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Slovo starosty

Vánoční vzpomínání
Tatínek s malým chlapcem šli předvánoční rušnou ulicí plnou výkladních skříní. Otec nesl velkou, těžkou tašku 

plnou balíčků. Náhle se obrátil k chlapci: „Fotbalový dres jsem ti dal, robota válečníka jsem ti dal, nový mobil jsem 
ti dal, co jsem ti ještě měl dát?“

,,Měl jsi mi dát svou ruku,“ odpověděl chlapec.
Výjimečný vánoční čas by měl být především časem k naslouchání, k tomu, abychom se jeden druhému podívali 

do očí, usmáli se na sebe a šli se jen tak projít. Především s našimi dětmi. Jejich čas běží rychleji, než si uvědomujeme. 
Několik let kdy na ně nemáme čas a jejich zájmy jdou mimo nás.

Možná proto jsou Vánoce, aby v době, kdy se v Betlémě narodilo chudé děťátko, se i rodiče zastavili a pohlédli 
na své děti.     

To ze srdce přeji Vám i Vašim dětem.                                                                                Antonín Jelének, starosta obce

PF 2018

Do všech dní nového roku přeji spoluobčanům 

především pevné zdraví, klid a pohodu pro práci, 

chvíle odpočinku a zábavy. 

Trochu štěstí a hodně pochopení pro lidi kolem sebe.

Mír lidem dobré vůle.

Antonín Jelének, starosta obce

Vážení spoluobčané,
přijměte i v tento předvánoční čas krátkou rekapi-

tulaci činnosti obce v tomto roce. 

Pečovatelský dům 
Ke konci listopadu bylo na stavbě prostavěno téměř 

5 mil. Kč. Firma Stamos Uh. Hradiště postupuje podle 
podepsané smlouvy a byla vyčerpána celá dotace po-
skytovaná z ministerstva.  Podíl obce je ve výši 4,1 mil. 
Kč a bude čerpán z poskytnutého úvěru. Zatím jsou 
tři zájemci o byty. Další zájemci se mohou přihlásit na 
OÚ. 
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Opravy soch a kříže na katastru obce
Podle sdělení ministerstva zemědělství jsme uspěli 

s žádostí o dotaci na úpravu dvou soch při silnici na sv. 
Antonínek – Panny Marie naproti hřbitova a sochy sv. 
Antonína na konci Hradištěk. Dotace bude poskytnuta 
i na opravu kříže na konci ulice Kříb před průmyslo-
vou zónou. Náklady na opravy jsou ve výši 394 000 Kč 
a dotace ve výši 275 000 Kč.

Výstavba rodinných domů v obci 
Lokalita Luby
Zatím není zpracována projektová dokumentace 

(PD) pro územní řízení a stavební povolení. Smlouva 
na tyto práce je uzavřena s Ing. J. Hubíkem, jedním ze 

stavebníků v této lokalitě. Dodání PD má vliv na ter-
míny provedení inženýrských sítí a komunikace. Jiný 
projektant pracuje na PD pro územní rozhodnutí pro 
rodinné domy na pozemcích par.č. 6900 a par.č. 6876/1 
(lokalita Luby 2). Obec má v rozpočtu fi nanční pro-
středky na postupné fi nancování potřebných inž. sítí 
a komunikace v r. 2018.

Lokalita Kříbské zahrady
Pro rozvod vody je třeba ještě stavební povolení, 

které v současné době vystavuje MěÚ Uh. Hradiš-
tě.  Proběhl i výběr dodavatele na zhotovení inž. sítí. 
V současné době není vyřešeno majetkoprávní vypo-
řádání pozemků, které jsou pod přístupovou komuni-
kací a dále těch, které jsou potřebné pro umístění inž. 
sítí. Řešení tohoto problému je v kompetenci zastupi-
telstva obce. Obec má tři žádosti na zhotovení inž. sítí 
pro zájemce, kteří zde chtějí v r. 2018 stavět.

Suchý poldr Ostrožská Lhota
Přes novou výzvu zatím stále nemáme souhlasy 

všech vlastníků dotčených pozemků s krátkodobým 
zaplavením pozemků. Někteří nereagují vůbec, jiní 
argumentují znehodnocením svého pozemku při za-
plavení. Zastupitelstvo obce neschválilo majetkoprávní 
řešení dvou potřebných pozemků pro hráz poldru.

Víceúčelový objekt čp. 530 na hřišti
Rada obce prodloužila termín pro dokončení to-

hoto objektu do konce února 2018. Chybí dohotovit 
vnitřní prostory garáže pro hasičské auto. Venkovní 
úpravy kolem objektu provede obec. 

Antonín Jelének, starosta obce

VÝPIS USNESENÍ 
ze zápisu č. 4/ 2017 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota 

dne 16. 11. 2017

Usnesení 4/ 17/ 01:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání za-

stupitelstva obce dne 16. 11. 2017
(12,0,0)

Usnesení 4/ 17/ 02:
Zastupitelstvo obce schvaluje podle Pravidel  pro 

poskytování dotace na stavební úpravy, demolici 
s následnou výstavbou nového rodinného domu či vý-
stavbu nového rodinného domu poskytnutí fi nanční 
dotace 60 000 Kč žadateli Františku Kolářovi, 687 37 
Polešovice 242, na stavební úpravy RD čp. 332 na po-
zemku par.č. st. 493/2, v k.ú. Ostrožská Lhota. Termín 
čerpání příspěvku r. 2019.

 (12,0,0)

Usnesení 4/ 17/ 03:
Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidel  pro posky-

tování dotace na stavební úpravy, demolici s následnou 
výstavbou nového rodinného domu či výstavbu nové-
ho rodinného domu poskytnutí fi nanční dotace 60 000 
Kč žadateli Václavu Těthalovi, 687 23 Ostrožská Lhota 
516, na stavební úpravy RD čp. 78 na pozemku par.č. 
st. 305/1, par.č. 305/2 v k.ú. Ostrožská Lhota. Termín 
čerpání příspěvku r. 2018.

 (12,0,0)

Usnesení 4/ 17/ 04:
Zastupitelstvo obce neschvaluje podle Pravidel  

pro poskytování dotace na stavební úpravy, demolici 
s následnou výstavbou nového rodinného domu či vý-
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stavbu nového rodinného domu poskytnutí fi nanční 
dotace 60 000 Kč žadateli Jaroslavu Kapustovi, 687 23 
Ostrožská Lhota 448, na stavební úpravy RD čp. 17 na 
pozemku par.č. st. 177 v k.ú. Ostrožská Lhota.

 (6,1,5)

Usnesení 4/ 17/ 05: 
Zastupitelstvo obce podle § 85 písm. a) zákona 

č. 128/ 2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje 
prodej části pozemku par.č. 4178/48 nově označenou 
„a“ o výměře 16 m² dle GP č. 568-33/2017 (zpracova-
la Marie Švejcarová, Uh. Hradiště) za cenu 400 Kč/m². 
Náklady na převod hradí kupující – Jaroslav Kapusta, 
687 23 Ostrožská Lhota 448.

 (12,0,0)

Usnesení 4/ 17/ 06:
Zastupitelstvo obce podle § 39 zákona č. 128/ 2000 

Sb., zákon o obcích, v platném znění, potvrzuje zákon-
né zveřejnění záměru prodeje části pozemku   par.č. 
4178/48 v k.ú. Ostrožská Lhota v době od 24. 8. 2017 
do 11. 9. 2017.

(12,0,0) 

Usnesení 4/ 17/ 07:
Zastupitelstvo obce schvaluje podle Pravidel pro 

poskytování dotace na stavební úpravy, demolici 
s následnou výstavbou nového rodinného domu či 
výstavbu nového rodinného domu poskytnutí fi nanč-
ního dotace ve výši 100 000 Kč žadatelům manželům 
Miklíčkovým, 687 23 Ostrožská Lhota 300, na demoli-
ci a následnou výstavbu RD na pozemku par.č. st. 519, 
par.č. 112/1, par.č. 112/2 v k.ú. Ostrožská Lhota. Ter-
mín čerpání dotace r. 2020.

(12,0,0)

Usnesení 4/ 17/ 08:
Zastupitelstvo obce schvaluje podle Pravidel  pro 

poskytování dotace na stavební úpravy, demolici 
s následnou výstavbou nového rodinného domu či vý-
stavbu nového rodinného domu poskytnutí fi nanční 

dotace 100 000 Kč žadatelům Pavlu Janečkovi a Janě 
Novákové na demolici a následnou výstavbu RD na 
par.č. st. 270/2 v k. ú. Ostrožská Lhota až  v r. 2019.

(12,0,0) 

Usnesení 4/ 17/ 09:
Zastupitelstvo obce schvaluje podle Pravidel  pro 

poskytování dotace na stavební úpravy, demolici s ná-
slednou výstavbou nového rodinného domu či výstav-
bu nového rodinného domu poskytnutí fi nanční do-
tace 100 000 Kč žadateli Tomáši Mirošovi na demolici 
a následnou výstavbu RD na par.č. st. 217 v k. ú. Ost-
rožská Lhota až  v r. 2018.

(12,0,0)

Usnesení 4/ 17/ 10:
Zastupitelstvo obce schvaluje podle Pravidel  pro 

poskytování dotace na stavební úpravy, demolici 
s následnou výstavbou nového rodinného domu či vý-
stavbu nového rodinného domu poskytnutí fi nanční 
dotace 100 000 Kč žadateli Aleši Zachovi na demolici 
a následnou výstavbu RD na par.č. st. 285, st. 286 v k. 
ú. Ostrožská Lhota až  v r. 2018.

(12,0,0)

Usnesení 4/ 17/ 11:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o budoucím 

převzetí objektů společných zařízení KPÚ Ostr. Lhota 
– „Suchý poldr VH3 vč. PEO3, k.ú. Ostrožská Lhota“

(12,0,0)

Usnesení 4/ 17/ 12: 
Zastupitelstvo obce podle § 16 zákona č. 250/ 2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, schvaluje změnu rozpočtu obce pro 
r. 2017, rozpočtovým opatřením č. 6, které je přílohou 
usnesení.

(12,0,0)
  Antonín Jelének,   starosta obce

  Josef Lopata, místostarosta obce

Tradiční předvánoční poděkování
Mikulášské setkání 
Letošní krásný vánoční strom věnovala obci rodina 

Kusákova v ul. Kříb. K němu se v neděli 3. prosince od-
poledne sešli lhotské děti s rodiči, členky ČČK a členky 
ženského pěveckého sboru. Po setmění pak proběhlo 
tradiční rozsvícení obecního stromu. Mikuláš, anděl 
i nezbední čerti byli hlavními postavami pro všech-
ny shromážděné děti.  Zpěvem koled podtrhl hezkou 
atmosféru ženský pěvecký sbor. Všem pořadatelkám 
z ČČK i zpěvačkám děkuji.

Poděkování za předvánoční setkání.
Dobu těsně před Vánocemi si již nedovedeme 

představit bez tradičního vánočního posezení, kte-
ré pořádá ČČK spolu s obcí pro naše seniory. Každý 
rok se jich v obecním sále schází přes dvě stě. Malé 
občerstvení, příjemná atmosféra předvánočního času 
a beseda všech se všemi je poděkováním přítomným 
za jejich celoživotní práci a starost o své rodiny i obec. 
Děkuji všem pořadatelům akce.

Antonín Jelének, starosta obce
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Vážení občané,
v tomto požehnaném vánočním čase Vám pře-

jeme klid, chvilku na odpočinek, zamyšlení a mír 
v duších Vás všech. V novém roce 2018 pak přede-
vším zdraví, vzájemnou ohleduplnost a úctu jedno-
ho k druhému.

Antonín Jelének, předseda MO KDU – ČSL
Anna Machová, místopředsedkyně MO KDU - ČSL

Školní okénkoŠkolní okénko
ZŠ Ostrožská Lhota na ledě

Jako každoročně, tak i letos jsme se vydali 24.11.2017 
bruslit do Uherského Ostrohu. Možnost vyzkoušet si led 
jako první měl první stupeň. Vybaveni bruslemi, přilbami 
a někteří i hokejkami vyrazili žáci s nadšením na ledovou 
plochu.Bruslení bavilo všechny a i ti méně zdatní se sna-
žili ze všech sil. Všichni nakonec odcházeli spokojení a  
natěšení  na vánoční bruslení, které proběhne 22.12. 2017.

Za 14 dní si stejnou akci užil i druhý stupeň. Tito 
žáci, kromě zdokonalování svých bruslařských do-
vedností, ještě plnili rychlostní úkoly Odznaku vše-
strannosti. Výsledky se jim tak započítají do celoroční 
sportovní soutěže. Následovaly volné jízdy a hokej, do 
kterého se zapojily i některé dívky.

Obě akce se velice vydařily, žáci odjížděli spokojeni 
a příjemně unaveni.                 Mgr. Radka Chmelíčková

MO KDU - ČSL v Ostrožské Lhotě

 Vás zve 20. ledna 2018 
do sálu Obecního domu na společný

LIDOVÝ 
A FARNÍ PLES

Začátek plesu ve 20 hodin, 
vstupné 70,- Kč, balkon 40,- Kč. 

K tanci i poslechu hraje 
dechová hudba ŠOHAJÉ.
Bufet, bohatá tombola.

Přijďte se pobavit 
a strávit příjemný večer.
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Z farmy na náš stůl
Ve středu 1.listopadu si pro žáky 2.třídy připravilo 

VIS Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou výukový pro-
gram na téma „Z farmy na náš stůl“. Jednalo se o pilotní 
ověřování nového výukového pořadu a Lhotskou školu 
si organizátoři vybrali na základě předešlých kladných 
zkušeností s našimi žáky. Program vycházel z pěti klí-
čů k bezpečnému stravování. Formou společenské hry, 
založené na sbírání klíčů, se žáci dozvídali hlavní zá-
sady zdravého stravování. Zásady, které by měl každý 
dodržovat při přípravě a konzumaci jídla. Žáci ve svých 
týmech bojovali o zisk co největšího počtu potravin. Z 
nich pak společně vytvářeli lahodné a zdravé pokrmy. 
Mohli si tak vyzkoušet, jak se dělá mrkvová pomazán-
ka, vločky s jogurtem nebo ovocné smoothie. Celý pro-
gram byl nejen zábavný, ale i velmi poučný.

Mgr.Simona Bočková

Lhotští výtvarníci bodovali v Dol.Němčí
Ve výtvarné soutěži, kterou pořádala ZŠ a ZUŠ Dol-

ní Němčí, získali naši žáci 8 umístění v konkurenci 13 
zúčatněných škol z Moravy i Slovenska.

Letošní téma „Hudba, tanec, divadlo“ nás inspiro-
valo k vytváření jak plošných (výkresy, koláže a tisky), 
tak prostorových soutěžních prací. Výborné umístění 
nebylo velkým překvapením, neboť naše keramické 
i výtvarné práce mají vždy na této soutěži skvělou 
úroveň. Slavnostního předávání ocenění se v sobo-
tu 9.12.2017 zúčastnili všichni naši výtvarníci. Jsem 
ráda, že si našli v této předvánoční době čas i rodi-
če našich úspěšných výtvarníků a podpořili tak práci 
svých dětí.
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A jaké tedy bylo naše umístění?
Martin Píštěk (1.třída) 
- 2.místo (I.kategorie) za keramického ptáčka
Patrik Hodulík (2.třída) 
- 2.místo (I.kategorie) za koláž
Alexandra Gálová (2.třída) 
- 1.místo (I.kategorie) za keramického kašpárka
Karolína Machová (4.třída) 
- 2.místo (II.kategorie) za keramický xylofon
Barbora Chudíková (4.třída) 
- 2.místo (II.kategorie) za papírový tisk

Iva Turčinová (5.třída) 
- 1.místo (II.kategorie) za keramické housle
Magdaléna Bachanová (6.třída) -
1.místo (II.kategorie) za keramického anděla
Petr Bachan (9.třída) 
- 1.místo (III.kategorie) za keramické housle

Všem našim soutěžícím děkuji za pěknou repre-
zentaci školy, oceněným moc gratuluji a přeji hodně 
nápadů do jejich další práce.

Mgr. Eva Martyčáková

Florbalový turnaj ve Starém městě
Vybraní žáci ze třetí, čtvrté a páté třídy se v pondělí 

4.12. zúčastnili fl orbalového turnaje ve Starém Městě. 
Jmenovitě to byli:

3. třída - Jirka Bezděk a Ondra Matuštík                 
4. třída - Kuba Hensirovský a Viktor Hájek                                        
5. třída - Štěpán Havlík

Jejich herní výkon bohužel i přes veškerou snahu 
nestačil na postupová místa. Zážitek ze zápasů a nově 
nabyté herní zkušenosti si ovšem hrdě odváželi s se-
bou.

 Mgr. Radka Chmelíčková

Beseda v místní knihovně
V pondělí  11. prosince 2017 se 

celé dopoledne neslo v literárním 
duchu. Paní knihovnice Lenka 
Trčková pro žáky prvního stupně 
připravila velmi zajímavou bese-
du o knihách, písmu a čtení. Naši 
nejmenší prvňáčci se seznámili s 
krásnou knihou o kosovi, ze které 
jim paní knihovnice přečetla  pou-
tavé ukázky. Druháci a třeťáci se 
dověděli, jak vlastně vzniká kniha, 
poznali dětské autory a nakonec 
hádali názvy večerníčků.  Žáci  4. 
a  5. třídy se dověděli mnoho zají-
mavých informací o vzniku a vý-
voji písma a také o tom, jak se ke 
knihám chovat. Všechny literární 
besedy byly pro žáky velmi zají-
mavé, velké poděkování patří paní 
Trčkové za její ochotu a skvělou 
přípravu na literární besedy,  které 
přizpůsobila jednotlivým věkovým 
kategoriím.

  Mgr.Irena Kapustová
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Dárek od Mikuláše
Úžasný dárek od Mikuláše do-

stali žáci 1.- 4.třídy...výlet do Ga-
laxie. Měli velkou radost a hned ve 
středu 6.prosince se vydali autobu-
sem směrem na Zlín. Je to zábavní 
park pro celou rodinu, kde se na-
chází spousta atrakcí s vesmírnými 
motivy. Děti si užily dvě hodiny 
zábavy a pohybu, vyzkoušely si 
skákání na velkých trampolínách, 
jízdu na skluzavkách, různých ko-
lech, odrážedlech, ale i výstupy na 
lezecké zdi.

Po dvou hodinách odjížděli děti 
zpocené, unavené, ale spokojené...

Mgr.Martina Habartová

Ježíškova dílna
V úterý 12.12.2017 zazněly vý-

tvarnou učebnou koledy a otevřely 
se dveře základní školy pro všech-
ny zájemce o drobné dárečky, kte-
ré si mohli vlastnoručně vyrobit 
v tradiční Ježíškově dílně. Letos 
byl na výběr svícen s rýží zdobený 
sněhovými vločkami, ozdobný ko-
lík s notami koledy, lízátkový sob, 
zápich do květináče s vánočním 
stromkem a knofl ík pro štěstí. Dále 
si mohli příchozí koupit ručně vy-
ráběná mýdla z chráněně dílny Li-
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dumila z Uh.Hradiště. Každý dáre-
ček nakonec dostal sváteční balení 
se jmenovkou a my už jen můžeme 

obdarovaným přát hodně radosti 
při jejich rozbalování. Děkuji všem 
organizátorkám této tradiční akce 

a také děvčatům z 9.třídy, které celé 
odpoledne pilně pomáhaly.

Mgr. Eva Martyčáková

Burčákový volejbalový turnaj
Na turnaj ve volejbalu se v pátek 6.října 

sešla 4 družstva nadšených sportovců. Jmeno-
vitě Úderníci, Zvířátka, Marťani a Wogísci. Ve 
vzájemných zápasech se bojovalo o každý míč 
a sety probíhaly za dohledu a podpory diváků. 
Z vítězství se nakonec radovala „Zvířátka“, team 
složený z mladých volejbalistů a fotbalistů. Po 
ofi ciálních zápasech si mohli zájemci ještě 
v hale zahrát vzájemná přátelská utkání a užít si 
tak skvělý sportovní večer. Celá akce, pod do-
konalým vedením předsedkyně volejbalového 
klubu Jitky Štěpánové, byla zakončena předá-
váním cen vítězům a malým společným pose-
zením.                                                                 EM

Mikuláš opět ve škole 
Rok se s rokem sešel a naše mladší žáky ze základ-

ní školy opět potěšili andělé, čerti a Mikuláš. V úterý 
5. prosince se žáci 9.třídy převlekli do těchto masek, 
aby postrašili některé zlobivce a naopak udělali radost 
těm hodným. Jako první zavítali do druhé třídy, kde 
děti zazpívaly písničku. Poté navštívili pátou třídou, 
kde si už čerti někoho odnesli ve svých pytlech. Samo-
zřejmě nevynechali ani prvňáčky a třeťáky. Ve čtvrté 
třídě si čerti také nějaké děti dali do pytle. Jakmile 
Mikuláš a jeho pomocníci nasbírali sílu,  pokračovali  
tentokrát do ředitelny, kde jim pan ředitel zarecitoval 
básničku v ruštině. Na druhém stupni pak už žákům 
do zpěvu, ve srovnání s těmi mladšími, moc nebylo. 
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I zde se našli nešťastníci, kteří skončili v rukou čertů. 
Nakonec ale všechno dobře dopadlo, odnesené děti 
byly vráceny paní učitelkám zpět do třídy a dostaly od 
Mikuláše a andělů sladkou odměnu.

Mgr. Simona Kellerová

Když jsem jel k asendě…
Poslední dubnové nedělní od-

poledne bývá v Lidovém domku 
č. p. 143 v Ostrožské Lhotě už tra-
dičně Jarní posezení při ovárku, 
pohárku a písničce. Součástí pose-
zení bude v podkroví domku opět i 
nová výstava.

V roce 2018 si připomeneme 
100. výročí konce 1. světové vál-
ky. O začátku této války už výsta-
va byla v roce 2014. Jistě si mnozí 
vzpomenou na fotografi e mužů a 
chlapců ve vojenských uniformách, 
kteří uprostřed práce koncem léta 
museli opustit své domovy a také 
na jejich dojemné řádky, které psali 
svým rodinám z fronty. 

Konec války je jistě veselejší, i 
přesto že se mnozí domů nevráti-
li. Konec války je konec válečných 
útrap nejen pro vojáky, ale i veškeré 
obyvatelstvo. 

Stále mně však ne a ne něco na-
padnout, co na výstavu. Náhle se mi 
vybavil klobouk položený na židli 
bohatě dokola a na vysoko vyzdo-
bený květinami a pávovým peřím. 
Vedle židle stál šohaj v nohavicích 
a holínkách, v krátkém tmavém ka-
bátě zvaném „súkeňák“. Byl to „leg-
rút“, rekrut – odvedenec. V tom mi 
naskočila i písnička: „Když sem jel 
k asendě, jel sem pod pérečkem…“ 
(asenda, asentýrka – z němčiny die 
Assentierung – vojenský odvod, 
pérečko – vonička z kvítí, péra za 
kloboukem, obvykle kohoutí, se 
nazývají kosárky). Vraťme se však 
k tématu. Napadlo mně kolik těch 
ostrolhotských chlapců, co jeli k té 
„asendě“ před vojenskou komisi, 
mohlo asi být. První ročník, který 
už nemusel jet na frontu, byl ročník 
1900, protože 1. světová válka právě 

skončila. Ve 2. světové válce bojova-
li jen dobrovolníci, kteří odešli do ji-
ných armád, protože jak víme, naše 
republika se vzdala, podepsala kapi-
tulaci. Poslední ročník, který byl u 
odvodu, byli chlapci narození v roce 
1985. Poslední nástup na základní 
vojenskou službu byl v dubnu 2004. 

Vážení ostrolhoťané, chtěla 
bych vás poprosit o spolupráci při 
sběru fotografi í odvedenců, jed-
notlivců i skupin. Prosím prohléd-
něte co nejdříve své fotoarchivy a 
tyto fotografi e přineste k zapůjčení 
k L. Hájkové, Nové záhumní 477 
nebo V. Šichové, Dědina 16.  Pře-
dem děkujeme. Vše vrátíme v po-
řádku jako vždy.  

Pokoj a mír celému světu. 
Za Slovácký krúžek Háječek v 

Ostrožské Lhotě.
Ludmila Hájková

Klub seniorů rok 2017
Kulturní vyžití bylo v letošním 

roce pestré a snad byli všichni 
spokojeni. Poznávali jsme krásy 
Kroměříže, hradu Bouzov a téma-
tickou prohlídku Uherského Hra-

diště s historičkou PhDr. Blankou 
Rašticovou. Navštívili jsme ko-
mentovanou prohlídku v muzeu 
olomouckých tvarůžků v Lošticích. 
Podívali jsme se do muzea kočárů 

- Čechy pod Kosířem. Naši senioři 
měli možnost třikrát v roce si pro-
hřát klouby v termálních koupelích 
Velký Meder. V září jsme se rozjeli 
do Velkých Karlovic na prohlídku 
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zrekonstruovaného Grandhotelu 
Tatra se zastávkou - Soláň a na Pus-
tevny – chata Libušín.

Již druhým rokem jsme využili 
nabídky od seniorů z Uherského 
Hradiště zúčastnit se s nimi tý-
denního pobytu v Ludvíkově – Je-
seníky. Dále nám nabídli možnost 
shlédnutí muzikálů Angelika a Ples 
upírů. 

Naše příjmy jsou pouze člen-
ské příspěvky a dotace od obce.                  
Podporuje nás Nadace SYNOT za-
ložena senátorem Ivo Valentou. V 
letošním roce jsme obdrželi nadač-
ní příspěvek z GRANTU ŠKOL-
STVÍ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 
NADACE SYNOT 2017.

Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří se podílí na úspěšné činnos-
ti klubu, ale hlavně členům, kteří 
s námi i přes různé zdravotní pro-
blémy vyrazí na výlety.

Čtenářům Obecního zpravoda-
je přeji krásné vánoční dny, pevné 
zdraví, štěstí a spokojenost v roce 
2018.

Vlasta Hanáčková, 
předsedkyně

TRADIČNÍ SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP
Příznivce zimních procházek zveme

na tradiční ,,Silvestrovský výšlap
na kopec Sv. Antonína“,
a to v neděli 31.12.2017.

Odchod od kostela je v 15.oo hod.

Za nepříznivého počasí se akce nekoná.
Je připraven ohňostroj.

Do batůžku přibalte dobrou náladu, polénka, špekáček a pečivo.

Za Centrum otevřená škola Vás srdečně zve Liba Hendrychová.
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Místní sdružení Občanské demokratické strany děkuje občanům za účast v říjnových parlamentních volbách 
a podporu kandidátů ODS                                                                                   Za ODS v Ostrožské Lhotě Ing. Eva Zajícová

Sněhové vločky k zemi se snáší, mráz si s okny pohrává, 
chybí už jen pár stran v kalendáři, vánoční čas nastává.
Vánoční koledy zpívají andělé, 
už jsou tu Vánoce, tak ať jsou šťastné a veselé.

Klidné prožití vánočních svátků 
a v novém roce hodně zdraví a pohody.
      Přejí členové 

ODS v Ostrožské Lhotě

 Přejeme kupu bílých hvězdiček, 
v záři dětských očiček,

při rozsvícení vánočního stromečku 
v tom vašem vyzdobeném domečku.

Přejeme splnění tajných přání, 
ať všechno máte stále k mání.

Tedy štěstí, zdraví v novém roce 
a hodně lásky nejen na Vánoce.

Děkujeme vám za přízeň, přejeme pohodové 
Vánoce a úspěšný rok 2018.

Členové Ostrožsko-Lhotského divadla 

Krajina pod sněhem krásně se třpytí,
teplo domova do dálky svítí,

až všechno utichne, ozve se zvoneček,
láskou a nadějí rozzáří stromeček.

V ten kouzelný vánoční čas
ať přání se vyplní každému z Vás.

Pohodové Vánoce a hodně zdraví v roce 2018 
přeje všem občanům Ostrožské Lhoty Centrum 
otevřená škola. Současně děkujeme za pomoc při 
zajištění chodu centra, sponzorům za jejich věcné 
i fi nanční dary, občanům za návštěvy v knihovně a 
na akcích pořádaných centrem.

 
Za Centrum otevřená škola 

Liba Hendrychová. 
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Vítání nových občánků naší Lhoty

Úmrtí
Antonín Radoch, č.p. 232
Ludmila Kapinusová, č.p. 47
Marie Kaňová, č.p. 325
Jaroslav Bartoš, č.p. 89

Naši jubilanti
80 let
Marie Mirošová, č.p. 380
Stanislav Bachan, č.p. 11
Stanislav Hlušek, č.p. 2
Anna Dobřecká, č.p. 254

92 let
Milada Radochová, č.p. 404

50 let manželství
Marie a Jan Těthalovi, č.p. 346

Naši noví občánci
Josef Žajdlík, č.p. 515
Antonín Pavelka, č.p. 544
Sára Zámečníková, č.p. 234

Společenská kronika

adoch, č.p. 232
apinusová, č.p. 47
ová, č.p. 325
rtoš, č.p. 89

Šesté a sedmé vítání občánků v letošním roce proběhlo v nedělním dopoledni na obecním úřadě 22. října.  Zástupci 
obce přivítali v 10.30 a v 11 hodin ve dvou vítáních šest malých občánků Ostrožské Lhoty a předali jim drobné dárky. 

Slavnostního vítání 22. 10. 2017 se zúčastnili:
Ludmila a Jan Uhříčkovi se synem Kryštofem
Petra a František Hájkovi s dcerou Kateřinou
Alena Stehlíková a Jiří Kostrůnek s dcerou Ellenou

Daniela Mičková a Vít Žádník se synem Filipem
Hana a Michal Galuškovi s dcerou Elenou
Pavla a Štěpán Štefaníkovi se synem Lukášem

Foto: std
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Psi štěkají a karavana jde dál.

Je smutné, že toto arabské 
přísloví můžeme použít na naše 
zastupitele. Na prosincovém jed-
nání ZO v roce 2016 totiž zrušili 
to, co se plánovalo více jak čtyři-
cet let. Jedná se o stavební zónu v 
Dědinských humnech. Zde je celý 
diskusní příspěvek, který jsem 
přednesl na jednání ZO dne18.
května 2017, v reakci na jednání 
14. prosince 2016.

 Chtěl bych se vrátit k prosin-
covému jednání ZO. Toto jednání 
mně připadalo spíš jako divadel-
ní představení. Na scénáři tohoto 
divadla se z největší pravděpo-
dobností podílel sám starosta. 

Pan Vybíral si zřejmě sple-
tl toto jednání s diskotékou, na 
které „oblbuje“ mladé holky. 
Předložil doklady, ke kterým do-
dává, jak Mgr.Miklíčková, Ing.
Novosad a senátor Valenta, kteří 
podporují umístnění jeho stavby. 
Ve všech případech případech je 
uváděn záměrně smyšlený pro-
blém v napojení na inženýrské 
sítě, o umístnění stavby tam není 
ani zmínka. U pana senátora do-
konce lže, že mu pan senátor na-
bízí svého advokáta který se tím-
to přímo zabývá. Zde je citace z 

dopisu senátora Valenty: Ztohoto 
důvodu Vám doporučuji obrátit 
se na advokátní kancelář,kte-
rá by se na Váš případ podíva-
la podrobněji a pomohla Vám 
vyřešit stávající situaci. O svém 
advokátovi který se zabývá těmi-
to problémy, není ani zmínka. Vr-
cholem všeho je ale petice, kterou 
podepsali téměř všichni majitelé 
dotčených nemovitostí. U mne 
paní Rajnohová nebyla, a to  pro-
to abych neviděl text petice. Proč 
byly podklady předloženy pět mi-
nut před zasedáním, aby ani za-
stupitele to nelákalo   do těchto 
dokladů nahlédnout. Jediný pan 
Machala k petici připsal, že s ním 
nikdo o žádné komunikaci nejed-
nal, a ani jednat nemohl, protože 
žádný takový návrh neexistuje.

Text petice: Já níže uvedený, 
svým podpisem stvrzuji, že ne-
souhlasím s návrhem obce Ost-
rožská Lhota, aby přes můj po-
zemek vedla komunikace. 

Toto pan starosta pokládá za 
hlavní důvod, proč odmítá mož-
nou výstavbu RD v této lokalitě. 

Ze začátku toho prosincového 
zasedání jsme byli svědky, jaký 
problém má obec s komunikací, 

aby noví stavebníci 
mohli dovézt mate-
riál na svou stavbu 
v lokalitě Luby, a o 
několik minut poz-
ději navrhují další 
komunikaci – Dě-
dinské humna.

Mohl by kdokoli 
jiný přinést k jed-
nání ZO žádost těs-
ně před zahájením, 
aniž by byl předem 
domluven se staros-
tou.Vše nasvědčuje 
tomu, že rozhod-
nuto bylo již dříve, 
protože paní Rajno-

hová, (coby skvělá lobistka), obe-
šla zastupitele už dřív, a samotné 
jednání bylo jen formalitou. Je to 
více jak čtyřicet let, co byla tato 
lokalita zvažovaná pro výstavbu 
rodinných domů, nyní - bez uve-
dení jakéhokoli důvodu -  je defi-
nitivně odsouzena „na brambory 
nebo trnky“.

Považuji petici za podvod 
na majitele Dědinských humen, 
proto se ptám – kdo je autorem 
textu na petici? Zmínil jsem, že 
nebyl uveden žádný důvod, aby 
byl tento záměr možné výstavby  
zrušen. Protože každá lidská čin-
nost má nějakou motivaci, každé 
lidské konání má nějaký cíl, mne 
napadají v této souvislosti dvě 
varianty. Buď mají někteří zastu-
pitelé slíbenou odměnu – nebo-
li úplatek, nebo je to závist. Tak 
jak píše Zdeněk Galuška v jedné 
ze svých knih, že ludé závidijů aj 
neboštíkovi pěkné počasí na jeho 
pohřbu. 

Většina lidí ví, že jestliže se 
běžný pozemek změní na poze-
mek stavební, jeho cena se zvýší. 
V roce 1988 se MNV rozhodl, že 
v ulici Školní bude řadová výstav-
ba RD. Majitelům bylo nabídnu-
to, buď část humen  prodá, nebo 
jim bude vyvlastněna. Pokud 
mají zájem, mohou si vybrat hor-
ní nebo dolní část svého humna 
ke stavbě. Na čtyřech humnech je 
sedm domů. Tehdy dostali maji-
telé 4,-Kčs za m2. Někdy v roce 
2007 nabízela obec 40,- Kč za m2. 
V dnešní době se ceny pozem-
ků pohybují od 500,- Kč za m2 
a horní hranice začíná atakovat 
na 1000,- Kč. Mám dojem, že si 
majitelé neuvědomují, že pokud 
vlastník pozemku nedá souhlas, 
tak mu nikdo nemůže vzít ani 
1m2. Vlastní zkušenosti někte-
rých majitelů těchto pozemků, 
nezapomněli ani za 30 let. 
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Ještě bych chtěl objasnit tvrzení ze strany zastupi-
telů, že jsem jediný, kdo chce v Dědinských humnech 
stavět. Nikdy jsem nic takového neřekl, že bych měl v 
úmyslu v humně stavět, chci jen aby tato lokalita zůsta-
la jako rezerva příštím generacím, ať se zde staví třeba 
za padesát let.Stejný názor má i předseda stavební ko-
mise, že by byla věčná škoda zamezit defi nitivně v této 
lokalitě výstavbu RD. 

Vzpomínám si, když pan Budař oznámil, že by chtěl 
u sochy sv. Jana stavět cukrárnu, a proto bude nutné vy-
řešit příjezd. Hasiči odmítli jakékoli stěhování, a zbou-
rání bývalé mlékárny se zdálo být dostatečné, což sami 
vidíme. Přesto padl návrh, že by se budova mlékárny 
měla vrátit původním majitelům. O co šlo, nevím, jestli 
pan Budař někomu ublížíl, v tomto případě šlo alespoň 
o oddáleni stavby.Proto žádám zastupitele, aby zapo-
mněli na osobní nevraživost a při projednávání věcí, 
které přesahují několik generací, toto brali v úvahu.

Starosta říká, že DPS v Dědinských humnech od-
poruje územnímu plánu. Co to znamená, kdo rozho-
duje, co bude, nebo nebude v ÚP, přece zastupitelstvo, 
to dává podněty a nakonec celý ÚP schvaluje. Důvod, 
proč se tato varianta odložila, nebyl ten, že v tomto 
místě se může stavět podle tehdejšího plánu pouze RD. 
Pravý důvod předložila Ing.Vaněčková, která zpracova-
la předběžný projekt, podle kterého se na jednom hum-
ně, tj. na šířce 15m DPS, prostě postavit nedá. Tehdy 
nikoho nenapadlo, že by za pár let mohlo být k dispozi-
ci i sousední humno, jehož vlastníkem je pan Kapusta.  
To by byla šířka přes 30m. Podobný dům v Hluku ne-
přesáhne ani 20x20m. Dovede si někdo z vás představit 
vhodnější místo na dům pro seniory, v klidné zóně, na 
rovině, mimo hlavní silnici se zahradou kolem domu. 
Ten hrb, co tak vadí panu Vybíralovi, splňoval právě 
podmínku pro udělení státní dotace na budovu, která 
nesmí být v záplavovém území. 

Současný ÚP je platný od roku 2009, proč nejsou ve 
stejné formě v tomto plánu Dědinská humna tak, jako 
humna v ulici Na Kříbě? Protože v těchto humnech má 
zájem sám starosta?

Každé změně ÚP by měla předcházet veřejná disku-
se, a odborníci tvrdí, že provést změnu v době kratší než 
šest měsíců je prostě nemožné. Vy jste to zvládli za dvě 
hodiny. Ano, je pravda, že de iure to změna ÚP není. 
Ale je změnou možnost nebo nemožnost výstavby 10 
až 12 domů, de facto přece ano. V době, kdy je velkým 
problémem úbytek zemědělské půdy, se naši zastupitelé 
rozhodli zabrat tuto půdu na další tři stavební zóny, a 
tu jedinou možnou uvnitř obce- mimo menší proluky- 

defi nitivně zruší. A to každý desátý dům není trvale 
obydlený. Vy přece nerozhodujete o svém, nebo nebo 
fi remním majetku, rozhodujete o majetku všech ob-
čanů, mnohdy- jako je tento případ - týkající se úzké 
skupiny občanů. To už se zapomnělo na tzv. nepsané 
zákony, zákony o morálce a slušnosti, to se bude řešit 
všechno jen se zákoníkem v ruce. Smutné by bylo, 
kdyby zastupitelé a obyvatelé Ostrožské Lhoty měli 
proti sobě postupovat jako manželé v rozvodovém ří-
zení před soudem. Dodávám, abych předešel různým 
spekulacím, ve volebním období 2006 – 2010 jsem 
nebyl členem ZO. 

Zopakuji ještě jednou otázky, protože minule na 
otázku, zda ZO plánuje stavbu komunikace v Dědin-
ských humnech, mi nebylo odpovězeno.

1. Proč nebylo v letech 2007-2010 koupeno Vavřiní-
kovo humno.

2. Proč nebyly ve stejné formě v ÚP Dědinská hum-
na tak jako humna Kříbě?

3. Kdo je autorem textu na petici o komunikaci v 
Dědinských humnech?    

Řečeno slovy klasika: „ Rubikon byl překročen ze 
strany starosty už v roce 2007“.

Skončím ještě jedním citátem, který pronesl Slo-
venský prezident Andrej Kiska: „ Zlo zvítězí tam, kde 
dobro mlčí.“

Tolik květnový příspěvek. Co dodat: dům pro se-
niory je téměř dokončen vedle hřbitova, a zóny mimo 
stávající plochu obce jsou čtyři, ne tři, jak je uvedeno 
v příspěvku.Proto žádám zastupitele aby při změnách 
ÚP které nyní probíhají, změnili Dědinské humna na 
stavební zónu, tak jako humna v ulici Kříb.  

Jestliže si občan Blatnice dělá blázny z našich zá-
stupců, tak to si dělá blázny ze všech obyvatel Ost-
rožské Lhoty, a co na to zastupitelé...... Jestli jim to 
nevadí, tak mně ano, a to velmi. 

Říká se, že demokracie má vytunelovanou morál-
ku, kdo určuje úroveň morálky našich zastupitelů, 
přece my všichni, každé čtyři roky ve volbách. Jak 
je možné, že někdo nepovažuje za důležité, že sám 
- jako levicově smýšlející člověk - se klidně nechá 
napsat na kandidátní listinu pravicové strany. To je 
přece podvod na voliče.

Přestože můj článek nehýří optimismem, před 
nadcházejícími svátky přeji pokoj a mír všem lidem 
dobré vůle.

Václav Pavlas, Ostrožská Lhota 22    

Reakce na předchozí článek
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Turisté v centru slovanské archeologie
V polovině října, ale téměř za letního počasí, zorga-

nizovala Jarka Miklíčková komentovaný cyklovýlet za 
památkami Velké Moravy. Od významného archeologa 
Luďka Galušky dostali turisté ten nejodbornější výklad, 
jaký si mohli vůbec představit. První zastávka byla před 
lázněmi v Ostrožské Nové Vsi. „Tam jsme hledali stře-
py z doby bronzové. Další zastávka s výkladem byla 
na Výšině svatého Metoděje, pak jsme pokračovali do 
Centra slovanské archeologie, kde jsme měli možnost 
si prohlédnout výstavbu. Dál hřbitov ve Starém Městě, 
tam jsme viděli základy velkomoravského paláce a cih-
ly z doby římské,“ popisuje trasu, na které turisté najeli 
35 kilometrů, Jarka Miklíčková.    

Průvod Broučků s lampiónky šel z Placu na hřiště
Snad všechny děti ze Lhoty se sešly v Průvodu 

broučků, který na konci října zorganizovaly maminky 
z dětského klubu Domeček. Broučci se zářícími lam-
piónky nebo lucerničkami za setmění vyrazili z Placu. 
Ruku v ruce se svými kamarády prošli naplánovanou 
trasu, která vedla na fotbalové hřiště. Tam děti zahřál 
teplý čaj a pochutnaly si na drobném občerstvení.

Vybrali jsme z archivu. Háječek v Praze, vystupo-
val pod Karlovým mostem. 

V našem hlavním městě se nevystupuje každý den, 
proto dáváme s dvouletým časovým odstupem tento 
příspěvek i moc pěknou fotku. Svatojánské slavnos-
ti Navalis jsou slavnosti svatého Jana Nepomuckého, 
které se konají každoročně 15. května v Praze. V roce 
2015 se slavností zúčastnil i folklórní soubor Háječek.
„Pozvali nás Hlučané, kteří tam jeli s ukázkou jízdy 
králů, dotvářeli jsme tam atmosféru. Vystupovali jsme 
na Křížovnickém náměstí pod Karlovým mostem. Byli 
jsme také na slavnostní mši v katedrále svatého Víta 
a na večerním banketu na pontonech na Vltavě. Byla 
to vydařená dvoudenní akce,“ zavzpomínal si primáš 
souboru Višňa František Hájek. 

Ostrožsko – Lhotské divadlo hrálo v Kunovicích. 
Skvělé publikum, pochvalovala si režisérka

Po srpnové premiéře hry „Dědeček aneb Musíme 
tam všichni“ vyrazilo Ostrožsko - Lhotské divadlo do 
světa. Jedno ze svých nejúspěšnějších představení ode-
hrálo na své štaci v Kunovicích před krásnou návště-
vou. „Lidi reagovali naprosto výborně. Velký aplaus 
měly i situace, u kterých jsme to ani nepředpokládali. 
V sále bylo asi osmdesát lidí, na cizí divadlo je to super. 

Zajímavosti ze Lhoty
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V Kunovicích se nám hrálo úžasně, výborná domluva, 
skvělé publikum, prostě paráda,“ pochvalovala si reži-
sérka Eva Zajícová. Po premiéře ve Lhotě hrálo divadlo 
svůj nový kus mimo Kunovic také v Uherském Ostro-
hu, Kudlovicích a Pašovicích.

Starým pánům hrály Kunovjané -  legendy mo-
ravského folklóru

V Bzenci ve sklepě u Jagošů zakončili sezonu bývalí 
fotbalisté Lhoty, jejich manželky, přítelkyně a také je-
jich příznivci. K poslechu a také k tanci jim vyhrávala 
skvělé muzika Kunovjané. „Pozor lidi si nás pletou se 
souborem Kunovjan, ale my jsem Kunovjané. Hrajeme 
už alespoň sto roků. Jsme bývalá stará kapela souboru 
Dolina ze Starého Města. Pod městem Kunovice hra-
jeme od roku 1992. S některými členy hraji od roku 
1968,“ povídá jeden z členů cimbálové muziky Fran-
tišek Večeřa a dodává. „Za rok odehrajeme přes pade-
sátku vystoupení. Můj kamoš mně říkal, že jeho tata v 
tolikati rokoch už jenom seděl doma a hladil kocúra.“ 

Paráda! Fotbalová mini přípravka druhá na tur-
naji v Hluku

Poslední víkend v listopadu startovala lhotská fot-
balová přípravka na turnaji v sousedním Hluku.  „Byl 

to turnaj mini přípravek, zúčastnilo se ho šest družstev, 
hrál každý s každým. Jeli jsme tam s šesti hráči a bran-
kářem,“ vysvětloval trenér Richard Dominik a poch-
lubil se parádním umístěním. „Vyhráli jsme všechny 
zápasy, porazilo nás jenom Slovácka, proti kterému 
jsme hráli i fi nále. Celkově jsme skončili na druhém 
místě. Děcka dostaly medaile a byly z toho u vytržení, 
ale o výsledek vůbec nešlo. Nás potěšila jejich radost, 
obrovské nadšení a radování po každém gólu. Myslím, 
že druhé místo je skvělé, vůbec jsme nevěděli, co od 
turnaje čekat. Někteří kluci byli v dresu vůbec poprvé v 
životě,“ zhodnotil turnaj Richard Dominik.

Výsledky a střelci branek:
Hluk 1:1 - Ondra Bachan. Hluk B 3:1 - Ondra Ba-

chan, Alenka Dominiková, Jonáš Nemečkay. Vlčnov 
5:1- Ondra Bachan 2, Matyáš Havlík, Jonáš Nemečkay, 
Erik Juráček. Dolní Němčí 1:0 - Erik Juráček. 1 FC Slo-
vácko 1:3 - Matyáš Havlík.

Finále: 1.FC Slovácko – SK Ostrožská Lhota 2:1. 
Branka: Matyáš Havlík

Lhotu reprezentovali: Brankář: Tomáš Havlík, 
hráči do pole: Erik Juráček, Leo Pippal, Ondra Bachan, 
Jonáš Nemečkay, Matyáš Havlík, Alenka Dominiková. 
Trenéři: Richard Dominik a Josef Havlík.

std

BEZTAK – TU. Lhotská kapela nám hraje pro 
radost, hudební večer zvládla skvěle

Již podruhé zorganizovala Cent-
rum Otevřená škola hudební večer k 
28. říjnu. V sobotu večer v obecním 
sále vystoupila k uctění 99. výročí 
založení Československa a k 17. vý-
ročí Centra Otevřená škola výborná 
kapela BEZTAK -TU. Hrála ve slo-
žení: Kristýna Gabrielová, Kristý-
na Hyráková, Kateřina Radochová, 
Jakub Hyrák, Tobiáš Mach a Václav 
Dominik. Nová posila Jakub Hyrák 
plně zapadl do této hudební skupiny. 
Před rokem ještě potřebovali posi-

lu, tentokrát zvládli celý večer sami. 
Soustavné a pravidelné zkoušky při-
nesly své ovoce v podobě dvanácti 
nádherných písní.

Děkuji všem pořadatelům a 
účinkujícím za nádherně strávený 
večer. Celým večerem nás s lehkos-
tí a šarmem provázela Eva Zajícová, 
která taky zazpívala krásnou písnič-
ku. Výborné vstupy připomínající 
sté výročí narození Pavla Tigrida a 
život generála Františka Bogataje 
měl Jaroslav Křápek, učitel literatury 

na Gymnáziu v Uherském Hradišti. 
Pro mě a mé kamarády to byl jeden 
nádherný a důstojný hudební večer, 
připomínající nám vznik Českoslo-
venska. Velké poděkování si zaslou-
ží Václav Pavlas za zdokumentovní 
dvou sobotních akcí na fi lmovou 
kameru, jejich střih a vypálení na 
DVD. Děkuji Libě Hendrychové, 
předsedkyni správní rady COŠ, 
všem pořadatelům a účinkujícím za 
nádherně strávený večer. 

Místostarosta obce Josef Lopata
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Báleše s povidly, škvarky, domá-
cí sádlo, ale premiérově také pečená 
žebra a bůček. To všechno bylo k 
mání na tradičním podzimním po-
sezení v Lidového domku Háječek, 
které bylo v naší Lhotě v tradičním 
čase, tedy poslední víkend v září. 
Počasí zlobilo celý týden, ale drob-
né mrholení celou akci neohrozilo.

„Všichni se báli deště, já jsem se 
nebál. Trošku jsme se připravili, ješ-
tě jsme přidali nad muzikanty a ve 
dvoře nepromokavé plachty. Minu-
le také nebylo počasí ideální a pro-
dalo se skoro všechno,“ připomněl 
loňský rok jeden z hlavních organi-
zátorů Franta Hájek starší a vyzvedl 
novinku na podzimním posezení.

„Žebra a bůček tu máme popr-
vé. Napadlo mě to týden před akcí. 
Kdysi jsme to pekli na besedě u 
cimbálu.  Provonělo to celý sál, to 
bylo něco ohromného.“

I když počasí nebylo úplně ide-
ální, tak byli organizátoři s účastí a 
celou akcí spokojení. 

Báleše, ale i žebra a bůček. 
To bylo podzimní posezení u domku 

„Myslím, že všechno dopadlo 
výborně. Burčák se vypil, báleše se 
snědly všechny, možná zůstalo pár 
oškvarků, to je všechno,“ hlásil na 
závěr nedělního odpoledne Franta 
Hájek.

Jeho manželka Lidka ještě do-

plnila počet prodaných bálešů. 
„Snědlo se jich přesně tři sta. Děla-
la jsem deset dávek po třiceti.“

Během celého odpoledne vy-
hrávaly domácí kapely cimbálová 
muzika Višňa a Fašankbend. 

  std

Ve Lhotě se otvíral po rekonstrukci kostel a světil nový oltář.  
Podařila se velká věc, řekl biskup

Věřící, farní rada a lhotská ve-
řejnost se dočkala. Přesně po sed-
mi měsících skončily práce na 
rekonstrukci kostela svatého Ja-
kuba Staršího. S pracemi se zača-
lo okamžitě po Velikonocích 18. 
dubna letošního roku. Chrám má 
nové podlahové vytápění, dlažbu 
z mramoru, kotel, lavice, rekon-
strukcí prošla elektrika, rozšířily 
se boční dveře a v neposlední řadě 
byl kostel nově vymalován. Byla 
to největší rekonstrukce v historii 
kostela. Vůbec poprvé byl na tak 
dlouhou dobu lhotský chrám úpl-
ně uzavřen. 

Dlouho očekávané znovuote-
vření kostela po rekonstrukci pro-
běhlo v sobotu dopoledne 18.11. 
Zároveň proběhlo vysvěcení nové-
ho mramorového oltáře, který vy-

světil čerstvý biskup Josef  Nuzík z 
olomoucké arcidiecéze.

„Zasvětit oltář je velký úkol, oltář 
je něco vyvýšeného. Když něco vel-
kého člověk udělá, tak řekne, že to 
dal na oltář. Vám se v Ostrožské Lho-
tě podařila velká věc. Po rekonstruk-
ci máte skoro nový kostel. Věřím, že 
vás to sem do chrámu ještě víc při-
táhne,“ řekl jiné pomocný biskup.

Během sedmi měsíců probí-
haly bohoslužby na pastoračním 
centru nebo v blízké kapli na sva-
tém Antonínku. Domácí farář Mi-
roslav Reif může znovu sloužit ve 
lhotském chrámu. Při slavnostním 
znovuotevření vyzvedl mimo jiné 
dva hlavní muže celé rekonstrukce.

„Poděkování patří Václavu Háj-
kovi, který vyjednával, plánoval a 
strávil tady spoustu svého volné-

ho času. Stejně jako pan starosta 
Antonín Jelének, ten zase jednal s 
úřady.“

Člen farní rady Václav Hájek 
pečlivě vyjmenoval i náklady na 
celou rekonstrukci.

„To, co kolem sebe vidíte, má 
hodnotu šest milionů čtyři sta tisíc 
korun. To hlavní máme hotovo, ale 
na jaře budeme pokračovat. Čeká 
nás ještě bezbariérový vstup, čalou-
nění na nové lavice a nová zpověd-
nice. To všechno by mělo stát ještě 
devět set tisíc korun,“ řekl Hájek.

Po dopolední mši svaté a slav-
nostním vysvěcení oltáře se odpo-
ledne představila v kostela míst-
ní schola. Na závěr vystoupila se 
svým recitálem písničkářka Eva 
Henychová.

Stanislav Dufk a
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Biskup děkoval za oběd. Tabule byla v bar ách Vatikánu
Po slavnostním pokřtění oltáře a 

otevření kostela čekal na biskupa Josefa 
Nuzíka, jeho doprovod a pozvané hosty 
slavnostní oběd. Menu bylo slavnostně 
připraveno v obecní hospodě.

„Celkem jsme vařili pro osmdesát lidí, 
na obědě byla i zpěvačka Eva Henychová. 
Podávala se knedlíčková polévka s nud-
lemi, vývar byl samozřejmě domácí. Jako 
hlavní chod byla svíčková s knedlíkem. 

Myslím, že chutnalo všem. Biskup nám 
přišel osobně poděkovat až do kuchy-
ně,“ svěřila se šéfová obecní hospody Ji-
řina Jurásková, která nevynechala jediný 
detail slavnostního oběda. „Tabule byla 
v bílé a žluté, to jsou barvy Vatikánu. 
Vašek (Kuban) měl dokonce zlatou vá-
zanku a obsluhující holky žluté korále,“ 
dodala.

std

Nový oltář světil čerstvý biskup původem ze Strání.
Kdo je Josef Nuzík?

Papež František jmenoval 5. 
července pomocným biskupem 
olomouckým Josefa Nuzíka. Ten se 
narodil 25. července 1966 ve Strá-
ni, kde také vyrůstal v zemědělské 
rodině spolu se svými deseti sou-
rozenci – čtyřmi bratry a šesti se-
strami.

Po maturitě na Středním od-
borném učilišti ve Slováckých stro-
jírnách Uherský Brod  v roce 1984 
pracoval v těchto strojírnách až do 
května roku 1989 jako soustružník.

V tomto období také absolvo-
val dvouletou základní vojenskou 
službu. Na podzim roku 1989 začal 
svou přípravu ke kněžství studiem 
na Římskokatolické cyrilometo-
dějské bohoslovecké fakultě v Pra-
ze se sídlem v Litoměřicích a po 
roce ve studiu pokračoval na Cy-
rilometodějské teologické fakultě 

Univerzity Palackého v Olomouci.
Jáhenské svěcení přijal roku 

1994 a jáhenskou službu vykonával 
ve farnosti Nový Jičín, kde posléze 
– po přijetí kněžského svěcení 17. 
června 1995 z rukou olomouckého 
arcibiskupa Jana Graubnera – pů-
sobil také jako farní vikář. Od léta 
roku 1996 sloužil jako farní vikář 
ve farnostech Luhačovice a Po-
zlovice, v roce 1997 byl jmenován 
administrátorem farnosti Nivnice 
a souběžně spravoval také farnost 
Korytná, zde působil později i jako 
farář až do roku 2003.

V tomto roce byl jmenován fa-
rářem ve Štípě u Zlína a zároveň 
administroval farnost Hvozdná, 
přitom byl i děkanem vizovického 
děkanátu. V roce 2005 byl jmeno-
ván vicerektorem Arcibiskupského 
kněžského semináře v Olomouci, 

kde působil čtyři roky. V roce 2009 
ho arcibiskup Graubner jmenoval 
svým generálním vikářem, v tomto 
období byl také ustanoven kanov-
níkem Metropolitní kapituly u sv. 
Václava v Olomouci. 

Zdroj: Slovácký deník

Koncert byl bezchybný. 
Lhoťané umí naslouchat.

Známá písničkářka vystoupila ve svém recitálu v té-
měř zaplněném kostela svatého Jakuba Staršího.

Přehled míst, kde se již uskutečnil recitál Evy He-
nychové. To je rubrika, kterou má známá písničkářka 
na svých internetových stránkách. Mimo česká města 
a vesnice koncertovala třeba pro krajany v rumun-
ském Banátu, na Ukrajině nebo ve Španělsku.  Od 
poloviny listopadu je na jejím webu mezi stovkami 
měst a vesnic zapsaná také naše Ostrožská Lhota. Ve 

svém recitálu vystoupila ke slavnostnímu znovuotevření 
kostela v sobotu 18. listopadu. Její koncert se uskuteč-
nil právě v kostele svatého Jakuba Staršího. Po recitálu 
nejdříve pochválila chrám a také příjemnou atmosféru 
sobotního odpoledne.

„Kostel je nádherný, dokonale opravený. Co jsem vi-
děla na fotkách, tak se tady udělalo hodně práce. Myslím, 
že i koncert byl bezchybný. Bylo tady hodně lidí.  Byli to 
hlavně lidi, kteří tomu, co já zpívám a o čem zpívám, umí 
naslouchat a rozumí.“

Rodačka ze Zlína, která v současné době bydlí a žije v 
Ostrově nad Ohří, zpívá často v menších klubech a kos-
telích. Koncertuje také pro vězně a pro staré a nemocné 

biskup Josef Nuzík

Slavnostní oběd připravili a Slavnostní oběd připravili a 
obsluhovali: Zleva: Michala obsluhovali: Zleva: Michala 
Opletalová, šéfová hospody Opletalová, šéfová hospody 
- Jiřina Jurásková, Nikola - Jiřina Jurásková, Nikola 
Skopalová, Věra Pavliňáko-Skopalová, Věra Pavliňáko-
vá a Vašek Kuban.vá a Vašek Kuban.
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lidi. O koncertech ve věznicích se rozpovídala také v 
naší Lhotě.

„Je tam trošičku jiný repertoár. Mám některé písně, 
které jsou v uvozovkách světštější, ty tam třeba přidám. 
Většinou jsou to koncerty v mužských věznicích. Těch 
ženských zařízení není tolik, ale vystupuji i tam,“ popi-
suje koncerty v neobvyklém prostředí Eva Henychová.

Za pár dní budeme slavit nejkrásnější svátky v roce. 
Vánoce slaví tato charismatická zpěvačka trošičku ji-
nak jako většina lidí.     

„Je to křesťanský svátek, narodil se spasitel. To je 
jistě důvod k oslavě, ale osobně nemám moc ráda tako-
vé ty světské záležitosti, které si lidé kolem vánočních 
svátků naroubovali. Hlavně to jídlo. To přece nejsou 
svátky o tom, kdo umí upéct víc a lepšího cukroví. 
Taky nejím kapra. Nevím, jak to souvisí s Ježíšem Kris-
tem, to jsem ještě nepochopila,“ říká na závěr otevřeně 
Eva Henychová.

std

Beseda u cimbálu
Lhotské soubory se představily na Besedě u cim-

bálu. Největší úspěch měl Kameňáček
Skvělý dětský soubor Kameňáček, taneční folklórní 

soubor Dolňácko ze sousedního Hluku, domácí Slo-
vácký krúžek Háječek, Děvčice z Háječku a cimbálové 
muziky Višňa a Burčáci z Míkovic. To byli účinkující 
na tradiční Besedě u cimbálu v naší Lhotě.

Domácí cimbálovka slavila v letošním roce 10. vý-
ročí od svého založení. Na Besedě nebylo možné první 
kulaté výročí souboru nevzpomenout. Višňa tak dosta-
la ke svému desetiletí další gratulace a drobné dárky.

„Nechtěl jsem to tady slavit, ale přišlo mně divné, 
to tady ani nevzpomenout. Mimo místních gratulan-
tů nám přál ještě soubor Dolňácko z Hluku. Už pár 
roků se navštěvujeme, my jim občas hrajeme a oni nám 
dneska přišli zatančit,“ vysvětloval primáš Višně Franta 
Hájek, který se také na pódiu představil jako tanečník. 
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„Soubor Háječek byl letos v Praze, to bylo stejné vy-

stoupení, s kterým jsme se tam představili. Jmenovalo 
se to Národní dožínky, bylo to skoro stejné pásmo. Vy-
stoupili jsme s tím i tady, protože jsme to měli nacviče-
né,“ prozradil o vystoupení Franta Hájek.  

V červnu bude slavit Kameňáček kulaté výročí
Největší aplaus ovšem sklidili v sobotním večeru ti 

nejmladší. Kameňáček pod vedením Ludmily Hájkové 
roztleskal solidně zaplněný sál. 

„Trénujeme od října, ale ty písničky s děckama zpívá-
me už od jara. Potřebují je dostat do hlavy. Mají tam straš-
ně moc jiných myšlenek, jsou jako živá voda. S vystoupe-
ním jsem spokojená, je dobře, že se děcka můžou někde 
představit. Příští rok má Kameňáček třicáté výročí od své-
ho založení. Už máme pozvané dětské okolní soubory, sál 
máme zamluvený na 3. června,“ plánuje Ludmila Hájková 

kulaté oslavy dětského souboru a na závěr se smíchem 
dodává. „Zajímavé je, že Děvčice z Háječku vůbec neví, 
kdy vznikly. To je dobré, aspoň nemusíme nic slavit.“   

std

Výjezd hasičů vzbudil Lhotu. 
V areálu průmyslové zóny hořelo.

Bylo úterní ráno 17. října. Hodiny ukazovaly dvě minuty po půl sedmé, naší dědinou se ozval pronikavý zvuk 
hasičské sirény a hlas z obecního rozhlasu svolával hasiče. Ve Lhotě nebo v okolí hořelo. Hořelo v areálu průmyslové 
zóny. V letošním roce to byl vůbec první zásah našich hasičů. „Naše jednotka vyjela do pěti minut, byli jsme u požáru 
první. Na místě bylo zjištěno, že došlo k zahoření pilin v sile. Zajišťovali jsme dohašování a rozhrabávání vyvezených 
pilin,“ popisoval zásah velitel lhotských hasičů Marek Miklíček.

Kde osobně tě poplach zastihl?
Dostal jsem esemesku při cestě do práce. Byl jsem v 

Kunovicích, otočil jsem se a jel zpět do Lhoty. Kromě 
sirény a hlášení rozhlasu chodí všem členům zásahové 
jednotky sms zprávy, kde je krátké info o události.    

Za jak dlouho jste byli u požáru?
Vzhledem k tomu, že někteří hasiči byli ještě doma, 

tak výjezd byl hodně rychlý. Hasičské auto vyjíždělo 
přibližně do pěti minut. Podle zákona máme na výjezd 
deset minut. Je to hodně rychlé, když si člověk vezme, 
že v tom čase se musí hasiči sejít, obléct do zásahových 
oděvů a vyjet autem. Když jsem se vracel z Kunovic, tak 
už jsem cisternu míjel na kříbě.

Kdo vlastně určuje členy zásahu? 
O zásahu jsou prostřednictvím esemesky informo-

váni všichni členové zásahové jednotky.  K výjezdu se 
dostaví ti, kteří můžou. Výjezdová jednotka se skládá 
z lidí, kteří o tuto činnost mají zájem, nemáme žádné 
přijímací kritérium. Konkrétně z našich hasičů na zása-
hu byli: Pavel Zámečník, Miroslav Pokorný, František 
Bartoněk, Marek Dřinka, Michal Vaďura a já.

Jak byl náročný a jak dlouho trval zásah?
Zásah byl náročný spíše časově než fyzicky. Už při 

příjezdu na místo nebyl skoro vidět ani kouř, jak to 

u požárů obvykle bývá. Jednalo se o doutnání pilin 
v zásobníku, aby mohly být všechny ložiska požáru 
uhašeny, musel být celý zásobník vyprázdněn. S tím-
to nám pomohli pracovníci fi rmy s jejich technikou. 
Zásah byl hodně dlouhý, trval něco kolem pěti hodin. 
Zásobník byl téměř plný a jeho vyvážení bylo zdlou-
havé.
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Které hasičské sbory ještě na místě zasahovaly?
Kromě nás k zásahu přijeli dvě cisterny profesionál-

ních hasičů z Hradiště a jedna cisterna profesionálních 
hasičů z Veselí. My jsme však k zásahu přijeli jako prv-
ní, jak už jsem říkal, přibližně pět minut před první z 
cisteren profesionálních hasičů.

Údajně to nebyl první požár v tom areálu. Už jste 
tam v minulosti zasahovali?

Je pravda, že jsme tam nezasahovali poprvé. Sho-
dou okolností tam hořelo téměř na den přesně po třech 
letech. I požár byl velmi podobný.

Dá se určit přibližná škoda a příčina požáru?
O určení vzniklé škody, uchráněných hodnot a také 

příčiny požáru se stará vyšetřovatel hasičů. Nám nepří-
sluší tyhle věci hodnotit.

Stanislav Dufk a. Foto: Facebook

Vánoční jarmark a zpívání u stromečku 

Mikulášský jarmark s nadílkou 
a rozsvícení vánočního stromečku 
před Obecním úřadem zorganizo-
valy v naší Lhotě už tradičně člen-
ky Červeného kříže.

„Organizuje to výbor. Čtrnáct 
dnů předem pečeme perníčky, ty 
jsou tady zdarma jako pozornost. 
Zdarma je i citrónová voda, ale 
punčík si lidi už pěkně kupují. Dě-
láme alkoholický i nealkoholický, 
aby si mohla dát i děťátka, tak jako 
tatínek s maminkou,“ vysvětlovala 
dobře naladěná šéfk a Červeného 
kříže Milena Dominiková.

V sále obecního úřadu byla cel-
kem desítka prodejců se zbožím s 

převážně vánoční tématikou. Mi-
kuláš odměňoval za básničku děti 
a po čtvrté hodině se všichni přesu-
nuli před vánoční stromeček.

Děvčice z folklórního souboru 
Háječek zazpívaly koledy a krátký 
proslov měl připravený starosta i 
místostarosta naší Lhoty.

„Slyšeli jsme krásné koledy. 
Vrátily nás zpátky časem mezi lidi, 
kteří tyto koledy kdysi dávno slo-
žili. Je to jejich poselství a jejich 
víra příjemného předvánoční času. 
Sešli jsme se u vánočního stromku, 
abychom zahájili vánoční čas. Čas 
čekání na narození jezulátka,“ řekl 
mimo jiné starosta Antonín Jelének 

a dodal. „Chtěl bych poděkovat ro-
dině Kusákové, která nám darovala 
tento krásný strom u kterého právě 
stojíte. Poděkování také patří pra-
covníkům Obecního úřadu, kteří 
ho i nepřízeň počasí nazdobila tak, 
jak ho tady vidíte.“

Místostarosta Josef Lopata vy-
zvedl organizátorky celé akce. 
„Chtěl bych poděkovat členkám 
Červeného kříže, už asi po sedmé 
nebo po osmé zorganizovaly toto 
nádherné odpoledne. Děkuji všem, 
kteří se na této vydařené akci podí-
leli,“ řekl na závěr. 

std



strana 27Prosinec 2017

Obecní Zpravodaj Ostrožské Lhoty 

Za války se ve škole ukr al parašutista Bogataj. 
Byla mu odhalena bronzová deska

Česká televize, Český rozhlas, krajský hejtman Jiří 
Čunek společně s dalšími radními Zlínského kraje, 
hlavní kaplan generálního štábu Armády ČR Jaroslav 
Kníchal.

Mimořádný zájem Lhoťanů a neposlední řadě ně-
kolik novinářů. Naše Lhota na státní svátek 28. října 
zažila mimořádnou událost, které byl dokonce věno-
ván šot v hlavních zprávách České televize.   

Velitel parašutistické skupiny Carbon František 
Bogataj se v době druhé světové války skrýval před 
gestapem v naší škole. Právě na budově školy v Ost-
rožské Lhotě mu byla v sobotu 28. října jako památka 
odhalena bronzová deska, která pochází z dílny vý-
znamného akademického sochaře Otmara Olivy. 

Nejprve proběhlo 19. května odlévání desky v oli-
vově slévárně na Velehradě. Pět dnů před slavnostním 
odhalením přijel sám známý sochař bronzovou desku 
nainstalovat. Na státní svátek byla deska slavnostně 
odhalena. 

„Je třeba připomínat památku a odvahu nejen sa-
motného Františka Bogataje, ale také místních, kteří 
byli připraveni obětovat vlastní život kvůli boji s na-
cismem,“ vyzdvihl záslužné činy tehdejšího řídicího 
učitele Josefa Mikulíka, který Bogatajovi pomáhal, 
starosta Antonín Jelének. 

Syn tehdejšího učitele Josef Mikulík mladší se také 
zúčastnil slavnostního aktu.

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek se při projevu 
mimo jiné zaměřil na nápis, který je na desce.

„Přeji si, aby ta slova, která jsou na desce, jsme ni-
kdy neztratili. Jedno z těch slov je i svoboda,“ řekl hejt-
man a pochválil početné zastoupení Lhoťanů.

„Jsem strašně překvapen, kolik je tady lidí. Větši-
nou jsou u odhalení čtyři lidi. Hejtman, starosta, tvůr-
ce desky a školník. Tady je celá vesnice.“

Bronzovou pamětní desku vyhotovil vyhlášený ve-
lehradský výtvarník Otmar Oliva. „Upamatování se na 
statečnost našich předků je pro mě osobní záležitostí. 
Můj otec byl členem druhého odboje, a proto si oslo-
vení od obce k vyhotovení pamětní desky Františku 
Bogatajovi velice vážím,“ nechal se slyšet Otmar Oliva.

Zhruba stokilová, téměř dva metry vysoká a metr 
a půl široká, připomínka Františka Bogataje je vyho-
tovena celá z bronzu. Náklady na její zhotovení činily 
zhruba 300 tisíc korun.

Stanislav Dufk a



strana 28 Prosinec  2017

Obecní Zpravodaj Ostrožské Lhoty

Za deskou Františka Bogataje stojí Křápek a Lopata
Ostrožská Lhota – Profesor 

uherskohradišťského gymnázia Ja-
roslav Křápek a místostarosta Ost-
rožské Lhoty Josef Lopata. To jsou 
dva muži, kteří mají obrovský podíl 
na vytvoření bronzové desky pa-
mátky generála Františka Bogataje.

„Před dvěma lety při oslavách 
osvobození obce četl starosta pro-
jev a vzpomněl Františka Bogataje. 
Jeden ze zastupitelů se vyjádřil v 
tom smyslu, že je to celé nesmysl. 
Tehdy jsem si řekl, že musíme něco 
udělat pro připomínku Františ-
ka Bogataje. Strašně nám pomohl 

Jarek Křápek, který kolem toho 
hodně chodil, “ vzpomíná na první 
myšlenku zhotovení bronzové des-
ky místostarosta Josef Lopata.

Učitel Jaroslav Křápek se dlou-
hodobě zajímá o problematiku po-
litických vězňů, je členem petice Za 
důstojné využití věznice v Uher-
ském Hradišti.

„Po tom projevu před dvěma 
lety u pomníku světové války za 
mnou přišel starosta společně s Jo-
sefem Lopatou a Václavem Pavla-
sem. To byl takový začátek. Já jsem 
dal tehdy návrh, že by bylo krásné, 

aby desku udělal Otmar Oliva na 
Velehradě. Samozřejmě, musím 
přiznat, že nás inspiroval také po-
mník odbojové skupiny Carbon, 
který byl před třemi lety odhalen 
v Uherském Ostrohu. Je to krásná 
myšlenka, takových desek moc ne-
najdete. Bogataj bojoval i ve třetím 
odboji proti komunismu, v tom je 
ta deska cenná. Mám v hlavě různé 
projekty, jsem strašně rád, že tento 
se dotáhl do konce. Jsem dojatý a 
cítím se opravdu šťastný,“ říká Ja-
roslav Křápek.

 std

Na státní svátek uspořádala Centrum otevřená ško-
la v sále Obecního domu koncert k 17. výročí založení 
COŠ. Nazvala ho „Hudební večer k 28. říjnu“.

V sobotním večeru na státní svátek zahrála a zapí-
vala lhotská kapela BEZTAK-TU. Jmenovitě: Kristýna 
Hyráková, Kateřina Radochová, Kristýna Gabrielová, 
Jakub Hyrák, Václav Dominik a Tobiáš Mach.

Programem provázela Eva Zajícová, která si závě-
rečnou písničku dokonce zazpívala s kapelou. Profesor 
uherskohradišťského gymnázia Jaroslav Křápek připo-
mněl ve svých vstupech významné osobnosti naší mi-
nulosti.

„Minulý rok jsem tady četl Ferdinanda Peroutku. 
Dnes bych vám chtěl připomenout další osobnost 

našich dějin. Je to muž, který by včera (27.10) slavil 
sto let od svého narození - Pavel Schönfeld,“ mluvil 
o jednom z nejvýznačnějších představitelů českého 
protikomunistického exilu, který si dal pseudonym 
Tigrid.

V dalším vstupu Jaroslav Křápek mimo jiné mluvil 
o generálu Františku Bogatajovi, kterému se ve Lhotě 
na státní svátek odkrývala bronzová pamětní deska. 

Slavnostního večera se zúčastnil také starosta Lhoty 
Antonín Jelének.

„Byl jsem tady před několika lety v nějaké komisi, 
která hodnotila zpěv malých holčiček. Dnes jsou z nich 
velké slečny a stojí přede mnou. Možná si ani neuvě-
domujeme, jaké krásné písničky si kapela vybrala a jak 
jim to ladí. Hodně ty písničky vypovídají o lásce a je-
jich mládí,“ řekl na závěr k vystoupení kapely BEZTAK 
TU starosta.

 Text a foto: std

Lhotská kapela zahrála k oslavám založení republiky. 
Vybrala si krásné písničky – řekl starosta
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Deskol – lhotský spolek pro deskové hry má titul 
mistra republiky

Lhotské Deskohraní. Tak se 
jmenovala akce, na kterou zvala ne-
nápadná pozvánka na plakátovací 
ploše v naší Lhotě. Deskohraní se 
odehrávalo první listopadovou so-
botu v přísálí Obecního domu.

„Budete si moci vybrat z více než 
stovky typů různých her, od zábav-
ných až po strategické,“ zval plaká-
tek do přísálí.

A jak to vypadalo na místě sa-
mém? U tří stolů hrálo asi patnáct 
účastníků, u kterých se různě pře-
misťovala a radila dvojice mladíků, 
kteří celou akci organizovali.

Byli to Jan Radoch a Miroslav Páč.
„Fungujeme asi tři roky, začali 

jsme hrát na základní škole. V roce 
2014 jsme se rozhodli, že založíme 
spolek Deskol. Mirek (Páč) je před-
seda a já místopředseda. Ze začátku 
chodilo hrát kolem deseti patnácti 
lidí, ale ten zájem začal pomaličku 
opadat. Děckám se to začalo pře-
krývat s jinými aktivitami. Každý 
rok se snažíme uspořádat jeden 
nebo dva turnaje. Obyčejně jeden 
na jaře a jeden na podzim, ale le-
tos máme první,“ vysvětloval Jan 
Radoch a popisoval hry, které jsou 
případným zájemcům k dispozici.

„Když to vezmu všeobecně, tak 
jsou to zábavné hry, párty hry, že se 

u nich člověk i zasměje. Hry ve stylu 
aktivit, ve kterých se kreslí a popisu-
je pantomima, strategické hry a tře-
ba kooperativní, tam spolupracuje v 
týmu víc lidí.“ 

Za svoji krátkou existenci se čle-
nové klubu můžou pochlubit i ně-
kolika skvělými úspěchy. 

„Kvalifi kovali jsme se na mist-
rovství republiky v Pandemicu, což 
je kooperativní hra. Když to řeknu 
ve zkratce, tak každý má různou po-
stavu a snažíme se vyhubit nemoci 
po světě. 

Podařilo se nám mistrovství 
republiky vyhrát, bylo tam deset 
týmů. Mezi největší úspěchy možná 
patří i výhra Mirka (Páče) v Bengu 

(karetní hra) na velkém turnaji,“ vy-
jmenovával úspěchy Jan Radoch.

Skupina okolo obou mladíků se 
schází každé úterý v přísálí Obecní-
ho domu. Každý rok jezdí na velký 
několikadenní turnaj do Prahy. V 
plánu mají internetové stránky a 
hlavně přilákat ještě větší počet zá-
jemců, a to nejenom dětí.

„Můžou přijít úplně všechny 
věkové kategorie. Znám lidi, kteří 
mají 70 let a hrají běžně. Případ-
ní zájemci nás najdou každé úterý 
od 17 hodin v přísálí Obecního 
domu,“ zve na závěr případné zá-
jemce předseda a zakladatel spolku 
Miroslav Páč. 

  Stanislav Dufk a

Šohaj Cup vyhrálo Dolní Němčí
Už 6. ročník fotbalového turna-

je s názvem Šohaj Cup uspořádali 
bývalí hráči Ostrožské Lhoty. Hrá-
lo se poslední sobotu v září, turna-
je se zúčastnili domácí borci, Old 
boys Moravský Beroun, TJ Dolní 
Němčí a staří páni z Pitína.

Slavnostní zahájení provedl v 
luxusním počasí jako už tradičně 
starosta Ostrožské Lhoty Antonín 
Jelének.

„Je příjemné tady vidět tolik 
chlapů, je dobře, že nesedíte doma 
nebo v hospodě. Počasí jsem za-

řídil. Přeji vám, abyste si zahráli a 
měli radost z pohybu a eventuálně 
i z vítězství. Ale už jste ve věku, že 
většina z vás plakat nebude, když 
se nevyhraje,“ přivítal v sobotním 
odpoledni všechny týmy starosta 
Lhoty. 

Mančaft y hrály každý s každým 
na 2 x 20 minut. V konečném účto-
vání nezůstalo bez prohry ani jed-
no mužstvo. O vítězi celého klání, 
tak rozhodl vzájemný duel mezi 
Dolním Němčím a Moravským 
Berounem. Dolněmčané v tomto 

předčasném fi nále vyhráli 1:0. Fot-
balisté z Dolního Němčí se stali ví-
tězem Šohaj Cupu jako jediný celek 
podruhé v šestileté historii turnaje.

Vůbec se nedařilo domácím 
borcům, za tři zápasy nedali ani gól 
a při nelichotivém skóre 0:5 skon-
čili na posledním místě. Dvakrát 
prohráli nejtěsněji o jednu branku, 
prohra s Dolním Němčím 0:3 už 
byla výraznější.

Individuální ocenění si z do-
mácích hráčů odnesl Petr Efa Ha-
náček. Byl vyhlášen nejlepším gól-
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manem turnaje ovšem v barvách 
Pitína.

I přes umístění svého týmu byl 
manažer domácích František Šter-
genich s průběhem vydařeného 
odpoledne spokojený. 

„Samozřejmě, že v tomto pres-
tižním turnaji šlo i o výsledky, ale 
nejcennější bylo asi to, že se opět 
po čase sešli kamarádi a přátelé v 
Ostrožské Lhotě. Vítězům i oce-
něným jednotlivcům gratulujeme 
a doufáme, že v roce 2018 se opět 
všichni společně sejdeme na 7. roč-
níku Šuhaj Cupu. Poděkování za 
letošní ročník patří všem, kteří se 
zúčastnili páteční brigády v areálu, 
všem pořadatelům, vedení obce, 
sponzorům, všem hráčům a jejich 
fanouškům a hlavně Bohušovi za 
vynikající guláš a Dušanovi s Vaš-
kem, za zdokumentování akce,“ 
vyjádřil se pro web starých pánů 
František Štergenich.

Konečné pořadí 6. ročníku Šu-
haj Cup
1. TJ Dolní Němčí                           
5:2   6 bodů
2. Old boys Moravský Beroun  
4:1   6 bodů
3. TJ Pitín                                        
3:4   6 bodů
4. SK Ostrožská Lhota                   
0:5   0 bodů  

Stanislav Dufk a

Ve Lhotě se hraje znovu stolní tenis. 
Trénujeme každé pondělí, hlásí Radek Malušek
Vypadá to, že Sportovní klu-

by v naší Lhotě budou mít další 
přírůstek. Po téměř dvaceti letech 
se  znovuobnovuje kroužek nebo 
klub stolního tenisu. Všechno má 
na svědomí Radek Malušek, bývalý 
hráč Lhoty. 

„Na podzim jsme teprve zača-
li, trénujeme každé pondělí, chodí 
tak čtrnáct děcek. Zatím máme 
halu jednou týdně. Nechtěl jsem 
to ze začátku moc hrotit, protože 
jsem nevěděl, jaký budou mít děti 
zájem. Do budoucna ještě uvidí-

me,“ vysvětluje vedoucí kroužku 
Radek Malušek, kterému pomáhá 
Jan Šimčík a Michal Chmelař.

„Je to dvacet let, co se ve Lhotě 
hrála soutěž, hráli jsme tři sezony. 
Pavel Malušek, Libor Vavřiník, Va-
šek Kuban, Tomáš Dominik a Mi-
chal Chmelař,“ vyjmenovává bý-
valé lhotské reprezentanty Radek 
Malušek.

A po téměř dvaceti letech se 
hrálo v naší hale znovu soutěž-
ně. První prosincovou sobotu se 
uskutečnil Vánoční turnaj. Hrálo 

se ve třech žákovských kategoriích. 
Holky se sešly tři, první skončila 
Nicol Chmelařová, druhá Alena 
Šimčíková a bronz brala Andrea 
Horáková. V mladších žácích vy-
hrál Krištof Gabriel, druhý byl Petr 
Bachan a třetí místo obsadil Mar-
tin Bachan.

V nejstarší žákovské kategorii 
vyhrál Viktor Křivák, druhý byl 
Radek Malušek a na třetím místě 
skončil Jakub Tesařík. Ceny nejlep-
ším předával místostarosta Lhoty 
Josef Lopata.
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Novinky z tenisového klubu

„Vánoční turnaj ve Lhotě ještě 
nikdy nebyl, tak řekněme, že to byl 
takový první ročník. Chtěli bychom 
poděkovat Obecnímu úřadu, který 

nám přispěl na ceny. Kdo má zájem, 
ať klidně přijde mezi nás. Rádi uvítá-
me všechny věkové kategorii. Trénu-
jeme v hale každé pondělí od 16.30 

hodin. Máme tři stoly a další dva 
jsou přislíbené,“ zve případné zájem-
ce o stolní tenis Radek Malušek. 

Stanislav Dufk a

Svatomartinské sportování lhotské tenisové mládeže.
11. listopadu jsme si perfektně zatrénovali a zasportovali v hale Tenisové akademie Slovácko Na Rybníčku ve 

Starém Městě. Nabídku využilo 11 ze 14 našich mládežníků ve věku 5 – 17 let. Tenistky a tenisté nejdříve absolvovali 
tréninky pod vedením svých trenérů Michala Tymla a Pavla Turčina. K dispozici měli tři kurty a tak sportování bylo 
opravdu intenzívní. Nejmenší děvčata Emma a Alexa Gálová, Katka Pokorná, Jitka Těthalová a Barča Chudíková si 
vyzkoušela po tréninku hru přes baby síť. Ivča Turčinová s Luckou Pavlasovou si zahrály sparing a vyzkoušely si hru s 
klukama. Pánové po tréninku zkoušeli různé formace čtyřhry a hodně zajímavý byl zápas mezi dvojicí Viktor Malina, 
Honza Chudík proti dvojici Ondra Turčin a Ruda Stindl. Hru v singlu i v deblu vyzkoušel i Kryštof Čech. Na závěr si 
nejmenší zkusili i in-line bruslení a jejich maminky badminton. Celkově se akce velmi vydařila a jsem velmi rád, že 
všichni zúčastnění vydrželi čtyři hodiny sportovat a ještě víc mě těší, že je to bavilo.
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Dorostenci Lhoty 
na celostátním žebříčku
V listopadu byly zveřejněny 

ofi ciální žebříčky Českého teni-
sového svazu. Tenisový klub Os-
trožská Lhota v nich měl dvojí 
zastoupení v kategorii dorosten-
ců. Zasloužili se o to vynikající 
Viktor Malina (r.2000), který se 
díky skvělým výkonům na postu 
prvního hráče týmu ve 3. krajské 
soutěži smíšených družstev obje-
vil na 868. místě a hostující On-
dra Turčin (r.2004), který díky 9 
vyhraným zápasům v téže  soutěži 
fi guruje na 1061. místě.

Ondra si pak ještě vylepšil žeb-
říčkové postavení ve své kategorii 
starších žáků a umístil se na 155. 
místě v ČR. Zároveň se objevil v 
nominaci tří hráčů na nejlepšího 
deblistu regionu Slovácko a díky 4. 
místu v Jihomoravské tenisové lize 

byl jeho tým Tenis Slovácko vyhlá-
šen nejlepším družstvem Zlínské-
ho regionu. 

Pavel Turčin, organizátor akce.
Autor je předseda TK 

v Ostrožské Lhotě

 Jenčo: Hokejově patříme k lepším týmům amatérské ligy
Hokejisté Ostrožské Lhoty hrají soutěžní zápasy už 
třetí sezonu. Mužstvo trénuje bývalý hráč ligové Skalice 
a mládežnický reprezentant Slovenska. O mančaft u 
tvrdí:  

Juraj Jenčo: Hokejově patříme k těm lepším týmům 
amatérské ligy 
Už třetím rokem se hraje ve Lhotě hokej, nutno dodat, 
že soutěžní hokej. Soutěž se jmenuje Amatérská 
hokejová liga (AHL) a hrají ji mužstva z  okresu 
Uherské Hradiště a Hodonín. Lhoťané mají v kádru 
úctyhodných čtyřiadvacet hráčů. Od samého začátku 
je trénuje bývalý exligový hráč slovenské Skalice 
Juraj Jenčo, který byl také u zrodu hokejového týmu. 
V  letošní sezoně se naši hokejisté pohybují zhruba 
v polovině tabulky, která má čtrnáct týmů. „Náš cíl je 
dostat se v letošním ročníku do první osmičky, v play 
off  se uvidí,“ plánuje kouč Juraj Jenčo.

Amatérskou ligu hraje Lhota třetím rokem. 
Připomeňme první dva ročníky.
První rok byl úspěšný, dostali jsme se v  play off  až 
do semifi nále. V  souboji o třetí místo jsme prohráli 
s Mistřicemi, nakonec jsme celkově skončili na čtvrtém 
místě. V loňském roce už to tak veselé nebylo, chlapci 
si mysleli, že to půjde samo. Nakonec jsme skončili na 
dvanáctém místě. V  letošní sezoně zatím patříme do 
lepšího středu, každopádně se chceme dostat do play off .

Jaký je vůbec systém soutěže?
AHL se hraje jednokolově, čtrnáct týmů hraje každý 
s  každým. Prvních osm potom hraje play off  až do 
fi nále. Zbývající hrají play out, ze soutěže se nikde 
nesestupuje, hraje se jenom o umístění.

Prošel jsi slovenskou extraligou i první ligou, 
momentálně hraješ za tým UH Rangers, to je tým, 
který hraje OHL (liga bývalých hokejistů), můžeš 
hodnotit. Jaká je podle tebe AHL soutěž?
Na to, že to je jakoby amatérská soutěž, tak se o to kluci 
starají. Má to svoji kvalitu. Jsou problémy s rozhodčími, 
ti to nezvládají, ale na druhou stranu, jsou to také 
amatéři. Mužstva jsou víceméně vyrovnaná. Je tam 
nějaká špička, řekl bych, že asi čtyři kluby, je tam střed 
a jsou tam také mužstva, která jsou pravidelně na konci 
tabulky. My patříme do toho lepšího středu.

Kde se vzal nápad přihlásit Lhotu do soutěže? Kdo 
stojí za zrodem hokejového týmu?
To bylo asi před pěti lety na Činelových (Mirek 
Dominik) padesátinách. Tam jsme si řekli, že založíme 
hokejový tým. Byl u toho Ríša Dominik, Kmín (Jirka 
Dominik), Božin Pavlas, Kemoš (Ondřej Šuránek), 
nerad bych na někoho zapomněl. Myslím, že tam byla 
většina kluků, kteří dneska za Lhotu hrají. Domluvilo 
se to nějak v zimě a hned následující sezonu jsme začali 
hrát.
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Nastupují za mančaft  i přespolní hráči, nebo tvoří 
tým jenom Lhoťané? 
Postupem času jsme potřebovali rozšířit kádr. Původně 
jsem hrál i já a můj bratranec, ale pak to vedení soutěže 
zatrhlo. Můžou nastupovat jenom hráči, kteří nikdy 
nehráli soutěžní zápasy. Aktuálně za nás hrají dva 
kluci z  Hradiště dva z Kroměříže a dva z  Dolního 
Němčí. Celkem je v kádru dvacet hráčů a tři gólmani. 
Máme v mančaft u všechny věkové kategorie, jsou tam 
osmnáctiletí kluci, ale také padesátiletí chlapi.

Trénujete nebo hrajete jenom zápasy?
Trénujeme, někdy začínáme už o  prázdninách, ale 
není to pravidlem. Záleží na tom, jak se sežene 
v Hradišti led. Na sezonu začínáme pravidelně trénovat 
v průběhu září. Jeden týden trénujeme v úterý a druhý 
týden ve čtvrtek. Obyčejně se snažíme dohodnout ještě 
s  nějakým mančaft em, abychom si v  rámci tréninku 
zahráli zápas. 

Kolik chodí na tréninky lidí?
Jak kdy. Někdo je v práci, někomu se nechce, ale řekl 
bych, že se to od loňska hodně zlepšilo

Jak fi nančně náročná je sezona? Platí si hráči všechno 
sami?
Je docela dost fi nančně náročná. Před dvěma roky jsme 
sice vstoupili do SK (Sportovní Kluby) a nějaké peníze 
dostáváme i od obce, stejně jako všechny ostatní kluby. 
To nám dost pomohlo. Jinak stojí hodina ledu 2 200 
korun, na ledě jsme čtyřikrát za měsíc, takže si to může 
každý spočítat. Pak je tam zápas, hokejky, výstroj, 
v  letošní sezoně jsme si pořídili nové dresy, takže 
je to fi nančně náročný koníček. Snažíme se peníze 
vydělat i sami. V letošním roce jsme byli například na 
parkovišti pod Antonínkem, ale drtivou většinu si platí 
kluci všechno sami.

Letos v lednu jste pořádali za velkého ohlasu a zájmu 
Lhoťanů Winter Classic ( otevřený zápas na placi). 
Chystáte něco podobného zopakovat?
Jasně, budeme to dělat znovu, všechno závisí od 
počasí. Ideální termín je leden. Chtěli bychom to zase 
posunout o level výš. Momentálně diskutujme nad 
tím, které mužstvo si pozveme.

Nemáš obavy, že do budoucna hokejový elán dědinu 
opustí?
Ani ne. Vnímám to spíš tak, že zatím jsou všichni 
v  zápasech přemotivovaní, hrají soutěž třetím rokem 
a hned by chtěli být na špici tabulky. To je sice pěkné, 
ale přístup většiny hráčů by se musel změnit. Hlavně, 
co se týká tréninků.  Oni to vidí sami, když hrajeme 
s kvalitnějším mančaft em, tak ta kvalita u nás schází. 
Na druhou stranu to hrajeme pro radost ze hry.

Jak tedy vidíš budoucnost hokeje ve Lhotě? Bude 
podle tebe dostatek hráčů pro tento  fi nančně 
náročný sport i dalších letech?
O budoucnost nemám obavu, hráčů bude dost, hokej 
je sport, který je na vzestupu. Momentálně už mají 
hokejové mužstvo skoro na každé vesnici, to dříve 
nebylo. Na příští sezonu už se nám hlásí další staronová 
posila. Vrátí se k nám z Ostrohu Jirka Haláč, který za 
nás odehrál první sezonu.  Jenom by to chtělo trošku 
větší podporu od fanoušků. Vždyť my reprezentujeme 
svoji dědinu, reprezentujeme naší Lhotu.

Pokud by se objevili další zájemci, kteří by chtěli 
hrávat, kde se mají hlásit? Je to vůbec možné?
Když by někdo měl zájem hrát hokej a připojit se 
k  mančaft u, tak to určitě možné je. Ale v  aktuální 
sezoně už jsou soupisky uzavřené. Může s námi chodit 
na tréninky, tam se ukáže, jestli ho to bude bavit a jestli 
na to bude po herní stránce mít.

Juraj Jenčo 30. 11. 1975
Rodák ze slovenské Skalice, kde také začínal v  šesti 
letech s hokejem.  V klubu prošel všechny mládežnické 
kategorie. Reprezentoval výběr Slovenska mladšího 
dorostu. V roce 1991 prošel draft em NHL klubem 
Hatford Whalers.   Za HC Skalicu odehrál v nejvyšší 
slovenské soutěži Tip sport extralize dvě a půl 
sezony. Kvůli těžkému zranění kotníku a kolena 
levé nohy v roce 2000  musel ukončit   profesionální 
kariéru. Manželka Radka pochází z  Ostrožské Lhoty. 
V současné době žije s rodinou v Uherském Hradišti. 
Dcera Natálka (16) hraje volejbal za Hradiště. Syn 
Adrian (10) hraje fotbal za Kunovice. „Byl to můj sen, 
aby z mého syna byl hokejista, ale ze staršího synátora 
bude fotbalista. Prostě se mu víc líbí fotbal, ale jsem 
rád že sportuje. Před nedávnem (v říjnu) se nám 
narodil další syn Tobias, jemu už asi žádný jiný sport 
než hokej prezentovat nebudu,“ maluje mu s úsměvem 
budoucnost trenér lhotských hokejistů Juraj Jenčo.
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HC OSTROŽSKÁ LHOTA – TADY JE MANČAFT OČIMA TRENÉRA
Snažil jsem se každého hráče popsat očima trenéra, ne 

jako kamarád! Je ovšem nutno podotknout, že mimo pár 
výjimek začali všichni hrát hokej před třemi roky. Od té 
doby se zlepšili všichni. Snažím se jim předat zkušenosti, 
které jsem v mé kariéře nasbíral. Je jenom na každém z 
mančaft u, co si z toho vezme. 

Ondřej Šuránek (32) – útočník a kapitán mužstva. 
Musí zlepšit bruslení, je to rozený kapitán, urputný hoke-
jista, potřebný pro mužstvo.

Vojtěch Šuránek (23) – útočník, stejně jako jeho bratr 
musí zlepšit bruslení. Jeho velká přednost je bojovnost a 
houževnatost, nevypustí žádný souboj.

Richard Dominik (37) – útočník, hodně důležitý hráč 
pro mužstvo. Rozený forvard, hráč s největším progresem 
ze všech. Od chvíle kdy jsme vytvořili mužstvo roste ve 
všem. V bruslení i ve všech hokejových dovednostech.

Tomáš Navrátil (30) – obránce. Jeho problém je do-
cházka. Musí zlepšit techniku práce s hokejkou, jinak 
vcelku slušný obránce. Tomáš je z Břestku.

Michal Moštěk (40) – obránce, je nutno zlepšit brus-
lení i dozadu. Pro soupeře velice nepříjemný obránce 
svou tvrdostí, nevypouští souboje. Je z Vlčnova.

Jaroslav Zelený (27) – obránce. Hráč s dobrou střelou 
od modré. Musí zlepšit bruslení do zadu, dobrý obránce.

Božin Pavlas (47) - útočník, je potřeba zlepšit brusle-
ní, techniku práce s hokejkou a pohyb po hřišti. Je to sna-
živý a vytrvalý hráč, v této sezoně je vidět velké zlepšení.

Zbyněk Šicha (29) – všestranný hráč, dokáže zahrát v 
útoku i v obraně, má šikovné ruce. Potřeboval by zlepšit 
bruslení.

Jiří Dominik (36) – šikovný útočník, potřebný pro 
mužstvo, dokáže střílet góly. Škoda, že kvůli práci neode-
hraje víc zápasů.

René Hamrla  (46)- útočník, je potřeba zlepšit brusle-
ní a techniku práce s hokejkou. Jinak je to velice bojovný 
hokejista. Je z Kroměříže.

Dalibor Gabriel (47) – obránce, musí zlepšit bruslení 
dozadu, velice spolehlivý obránce, nevypustí žádný sou-
boj. Je nutné vypilovat techniku práce s hokejkou.

Michal Bachan (39) –  útočník, je potřeba zlepšit pohyb 
po hřišti a techniku s hokejkou. Hráč, který umí dát gól.

Josef Štergenich (31) –  obránce, nutno zlepšit brusle-
ní, hlavně dozadu. Jinak houževnatý obránce.

Josef Havlík  (41) -  obránce, spolehlivý a obětavý hráč, 
nevypouští souboje. Musí se zlepšit v bruslení dozadu.

 
Roman Gábr  (40) – obránce) nepostradatelný a roze-

ný obránce pro mužstvo. Hrával hokej v mládežnických 
kategoriích. Posila z Uherského Hradiště.

Luďa Jančář  (29) – útočník, hodně bojovný a týmový 
hráč. Je nutno zlepšit bruslení a techniku práce s hokej-
kou. Je z Dolního Němčí.

Libor Hamrla (51) -  útočník, má šikovné ruce a dob-
rou a tvrdou střelu, umí dávat góly. Musí zlepšit bruslení. 
Dojíždí z Kroměříže.

Filip Slavík (27) –   útočník, chtělo by to zlepšit pohyb 
po hřišti, má šikovné ruce. Občas je to lajdák a nechce se 
mu, jinak šikovný útočník. Je z Veselí nad Moravou.

Roman Keno (31) –   útočník, musí zlepšit pohyb po 
hřišti. Jinak je to snaživý a bojovný hráč. Je velký hecíř, 
což je pro tým výhoda. Posila z Uherského Hradiště.

Adam Hamrla (19) –   útočník, s hokejem začal te-
prve na konci loňské sezony. Musí se zlepšit komplexně. 
Obrovskou výhodu ale má, že je neuvěřitelně bojovný a 
nevypustí žádný souboj. Sám jsem zvědavý, jak se bude 
zlepšovat. Je z Kroměříže.

Lukáš Kadlček (31) -  útočník, rozený střelec. Má 
rychlost, tvrdou střelu a s počtem gólů je pro mužstvo ne-
postradatelný. Je z Dolního Němčí.

Josef Fojtík (32) – brankář, spolehlivý a řekl bych, 
že přímo rozený gólman. Občas mu tam něco laciného 
spadne, ale to asi všem. Můžeme říct, že je naše opora, 
spoléháme na něho.

Daniel Štergenich (22) –   brankář, na to, jak má málo 
odchytáno, tak klobouk dolů. Nebojí se, má brankářský 
talent. Kdyby chytával víc, byl by spolehlivý gólman.

Miroslav Dominik (55) – brankář, tak tady sme-
kám. Na jeho roky opravdu klobouk dolu. Já v jeho le-
tech bych do brány nevlezl ani omylem. Navíc Činel 
umí chytat. Má malinko rozevlátý styl, ale to k jeho 
rokům a tím, že je amatér patří.
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Tabulka AHL k 10.12. 2017
1. HC Moravský Písek 49:12 23
2. HC Včelary 47:18 21
3. HC Piráti Lagunators 44:14 19
4. HC Plameny Vnorovy 38:23 15
5. HC Ostrožská Lhota  39:26 15
6. HC Scorpions 37:20 13
7. HC Kohúti Bánov 39:29 12
8. HC Suchá Loz 27:31 12
9. HC Mařatice 2017 26:27 11
10. HC Sharks  Mistřice 25:30 9
11. HC Korytná 22:33 9
12. HC Devils 19:31 9
13. HC Dynamo Slovácko 15:71 0
14. HC Bizon 14:76 0
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