byl můj (manžel) rozčílený a řekl, že můžeme 
chodit sami, tak od té doby chodíme s děckama sami. Lidi 
jsou ve Lhotě hodně pohostinní, ani bys nevěřil, jak jsou 
pohostinní,“ povídá.

Letošního fašankového průvodu se v naší Lhotě 
zúčastnilo kolem šedesátky masek. Parádním kostýmem 
se předvedl tradiční medvěd. V letošním roce byl opravdu 
luxusní.

„Myslím, že některé děcka se ho budou hodně bát,“ 

Letošního fašankového průvodu se v naší Lhotě zúčastnilo kolem šedesáti masek. Foto: std

Společenská kronika
Noví občánci

Barbora Marie Skopalová, č.p. 252

Nela Vybíralová, č.p. 121

Marika Trojková, č.p. 480

Anastázie Pavelková, č.p. 544

95 let
Stanislav Pavlas, č.p. 267

90 let
Vlasta čajdlíková, č.p. 250

85 let
Viktorie Kčiváková, č.p. 438

Josef Jelének, č.p. 204

80 let
Miroslav Ratajský, č.p. 351

Marie Radochová, č.p. 218

Úmrtí
Jana Pavlačková, č.p. 45

Rččena Lopatová, č.p. 122

Jana Kaucová, č.p. 175
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Dobrovolníci s koledníky vybrali v letošním roce ve 
lhotských domácnostech na charitativní účely částku ve 
výši 46 773 Kč. V loňském roce se v naší Lhotě vybralo 44 
024 korun. V roce 2018 se vybralo 39 538 korun.

Koledníci Tříkrálové sbírky se zapečetěnými charitními 
kasičkami v rukou a doprovázeni vedoucím starším 
15 let zaplavili první sobotu v lednu také naši Lhotu. 
Sbírku pravidelně pořádá Charita České republiky. Po 
obci chodí většinou dvanáct skupin koledníků, kteří mají 
dědinu rozdělenou po ulicích. Nejprve udělil koledníkům 
v kostele požehnání farář Miroslav Reif, pak proběhlo 

Koledníci Tříkrálové sbírky vybrali 46 773 korun!
nezbytné společné focení a poté se skupinky rozběhly po 
Lhotě. 

„Nahlášeno bylo 44 dětí, čtyři pro nemoc nepřišly, ale 
přišlo dalších deset, které nebyly nahlášeny,“ prozrazuje 
počty koledníků jedna z hlavních organizátorek lhotské 
sbírky Ludmila Bartoňková a dodává: „Máme už tradičně 
dvanáct skupin koledníků. V některé skupině je víc dětí, 
není pravidlem, že chodí tři koledníci.“ Jen dodejme, 
že nejmladším koledníkem byl ve Lhotě Toník Pavelka, 
kterému jsou dva roky a dva měsíce. 

     Stanislav Dufka

Ve Lhotě chodí už tradičně dvanáct skupin koledníků. Není pravidlem, že chodí tři koledníci. Letos bylo nahlášeno 44 dětí.
Foto: std.

hlásil Franta Hájek, který šel také v 
průvodu.

Do kroku fašankovému průvodu 
hrál jako už tradičně Fašank bend 

pod vedením Jarka Dominika. V 
letošním roce byla jeho kapela 
posílena o tři členy. Vůbec poprvé 
se fašankového průvodu zúčastnila 

harmonikářka Marcela Pávková, na 
trubku hrál Roman Staník a posilu na 
klarinet si pozval také Jenda Galuška.

                                                                                  
Stanislav Dufka
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Už od minulého školního roku sázíme na rozvoj 
počítačové gramotnosti žáků – prvním krokem bylo 
nahrazení plánované učebny „napevno“ vytvořením 
multimediální učebny, ve které kromě jiného žáci 
disponují notebooky, které lze v rámci výuky použít v 
různých třídách i mimo školu.

Dalším potvrzením nastoupené cesty modernizace 
vybavení a s tím ruku v ruce jdoucím programovým 
vybavením je naše připravenost reagovat na vyhlášené 
uzavření škol a přechod na výuku na dálku. 

V pátek 13. března jsme pokročili v naplnění vize, které 
se naplno ujal zástupce ředitele školy Mgr. Libor Daňhel. 

Díky jeho operativnímu přístupu 
proběhlo doškolení pedagogických 
pracovníků v ovládání vzdělávacího systému firmy 
Microsoft, aplikace Teams tak, abychom žákům postupně 
nabídli mnohem víc než pouhé předávání úkolů, a to 
plnohodnotnou výuku na dálku, ve které bude osobnost 
učitele stejně důležitá jako při obvyklé docházce do školy.

A jak již bylo řečeno v úvodu, škola v rámci zvolené 
strategie mohla půjčit žákům notebooky, aby se do 
moderní dílkové výuky zapojili opravdu všichni. Na závěr 
si dovoluji konstatovat, že doba přeje připraveným a 
všechno zlé že je k něčemu i dobré!

Škola v rozvířeném čase

Novinky ze školy a školky
Ve světle aktuálních událostí se asi některé informace 

budou jevit zbytečné, ale až se po čase život opět vrátí do 
normálních kolejí, budeme na ně opět nahlížet jako na 
malé střípky v mozaice zvané kronika školního života.

Zápis do mateřské školy
Naše mateřinka má za sebou loňskou slávu spojenou 

se 40. výročím postavení nové budovy MŠ. Té budovy, 
jejíž zásadní rekonstrukce je před námi. Ještě dříve nás 
čeká zápis nových dětí do školky. Jeho organizace závisí 
na tom, jaký v plánované době zápisu (5. května 2020) 
bude v naší zemi panovat režim. Protože tento zápis se 
odehrává bez přítomnosti dětí, je důležité si říci, podle 
jakých kritérií proběhne. Zjednodušeně řečeno, i nadále 
mají přednost děti s trvalým pobytem v Ostrožské Lhotě, 
dalším kritériem je jejich věk: kdy dovrší 3 roky života. Po 
tomto datu je pro nastávající školní rok možno garantovat 
jejich nástup k pravidelné docházce do MŠ. Podrobná 
kritéria jsou uvedena na školním webu v záložce Mateřská 
škola.

Zápis do základní školy
Proběhne průběžně od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 bez 

přítomnosti dětí! Podrobnosti k zápisu pro školní rok 
2020/2021 jsou uvedeny na webových stránkách školy. 

Formulář k zápisu si mohou 
zákonní zástupci vytisknout nebo 
vyzvednout v kanceláři školy u 
paní Hanákové v pracovní dny 
od 7 do 10 hodin. Doporučujeme 
předtím zavolat na telefonní číslo 
572 598 727.

Školní zahrady
Zahrada u základní školy v 

nedávné době trochu ožila, je k 
dispozici fotbálku a také kreslení 
na tabuli. Na začátku roku jsme 

ve spolupráci s vedením obce podnikli kroky, aby tento 
pozemek, stejně jako opuštěný travnatý svah mezi 
zdravotním střediskem a sportovní halou, mohly fungovat 
jako moderní zahrady s ekologickými a výukovými 
prvky a být k dispozici nejen dětem a žákům v době 
jejich vzdělávání, ale také široké veřejnosti odpoledne, o 
víkendech a o prázdninách. 

Navrhovaný projekt, pokud bude podpořen 
ministerstvem životního prostředí, by měl být realizován 
v průběhu roku 2021.

Školní dílna z dotace ZK 
Tento menší projekt čeká ještě pořízení dalšího 

vybavení, ale již od pololetí tohoto školního roku zahájil 
pod vedením pana Antonína Jelénka svou činnost kroužek 
dílen pro mladší školáky, o který je veliký zájem. Od září 
počítáme s tím, že opět po letech si v rámci pracovní 
výchovy žáci osvojí základní dovednosti při zpracování 
různých materiálů – převážně prací se dřevem.

Máme vymalováno!
Během jarních prázdnin se dočkaly nových barev a 

také nečekané podoby zdi několika tříd prvního stupně. 
Netradičně je také uspořádaný nábytek, tak trochu v 
duchu programu Začít spolu, jehož prvky postupně 
začínáme zavádět do pedagogické praxe. Ale o tomto více 
až zase příště.

Školní dílna. Foto: ZŠ Ostrožská Lhota.  
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Moderní kuchyňka
Žákovská kuchyňka prošla po desítkách let zásadní 

proměnou, a to doslova od podlahy, přes elektroinstalaci 
až po nové uspořádání pracovišť. Z původního vybavení 
zůstaly opravdu jen dvě vodovodní baterie. Kuchyňku 
bude moci v rámci kroužku vaření využívat najednou 
více dětí, k dispozici bude i v rámci různých projektů jako 
součást pravidelné výuky. Nová je horkovzdušná trouba, 
indukční vařiče a další vybavení.

Zeměpisná olympiáda
Po roce jsme se opět vydali na okresní kolo zeměpisné 

olympiády a vrátili se s ještě lepšími výsledky: Růženka 
Molnárová se prosadila do první desítky a obsadila krásné 
deváté místo, Radek Malušek v nejtěžší kategorii 8. a 9. tříd 
proklouzl do první poloviny výsledkové listiny a skončil 
dvanáctý. Oběma našim reprezentantům gratulujeme a 
děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

    Ivo Vojtík – ředitel školy

SPŠ Otrokovice pořádá chemickou 
soutěž Hledáme nejlepšího mladého 
chemika ČR. Ze školního kola postoupila 
Eliška Molnárová a Šarlota Vaďurová z 9. třídy, 
které se zúčastnily okresního kola na SPŠ 
Otrokovice. Eliška Molnárová po úspěchu v 
okresním kole školu reprezentovala ještě v 
Regionálním finále celorepublikové soutěže 
mezi 30 nejlepšími. Gratulujeme!

CHEMIE PROŽITKEM
Žáci 2. stupně společnými silami 

ztvárnili organické sloučeniny – uhlovodíky: 1) aromatický 
benzen, 2) propan – každý uhlík čtyřvazný, 3) propan i s 
vodíky, 4) cyklopropen s dvojnou vazbou. Fotky použila 
Eliška Molnárová do foto soutěže – Chemie objektivem, 
kterou pořádá Střední odborná škola a Gymnázium Staré 
Město. 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
V lednu 2020 se na naší škole uskutečnila Chemická 

olympiáda, které se zúčastnili 3 zájemci: Eliška Molnárová 
z 9. třídy, Zuzana Křiváková a Dominik Baruš z 8. třídy. 
Školní kolo chemické olympiády se skládá ze 3 částí. 

Hledáme nejlepšího  
mladého  chemika ČR

Teoretická část obsahuje domácí přípravu žáků základní a 
odborné literatury a společné konzultace ve škole. Po této 
několika týdenní přípravě následuje ve škole teoretický 
test. A také praktická část v naší laboratoři. Vše bylo dost 
časově i obsahově náročné a všem třem dobrovolným 
zájemcům patří můj velký obdiv. Okresního kola, které 
se konalo na ZŠ Šumice, se zúčastnily Eliška Molnárová a 
Zuzana Křiváková. Gratulujeme!

Ludmila Kolářová

Žáci 2. stupně společnými silami ztvárnili organické 
sloučeniny. Další fotky najdete na webu školy.

Zástupce ředitele Ludmila Kolářová a Eliška Molnárová.

V lednu se na naší škole uskutečnila Chemická olympiáda, 
které se zúčastnili: Eliška Molnárová, Zuzana Křiváková  
a Dominik Baruš. Foto: 3 x ZŠ Ostrožská Lhota.
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Koncem února jsme uspořádali v Kunovicích druhý 
ročník Velkého turnaje malých škol ve florbalu. Postupně 
se nám daří zvyšovat počet účastníků, letošního turnaje 
se zúčastnilo sedm týmů z pěti škol: kromě dvou našich 
a domácích ještě přijeli reprezentanti Březolup, Dolního 
Němčí a Ostrožské Nové Vsi. O pořadí na stupních vítězů 
byla svedena neuvěřitelně těsná bitva: kdybychom v 
závěrečném utkání vstřelili o gól víc, turnaj vyhrajeme, dát 
o gól méně by nás svedlo až na čtvrté místo. 

Protože „na kdyby“ se nehraje ani ve sportu, patří nám 
nakonec velmi pěkné druhé místo. Nečekanými vítězi se 
stali hráči z Dolního Němčí, zkušený tým Březolup skončil 
třetí a mimo stupně vítězů ambiciózní domácí z Kunovic. 

      Ivo Vojtík

Florbalové stříbro z Kunovic

Naše škola na velkém turnaji v Kunovicích obsadila 
parádní druhé místo. Foto: ZŠ Ostrožská Lhota.

Přáli jsme do Kanady
Koncem února jsme odeslali přání veteránovi z 2. světové války Fredu 

Arsenaultovi, který 6. března oslavil 100 let. Jeho jediným přáním bylo dostat 
alespoň 100 pozdra-vů z různých koutů světa. Také naši žáci popřáli do Toronta v 
Kanadě krásné naro-zeniny a doufáme, že mu naše přáníčka udělala opravdovou 
radost. Výzvu mezi lidi rozšířil Fredův syn a také starosta Toronta John Tory. Fred 
Arsenault během války, od roku 1940 do roku 1945, sloužil u Cape Breton High 
Landers, bojoval také v Italském tažení a během Osvobození Nizozemska. Věříme, 
že si Fred své sté narozeniny po-řádně užil.

Bezpečně v síti
To byl název projektového dne, který jsme v páté 

třídě prožili 21. ledna 2020. Cílem bylo zvýšení povědomí 
žáků o bezpečném používání internetových aplikací, o 
správném zabezpečení svých účtů na sociálních sítích 
pomocí správných hesel a v neposlední řadě se páťáci 
seznámili s možnými riziky právě při používání růz-ných 
internetových aplikací. Žáci pracovali jak samostatně, tak 
v různých skupinách, v průběhu dopoledne jsme četli, 
psali i  reslili a hlavně jsme si hodně povídali.

Do JUMP parku za odměnu
Žáci 5. třídy se od začátku školního roku aktivně 

zapojují do celoročního projektu „Zdárná mládež“. Konají 
dobré skutky, plní si svědomitě úkoly a aktivně pracují ve 
vyučovacích hodinách. Za to vše společně sbírají žetony. 
Odměnu za naplnění celé sklenice těmito žetony si děti 
vybírají samy. Poprvé to bylo společné spaní a hraní ve 
škole, tentokrát si páťáci vybrali výlet do brněnského JUMP 

parku. Vyrazili jsme 
tedy ve čtvrtek 20. 
2. 2020 a náramně 
jsme si to užili.

Irena KapustováFoto: 3 x ZŠ Ostrožská Lhota.
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Velký úspěch zaznamenala naše škola v okrskovém 
kole recitační soutěže dne 13. 2. 2020. 

Ze školního kola postoupilo do vyššího kola hned 
osm mladých recitátorů, šesti z nich se podařilo obsadit 
medailová místa: Jana Bachanová, Alena Šimčíková a 
Magdaléna Bachanová ve svých kategoriích zvítězily, Jonáš 

Okrskové kolo dětských recitátorů. Lhoťané brali šest medailí
Nemečkay a Růžena Molnárová skončili druzí (protože 
první místa už obsadili jejich spolužáci) a Eliška Molnárová 
byla třetí. Všem medailistům srdečně blahopřejeme!

Zároveň děkujeme paním učitelkám za přípravu a 
rodičům za podporu.

Recitační soutěž 
V průběhu prvního únorového týdne proběhla v 

jednotlivých ročnících třídní kola recitační soutěže. 
Nejlepší recitátoři postoupili do školního kola, které se 
uskutečnilo v úterý 11. února 2020.

Žáci byli rozděleni podle věku do pěti kategorií. 
Během 1. vyučovací hodiny se svými výkony pochlubili 
naši nejmladší – děti 1. – 5. třídy. Jejich snažení ocenila 
odborná porota následovně:

0. a 1. kategorie: 1. - 3. třída 
1. místo Eliška Štefaníková, 2. tř. 
2. místo Eliška Kapustová, 1. tř.
3. místo Marie Hanáková, 2. tř. 

2. kategorie: 4. - 5. třída 
1. místo Jana Bachanová, 5. tř.
2. místo Jonáš Nemečkay, 5. tř.
3. místo Ludmila Hanáková, 4. tř.
Po krátké přestávce pokračovali žáci 2. stupně.  

3. kategorie: 6. - 7. třída  
1. místo Alena Šimčíková, 6. tř.
2. místo Růžena Molnárová, 7. tř. 
3. místo Karolína Machová, 6. tř.
Markéta Pavlíková, 6. tř.

4. kategorie: 8. - 9. třída
1. místo Magdaléna Bachanová, 8. tř.
2. místo Eliška Molnárová, 9. tř.
3. místo Julie Dominiková, 8. tř.

Recitační soutěž

Vítězové získali za své výborné výkony diplomy a 
všichni soutěžící sladkou odměnu. Školní kolo se vydařilo. 
Máme šikovné recitátory a recitátorky. 

Růžena Slováčková

Uzavření škol rodičům v Ostrožské 
Lhotě nepřidělává vrásky na čele. 
Starosti se vzděláváním ratolestí 
jako v jiných koutech Slovácka tolik 
neřeší. Vedení školy totiž zvolilo 
režim výuky, který hlavně pracujícím 
rodičům výrazně odlehčí. Školáci se 
každý den učí online prostřednictvím 
aplikace Teams vzdělávacího systému 
Microsoft.

„Jelikož se už od minulého 

Napsali o naší Lhotě: Nejmenší škola v kraji vyučuje on-line
školního roku zaměřujeme na 
rozvoj počítačové gramotnosti žáků, 
což se neobejde bez vhodného 
programového vybavení, dokázali 
jsme pohotově a efektivně reagovat 
na vládou vyhlášené uzavření škol 
a okamžitě přejít na domácí výuku. 
Žákům jsme zapůjčili notebooky, aby 
se do moderní dálkové výuky zapojili 
opravdu všichni,“ uvedl Ivo Vojtík, 
ředitel lhotské školy, která se „pyšní“ 

titulem nejmenší úplná základní 
škola ve Zlínském kraji. Aktuálně ji 
navštěvuje 88 žáků, včetně pouhých 
šestadvaceti na druhém stupni.

I když sousedním obrům sahají 
co do velikosti sotva po kolena, 
vzdělávacím programem se mění 
v moderní školu 21. století. Už loni 
oživili multimediální učebnu, ve které 
kromě jiných možností žáci disponují 
notebooky, které využívají i v jiných 
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První ples lhotské sezony byl 
už v předstihu vyprodán. Jenom 
těžko byste hledali na Rodičovském 
plese volný stůl. Ostatně stejně jako 
v předešlých letech. Úvodní slovo 
patřilo řediteli školy. Ivo Vojtík přivítal 
všechny přítomné a popřál jim 
příjemnou zábavu.

Ples odstartovala tradiční 
polonéza, která mu dodala slavnostní 

ráz. S žáky školy ji společně a 
premiérově nacvičily učitelky 
Kateřina Pěnčíková s kolegyní Janou 
Hoferkovou.

„Začali jsme někdy v říjnu, 
nacvičovali jsme každou středu. 
Tančilo šest párů. Tím, že je málo 
deváťáků, tak vypomáhali osmáci a 
sedmáci. Měli jsme tam dokonce i tři 
středoškoláky,“ prozradila Kateřina 

Polonéza na Rodičovském plese vyšla na jedničku.  
Jsme na žáky pyšné, řekla Kateřina Pěnčíková

Pěnčíková.
Polonéza vyšla na jedničku. 

S posledním taktem si zhluboka 
oddechly autorky hlavního hřebu 
večera. „Jasně, že jsme byly nervózní, 
ale i přes tu nervozitu se polonéza 
všem povedla. Byly jsme moc 
spokojené. Jsme na všechny pyšné,“ 
řekla na závěr Kateřina Pěnčíková.  

„Půlnoční překvapení? 
Parádní, moc se nám líbilo.“ 
Pavlína Trněná.

Druhá taneční vložka přišla těsně 
před půlnocí. Žáci školy nacvičili 
půlnoční překvapení. Jak se líbilo?

„Bylo to super. Nacvičili to sami, 
bez učitelů. V loňském roce to začalo 
poprvé. Měla jsem tam dvě děti, měli 
to moc hezké. Letos to bylo také 
bezvadné. Bylo super, že se zapojili i 
kluci. Bylo to parádní, moc se nám to 
líbilo,“ pochválila vystoupení Pavlína 
Trněná. 

Ještě dodejme, že pořadatelé od 
loňského plesu pozměnili hudební 
obsazení. K tanci a poslechu hrála 
kapela Jagr Band vedená kapelníkem 
Janem Grabcem z Velké nad Veličkou.

Ples odstartovala tradiční polonéza, která mu dodala slavnostní ráz. Foto: std. 

předmětech, nebo jako nezbytnou 
součást výuky mimo budovu 
školy. Vyhlášený nouzový stav je 
tak nezaskočil. „Ihned po uzavření 
škol jsme pedagogické pracovníky 

zdokonalili v ovládání 
vzdělávacího systému 
firmy Microsoft, aplikace 
Teams, abychom žákům 
postupně nabídli víc než 
pouhé předávání úkolů, a 
to plnohodnotnou výuku na 
dálku, ve které je osobnost 
učitele stejně důležitá 
jako při klasické školní 
docházce,“ doplnil Libor 
Daňhel, zástupce ředitele, 
který je na lhotské škole 
motorem změn v oblasti 

využití informačních technologií.

Kantoři z Ostrožské Lhoty tráví s 
žáky dvě až tři hodiny podle rozvrhu, 
na prvním stupni převážně třídní 

učitelé, na druhém stupni vyučující 
jednotlivých předmětů s výjimkou 
výchov. „V aplikaci Teams, která je 
zdarma, probíhá nejen zadávání a 
kontrola úkolů, ale i plnohodnotná 
výuka na dálku, ve které spolu žáci a 
učitelé komunikují prostřednictvím 
videokonferencí. Aby výuka byla 
efektivní, musí se učitelé ve zbytku 
pracovní doby připravovat, chystat si 
výukový materiál a takřka nepřetržitě 
být k dispozici žákům i rodičům a 
reagovat na jejich dotazy,“ uvedl 
Vojtík s tím, že některé aktivity běží v 
aplikaci WhatsApp.

Autor: Petr Čech.  
Dobry Den S KURÝREM

Učitelka Ludmila Kolářová při on-line výuce 
chemie. Foto: Radek Salaquarda - DDK.
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Potřetí uspořádali svůj ples 
také hokejisté a potřetí si pozvali 
Boršičanku Antonína Koníčka. Sázka 
na kvalitní dechovou hudbu ve 
Lhotě vychází. Hokejisté měli znovu 
„narvaný“ sál, dokonce už několik dní 
předem hlásili vyprodáno.

Na úvod si vzal slovo předseda 
HC Ostrožská Lhota Richard Dominik. 
Přivítal všechny přítomné, představil 
kádr a o rok odložil nominaci do síně 
slávy, ve které je zatím jediný muž – 
gólman Miroslav Dominik.

Atmosféru v sále si pochvaloval 
také kapelník Antonín Koníček. 
Pro web Radka Bartoníčka www.
slovackodnes.cz řekl:

Hokejový ples. Naprostá spokojenost – hlásil šéf lhotského HC
„Nálada a atmosféra je tady rok 

od roku lepší. Sál je znovu plný, co 
jsem slyšel, tak dlouho dopředu bylo 
vyprodáno. Hráváme na různých 
akciích, ale atmosféra, jaká je tady 
ve Lhotě, tak tu si v letošní sezoně 
nepamatuji. Hráli jsme třeba na 
Slovensku na Muzikantském plesu, 
bylo tam pět set lidí, ale atmosféra 
tam zdaleka taková nebyla. Je to 
také na výběru repertoárů, vybírám 
písničky, které předpokládám, že lidi 
znají,“ prozradil kapelník oblíbené 
dechovky.

Atmosféru, návštěvnost a náladu v 
sále si také pochvaloval šéf lhotského 
hokeje Richard Dominik. „S plesem 

Tombola na hokejovém plese byla 
stylová. Foto: 2x HC Ostrožská Lhota.

Hokejový ples: S plesem byla naprostá spokojenost, kapela byla 
u nás spokojená, řekl předseda hokejistů Richard Dominik.

byla naprostá spokojenost, kapela byla u nás spokojená, sál 
plný, lidi se bavili. Slyšel jsem jenom slova chvály. Příští rok 
budeme určitě pokračovat,“ hodnotil největší hokejovou akci 
a dodal podrobnosti o tombole.

„Měli jsme 206 cen. První cena bylo letiště v hodnotě 15 
tisíc korun. Cenu nám věnovala firma Stolářství Michal Bachan. 
Druhá cena byla čtyřkolka, kterou jsme dali do tomboly my. 
Třetí cena byla televize. První dvě ceny zůstaly ve Lhotě, 
televizi vyhrál někdo přespolní. Pro hladové bylo připraveno 
devadesát porcí zvěřinového guláše. Byl vynikající -  vařil 
Bohuš Pavlas, my jsme mu pomáhali,“ řekl na závěr předseda 
HC Ostrožská Lhota.

Tradiční Lidový a farní ples byl 
na programu v naší Lhotě první 
únorovou sobotu. Ples uspořádala 
místní organizace KDU - ČSL 
společně s farností Ostrožská Lhota. 
Na úvod všechny přivítal předseda 
místní organizace Antonín Jelének. 
Všem popřál příjemnou zábavu a 
poděkoval sponzorům.

Na plese bylo od loňského roku 
několik novinek. „Nově byla možnost 
zakoupit si balónek nafouknutý 
heliem a využít fotokoutek s mnoha 
rekvizitami, který byl hojně využíván 
návštěvníky plesu. Znovu byla 
možnost vystřelit si růži ve střelnici,“ 
prozradil místopředseda KDU–ČSL 

Tradiční Lidový a farní ples.  
Tombola byla vyprodaná během hodiny

Dominik Mach a doplnil 
informace o parádní 
tombole. 

„Tak ta byla po letech 
rekordně bohatá, ať už 
po stránce množství 
cen, kterých bylo 178, 
tak stránce jejich kvality. 
Během hodiny byla 
tombola vyprodaná. Hlavní cenou 
byl tablet, který věnovala místní 
organizace KDU-ČSL a druhou cenou 
byl pobyt pro dvě osoby, který 
věnovala farnost. Ples hodnotím jako 
vydařený, líbila se i kapela Rytmus,“ 
dodal na závěr místopředseda 
lhotské organizace KDU-ČSL. Ještě 

dodejme, že pobyt pro dvě osoby byl 
wellness pobyt na ranči v Kostelanech 
u Kroměříže. 

Na úvod Lidového a farního plesu 
všechny přivítal předseda místní 
organizace Antonín Jelének.  
Foto: Dominik Mach.
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Sourozenci Dřinkovi z Ostrožské Lhoty dávají 
léta své pálenky ke zhodnocení pouze na dva košty. 
Do Kostelan nad Moravou a do Bojkovic. Zatímco 
v městě pod Světlovem se pravidelně umísťují 
na bedně, v obci s rakem ve znaku to bylo jen 
sporadicky. To už neplatí!

Šampionem jedenadvacátého ročníku 
mysliveckého koštu slivovice v Kostelanech se stal 
mladší ze sourozenců – Marek. Jeho vloni vypálený 
kvas z lhotských durancií okouzlil komisi, subkomisi 
i samotné návštěvníky koštu.

  

Marek Dřinka šampión  
na koštu v Kostelanech

Marek Dřinka šampion v Kostelanech nad Moravou. 
Foto: Radek Salaquarda.

Zdroj: idobryden.cz

Stejně jako hokejisté i hasiči vsadili 
na svém plese na kvalitní dechovku. 
A vyplatilo se. Profesionální kapela 
Gloria dokázala zaplnit lhotský sál 
téměř do posledního místečka. 
Překvapený byl i samotný šéf kapely 
Zdeněk Gurský.

„Nečekal jsem tady takovou 
návštěvnost – jsem překvapený. Také 
atmosféra v sále je výborná,“ chválil 
poslední ples v sezoně a představil 
svoji dechovku, která vznikla v roce 
1994 v Kyjově.

„Jsou to profesionální muzikanti. 
Hrají ve filharmoniích, divadlech, jsou 
to i učitelé. Mají svoje muzikantská 
zaměstnání a o víkendech hrají s 
Glórií.“

Gloria vyniká svojí originalitou 
také proto, že má ve vlastních řadách 
skladatele.

„Kapela musí mít svoji tvář – máme 
vlastní skladby, které kapele tu tvář 
dávají. Z osmdesáti procent hrajeme 
svoje skladby, potom lidové. Máme 
hodně sólových a orchestrálních 
skladeb,“ přiblížil repertoár Zdeněk 
Gurský. 

Spokojený s plesem byl také 
nový šéf hasičů Mirek Pokorný. „Mně 
se to líbí moc, je to asi jeden ze 

Jeden z nejlepších hasičských plesů – hodnotil šéf sboru

Hasiči uspořádali svůj ples znovu po roční přestávce. Bylo vyprodáno. Foto: std. 

dvou nejlepších plesů, který jsme v 
poslední době pořádali. Dokázali jsme 
sehnat strašně moc tomboly, která 
byla prodaná během chvilky. Galerka 
je úplně plná. Za mě spokojenost,“ 
hodnotil vydařený hasičský večer, 
který se uskutečnil znovu po roční 
pauze. 

„V loňské roce jsme ples 
nepořádali, zdálo se nám, že po 
těch letech byl trošku pokles v 
návštěvnosti,“ přiznal. 

Ve lhotském sále byste jen těžko 
hledali volný stůl. Čím přilákali hasiči 
návštěvníky?

„Shodu okolností jsme se o tom 
bavili, ale nikdo to nedokázal vysvětlit. 
Osobně si myslím, že to je v kapele. 
Gloria je jedna z nejvyhlášenějších 
dechovek v republice. Může to být 
i tím, že je to poslední ples sezony. 
Standardně jsme dělali vždycky 
první,“ řekl na závěr Mirek Pokorný. 

Foto č. 39. Hasiči uspořádali svůj 
ples znovu po roční přestávce. Bylo 
vyprodáno. Foto: std. 

 Zpravodajství z plesové sezony 
Stanislav Dufka, z Lidového  
a farního plesu s přispěním  

Dominika Macha 
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„Takový karneval se pořádal ještě za mě, tenkrát to 
ještě pořádal Socialistický svaz mládeže, pak se toho 
chopila aktivní mládež z farnosti, mezitím, co jsem 
pracovala v Rajnochovicích, se k nim přidaly akční 
maminky,“ vzpomíná, jak se k organizaci lhotského 
karnevalu postupně dostal Domeček, dobrá duše akcí 
pro rodiny s dětmi Alena Skřenková. I dnes sál doslova 
„praská ve švech“ a rozhodně zde není prostor pro nedělní 
povídání u kávy. Dnešní odpoledne sál Obecního domu 
patří výhradně dětem!

Dospělí jsou však vítaní! Bez nich by to vlastně nešlo. 
Hlavní díl práce leží na maminkách. Na těch, které doma 
vymýšlí kostýmy, ale hlavně na těch „domečkových“, které 
obchází sponzory, objednávají dárky, připravují výzdobu 
a ceny a vše domlouvají. Nebyly na to letos naštěstí samy. 
Moderační zkušenosti zde získávají žákyně místní ZŠ, 
Magdaléna Bachanová a Zuzana Křiváková, které se svými 
vrstevníky a dalšími mladými také pomáhaly s přípravami. 
Místní mládež zaštiťuje soutěže pro děti, ale také tvořivé 
dílničky, kde si každý účastník může vyrobit roztomilou 
kočku nebo třeba chrastítko, které zabaví i ty nejmenší 
účastníky. 

Rozhodně stojí za to zavítat i do posledního sálu. 
Alespoň pro vzpomínku. Nachází se zde jako vloni 

Fotokoutek Slovácko, kde na nás šikovné holky míří 
objektivem. Odcházíme s obálkou, jejíž obsah ještě dnes 
putuje do rámečku. 

Všude se tančí, v hlavním sále zní právě Popelář a 
Šmoulinka, co vaří makarony, na jevišti skáčou do rytmu 
víly i Pat a Mat. Nejvíce se sukně vlní Elzám či jiným 
princeznám a vílám, ale nejoblíbenější jsou u dětí letos asi 
piráti. Jen na jednom místě musí malí účastníci vydržet v 
klidu. Teda pokud chtějí novou image či slušivý doplněk. 
Paní Savarová tu totiž na počkání čaruje svými barvami 
na tvář.

Barvami hraje také již tradiční výzdoba. Při pohledu 
na ni s láskou vzpomínáme na paní učitelku Páčovou, 
autorku barevných postaviček, která v loňském roce 
odešla do věčného domova. Čest její památce!

„Budou nám stačit ceny?“ strachují se organizátoři, 
když od hrdliček u vstupu slyší, že už v sále tančí 100 
masek a další přicházejí. 

Dobře to dopadlo. Všichni odcházejí obdarováni 
hlavně díky sponzorům (Obec Ostrožská Lhota, Cukrářství 
Budařovi, Hospoda Na Hřišti) a snad tak spokojení jako 
my.

Hana Machová

Lhotský karneval láme rekordy

Má to rozhodně smysl. Sál Obecního domu na tradičním únorovém karnevalu byl plný dětí. Foto: Dominik Mach.
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Představujeme lhotské spolky a soubory. 
Sbor dobrovolných hasičů.
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Představujeme lhotské spolky a soubory. 
Sbor dobrovolných hasičů.



26

obecní zpravodaj Ostrožské Lhoty

duben 2020

Centrum otevřená škola společně 
s turisty uspořádali už tradiční 
Silvestrovský výšlap na Antoníček. 
Poslední den v roce 2019 se šlo na 
Antoníček už podvacáté. Sraz byl v 
15 hodin u kostela a účast byla takřka 
rekordní.

„Nikdy to nepočítáme, ale přišlo 
hodně lidí. Myslím, že jich bylo vůbec 

Rekordně na Silvestrovém  výšlapu na Antoníčku
nejvíc za dobu výšlapů. Mohlo jich 
být kolem sedmdesáti. Lidi si výšlap 
užívali a byli v dobrém rozmaru. 
U chaty se jako obvykle opékaly 
špekáčky a Eva Zajícová zazpívala s 
kamarádkou koledy, nescházel ani 
ohňostroj,“ prozradil jeden z hlavních 
organizátorů výšlapu Josef Lopata 
a dodal: „Měl jsem z celé akce dobrý 

pocit. Je to nějaká tradice, která 
má hodnotu a je dobré ji udržovat. 
Tímto bych také chtěl poděkovat 
všem organizátorům vydařené 
akce.“ 

Výšlap na Brdo
Předposlední den v roce 30. 12. 

2019 zorganizoval Turistický klub 
Ostrožská Lhota výlet na 
velkou turistickou akci s 
názvem Předsilvestrovský 
výšlap na Brdo. Výstup na 
nejvyšší kopec Chřibů 
Brdo se uskutečňuje 
vždy 30. prosince v 
roce. Zakladatelem 
tohoto nejmasovějšího 
turistického výstupu ve 
Zlínském kraji je KČT – 
Tom Tupesy. Turisté z 
naší Lhoty se této akce 
pravidelně zúčastňují. 

    
 Stanislav Dufka

V loňském roce uspořádali 
turisté s Centrem otevřená 
škola dvacátý silvestrovský 
výšlap na Antoníček.  
Foto: Václav Pavlas.

VYBÍR ÁNÍ  POPL ATKŮ
Od června 2020 se budou vybírat poplatky za odvoz kom. odpadu aza psy v hotovosti  
na pokladně obecního úřadu, vždy v pondělí a ve středu v úředních hodinách.

Od dubna 2020 můžete poplatky posílat na účet obce1543074369/0800, VS - číslo domu.

Dospělí ..........................500,-Kč

Děti od 6 do 15 let .....250,-Kč

Dospělí od 70 let ........250,-Kč

Osaměle žijící  
osoby nad 80 let ........bez poplatku

Děti do 6 let .................bez poplatku

Neobydlené rodinné domy ..........250,-Kč

Poplatky za psy ..................................100,-Kč, každý další 150,-Kč

Poplatky za psy,  
majitel je starší 65 let  .....................50,-Kč, každý další 75,-Kč

Pronájem pozemků a stromů .......201-Kč/1ks stromu
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Jak Lhoťané čtou? Kolik má vůbec knihovna 
zaregistrovaných čtenářů?

Všeobecně je menší zájem o čtenářství jako takové. 
Sociální sítě a vývoj informačních technologií ovlivnil 
společnost, ale samozřejmě i knihovny včetně té naší. V 
současné době knihovna eviduje kolem stovky čtenářů, 
ale přála bych si, aby jich bylo více. V loňském roce si 
Lhoťané vypůjčili téměř 3 000 knih.

Dá se říct, které věkové ročníky knihovnu nejčastěji 
navštěvují?

Naši knihovnu 
nejčastěji navštěvují 
dospělí a především lidé 
v důchodovém věku. Ti 
jsou zvyklí na jiný životní 
styl, tolik nepodléhají 
lákadlům moderní doby 
a zůstávají věrni knize.  
Aktivnější ve čtení jsou 
ženy. Dětských čtenářů 
ubývá, to je ale problém 
téměř všech knihoven. 

Kdo je v naší 
Lhotě nejčastějším 
návštěvníkem knihovny 
a největším čtenářem?

Mezi nejpilnější 
čtenáře naší knihovny patří ženy v seniorském věku, které 
čtou všechny přibližně stejně. Tyto čtenářky vám mohou 
potvrdit, že hezkou knihu vám nenahradí sebelepší 
televizní program.

Kolik máme v knihovně knih a jak často a kolik 
nových kusů dostáváš?

Každý rok přibude do knihovny přes sto nových knih. 
Navíc využíváme možnost zapůjčení knih z regionálního 
výměnného fondu. V loňském roce jsme vyřadili z našeho 
fondu více než tisíc knih. Byly to knihy zastaralé obsahem, 
opotřebované nebo poškozené knihy, které si mnoho 
let nikdo nepůjčil. Stejně jako se mění doba, mění se i 
vkus čtenářů a obnova fondu byla nutná. Tyto knihy byly 
nabídnuty za symbolickou cenu k odprodeji. Uvolnilo 
se tím místo pro nové knihy. V současné době knihovní 
fond čítá téměř 8 000 svazků. Knihovna odebírá 18 titulů 
časopisů, o které je v poslední době (vzhledem k růstu cen 
časopisů) větší zájem.

Které tituly a kteří autoři jsou nejvíc půjčovaní?
Čte se napříč všemi žánry -  detektivky, historické 

romány, rodinné ságy, ale i knihy s válečnou tématikou. 
Nejpůjčovanější v naší knihovně je český román Hana 
od Aleny Mornštajnové a dále pak detektivky od Roberta 
Bryndzy. Děti nejčastěji sáhnou po knize, kterou viděly 
předtím v televizi.

Často se setkávám s názorem, hlavně od starších 
generací, že děti a mladí málo čtou. Je to podle tebe 
pravda?

Děti, pokud je 
rodiče od dětství 
ke čtení nevedou, 
si sami cestu ke 
knize nenajdou. 
Povinná četba 
ve škole je asi 
jediná možnost, 
jak přečíst 
alespoň povinné 
minimum. 

„ K n i h o v n a 
dlouhodobě čelí 
p ř i p o m í n k á m 
ze stran našich 
občanů, že 
není přístupná 
pro pohybově 

omezené lidí.“ Lenka Trčková.
Jak velký problém je, že je naše knihovna ve 

druhém patře?
Než se dostanete do knihovny, musíte zdolat velký 

počet schodů. Většina čtenářů se při tom výstupu s 
taškou plnou přečtených knih pořádně zadýchá. Pro starší 
obyvatele obce nebo pro lidi se zdravotním omezením 
tyto schody znamenají obtížnou překážku.

Jak moc to podle tebe ovlivňuje návštěvnost? 
Stěžují si čtenáři?

Lhotská knihovna dlouhodobě čelí připomínkám 
ze stran našich občanů, že knihovna není přístupná pro 
pohybově omezené lidí, kteří ji třeba doposud právě kvůli 
jejímu umístění nenavštěvovali.

Myslíš, že by bylo vhodné najít ve Lhotě jiné místo 
pro knihovnu?

Bylo by dobré společně najít cestu, jak tento problém 

Hezkou knihu nenahradí sebelepší televizní program, říká 
knihovnice Lenka Trčková

Knihovna neslouží jenom jako půjčovna knížek, ale je 
to také kulturní a společenské centrum v obci. Tři roky vede 
lhotskou knihovnuLenka Trčková. „Do knihovny jsem 
chodila jako čtenářka, ta práce se mi líbila. Když odešla 

do důchodu paní Kapustová, tak jsem se přihlásilado 
výběrového řízení na místo knihovnice a uspěla jsem. 
Vzdělání jsem si doplnila formou Knihovnického minima 
ve Zlíně,“ říká Lenka v našem rozhovoru.
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vyřešit. Knihovna jako řešení může 
nabídnout donáškovou službu. 
Čtenáři si však většinou chtějí sami 
vybrat z nabídky knih na místě, 
kde mohou do knížek nahlédnout, 
zalistovat, kousek si přečíst. Neměli 
bychom méně mobilním lidem upírat 
možnost navštěvovat knihovnu a 
kulturní akce pořádané Centrem 
otevřená škola. Do budoucna by 
bylo dobré přihlédnout k umístění 
knihovny z hlediska dostupnosti pro 
čtenáře v centru obce.

Vyřešil by to výtah?
Schodišťovou plošinu zde nelze 

umístit z hlediska zajištění požární 
bezpečnosti. Výtah by hodně 
pomohl seniorům a maminkám s 
kočárky. Já bych ho také ocenila pro 
snazší distribuci knih do knihovny. 
Jde ovšem o úpravy velmi finančně 
nákladné.

Je ještě nějaký problém v 
knihovně mimo umístění?

Další problém je umístění školní družiny v prostorách 
knihovny. Je škoda, že lhotské děti tímto nevnímají 
knihovnu jako takovou, ale pouze jako prostor pro hraní. 
Knížky různě přehazují a já mám pak problém požadované 
knihy najít.

Pojďme k tobě osobně. Jak dlouho jsi v knihovně a 
jak ses k práci dostala?

Před třemi lety jsem se přihlásila do výběrového 
řízení na místo knihovnice a uspěla jsem. Vzdělání jsem si 
doplnila formou Knihovnického minima ve Zlíně.

Měla jsi dlouhodobější zájem o práci v knihovně?
Jako čtenářka jsem často navštěvovala místní 

knihovnu, kde mě zaujala práce knihovnice. Moje děti už 
odrůstaly, takže jsem si mohla dovolit tuto práci přijmout.

Je za dobu tvého působení počet čtenářů stejný – 
klesající nebo stoupající?

Čtenářů mírně ubývá, ale není to pokles nijak 
dramatický.

Co říkáš na poměrně nový trend čteček a e-knih?
Pro časté cestování je malá čtečka, do které se 

vejdou tisíce titulů, velice užitečná věc. Jsem zastánkyní 
papírových knih a myslím si, že na takové domácí čtení je 
klasická tištěná kniha určitě lepší.

Máte v knihovně čtečku? Jak je využívána?
Čtečku máme v knihovně již několik let, mezi lhotskými 

čtenáři se tato moderní vymoženost neujala.
S výběrem knihy radíš druhým. Kdo radí tobě? Jaká 

je tvoje nejoblíbenější kniha?

Hodně čtu a čtu cokoli, co mě něčím osloví. Snažím 
se přečíst všechny nové knihy, které k nám do knihovny 
přijdou, abych byla schopná poradit s výběrem našim 
čtenářům.

Co tě za dobu působení v knihovně nejvíce 
potěšilo?

V poslední době mě nejvíce potěšil lhotský farář P. Reif, 
který darovat naší knihovně velké množství krásných knih. 
Jsou to převážně ilustrované encyklopedie, za což bych 
mu chtěla touto cestou poděkovat.

Lenka Trčková (41):vdaná, manželPatrik (48), synové 
Patrik (20) a Filip (17). Zaměstnání:AIRCRAFT INDUSTRIES 
a.s. Technický úsek, pozice: asistentka technického ředitele. 
(Bývalý Let Kunovice).Zájmy:četba knih, cestování, běh, 
časté procházky v okolí naší Lhoty.

     Stanislav Dufka

Knihovna Ostrožská Lhota: praktické informace

Otevírací doba:  středa, pátek   16 - 19 hodin.  
 sobota  14 - 17 hodin.
Poplatky za půjčování knih na rok 2020:

žáci 1.-5. třídy  30 Kč
žáci 6.-9. třídy          50 Kč
studenti                   50 Kč
senioři                      50 Kč 
pracující                  60 Kč
Více na www: knihovna-ostrozskalhota.webnode.cz

V loňském roce si Lhoťané vypůjčili 3000 knih. Říká knihovnice Lenka Trčková. Foto: std
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Musím vám dát za pravdu, že pro starší lidi je umístění 
knihovny nevhodné. V souvislosti s tímto tématem mám 
pár návrhů, jak by se dal tento problém v budoucnu 
vyřešit. Například místo Býkáren vybudovat polyfunkční 
dům, který by řešil jak bytové jednotky, tak v přízemí 
využití prostorů pro veřejnost - například knihovnu. 
Tento nový dům by navazoval na obecní dvůr, který by 
bylo možno v budoucnu využít při oslavách pořádaných 
v přísálí Obecního domu. Proto, aby mohl polyfunkční 
dům v tomto místě vzniknout, je potřeba vybudovat 
nové technické zázemí pro pracovníky a techniku obce. 
Jako vhodný prostor pro vybudování tohoto objektu se 
nabízí pozemek poblíž čističky odpadních vod a sběrného 
dvoru (nutno řešit v územním plánu). Jako další možnost 
pro přemístění knihovny mě napadá využití učebny v 

přízemí ZŠ, kde by byl samostatný přístup z ulice, ale pro 
tento záměr by musely vzniknout nové učebny v půdním 
prostoru staré části školy. Jako třetí myšlenka mě napadá 
přebudování hospodářských místností MŠ (budova 
podél silnice).Další možností je koupit dům na vhodném 
místě, který by se přebudoval na prostory pro veřejnost.
Představa je, aby vstup do nové knihovny byl v přízemí 
budovy přímo z ulice, kde v knihovně je prostor jak pro 
knihy, pořádání besed a také koutek pro vás čtenáře.
Všechno jsou to momentálně alternativy, které se musí 
ještě do budoucna důkladně promyslet jak z hlediska 
umístění, tak z hlediska finančních nákladů.

        
Roman Tuháček – starosta obce

Vyjádření a náměty starosty

Vážení spoluobčané, rozhodl jsem podělit se s Vámi o 
vzpomínky ze života v naší obci od komunálních voleb, 
které se uskutečnily na podzim roku 1976. Malinko 
mě k tomu přiměla oslava 40 let provozu MŠ, kterou 
organizovala nějaká skupina lidí, což mě svým způsobem 
potěšilo.

Nevím, kdo měl tento nápad a ani po tom nepátrám, 
ani jak tato akce probíhala, ale to není důležité. Taky mě 
napadlo, že by nebylo na škodu, společně s pamětníky 
ale i další veřejnosti ocenit práci těch, kdo se na tomto 
díle podíleli a tím pomohli zbudovat zařízení, které slouží 
doposud. Trochu historie neuškodí. Vzpomeňme, jak se 
tato stavba rodila, rostla a nakonec byla dokončena.

MŠ se započala stavět v roce 1975. Administrativní 
věci včetně projektové dokumentace zajišťovali 
tehdejší funkcionáři s předsedou Josefem Hejtmánkem. 
Nejdůležitější byl výběr místa, kde tato budova 
bude stát. Bylo jich několik. Dnes čas ukázal, že 
rozhodnutí postavit MŠ v mlýnské zahradě bylo 
správné. Obsahovalo v sobě krásné prostředí 
zeleně, klidu ale i oslunění budovy z jižní strany i 
místa na vycházky. Byla vybrána varianta stavby 
VELOX, prováděná Školskými stavbami Vracov,

generální projektant VÚT BRNO zastoupený Ing. 
Urbanovským. Skvělý stavař a praktik plně zapálený 
pro věc. Podmínka byla, že budova bude stavěna v 
režimu akce „Z“ investičního charakteru s finančním 
čerpání 70 % svépomocí. Měli jsme štěstí. Tehdejší 
pětiletka byla zaměřena na školské stavby, hlavně 
MŠ a naše obec toto zařízení nutně potřebovala, 
protože stávající budova na Honech již modernímu 
provozu nevyhovovala.

V roce 1975 byly vystavěny hrubé základy 
stavby do úrovně terénu, které měly být následně 

Ostrožská Lhota po roce 1976 zavezeny zeminou. Bylo to z bezpečnostních 
důvodů, tato zařízení nesměla být podsklepena. 
Tak jsem budovu přebíral v roce 1976, kde v 

suterénech byly navezeny stovky kubíků dusané zeminy. 
V té době, což byly zimní měsíce, jsem na stavbě našel 
dva dělníky: F. Vlka (u MNV), který byl skladník (úžasně 
svědomitý, odpovědný a poctivý člověk) a ten druhý byl A. 
Ratajský – holič. To byl člověk, který se nebál žádné práce, 
nenápadný, obětavý a dokonale zručný.

V té době byl již silný tlak občanů na uchování suterénů 
pro jiné potřeby, což se jevilo jako rozumný nápad, který 
sdíleli i všichni tehdejší poslanci. Nebudu dále rozepisovat.

Jednání na ONV ale i na projektové organizaci byla 
tvrdá a zdála se být nekonečná.

Nakonec se nám to podařilo. Přesvědčili jsme 
projektanta odbor. výstavby, financí a hlavně školství. 
Odbor školství tehdy řídila úžasně erudovaná, chytrá a 
vstřícná žena Jelena Nečasová (matka bývalého premiéra). 

Foto> Archiv PS.
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Ona a stavebně plánovací odbor ONV byly nejdůležitější 
štace, které se k tomuto záměru vyjadřovaly. I to se povedlo 
a mohlo se začít vyvážet. To byl začátek stavebních prací 
na mateřské škole v roce 1977.

V té době už zvolené orgány pracovaly s novou situací, 
kterou jsme si sami ztížili přijetím tohoto rozhodnutí. 
František Vlk, tehdejší předseda komise výstavby svou pílí, 
umem a buldočí vytrvalostí posouval po malých krůčcích 
stavbu dopředu. Obdivoval jsem ho, jaký byl patriot obce 
a stavbu MŠ bral jako prestižní záležitost. Navíc odborně 
komunikoval s generálním projektantem, protože každá 
i sebemenší změna musela být odsouhlasena a vepsána 
do stavebního deníku. I to by ovšem bylo málo, kdyby 
se nám nepodařilo proniknout do projektantských 
struktur bývalého OSP Staré Město. (V té době nejlepšího 
stavebního podniku v Jihomoravském kraji.)

Tajemník MNV Bohuslav Páč, to byla silná osobnost, 
která tyto styky dokázala plně zajistit. A zde tak jak F. 
Vlka je třeba vyzvednout jeho povahové vlastnosti. 
Obrovský cit pro jednání, pracovní nasazení, míra osobní 
odpovědnosti, to je jen krátký výčet jeho vlastností. Ač 
nenápadný ale s obrovským charismatem. Na takové lidi 
se nedá zapomenout.

V tomto výčtu nesmím zapomenout na osobu, která 
na MNV O. Lhota vyrostla, než přešla pracovat na ONV 
do Uh. Hradiště – Zdena Žajdlíková – Miloška, jak jsme jí 
všichni říkali. Neznám občana naší obce, kterému v té době 
nepomohla radou, mnohdy osobní angažovaností řešit 
různá bolístka nebo problémy. Mě osobně seznamovala 
na okrese s jednotlivými funkcionáři různých odborů. Na 
okrese měla pro svou obětavost obrovskou autoritu, což 
nám moc pomáhalo. Co dokázala dělat v obci ve svém 
volném čase pro celou obec v tom dobrém slova smyslu, 
by zabralo celou stránku. Proto jsem byl smutný z toho, 
že při oslavách založení obce, tehdejší hoši na tuto osobu 
úplně zapomněli jako by tu ani nežila. Možná, že to někdo 
napraví.

Všem nám tehdy bylo jasné (trochu odbočím, ale ono 
to s tím souvisí, pak se vrátím ke stavbě MŠ), že musíme 
změnit organizaci stavebních prací a ne čekat na soboty. 
I já snil o vytvoření stavební skupiny, která by pracovala 
každý den a na případné sobotní brigády připravovala 
práci. Zde se musím zmínit o bývalém JZD v naší obci. 
Bylo moc dobré, že vedení družstva bylo stavbě MŠ 
příznivě nakloněno a podílelo se na ní jak finančně (asi 
400 000tis.), tak strojovým parkem. Pro nás bylo důležité, 
že nám uvolnilo stavebního mistra Františka Bachana, 
který měl velké zkušenosti s organizací práce a rozuměl 
věci i po technické stránce. V té době to pro nás byl člověk 
k nezaplacení. Tak se mohla tvořit stavební skupina, která 
měla rozhodující podíl na konečné dostavbě MŠ. Stavební 
skupinu tvořili tito občané: A. Ratajský, A. Hráček, J. Dřinka, 
S. Vlk, F. Kaňa, L. Šálek, p. Štajnoch, A. Míšek, později Pijáček 
A. Křivák, F. M. Zámečník, J. Dominík, Malůš Fr. (pokud jsem 

na někoho zapomněl, omlouvám se).
Materiál na stavbu jsme zajišťovali z různých 

cementáren na Moravě, ale i na Slovensku. Paradox byl 
v tom, že vagony chodily pravidelně na víkend a musely 
být rychle vyloženy, jinak hrozila pokuta z prodlení. V té 
době jsme dopravu neměli žádnou. Byli jsme odkázáni na 
pomoc JZD. Pomohli nám vždycky, včetně řidičů, kteří s 
naložením a vyložením cementu pomohli. K dispozici byl 
pouze rudlík, síla a svaly.

Jedna veselá příhoda. V létě jsme měli „avizo“, že v 
Blatnici máme dva vagony, celkem 500 q cementu a musí se 
v neděli odvézt. Sehnal jsem dva traktory, Jendu Machalu 
(o tom se ještě zmíním), Standu Šimčíka (Borka) a já – 
celkem 5 lidí. Vyložit – složit. Dokázali jsme to. Odpoledne 
jsme hráli fotbal (nevím už s kým), zvítězili jsme. Hrál 
Jenda i Staňa. Ráno ho museli naložit do autobusu, jak 
jel do práce a pak týden marodil. Měl svalovou horečku. 
I takové dnes již humorné příběhy jsme na stavbě zažili.

Nezmínil jsem ještě moc důležitou věc. Finanční 
zajištění stavby. Nějaké finance byly přes ONV. Hlavní tíha 
ležela na sdružení finančních prostředků přes podniky. 
Mluvil jsem již o JZD, ale byly tady i další. Kordárna Velká 
nad Veličkou 300 000 Kč, ŽPSV Ostroh 300 000 Kč. Tyto 
prostředky zajistil Josef Kauc, který tam pracoval. Moc 
nám to tehdy pomohlo. Josef byl velmi obětavý, jako 
poslanec pracoval v KOVP při MNV. Jeho rozhodnutí 
byla vždy aktuální a odpovědná. Moc ho mrzelo, že po 
revoluci o něm prohlašovali, že kolaboroval s komunisty. 
Já odpovědně říkám, že Josef byl vždy sám sebou, vysoce 
věřící člověk a svou obec měl rád. To, že mu lidi dali ve 
volbách (kandidoval za ČSL) důvěru, si moc považoval. 
Hodnota díla měla být v té době do 5 mil. korun. Tehdy 
obrovské peníze.

Řemeslné práce, hlavně zámečnické, stolářské, 
obkladačské, prováděli naši občané a jsou vidět dodnes. Co 
je ze dřeva provedl pan Jan Kaňa, něco F. Žajdlík, Antonín 
Křivák prováděl natěračské práce. Jeho práce byla hodna 
obdivu a kvality. Zámečnické práce zase díky pomoci 
JZD Franta Rajnoha a Stanislav Hlušek. Po tolika letech se 
můžete podívat, jací to byli odborníci. Uměli to. Obkladači 
Antonín Míšek a hlavně pak J. Novák. Tak se mateřská 
školka rodila. O brigádách by se dalo taky hodně kladně 
psát. Myslivci, zahradkáři, hasiči, ale i svazáci a sportovci, 
ČSŽ. To byly devíze, na kterých to tehdy stálo, zda bude 
MŠ hotová včas. Na slavnostním otevření byla skoro celá 
Lhota. Lidi se radovali, bylo to jejich dílo. Bylo tomu 40 
let, kdy byla MŠ otevřena. Já na tuto dobu vzpomínán s 
pokorou a úctou. Je pravdou, že v té době se rodilo 25 až 
30 dětí za rok. Školka byla plně obsazena. Dokonce sem 
určitou dobu vozili děti z Uh. Ostrohu, tam měla MŠ velký 
stavební skluz. I dnes je plně využita a já jsem rád, že jsem 
se na tomto díle podílel.

Pokračování příště (kanalizace, sportovní hala, plyn 
atd.).

         
 Pavel Skopal 
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Na známého českého 
herce, moderátora 
a dabéra narazila v 
rakouském horském středisku Nassfeld panská jízda z 
naší Lhoty. Jan Čenský (58) neodmítl ochutnat pravou 
lhotskou slivovici a s kluky se ochotně vyfotil.Vždycky 
byl vášnivým sportovcem a zlákal ho téměř každý sport 
- windsurfing, lyžování, jachting nebo cyklistika. Fotka je 
z letošního ledna. Zleva: Mirek Pokorný, Tomáš Vaněček, 
Jan Čenský, Zdeněk Kotačka a Petr Lopata.
Jan Čenský (uprostřed) neodmítl ochutnat pravou lhotskou 
slivovici a s kluky se ochotně vyfotil. Foto: archiv PT.

 

Pošlete fotku s celebritou, rádi ji zveřejníme
Máte společnou fotku se známou osobností, 

sportovcem, hercem, zpěvákem nebo zpěvačkou? 
Neděláte s tím tajnosti? Pošlete ji (sdufka@seznam.cz), 
připojte krátkou informaci, kde byla fotka pořízena, 

jak vznikla a kdo je jejím autorem. Rádi ji zveřejníme 
ve lhotském zpravodaji. Tady je další várka fotek, za 
které znovu moc a moc děkujeme.

Pavel Miloš a Petra Vlhová
Lyžařka Petra Vlhová je společně s cyklistou Peterem Saganem aktuálně 

nejpopulárnější slovenskou sportovkyní. Na mistrovství světa v roce 2019 ve 
švédském Åre triumfovala v obřím slalomu a stala se tak mistryní světa a rovněž 
skončila druhá v kombinaci a třetí ve slalomu. Fotka je z poloviny ledna letošního 
roku. Petra Vlhová dominovala ve večerním závodě Světového poháru v rakouském 
Flachau. „Na závodech jsem byl, jsem fanoušek Petry Vlhové. Dokonce se známe 
osobně,“ řekl k fotce Pavel Miloš, který žije a podniká v Novém Mestě nad Váhom.
Pavel Miloš a Petra Vlhová.Lyžařka Petra Vlhová je nejpopulárnější slovenskou 
sportovkyní. Foto: Archiv PM.

František Cícha s velkým fotbalovým talentem
Patrik Hellebrand přišelze Zlína do Slovácka v osmnácti letech. Začátkem letošního 

roku přestoupil do pražské Slavie.Střední záložník se v lize pořádně ukázal na konci 
podzimu 2019, mimo jiné se gólem podílel na vítězství Slovácka nad Plzní. Jeho otcem 
je bývalý fotbalista Opavy nebo Artmedie Petržalka Aleš Hellebrand. Fotku poslal velký 
fanoušek Slovácka Františkem Cícha a je právě z děkovačky po podzimním zápase 
Slovácka proti Plzni. Záložník pražské Slavie Patrik Hellebrand  

a Franta Cícha. Foto: archiv FC.

Jan Čenský a Lhoťané v Nassfeldu

Fotka s Jindrou Polákem a Jeleny
Populární hudební skupina Jelen hrála v roce 2018 ve 

Velké nad Veličkou na dozvucích horňáckých slavností. 
Koncert se uskutečnil na známé velické Húrce.Frontmen 
kapely Jindra Polák vyhověl po koncertě všem fanouškům 
a fanynkám a fotil se společně se svou kapelou a svými 
příznivci až do posledního fanouška. Zpěvák Jindra Polák 
uprostřed své kapely (pro neznalé, je to ten největší 
chlapík). Zleva jsou fanynky: Liba Štěpánová z Ostrožské 
Nové Vsi, Lhoťanky - Maruška Malůšková a Ilča Dufková, 
Martina Minhová z Prahy a Jana Zkrátka z Unhoště. 

    Zpracoval Stanislav Dufka

Kapela Jelen hrála v roce 2018 ve Velké nad Veličkou na dozvucích horňáckých slavností. Foto: std.
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Děvčica z Burešína
Kdysi dávno, ještě za mých školních let, jsem viděla 

starou mapku, která mi dodnes utkvěla v hlavě. Viděla 
jsem ji pravděpodobně v Okresním archivu v Uherském 
Hradišti, kde jsme byli na školní exkurzi(nebo někde 
jinde). Občas si na ni vzpomenu, když procházím ulicí 
Burešín směrem ke mlýnu a představuji si, jak toto 
historické místo vypadalo v době, kdy někdo tu mapku 
nakreslil. Byla to mapka, která znázorňovala místo, kde je 
nyní naše obec a její okolí. Na mapce byl nápis 10. století. 
Mapka mi utkvěla v hlavě hlavně proto, že na ní nebylo 
skoro nic. Byla tam zaznačená jen kupecká stezka od jihu 
(tj. od kopce sv. Antonína) směrem na Velehrad. Vedla 
po cestě k naší budoucí obci a přes potok dál k severu. 
Vlevo nad naším hřbitovem byla palisáda z kůlů – jakési 
hradiště, pak jen potok a vpravo, kousek proti proudu byl 
mlýn. Jinak nic. V archivu nám paní Jašková také vyprávěla 
zajímavé historky z našeho okolí. Například, že na kopci 
sv. Antonína, tehdy ovšem zvaném jen Modla bylo velice 
strategicky důležité místo. V době, kdy tudy táhli Římané, 
sloužilo k vysílání kouřového signálu na Javořinu a dále na 
Radhošť a pak na další kopce jako varování před hrozícím 
nebezpečím. Nedávno mě také zaujal výklad názvu ulice 
Burešín. Prý je to podle jistého Boreše, jenž byl majitelem 
nebo snad zakladatelem poplužního dvora v dnešní 
ulici Burešín. Poplužní dvůr sloužil k ustájení dobytka, 
který spásal okolní pastviny a také k zužitkování úrody z 
přilehlých polí, snad i sadů a vinic. Nakonec byl poplužní 
dvůr rozdělen na domy a obydlen lidmi, co tam pracovali 
nebo byli jinak majitelům zavázáni. Boreš byl snad také 
zakladatelem vesnice Boršice u Blatnice. (Zajímavé!!) 

V Borešíně či vlastně Burešíně se narodila a celý svůj 
život prožila drobná, nenápadná, skromná žena Marie 
Hejtmánková, rozená Kuřinová. Její otec Jan Kuřina 
pocházel z Blatnice pod sv. Antonínem a v Ostrožské 
Lhotě v Hájku si pronajal dílnu pro své stolářské řemeslo. 
V rodné Blatnici byl také hasičem. V Ostrožské Lhotě si 
namluvil Marii Sečkářovou z Burešína a začátkem 20. let 
se do Ostrožské Lhoty do Burešína přiženil. Měli 6 dětí. 
Otec Jan začal být hasičem v Ostrožské Lhotě a dcera 
Marie po něm zřejmě zdědila tuto zálibu – poslání, no 
prostě potřebu pomáhat. Už jako čtrnáctiletá šla pracovat 
do Fatry Napajedla. Tam začala působit i v hasičském 
sboru a zúčastnila se různých školení a výcviků. Vlastně z 
dnešního pohledu se stala profesionálním hasičem. V této 
profesi se seznámila se svým budoucím manželem, také 
hasičem, který se koncem 50. let do Burešína ke Kuřinům 
přiženil. K této zálibě vedli i své dva syny. Dalo by se říct, 
že celá rodina věnovala mnoho a mnoho času Sboru 
dobrovolných hasičů v Ostrožské Lhotě a působili nejen 
tam.Kromě toho, že Marie Hejtmánková doopatrovala 
své rodiče, vychovala dva syny, je milující babičkou 
svým dvěma vnukům, věnovala spoustu času hlavně 

hasičskému dorostu v Ostrožské Lhotě. Za to jí patří velký 
dík!

My, Slovácký krúžek Háječek v Ostrožské Lhotě, jsme jí 
vděční za péči a starost o Lidový domek, za průvodcovskou 
činnost, kterou tam poskytuje, i za vše ostatní. Měla 
starost i nad bývalým obyvatelem tohoto domku, panem 
Jaroslavem Bočkem, kterému pomáhala nejen ona, ale v 
případě potřeby i její synové. Díky.

Vraťme se nyní k hasičskému sboru aneb „Co ste hasiči, 
co ste dělali“. Obec. sbor dobrov. hasičů Ostrožská Lhota 
1900 – hlásá hrdý nápis na staré hasičské stříkačce – byla 
zakoupena o něco později. Bývala tažena koňmi a za ní 
jelo několik vozů s takzvanými „lajtami“ s vodou, v případě 
že nehořelo poblíž potoka. Hasičský sbor tady vznikl 
zřejmě po sérii několika velkých požárů, kdy vyhořely celé 
řady domů kvůli střechám krytým doškem. První hasiči 
chtěli postavit hasičské skladiště (zbrojnici), ale nesetkali 
se u obecních radních s pochopením. Tak se na hasičskou 
zbrojnici poskládali. Teprve po nějaké době obec zbrojnici 
od nich vyplatila. Nad zbrojnicí byla pojišťovna a obecní 
radnice, a to až do doby, než byl postaven dnešní obecní 
dům. Nad zbrojnicí byla potom obecní knihovna a 
nakonec klubovna hasičů. (Knihovna pak byla přemístěna 
do vedlejší budovybývalé Rolnické mlékárny.) Před pár 
lety byla stará zbrojnice zbourána a hasičské skladiště 
bylo přestěhováno na hřiště do zrekonstruované garáže a  
nových prostor. 

V roce 1910 byla v Ostrožské Lhotě velká povodeň, 
při které zasahovali hasiči a několik z nich na to následně 
doplatilo zdravím, ba i životem. Byl to například pan 
Bohuslav Hřebíček – mlynář, otec šesti dětí a také praděda 
paní Turečkové z ulice Lánky – bylo mu 33 let a měl tři 
malé děti.

První fotografie lhotských hasičů je z roku 1910. Na 
jedné z nich se mi podařilo rozluštit zašlý nápis na zadní 
straně. Cituji doslova: „Starosta sboru Ant. Vaněček – 
hostinský, náčelník Bohuslav Hřebíček – mlynář (ten menší 
uprostřed), podnáčelníci strýc Cyril Malůš – kostelník, 
vedle stařečka Vaněčka sedící druhý od leva. František 
Bajgart vedle náčelníka Hřebíčka.“

Sbor dobrovolných hasičů v Ostrožské Lhotě založili 
obyčejní chlapi, kteří měli hospodářství, velké rodiny, 
málo času, ale mnoho odhodlání, odvahy a chuť pomáhat 
druhým. Jejich pokračovatelé byli nebo jsou povětšinou 
jejich potomci nebo příbuzní. Všem za tuto dobrovolnou 
činnost patří velký obdiv a úcta.

Přijďte si poslední dubnovou neděli 26. 4. 2020 
prohlédnout výstavu fotografií do podkroví lidového 
domku v Ostrožské Lhotě na téma „Děvčica z Burešína a 
Co ste hasiči, co ste dělali…“

Děkujeme.

 Za Slovácký krúžek Háječek Ludmila Hájková
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Šestý turnaj letošní Mariášové ligy Za Moravú se téměř 
na den přesně a znovu po roce zastavil v naší Lhotě. Stejně 
jako před rokem přivítala účastníky o první únorové neděli 
hospůdka Na Hřišti. Do Lhoty přijelo šedesát vyznavačů 
této karetní hry. 

„Přijelo hodně lidí, to nás docela překvapilo. V loňském 
roce tady bylo zhruba o dvacet účastníků míň. Museli 
jsme přidávat stoly, ale věřím, že všichni byli s organizací 
spokojení,“ okomentoval počet účastníků hlavní 
organizátor Jakub Dominik.

Po téměř sedmi hodinách urputné hry se z prvenství 
radoval Jaroslav Buchta ze Zarazic, pro kterého to byl 
velmi cenný úspěch. 

„Poprvé jsem vyhrál s plným počtem. Celkově jsem 
v druhé desítce. Ve Lhotě to bylo super, nemůžu to 
jinak hodnotit, když jsem tady vyhrál,“ hlásil s úsměvem 
72letývítěz z Hodonínska.

Lhoťané postavili na domácí půdě pět borců, ale na 
medailové pozice to nestačilo.

„Umístění domácích bylo někde od dvacátého místa. 
Bylo by pěkné, pokud by to bylo lepší, ale nedá se nic 
dělat. Tak to prostě v kartách je,“ okomentoval výsledky 
domácích hráčů Jakub Dominik, který byl zatím na třetím 

místě celkového hodnocení.
„Tak po domácím turnaji to určitě půjde o nějakých 

pár míst dolů,“ smutnil hlavní organizátor a na závěr ještě 
dodal.

„Chtěl bych poděkovat obci a také Jurovi Bezděkovi. 
Podpořili náš turnaj. Jsem rád, že si udělal čas také náš 
starosta, který přišel na zahájení i na vyhlášení výsledků,“ 
pochvaloval si Jakub Dominik atmosféru.

Závěrečné slovo si vzal starosta obce Roman Tuháček.
„Poděkování patří organizátorům za skvěle 

připravenou akci. Jsem rád, že jste do naší Lhoty přijeli v 
tak hojném počtu. Na druhou stranu bych byl také rád, 
abyste si přijeli našiobec prohlédnout i mimo mariášový 
turnaj,“ řekl účastníkům první muž Ostrožské Lhoty.

Lhotu reprezentovali: Jakub Dominik, Bohuš Dominik, 
Vít Lopata, David Bezděk a Tonda Hejna.

Mariášová liga Za Moravú. Turnaj Ostrožská Lhota 2. 2. 
2020

1. místo:  Jaroslav Buchta - Zarazice
2. místo:  KamilMarek - Blatnička
3. místo:  Ladislav Dufek - Kyjov
     Stanislav Dufka

Mariášový turnaj ve Lhotě ovládl 72letý matador ze Zarazic

Lhoťané postavili na domácí půdě pět borců, na společné fotce  
se starostou (první zleva) schází Tonda Hejna. Foto: std
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V současné době (březen 2020) prožíváme složité 
období. Celý svět a tím i naši zemi zachvátila pandemie 
coronaviru. Do odvolání máme zakázáno zbytečné 
vycházení. Jak dlouho to potrvá, se těžko odhaduje, ale 
kdyby to, díky opatřením a naší kázni, začalo mít příznivý 
vývoj, chtěl bych Vás pozvat na naše „Lhotské putování“. 
Jak jistě víte, až na malé výjimky vyrážíme od roku 2008 
začátkem května na vícedenní pěší pouť.

Letošní plán je směřovat naše kroky do Valašských 
Klobouků! 

Proč právě tam? Už několik měsíců zde prožívá své 
jáhenské období náš rodák Vojta Radoch, který, dá-li Pán, 
letos v červnu přijme kněžské svěcení. 

Pouť je naplánovaná na 1. – 3. května. Neděle 3. 
5. je navíc Nedělí Dobrého Pastýře a tudíž i Světový den 
modliteb za kněžská a řeholní povolání a této neděli 
předchází Týden modliteb za duchovní povolání.

Naší pouť chceme obětovat především za Vojtu, ale 
i další kandidáty z naší arcidiecéze, kteří ve stejný den 
přijmou svátost kněžství. 

Ve svých modlitbách budeme myslet na uzdravení 
světa i na nová kněžská a řeholní povolání, ale i na 
samotné rodiny. Vždyť v rodině (i v té farní) tato budoucí 
povolání rostou, utužují se a dozrávají. 

Do Valašských Klobouk je to od nás jen 54 km, takže 
ideální délka. Ani málo ani moc. Zkrátka tak akorát. A 
kdoví, kam časem vítrnebo pan arcibiskup Vojtu zavěje.

Kromě pěší pouti „Lhota – Klobouky“, bude možné za 
námi přijet autobusem a k pěším poutníkům se přidat na 
posledních 6 km. Nebo vysednete až přímo ve Valašských 
Kloboukách, kde na putující počkáte a společně pak 
všichni prožijeme mši svatou. 

Lhotské putování Jak vidět, nabízí se možnost pro každého! Zdatné, 
vytrvalce, méně výkonné, ale i ty, kteří si na pěší putování 
už netroufají.

Na pouť je potřeba se předem přihlásit co nejdříve 
kvůli zajištění autobusu.

Přihlášky přijímají:
• kostelníci v sakristii,
• Lidka nebo Hanka na obecním úřadě,
• Jarka Hájková na Sedmikrásce,
• Mirek Pospíšil na tel. 608 363 947.

Cena: bude upřesněna později.
Skládat se bude z ceny autobusu, nedělního oběda 

a pro poutníky na celé trase ještě z noclehů a společné 
stravy.

Trasa:
Pátek 1. 5.: Ostrožská Lhota – Nezdenice cca 27 km
Sobota 2. 5.: Nezdenice – Vlachovice cca 22 km
Neděle 3. 5.  Vlachovice –Valašské Klobouky cca 6 km
Zavazadla pěších poutníků se povezou v doprovodném 
vozidle.
Noclehy budou ve vlastním spacáku na karimatce.
Autobusz O. Lhoty bude odjíždět v neděli v 7.00 hod. z 
obou zastávek.
Valašské Klobouky – mše svatá v 10.30 ve farním kostele 
Povýšení svatého Kříže
Oběd – bude zajištěn.
Odjezd domů asi v 15.00 hod.
Toto vše platí pouze v případě příznivého vývoje 
pandemie. Případná změna bude včas oznámena.
Na společné putování se těší Mirek Pospíšil.

Foto: Archiv MP
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Vzpomínka na Mirka Bachana
Dá-li Pán, prožijeme v naší obci po dvaceti letech primiční mši 

svatou. Ta letošní bude Vojty Radocha a před dvěma desítkami let 
sloužil svou první mši svatou Mirek Bachan. Letos je tomu také 15 
let, co zemřel. Až na pár let prožil větší část svého života ve Lhotě. A 
paradoxně největší brázdu na kněžském poli mohl vyorat díky své 
nemoci opět doma Lhotě. Ti, kterým je dvacet, si na něj vzpomenou 
jen těžko. Komu je třeba 25 let a víc, už nějakou vzpomínku vylovit 
může. My starší jich máme víc. Stačí jen zapátrat v paměti. 

Pokusme se dnes zavzpomínat jen na to dobré a veselé, 
co jsme s ním mohli zažít. Snažil se o pospolitost obce, oživení 
farnosti a velkou část svého krátkého života věnoval dětem a 
mládeži.Doma nikdo není prorokem, říká staré přísloví. Pro kněze 
je to těžší dvojnásob. Vzpomeňme na něj v modlitbě, při besedě 
dejme k dobru nějakou pěknou historku.

Čím je člověk starší o to víc si přeje, aby to, o co se snažil, co 
započal, nějakým způsobem pokračovalo 
a žilo dál. To si určitě přál i Mirek. 

Mše svatá za zemřelého P. Miroslava 
Bachana je naplánovaná na čtvrtek 18. 6. 
2020.  

  Alka Skřenková

Letos je tomu také 15 let, co zemřel 
Mirek Bachan. Foto: archiv AS.

POZVÁNÍ NA NOC 
Noc kostelů není jen prohlídka interiéru chrámu, 

tím spíš, že náš kostelík žádné historické pamětihodnosti 
neskrývá. Je to časoprostor pro co nejširší vzájemné setkání, 
stejně jako chvilka pro nahlédnutí do tradice a historie, ze 
které vychází hodnoty naší dnešní kultury. Tradičně je to 
i prostor pro hudební vyjádření oněch hodnot, jak je cítí 
a prožívají současníci, ale též možnost pro přiblížení se 
tomu, co nás přesahuje a co všichni bez výjimky hledáme. 
Nebojme se alespoň malým krůčkem vykročit v ústrety.

Během programu, který začne v pátek 5. června v 
18.40, bude chvilka pro vzájemné popovídání, ale také obvyklá buchtička, čaj a kávička. Program samotný 
bude zaměřen na význam rodiny s připomenutím osmistého výročí narození patronky rodin svaté Zdislavy z 
Lemberka. V hudební části si ti v tomto ohledu nadanější z nás připraví vystoupení, které opět nejen zaujme, 
ale i překvapí. 

Pozvání na noc kostelů patří všem, neboť každý, byť kráčíme k cíli svou vlastní individuální cestou, hledáme 
pochopení a povzbuzení, podporu ve slabších chvilkách, toužíme zbavit se svých přirozených strachů, obav i 
nočních můr. A o tom to je. 

za všechny pořádající, účinkující i tuto akci podporující – Václav V. Hájek
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Na první svátek vánoční, nebo chcete-li na Boží hod, se 
v naší obci už tradičně koleduje v kostele svatého Jakuba 
Staršího. Ve svátečním odpoledni, které slovem provázela 
Hana Machová a místostarosta obce Miroslav Pavelka, 
se na úvod představily děti. Předvedly hranou biblickou 
scénku, kterou nacvičila Vlaďka Radochová.

Dále vystoupili: Cimbálová muzika Višňa a sólisté, 

Vánoční koledování v naší Lhotě

Koledování v naší Lhotě. Na první svátek vánoční se koledovalo v kostele svatého Jakuba Staršího.  Foto: Stanislav Dufka.  

Mužský pěvecký sbor, Děvčice z Háječku, dětský pěvecký 
sbor Kameňáček a skupina Beztak - tu. Závěr hudebního 
programu patřil varhaníku Miroslavu Pavelkovi a Petru 
Bachanovi, který ho doprovodil na trubku. Společně 
zahráli známou koledu - Narodil se Kristus Pán. Na úplný 
závěr poděkoval všem přítomným za účast farář Miroslav 
Reif.             std

Další informace o naší obci 
naleznete na:

www.ostrozskalhota.cz



37

obecní zpravodaj Ostrožské Lhoty

www.ostrozskalhota.cz

V muzejní expozici je vystaven 
fragment jednoho specifického 
druhu kamenného artefaktu. Má 
podobu mírně klenuté ploténky se 
dvěma provrtanými otvory na kratší 
straně. Jedná se o koncovou část 
nátepní destičky. Nález pochází ze 
sbírky Libora Ježka a byl objeven 
při povrchovém sběru na katastru 
Dolního Němčí (obr. 1).

 Mezi archeologickými 
nálezy jsou kamenné nátepní 
destičky v našich zemích rozšířeny 
na koncipozdní doby kamenné (cca 
2500–2300 př. Kr.) a na začátku starší 
doby bronzové (cca 2300–2000 př. 
Kr.). Lukostřelbu dokládají v tomto 
časovém úseku zejména drobné 
pazourkové hroty šípů v mužských 
hrobech.Luk byl ovšem znám v Evropě 
podstatně dříve. Nejstarší nálezy 
těchto dálkových zbraní z dánských 
rašelinišť jsou datoványdo 9. tisíciletí 
př. Kr. Tehdy také vznikly na území 
dnešního Španělska prehistorické 
malby znázorňující lučištníky.

 Vraťme se však zpět k 
nátepním destičkám, které jsou 
nezbytnou výbavou i pro dnešní 
sportovní lukostřelce.Chrání totiž 
jejich levé předloktí před zpětným 
švihem tětivy po vypuštění šípu. 
Pravěképloténky mívají obdélný tvar 
o rozměrech cca 12 × 5 cm (obr. 2). 

Nátepní destičky

V příčném řezu bývají obloukovitě 
prohnuté, aby lépe přilnuly k 
ruce. Na kratších stranách jsou 
opatřeny jedním až třemi otvory, 
jimiž se provlékaly řemínky fixující 
chránič k ruce (obr. 3). K jejich 
zhotovení sloužily jemnozrnné 
horniny:prachovce, jílovce, pískovce 
nebo břidlice.Starší exempláře bývají 
zpravidla širší, klenutější a se čtyřmi 
otvory v rozích, zatímco mladší kusy 
jsou spíše užší, ploché a na kratších 
stranách opatřené po jednom otvoru 
(někdy jen zářezem).

Pravěcí lukostřelci používali 
nejspíš chrániče vyrobené z 
organických materiálů (dřevo, kůže, 
textil aj.), které se v našich přírodních 
podmínkách nedochovávají.
Kamenné exempláře tak byly 
pravděpodobně honosnou variantou 

nátepních destiček.Kromě praktické 
funkce mohly mít i ozdobnýúčel. 
Současně reprezentovala taková 
destička prestižní společenské 
postavení svého majitele. Ploténky 
mívají šedou, okrovou, hnědou nebo 
tmavě červenou barvu. Vzácně jsou 
některé z nich zdobeny navrtanými 
důlky nebo svazky rovnoběžných rýh 
podél kratších stran, příp. mezi otvory. 
Z jiných částí Evropy je doložena 
výzdoba zlatými nýty (Skotsko) 
nebo uložení destičky ve zdobeném 
kostěném pouzdru (Sardinie).

Popišme si na závěr postup výroby 
kamenných nátepních destiček. 
Vhodné valouny zájmové suroviny 
byly nejprve podélně štípány a příčně 
řezány. Poté následovalo broušení 
a následné leštění povrchu. Dalším 
krokem byla případná výzdoba 
rytím nebo navrtanými důlky. Teprve 
po úplném dokončení povrchové 
úpravy se přikročilo k vrtání otvorů. 
Ty jsou zpravidla kónické a byly 
vrtány hrotitým nástrojem buď 
pouze z jedné strany, nebo častěji 
z obou stran. Horniny používané 
ke zhotovování nátepních destiček 
jsoumnohdyrelativně měkké a 
křehké.

David Válek

Obr. 1. Část nátepní destičky  
z Dolního Němčí. Obr. 2. Kresby dochovaných 

nátepních destiček.

Obr. 3. Rekonstrukce upevnění nátepní destičky.
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Solidně zaplněný sál Obecního 
domu v Ostrožské Lhotě přivítal první 
březnový čtvrtek vzácnou návštěvu. 
Do naší Lhoty přijel besedovat bývalý 
velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar. 
Celou akci uspořádala Centrum 
otevřená škola v čele s hlavním 
organizátorem Josefem 
Lopatou.

„V listopadu naše 
centrum organizuje do 
Izraele zájezd, tak mě 
napadlo, že bychom mohli 
tuto zajímavou zemi 
prostřednictvím Tomáše 
Pojara lidem přiblížit,“ uvedl 
hlavní organizátor celé akce. 

Bývalý ambasador, který 
přijel speciálně na besedu 
z Prahy, představil ve 
dvouhodinovém povídání 
židovský stát i přes válečné 
konflikty jako bezpečnou 
destinaci. 

„Turista je daleko od 
nebezpečných zón. Je to bezpečná 
země, kriminalita je na úrovni České 
republiky. Pokud to přeženu, tak 
vám největší nebezpečí hrozí na 
přechodech pro chodce,“ prozradil s 
úsměvem Tomáš Pojar.

Posluchači se mimo jiné 
dozvěděli, že Izrael je země, která 
nebyla obdařena žádným nerostným 
bohatstvím. Má zdravotnictví na 
vyspělé světové úrovni, propracovaný 
školský systém, prestižní službu v 
armádě, fungující důchodový systém 
nebo také i to, že díky klimatickým 
podmínkám má třeba menší spotřebu 
alkoholu než Česká republika.

„Je to poklidná, krásná a bohatá 
země, ale za Českou republiku bych 
neměnil,“ přiznal Tomáš Pojar.

Bývalý velvyslanec přednáší 
hlavně ve studentských klubech. 
Měl besedu v ještě menší vesnici, 
než je naše obec? „Co jsem slyšel, 
tak je tady 1500 duší, to není žádná 
malá vesnice. Už jsem přednášel i 
v menších. Sám mám chalupu ve 

vesnici na Českolipsku, která má sto 
obyvatel. Myslím, že tady to bylo 
dobrý. Lidi přišli, ptali se, měli zájem,“ 
povídal spokojeně Tomáš Pojar.

Jak se k nám bývalý velvyslanec 

dostal? To vysvětloval hlavní 
organizátor Josef Lopata. 
„Kontaktoval jsem ho v Praze přes 
našeho společného známého. 
Neměl žádný problém, jen jsme 
hledali společný termín. Osobně 
jsem s besedou naprosto spokojený. 
Účast byl velmi slušná a povídání 
Tomáše Pojara bylo hodně zajímavé,“ 
konstatoval spokojeně šéf celé akce.

Na závěr si vzal slovo starosta 

Roman Tuháček. „Díky patří panu 
Tomáši Pojarovi, který k nám přijel, dál 
také Josefu Lopatovi, který uspořádal 
společně s Centrem otevřená škola 
nádhernou besedu.“

  Stanislav Dufka

Tomáš Pojar (46)
Je český diplomat, 

bezpečnostní analytik 
a prorektor soukromé 
vysoké školy CEVRO 
Institut.

Od roku 1995 
působil v nevládní 
humanitární organizaci 
Člověk v tísni, kde se 
stal o dva roky později 
ředitelem. V organizaci 
působil až do roku 2005, 
kdy začal působit na 
českém ministerstvu 

zahraničních věcí, kde zastával 
funkci náměstka pro dvoustranné 
vztahy a 1. náměstka pro 
bezpečnostní otázky, záležitosti 
EU a bilaterální vztahy s 
evropskými státy. V letech 2010 až 
2014 zastával pozici velvyslance 
České republiky v Izraeli. Od 
dubna 2014 je prorektorem 
soukromé vysoké školy CEVRO 
Institut. Vystudoval politologii na 
Fakultě sociálních věd Univerzity 
Karlovy a je členem Občanské 
demokratické strany. Je ženatý 
a s manželkou Martinou má děti 
Eduarda, Rachel a Eliáše. Jeho 
otec PhDr. Miloš Pojar byl po roce 
1989 prvním československým 
velvyslancem v Izraeli. 

Zdroj: Wikipedie

Lhoťané besedovali s bývalým velvyslancem Tomášem Pojarem. Besedu uspořádalo Centrum otevřená škola

V Izraeli vám hrozí největší nebezpečí na přechodech.  
Tvrdí bývalý ambasador

Bývalý velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar.

 Besedu s velvyslancem Tomášem 
Pojarem uspořádala Centrum otevřená 
škole. Hlavní organizátor byl Josef 
Lopata. Stojí vlevo, vedle Tomáš Pojar, 
Jitka Štěpánová a Václav Pavlas.  
Foto 2x std.
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Nový fotbalový rok jsme zahájili výroční členskou 
schůzí,která se konala 21. 1. 2020, kde jsme 
zhodnotili ročník 2018-2019.Jak už všichni 
víme,nepodařilo se nám udržet se v okresním 
přeboru,i když nám k tomu chyběla jen 
jedna výhra. Nicméně po podzimní 
části okresní soutěže se nacházíme na 
prvním místě o skoré a vzájemný zápas 
před Spartakem Hluk „B“ a o deset bodů 
předtřetím Částkovem. Cíl je tím daný - 
postoupit.

Novinka v boji o postup.  
Po ligovém vzoru se utká první šestice
Po odehrání základní části spolu sehrají vzájemné zápasy 
mužstva o postup z prvních šesti příček,přičemž body 
se započítávají ze základní části. Veškeré domácí zápasy 
sehraje naše jednička vždy v neděli.Co se týče hráčské 
základny,jsme na tom momentálně velmi dobře.Vrátili 
se nám zpět naši bývalí dorostenci NicolasAnisch,Lukáš 

Beňo,Roman Matuštík a František Pavlas,kteří se 
výborně začlenili do mužstva. V Hluku nám hrají 

MiroslavMachala,David Bílek,Zbyněk Šícha a v 
Uherském Ostrohu Tibor Kadaš.Na jarní část 

sezony k nám přišel Pavel Kremr z Hluku a do 
Polešovic přestoupil Tomáš Fantura .

Pod vedením Richarda Dominika 
a Josefa Havlíka se také daří našim 

benjamínkům -mladší a starší přípravce v 
okresním přeboru. Jde na nich vidět,že se 

zápas od zápasu zlepšují a hlavně,že je to baví.
Trenéři by chtěli pokračovat s dětmi dál a navázat na 

žákovskou soutěž, tak věřme,že se jim to podaří.

Fotbalový výbor SK Ostrožská Lhota:
předseda Jan Opletal, jednatel (sekretář) + vedoucí 

mužstva Bohumil Fantura, místopředseda Miroslav 
Bachan, hospodář Petr Hanáček, trenér „A“ Jiří Jurásek, Vít 
Lopata, trenér přípravky Richard Dominik, trenér přípravky 
Josef Havlík.

Fotbalisté mají jasný cíl – postup zpět do okresního přeboru

13. kolo Ne  5.4. 15:30 Ostrožská Lhota - Mistřice

14. kolo Ne  12.4. 10:15 Částkov – Ostrožská Lhota

15. kolo Ne  19.4. 16:00 Ostrožská Lhota – Uh.Ostroh „B“

16. kolo Ne  26.4 16:00 Boršice u Bl. – Ostrožská Lhota

17. kolo Ne  3.5. 16:30 Ostrožská Lhota – Hluk „B“

18. kolo So  19.5. 16:30 Dol. Němčí „B“ - Ostrožská Lhota

Hrací den je znovu neděle

Rozpis je orientační,v rámci OFS Uherské Hradiště nebo po dohodě se soupeřem se 
může některé z utkání změnit.Děkujeme za pochopení. Bohumil Fantura

Sekretář fotbalového klubu SK Ostrožská Lhota 
BohumilFantura. Foto: std

Přípravka Lhoty už se nemůže dočkat uvolnění 
korovirových omezení. Foto: std 
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Klára Zmeškalová druhá ve Francii.  
Super atmosféra, hlásí Lhoťanka

Poslední únorovou sobotu se ve francouzském 
Mérignac uskutečnil Evropský univerzitnípohár v RAW 
silovém trojboji. Jednalo se teprve o první ročník soutěže. 
Jak již vyplývá z názvu, soutěž je určena pouze pro studenty 
vysokých škol a závodníci tedy startují pod hlavičkou 
své VŠ. Klára Zmeškalová v této soutěži reprezentovala 
Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultu managementu a 
ekonomiky, na které studuje již čtvrtým rokem. 

„Bojovalo se o umístění až do posledního pokusu. 
Skvělým výkonem, který jsem předvedla hlavně v 
rozhodujících třetích pokusech, jsem závod dokončila 
se všemi platnými pokusy. Umístila jsem se na krásném 
druhém místě, kdy mě od vítězství dělilo pouhých 2,5 
kg. Soupeřka, která vážila téměř o 10 kg více, měla hold 
víc síly. Současně jsem se umístila na celkovém čtvrtém 
místě napříč všemi váhovými kategoriemi,“ hodnotí Klára 
Zmeškalová spokojeně závody a dodává:

„V celkovém součtu jsem nazvedala 435 kg, což je 
nový národní rekord a moje zlepšení o 15 kg. Na závodech 
byla super atmosféra, byl to souboj až do posledního 
tahu. Získala jsem nová přátelství.Bylo to krásné, napínavé 
a úžasné! Děkuju všem za zprávy, za podporu. Největší 
poděkování patří drahé polovičce a trenéru Radomilu 
Vašíkovi,“ chválí svého kouče a také atmosféru závodů.

Ve druhé polovině roku čeká na Kláru Zmeškalovou 
hlavně příprava na světový šampionát, který se bude 
konat v Bělorusku. „Mým cílem bude 
se umístit v první polovině startovního 
pole,“ přeje si na závěr.

Klára Zmeškalová a její kouč Radomil Vašík na závodech 
ve francouzském Mérignac   

Foto: archiv KZ.

Klára Zmeškalová ve francouzském Mérignac
Dřep   – 162,5 kg - zlatá medaile a nový národní rekord.
Benchpress  – 82,5 kg - stříbrná medaile.
Mrtvý tah  – 190 kg - stříbrná medaile a nový národní rekord. 

kz, std. 

Smutná zpráva. Zemřel Stanislav Zbořil. 
V dresu Lhoty odehrál 300 zápasů
Po těžké nemoci nás opustil v závěru loňského roku někdejší výborný fotbalista 
naší Lhoty Staňa Zbořil. Narodil se 20. 6. 1962. S fotbalem začínal v rodných 
Bílovicích. Do Ostrožské Lhoty přišel na jaře vroce 1983 a hned se zařadil mezi 
opory mužstva.  Za dobu svého působení odehrál v dresu Ostrožské Lhoty 300 
zápasů a nasázel 125 branek. Z této statistiky je patrné, že jeho místo bylo na 
hrotu útoku. Kariéru ukončil v roce 1998. Poté byl velkým fanouškem Lhoty a s 
mužstvem jezdil téměř na každý zápas. V roce 2017 byl u příležitosti 70. výročí 
založení fotbalu oceněn pamětním listem. V jeho šlépějích pokračují taky jeho 
synové. Byl také členem kolektivu starých pánů.

     Kronikář SK - Bedřich Doležal
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První velkou sportovní akcí 
v novém roce se v naší Lhotě 
mohli pochlubit tenisti. Druhou 
lednovou sobotu uspořádali pro 
děti akci s názvem Tenisové hry. 
Nebyl to klasický turnaj, ale jak už 
název napovídá, děti se formou 
her zdokonalovaly v tenisovém 
umění.

Ve lhotském hale tak bylo v 
sobotním dopoledni hodně živo. 
„Organizujeme to poprvé, akce 
navazuje na tradici vánočních 
turnajů. Zúčastní se všechny 
věkové ročníky našeho klubu. 
Jelikož jsou mezi dětmi velké 
věkové rozdíly a nemohly by se poměřovat, tak jsme pro 
ně vymysleli tyto hry. Jsou tam třeba tenisové údery, 
dovedností soutěže a další aktivity spojené s tenisem,“ 
přibližuje program šéf lhotského tenisu Pavel Turčin, který 
kvitoval parádní účastdětí: „Kupodivu jsou tu všechny děti, 
které chodí na tenis. Přišlo jich třináct, účast je skvělá.“

Dětské tenisové hry.  Skvělá účast, hodnotil předseda

Tenisový klub uspořádal pro děti akci s názvem  
Tenisové hry. Foto: Stanislav Dufka.

V polovině prosince se v naší hale uskutečnil 
velký florbalový turnaj. Hlavní pořadatelé, Martin 
Pavlas a Eda Krátký, ho nazvali O pohár starosty 
obce. „Byl to první ročník a do haly se sešlo 
nebo sjelo dvanáct týmů, pět bylo ze Lhoty. O 
turnaj byl velký zájem, přijeli dokonce kluci až ze 
Studénky, kteří mimochodem skončili na třetím 
místě. Hrálo se ve dvou skupinách, první čtyři 
mančafty postupovali do vyřazovacích bojů,“ 
popisoval systém turnaje Martin Pavlas a dodal:

„Vyhrál tým s názvem Veselská liša, druhý 
skončil domácí mančaft, který se jmenoval Vlčí 
smečka. Myslím, že to byl jeden z největších 
turnajů v naší hale. Když připočtu i diváky, tak 
se v hale pohybovalo hodně přes stovku lidí. 
Chtěl bych také touto cestou poděkovat všem, 
kteří se na turnaji nějakým způsobem podíleli. 
Ať to bylo zapisováním gólů, za pípou nebo 
třeba jako rozhodčí,“ shrnul první ročník turnaje 
Martin Pavlas.

Ještě pro pořádek přidejme výsledek 
 finálové boje:  
Veselá liša – Vlčí smečka 6:2.

První ročník florbalového turnaje se vydařil

Nejlepší lhotský tým Vlčí smečka, který skončil na druhém místě. 

Zleva dole: Petr Bachan, Marek Horsák, Michal Pěnčík.

Zleva nahoře: Tomáš Fantura, Zdeněk Křivák, Martin Pavlas, Štěpán 
Zelený, Marco Herak, Eda Krátký. Foto: Martina Pavlasová.

Celé dopoledne koučoval zkušený trenér Radek Tyml, 
kterému pomáhali trenéři mládeže Pavel Turčin a Ilona 
Dufková.

std
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Šest mančaftů se přihlásilo na 
tradiční Štěpánský turnaj ve fotbale. 
Jak už název napovídá, hrálo se na 
druhý svátek vánoční. Akci, která je 
na vysoké sportovní a organizátorské 
úrovni, už tradičně pořádají hokejisté. 
Právě mančaft lhotských hokejistů se 
probojoval až do finále, ve kterém se 
střetl s týmem, který si říkal Mladé 
pušky. V dramatickém finále hokejisté 
podlehli 3:2.

std
     

 

V kategorii Talent roku ocenila 
komise fotbalistu Viktora Hájka, 

který hraje za hlucké žáky.  
Foto: Lukáš Baroň.

Vánoční fotbalový turnaj pro Mladé pušky

Finalisté Štěpánského turnaje. Vítěz 
- Mladé pušky v červených dresech. 

Foto: archiv Richarda Dominika.

V sousedním Hluku pořádají už 
několik let anketu Sportovec města. 
V loňském roce byli uvedeni do síně 
slávy Antonín Hejna a Antonín Lopata. 
Také v letošním roce měla naše 
Lhota mezi oceněnými zastoupení. 
V kategorii Talent roku ocenila 

Talenti roku 2019.  Viktor Hájek a Bětka Vaněčková
komise fotbalistu Viktora Hájka, 
který nastupuje za Hluk v kategorii 
mladších žáků. „U nás odehrál za 
přípravku půl roku a odešel do Hluku. 
Už ve Lhotě byl nejlepším střelec, je 
to výborný fotbalista,“ okomentoval 
krátce jeho ocenění Richard Dominik, 

Bětka Vaněčková získala  
ocenění v kategorii Sportovní  

talent roku 2019. 
Foto: archiv AV.

který ho vedl ve Lhotě.
V polovině února oceňovali svoje 

sportovce také v okrese Hodonín. 
Bětka Vaněčková získala ocenění 
v kategorii Sportovní talent roku 
2019. Členka SC BIKETRIALU ve Veselí 
nad Moravou získala v uplynulém 

roce v Olomouci titul 
Mistryně České republiky. 
Na evropském šampionátu v 
italském Brumanu obsadila 
v kategorii Femine, která 
je určená pro dívky do 15 
let druhou příčku a stala 
se vicemistryní Evropy pro 
rok 2019. V neposlední řadě 
patří Bětka k oporám lhotské 
fotbalové přípravky.       

std
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Má za sebou halovou sezonu, 
která mu vyšla parádně. Atlet Slovácké 
Slavie Uherské Hradiště Petr Bachan 
je spokojený a připravený na letní 
část sezony. „V každém závodě jsem 
si vylepšil osobní rekord,“ hodnotí 
zimní část přípravy. V letní sezoně se 
bude pokoušet o limit na Mistrovství 
Evropy dorostenců v Itálii.  

Jaká byla podzimní příprava na 
halovou sezonu?

Podzimní přípravu jsme začali 
na soustředění ve Vysokých Tatrách. 
Běhali jsme hlavě vytrvalost, což 
jsem zúročil na Štěpánském běhu v 
Uherském Ostrohu, kde jsem doběhl 
na třetím místě v čase 18:56. Závod se 
běžel na 5 400 metrů. Halová sezona 
se mně povedla. Startoval jsem 
celkem sedmkrát. V každém závodě 
jsem si vylepšil osobní rekord. 

Které konkrétní závody ti vyšly 
nejlépe?

Atlet Petr Bachan  bude bojovat o Evropu
První 800 m jsem běžel v 

Bratislavě na Olympic hopes, kde 
jsem obhajoval zlato z loňského 
roku. Zlato se mi podařilo obhájit a 
zaběhnout si osobní rekord, který mě 
motivoval k dalším úspěchům.

A to bylo solidní umístění na 
mistrovství republiky…

Na Mistrovství Moravy a Slezska 
mně chybělo 0,15 s k třetímu místu 
a s časem 2:01.69 jsem postoupil na 
Mistrovství Česka, které se konalo 15.- 
16. 2 2020 v Ostravě, kde jsem si ještě 
vylepšil osobní rekord na 2:01.06. To 
ve kvalitně obsazených bězích stačilo 
na 10. místo.

Čekal jsi víc? Mohlo to být i lepší?
Čekal jsem, že poběžím na hranici 

2:00.00, ale každý osobní rekord 
se počítá, ať už je velký nebo malý. 
Desáté místo v Česku se určitě počítá!

Co tě čeká nejdůležitějšího  

Atlet Slovácké Slavie Uherské Hradiště 
Petr Bachan. Foto: archiv PB
v letní části sezony?

V letní sezóně se pokusím o limit 
na Mistrovství Evropy U18 v Itálii. 
Bude to určitě těžké splnit, ale udělám 
vše, co bude v mých silách, abych se 
tomu alespoň co nejblíže přiblížil.

  Stanislav Dufka

V polovině března oslavil významné životní 
jubileum 50 let urostlý forvard Božin Pavlas. 
Chlap s velkým srdcem do lhotského 
hokeje. Hlavně zdraví, osobní, pracovní 
i sportovní úspěchy mu přejí spoluhráči  
z HC Ostrožská Lhota. 

HC Lhota přeje k životnímu jubileu

Foto: archiv HC Ostrožská Lhota.

Od září loňského roku je fyzioterapeut Miroslav Kolář člen realizačního 
týmu reprezentace Česka v běhu na lyžích. Spolupráce začala v září 
loňského roku soustředěním v německém Oberhofu. V listopadu strávil 
týden na polárním kruhu ve finském Rovaniemi a v lednu v Novém 
Městě na Moravě. Aby toho nebylo málo, tak se druhý březnový týden 
vypravil do Osla na závody Světového poháru. Mimo české běžkařské 
špičky je Mirek Kolář také fyzioterapeut u mládežnických kategorií 1. FC 
Slovácko.

Fyzioterapeut Mirek Kolář  
je u běžkařské reprezentace Česka

České reprezentantka Petra Nováková a Miroslav  Kolář. Foto: archiv MK. 
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Ten rekord se bude jenom těžce překonávat. Simona 
Kordovaníková vyhrála vánoční turnaj počtvrté v řadě! Podle 
našich záznamů se hrál devátý ročník, čtyři vyhrála Sima. Jak 
už bývá u nás ve Lhotě zvykem, tak se dvojice losovaly. Vítězka, 
která dojíždí do Lhoty z Hradiště, hrála s Mirkem Páčem.

Simona vyhrála turnaj v badmintonu  
počtvrté v řadě. Gratulujeme

Jak hodnotí vítězka svůj další 
triumf? Jak si cení letošní výhry?

„Těžko říct, každý rok jsem starší, 
tak nejcennější je asi ta letošní výhra. 
Hlavně jsem to letos vůbec nečekala. 
Moc jsem toho v letošním roce ani 
nenatrénovala. Měla jsem zraněnou 
ruku a hrála jsem vlastně v nové 
sezoně poprvé,“ svěřila se spokojená 
vítězka, která vytvořila dokonalé duo 
s Mirkem Páčem. Ten se prestižního 
turnaje zúčastnil vůbec poprvé.

V turnaji hrálo třináct dvojic, které 
byly nalosovány do dvou skupin. 
Z každé skupiny postupovaly čtyři 
nejlepší páry do vyřazovacích bojů.

Vítězové nezaváhali ani jednou. 
Ve skupině neztratili dokonce 
ani set. Ve finále si (2:1) poradili 
s PavlemŽajdlíkem, který hrál s 
PetremBachanem.

V boji o třetí místo podlehl 
nejstarší pár turnaje Pavlas, Dufka 

(dohromady 129 let) 
mladíkům Trněnému s 
Kapustou juniorem 0:2.

Překvapením bylo 
čtvrtfinálové vyřazení 
suverénů první skupiny 
Gabriel, Hřib, nejstarším 
párem celého klání. 
Pravidelný účastník 
finálových bojů Dalibor 
skončil na raketách dvojice 
Dufka, Pavlas.

Také se nečekalo, že hlavní 
organizátor Ramon Zdeněk Machala 
skončí už ve skupině. Jinak byl ale s 
celou akcí nadmíru spokojený. „Je nás 
zase o jeden pár víc, jako loni, takže 
super,“ řekl na závěr vydařeného 
odpoledne.

Díky všem, kteří přispěli 
jakýmkoliv způsobem do turnaje. 
Zvláštní poděkování si zaslouží hlavní 
organizátor Zdeněk Ramon Machala.

Simona Kordovaníková, Miroslav Páč 
- vítězové turnaje. Foto: std.

Vánočního turnaje se zúčastnilo třináct dvojic, které byly nalosovány do dvou skupin. Foto: Ludmila Kolářová.

Tady je pořadí nejlepších párů:
1. Simona Kordovaníková,  
     Miroslav Páč
2. Petr Bachan, Pavel Žajdlík
3. Martin Trněný, Tomáš Kapusta
4. Václav Pavlas, Stanislav Dufka

Finále útěchy vyhrála dvojice Petr 
Lopata a Soňa Ratajská.
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Jako už tradičně v polovině ledna se uskutečnil turistický pochod s názvem 
Putování okolím Břestecké skály. V letošním roce se konal už 39. ročník a 
nechyběli na něm ani zástupci turistů z naší Lhoty. Počasí sice spíš připomínalo 
konec listopadu, přesto byla parta turistů v čele s předsedou klubu Stanislavem 
Kuřinou spokojená. 

„I když počasí není to pravé zimní, vybízelo nás k tomu, abychom šli 
rozhýbat svá přes zimu ztuhlá těla do přírody. Jsme parta, která má ráda 
přírodu v Chřibech a má si hlavně stále co říct. Turistika je něco na pomezí 
sportu, společenské činnosti a kultury,“ nechal se slyšet pro Slovácký deník 

Turisté šlapali kolem Břestecké skály Stanislav Kuřina, který absolvoval 
patnáctikilometrový pochod okolím 
Břestecké skály už podevatenácté.

Putování je spojeno také se 
zabijačkou, která se pravidelně 
připravuje v břestecké sportovní hale.

„Letos jsme pro účastníky 
turistické akce připravili 1300 
kilogramů vepřového masa, 80 
tlačenek, 70 tlačenkových střev 
naplněných jitrnicovým prejtem, 
1500 porcí masa, 70 litrů krup do 
polévky a na jelita, 160 litrů zelí, 40 
kilo sekané, 40 litrů guláše a 600 
litrů ovarové polévky,“ hlásil, jeden 
z hlavních organizátorů akce Petr 
Stýskal.

K dobré chuti zabijačky i k 
odpočinku po putování okolím 
Břestecké skály vyhrávala turistům 
ve sportovní hale country kapela 
Telegraf.

Vyznavači zdravého pohybu 
v zimní přírodě byli odměněni 
pamětním listem. Celkem se akce 
zúčastnilo přes pět stovek lidí.

    std

V letošním roce se konal už 39. ročník pochodu Putování okolím Břestecké skály a 
nechyběli na něm ani zástupci turistů z naší Lhoty.  Foto: archiv Pavla Žajdlíka.

To nejdůležitější se událo na 
výroční schůzi turistů hned na úvod. 
Předseda Stanislav Kuřina požádal 
ze zdravotních důvodů o uvolnění 
z funkce. Do voleb, které budou 
v příštím roce, povede klub Pavel 
Žajdlík.

Stanislav Kuřina zůstává dál 

Turisté mají nového předsedu. Klub povede Pavel Žajdlík
řádným členem a nadále bude ve 
funkci kronikáře klubu. Dnes už 
bývalý předseda dostal ocenění za 
svoji práci v letech 2013- 2019.

V diskuzi vystoupil mimo jiné 
také šéf celého SK Josef Lopata, který 
poděkoval bývalému předsedovi za 
práci v turistice a celém lhotském 

Výbor Turistického klubu Ostrožská 
Lhota má následující složení:
Předseda:  Pavel Žajdlík
Místopředseda:  Zdenka Mazurková
Kronikář:   Stanislav Kuřina
Pokladní:  Alena Lopatová
Práce s mládeží:  Jitka Štěpánová 

Dnes už bývalý šéf turistů Standa 
Kuřina předává funkci Pavlu 

Žajdlíkovi. Foto: std

sportu.
Letošní turistickou sezonu by 

měli lhotští turisté otvírat u bunkru v 
neděli odpoledne 19.4. Měla by být k 
vidění i vojenská historická technika. 
Tak se přijděte podívat.

Stanislav Dufka



Informace, které jsou umístěny na
infokanále, si můžete nově

prohlédnout i na obecních stránkách
www.ostrozskalhota.cz/infokanal.
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