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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

uvádím přehled akcí, na kterých se v současné době 
v obci pracuje:

Pečovatelský dům
Ke konci února bylo na stavbě prostavěno 

5 630 000 Kč, zbývá prostavět 2 018 000 Kč.
Firma Stamos Uh. Hradiště postupuje podle po-

depsané smlouvy. Ve spodní části u silnice do uli-
ce Zahrady bude na místě odstraněných přístřešků 
vybudováno parkoviště. Budou provedeny venkov-
ní terénní úpravy kolem celého objektu. Poskytnutá 
dotace z MMR byla ve výši 4,8 mil. Kč. Podíl obce 
ve výši 4,1 mil. Kč je čerpán z poskytnutého úvěru. 
Zatím je 7 zájemců o byty. Další zájemci se mohou 
přihlásit na OÚ. 

Opravy soch a kříže na katastru obce
Uspěli jsme s žá-

dostí o dotaci na 
úpravu dvou soch 
při silnici na sv. 
Antonínek – Panny 
Marie a sv. Antonína 
na konci Hradištěk. 
Dotace bude po-
skytnuta i na opravu 
kříže na konci ulice 
Kříb před průmys-
lovou zónou. Socha 
P. Marie a kříž jsou 
již demontovány a 
pracuje se na jejich 
opravě. Náklady na opravy jsou ve výši 394 000 Kč 
a dotace ve výši 275 000 Kč. Dotaci poskytlo Minis-
terstvo zemědělství ČR z Programu 12966 – Údržba 
a obnova kulturních a venkovských prvků.

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

pro stavební povolení. Smlouva na tyto práce je uzavřena 
s Ing. J. Hubíkem, jedním ze stavebníků v této lokalitě. Do-
dání PD má vliv na termíny provedení inženýrských sítí 
a komunikace. Jiný projektant pracuje na PD pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení pro rodinné domy na obec-
ních pozemcích par.č. 6900 a par.č. 6876/1 (lokalita Luby 
2). Zde bude stavební povolení v říjnu 2018. Oba pozemky 
společně budou rozděleny na 5 stavebních míst, která bude 
obec prodávat. Obec má v rozpočtu fi nanční prostředky na 
postupné fi nancování potřebných inž. sítí a komunikace 
v r. 2018.

Lokalita Kříbské zahrady
V současné době není vyřešeno majetkoprávní vypořá-

dání pozemků, které jsou pod přístupovou komunikací a 
dále těch, které jsou potřebné pro umístění inž. sítí. Řešení 
tohoto problému je v kompetenci zastupitelstva obce. Na 
zasedání zastupitelstva se bude řešit i uzavření plánovacích 
smluv mezi budoucími stavebníky a obcí. Obec má tři žá-
dosti na zhotovení inž. sítí pro zájemce, kteří zde chtějí v r. 
2018 stavět.

Chodníky a parkoviště v obci
Začaly práce na novém chodníku v ulici Lánová před 

Jednotou. V tomto prostoru byli občané nuceni chodit po 
komunikaci. Práce bude ukončena do konce dubna. Násle-
dovat bude výstavba chodníku kolem kostela a nové par-
koviště mezi hřbitovem a kostelem. Nové bude i parkoviště 
v ulici Hájek (pod vyústěním ulice Školní) na hranici par-
ku. Obě akce mají termín ukončení 30. 6. 2018.

Víceúčelový objekt čp. 530 na hřišti
Objekt byl dokončen koncem února 2018. Venkovní 

úpravy kolem objektu, které nebyly součástí smlouvy se 
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zhotovitelem, provedou pracovníci obce v jarních mě-
sících.

Výstavba bytů pro sociální bydlení
Zastupitelstvo neschválilo výstavbu sociálních bytů 

nad technickým pavilonem mateřské školy (podle 

platného územního plánu není možné jiné místo pro 
výstavbu). Dotace na byty je poskytována ve výši 90% 
nákladů. Nebude kde umístit další žadatele o obecní 
byty. V případě demolice starých obecních bytů čp. 252 
nebude náhradní ubytování pro současné nájemníky.

Antonín Jelének, starosta obce

Archeologické svědectví o Pontiu Pilátovi
V  roce 1961 našli italští ar-

cheologové v  bývalé Cesare-
ji (latinsky Caesarea) na území 
dnešního státu Izrael kámen s 
částečně dochovaným latinským 
nápisem. Tento nápis je v  jistém 
směru výjimečný. Objevuje se 
v  něm totiž jméno Pontia Piláta, 
dobře známého z novozákonních 
pašijových příběhů. Než přistou-
pím k  nálezovým okolnostem a 
rozboru samotného nápisu, bude 
užitečné zmínit se jak o Pilátovi, 
tak o Cesareji.

Příjmení Pilatus (Pilát) pů-
vodně označovalo někoho, kdo 
je ozbrojený oštěpem (latinsky 
pilum), nebo někoho, kdo nosí 
pilleus – plstěnou čepici coby od-
znak propuštěného otroka. Rodo-
vé jméno Pontius nelze překládat 
jako Pontský (tedy pocházející 
z  oblasti u Černého moře). Ve 
skutečnosti jde o označení sta-
rého samnitského rodu Pontiů 
(Samnité byli bojovní horalové na 
území Apeninského poloostrova 
– dnešní Itálie).

Pilát působil jako (v pořadí již 
pátý) římský správce v  provincii 
Judea (latinsky Iudaea) od roku 
26 do roku 36 po Kr. za vlády cí-
saře Tiberia. Jeho římský úřední 
titul zněl „prokurátor“. Jako císa-
řův zástupce měl Pilát v  Judsku 
a Samařsku nejvyšší správní a 
soudní moc. Jeho přímým nadří-
zeným byl římský legát (místodr-
žitel) v Sýrii. Pilátova rezidence se 
nacházela v  Cesareji Přímořské, 
asi sto kilometrů severozápadně 
od Jeruzaléma.

 Násilnými způsoby vyvo-
lával Pilát u židovského obyva-

telstva časté nepokoje. Krátce po 
nástupu do úřadu dal na chrá-
movém prostranství v  Jeruzalé-
mě vztyčit císařskou vojenskou 
korouhev. Na protesty Židů, kteří 
spatřovali v  císařově medailonu 
modloslužbu, ji nakonec odstra-
nil. Vzápětí však dal v  jeruza-
lémském Herodově paláci vyvě-
sit zlaté štíty, na nichž sice nebyl 
císařův obraz, zato tam však bylo 
jeho jméno. Teprve až když si 
vlivní Židé stěžovali u samotného 
císaře Tiberia v Římě, poručil ští-
ty odstranit.

Dále nechal např. razit mědě-
né mince, na nichž byla vyobra-
zena zahnutá hůl a miska na úlit-

bu. Nutil tak Židy, aby brali do 
rukou peníze se znaky císařského 
kněžského úřadu (římský císař 
byl současně nejvyšším knězem). 
Na stavbu jeruzalémského vodo-
vodu použil peněz z chrámového 
pokladu. To vyvolalo protestní 
akci, která se neobešla bez obětí 
na lidských životech.

Přikázal rovněž svým legio-
nářům, aby v  Jeruzalémě pobili 
skupinu galilejských poutníků. 
Posledním prokurátorovým či-
nem bylo krveprolití rozpoutané 
mezi Samařany na hoře Garizim. 
Na pokyn Vitellia, římského le-
gáta v  Sýrii, byl Pilát předvolán 
do Říma k  zodpovědnosti. Zde 

Nápis na kameni se jménem Pontia Piláta. Nápis na kameni se jménem Pontia Piláta. 
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jej nový císař Caligula sesadil. O 
jeho dalším osudu není známo 
nic bezpečného (údajně byl do-
nucen spáchat sebevraždu).

 Zaměřme nyní svou po-
zornost na Cesareu, sídelní měs-
to římských prokurátorů ležící 
na pobřeží Středozemního moře 
(obr. 1). Zdejší přístav, založený 
již ve 2. tisíciletí př. Kr. Féniča-
ny, se původně jmenoval Straton 
Pyrgos (Stratónova věž). V  roce 
63 př. Kr. se jeho obyvatelé dosta-
li pod římskou nadvládu. Později 
daroval císař Augustus (Tiberiův 
předchůdce) toto přístavní město 
židovskému králi Herodovi Ve-
likému. Ten tu s  nesmírnou cti-
žádostí vybudoval přibližně v  le-
tech 20 – 10 př. Kr. nové město, 
které na císařovu počest nazval 
Caesarea (řecky Kaisarea). Pro-
tože už existovalo několik míst 
se jménem Caesarea, dostala tato 
Caesarea přízvisko Maritima – tj. 
Přímořská.

Od roku 6 po Kr., kdy byl sesa-
zen Herodův syn Archelaus, zde 
sídlil římský prokurátor. Cesarea 
byla střediskem římské vojenské 
síly v  Palestině. Odtud vyjížděl 
prokurátor se svými oddíly do 
Jeruzaléma, když tam Židé slavili 
velké svátky, aby mohl sám do-
hlédnout na klid a pořádek.

Město, které obepínaly ka-
menné hradby s mohutnými vě-
žemi, zaujímalo plochu asi 3 km2 
(obr. 2). V  polovině 1. století po 
Kr. v  něm žilo přibližně 50 000 
obyvatel. V  jižní části stálo diva-
dlo se 4 000 sedadly. Na východě 
se tyčil 320 m dlouhý a 80 m širo-
ký stadión s koňskou dostihovou 
dráhou, který pojal až 20 000 di-
váků. V severní části se nacházel 
velký amfiteátr, který svou délkou 
(95 m) a šířkou (62 m) překonal 
i římské Koloseum (86 × 54 m).

Obyvatele města zásobovaly 
pitnou vodou z předhoří Karme-
lu (tj. ze vzdálenosti 5 – 7 km) 
dva vodovody, z  nichž jeden byl 
vzhledem k  obtížnému terénu 
dlouhý přes 12 km. Podle židov-

ského historika Josepha Flavia 
(37 – 100 po Kr.) stál „proti vjez-
du do přístavu na návrší chrám 
Caesarův (tj. Augustův) vynikají-
cí krásou i velikostí“. Byla v něm 
„obrovská socha Caesarova, kte-
rá v  ničem nezůstává za Diem 
Olympským“ (asi 13 m vysoká 
Feidiova socha boha Dia v Olym-
pii představovala jeden ze sedmi 
starověkých divů světa).

Připomeňme si významné no-
vozákonní události, které se v Ce-
sareji staly. Jáhen Filip poskytl ve 
svém domě pohostinství Pavlovi 
z Tarsu a jeho společníkům, kteří 
se na cestě do Jeruzaléma zastavili 
v Cesareji. Žil zde setník Korneli-
us, kterého pokřtil apoštol Petr. 
V Cesareji zemřel roku 44 po Kr. 
Herodes Agrippa I. (vnuk Heroda 
Velikého), který nechal  popravit 
apoštola Jakuba Staršího.

Cesarea hrála důležitou roli 
v  životě již zmíněného Pavla (tj. 
v  padesátých letech 1. století po 
Kr.). Když se v  Jeruzalémě sku-
pina Židů zapřisáhla, že Pavla 
zabije, nechal ho římský velitel 
pevnosti přepravit do Cesareje. 
Tam proběhlo soudní jednání 
mezi Pavlovými žalobci a proku-
rátorem Felixem. V Cesareji mu-
sel Pavel zůstat dva roky. Za Fe-
lixova nástupce Festa byl proces 
opět obnoven a skončil Pavlovým 
odvoláním k  císařskému soudu 
v Římě.

Po zničení Jeruzaléma Říma-
ny v důsledku poraženého židov-
ského povstání roku 70 po Kr. se 
Cesarea stala hlavním městem 
provincie Judea a metropolí pa-
lestinských křesťanských obcí. 
Ve 2. století po Kr. žilo ve městě 
125 000 obyvatel. Významnou te-
ologickou školu zde založil a vedl 
v  letech 231 – 251 po Kr. Orige-
nés. Jejím absolventem byl Euse-
bius (asi 265 – 339 po Kr.), poz-
dější cesarejský biskup a církevní 
historik. V roce 637 po Kr. dobyli 
Cesareu Arabové.

Svůj poslední rozkvět zažila 
Cesarea za křížových výprav do 

Svaté země (v roce 1101 se města 
zmocnil Balduin, král jeruzalém-
ský). Středověké město křižáků 
bylo ovšem ve srovnání s římskou 
Cesareou podstatně menší. V 
roce 1265 pak byla Cesarea zce-
la rozbořena vojskem egyptského 
sultána Bajbarse. Po celá staletí 
ležela tato bývalá soupeřka Jeru-
zaléma ukryta pod troskami. Zří-
ceniny znovu odkryli teprve izra-
elští a italští archeologové, kteří 
v „císařském městě“ pracují od 
roku 1956. Dnes stojí v  místech 
někdejšího starověkého a středo-
věkého města vesnice Kaisaríja 
(Kesari).

V létě roku 1959 odkryli italští 
archeologové v Cesareji pozůstat-
ky římského divadla. Mezi jeho 
troskami byl v  roce 1961 nale-
zen 82 cm vysoký a 68 cm širo-
ký kámen z  místního vápence o 
tloušťce 20 cm (obr. 3). Do jeho 
povrchu byl vytesán dnes již zvě-
tralý nápis se jménem Pilátovým. 
Samotný kámen pochází z  ne-
dalekého (jen několik kilometrů 
vzdáleného) kamenolomu v  Ka-
bbaře, který je situován severně 
od Cesareje.

Nápis psaný v latině tvoří čty-
ři řádky s  písmeny vysokými 6 
až 7 cm. Jde o jeden ze vzácných 
latinských nápisů v Cesareji, kde 
se jinak mluvilo řecky. V prvním 
řádku se dá ještě přečíst slovo 
„TIBERIEUM“. Tento výraz na-
značuje, že kámen s nápisem pů-
vodně zdobil budovu, která byla 
postavena na počest císaře Tibe-
ria. Později posloužil ke stavbě 
schodiště. Přitom byla odtesána 
levá polovina kamene a část nápi-
su tak zničena.

Ve druhém řádku lze číst „…
TIUS PILATUS“. Jméno Ponti-
us se zachovalo jen v posledních 
dvou slabikách, zatímco jméno 
Pilatus je úplné. Slabiku PON 
před dochovaným TIUS ve dru-
hém řádku lze zřejmě doplnit 
s  jistotou. Ve třetím řádku nápi-
su je označení prefekta v Judsku: 
„[PRAEF]ECTUS JUDA[EA]
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E“. Tento řádek udává Pilátovo 
služební postavení. Také zde se 
dochovalo tolik písmen, že dopl-
něk PRAEF se jeví jako správný. 
Ve čtvrtém řádku je patrné už 
jen písmeno E z někdejšího slova 
„[D]E[DIT]“.

Je nápadné, že Pilát označu-
je sám sebe za „prefekta“ místo 
oficiálního titulu „prokurátor“, 
kterého užívá i římský historik 
Publius Cornelius Tacitus (cca 
55 – 120 po Kr.). Když o správ-
cích v  Judei píše Josephus Fla-
vius, střídá označení „prefekt“, 
„prokurátor“ a mnohoznač-
né „hégemón“. Evangelisté 
nazývají Piláta vždy slovem 
„hégemón“ (toto slovo řec-
kého původu označuje dr-
žitele politické moci nebo 
nadvlády).

Celý text nápisu vypadal 
zřejmě takto:
1. řádek: [CAESARIEN]S[I-
BUS] TIBERIEUM
2. řádek: [PON]TIUS PILA-
TUS
3. řádek: [PRAEF]ECTUS 
JUDA[EA]E
4. řádek: [D]E[DIT]

„Pontius Pilatus (PON-
TIUS PILATUS), prefekt 
v  Judei (PRAEFACTUS 
JUDAEAE), daroval (DE-
DIT) obyvatelům Cesareje 
(CAESARIENSIBUS) toto 
Tiberieum (TIBERIEUM)“.

Pontius Pilátus byl až 
do objevení tohoto nápisu 
znám pouze z  písemných 
pramenů. Z  nich největší 
význam mají pochopitelně 
ty, které byly sepsány hned 
v  1. století po Kr. Nám se 
však dochovaly až jejich 
pozdější opisy. Jedná se 
především o texty Nového 
zákona (zvláště pak o evan-
gelia). Z mimokřesťanských 
písemností tohoto období 
zmiňují Piláta ve svých dí-

lech pouze Josephus Flavius (Vál-
ka židovská) a Publius Cornelius 
Tacitus (Letopisy).

Kámen s  nápisem, v  němž se 
objevuje jméno Pontia Piláta, je 
přímým svědectvím o prokurá-
torově přítomnosti v  Cesareji na 
území Palestiny. V  tom spočívá 
největší význam této archeologic-
ké památky. Současně se jedná o 
první a dosud jediný epigrafický 
dokument (tj. nápis vytesaný do 
kamene) vztahující se k Pilátovi.

Lze těžko říci, kdy bylo kame-

ne s  latinským nápisem použito 
při stavbě schodiště v cesarej-
ském divadle. Jako nejnižší ča-
sovou hranici předpokládají ar-
cheologové 4. století po Kr. Jisté 
je pouze to, že kámen se jménem 
Pontia Piláta ztratil tehdy svůj 
původní účel vzhledem ke  své-
mu druhotnému využití. I nadále 
však zůstává významným dokla-
dem historické osobnosti, která 
vynesla rozsudek smrti nad Ježí-
šem z Nazareta.

Mgr. David Válek

Provincie Judea s vyznačenou polohou přístavního města Cesarea.Provincie Judea s vyznačenou polohou přístavního města Cesarea.
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 Půdorys města Cesareje Přímořské. Půdorys města Cesareje Přímořské.
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Naši noví občánci
Šimon Bogar, č.p. 307

Společenská kronika

Naši jubilanti

80 let
Josef Páč, č.p. 358
Josef Fojtík, č.p. 50
Františka Vlková, č.p. 426

85 let
Vlastimila Hendrychová, 66

91 let
Marie Vaňková, č.p. 119

93 let
Stanislav Pavlas, č.p. 267
Josef Matuštík, č.p. 15

Úmrtí

František Kapusta, č.p. 177
Antonín Pijáček, č.p. 416
Alexandra Bezděková, č.p. 9

Hana Havlíková, matrikářka

Poplatky za odvoz komunálního odpadu
V měsíci dubnu a v květnu se budou vybírat poplatky za odvoz komunálního odpadu, poplatky za psy a za 

pronájem pozemků a stromů. Poplatky se budou vybírat v pondělí a ve středu na pokladně obecního úřadu 
nebo je můžete poslat na účet obce č.ú. 1543074369/0800, VS číslo vašeho domu. 

Výše poplatků:
* 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 pes 150,-Kč
* Pronájem pozemků a stromů                20,-Kč strom 

Dětský národopisný soubor Kameňáček 
z Ostrožské Lhoty letos oslaví 30. výročí vzniku

Bylo, nebylo….. Já myslím, že bylo, 
ale nebylo to tak pravidelné, hromad-
né a cílené prohlubování a objevová-
ní toho, čemu se říká „dětský folklór“.  
Nemám ráda to slovo folklór, protože 
to nepatří do míst, kde se tím opravdu 
žije, kde je to životní styl a tím nemy-

slím jen tancování, ale kde je to zcela 
přirozené pokračování toho, čím žili 
naši rodiče, prarodiče, kdy a jak slavili 
výroční svátky, jak se bavili, jak cítili. 
Není to stylizace, je to uznání předků, 
jejich moudrostí a zkušeností. Každý 
to v  sobě má a každý jinak silně. Tím 

jak se lidé mísí a stěhují, toto cítění buď 
slábne nebo je naopak intenzivnější.  
Je to tak všude na vesnicích a částečně 
i ve městech, ale tam je to vždy složi-
tější, jelikož už je tam menší procento 
těch, co to opravdu žili nebo zažili. Na 
druhou stranu je tam nebo bývá více 
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prostředků na udržení tzv. tradic. Je to 
vlastně stylizovaný – pódiový folklór 
ať už se jedná o dětskou nebo „dospě-
láckou“ ukázku ze života předků. Tento 
folklór bývá preciznější, dokonalejší a 
perfektně nacvičený a tvůrcům těchto 
programů patří velké uznání a obdiv, že 
se snaží dostat tento žánr na pódia a do 
sálů měst, kde už ho není možné vidět 
naživo. Výjimkou je „chodění po Třech 
králoch“ a Mikulášská obchůzka, která 
probíhá i ve městech dodnes. Na vesnici 
je to naopak o živém prožitku a poctě 
předkům za to, jak to bylo všechno bě-
hem celého roku promyšlené a jak to do 
sebe všechno s úctou a pokorou zapa-
dalo. Vše mělo pevný řád, každý věděl 
kdy a proč se co slaví a jak. Starší pře-
dávali mladším tyto, většinou nepsané 
zákonitosti a nikoho ani nenapadlo si 
něco přizpůsobovat podle vlastního 
zájmu nebo momentálního nápadu. 
V určitém období byly výroční svátky 
a zvyky potlačovány, nazývány jen zvy-
ky klerikálními a tudíž nežádoucími. 
Násilné přerušení tohoto přirozeného 
se ukázalo jako velká chyba, protože 
mnoha lidem unikají souvislosti. Dost 
lidí se nenechalo odradit dobou zákazů 
a vždy zachovávali zvyky, tak jako to dě-
lali jejich rodiče, např. opatrovali kroje 
a oblékali do nich své děti nejenom k 1. 
svatému přijímání, ale ke všem důleži-
tých příležitostem. Také s dětmi zpívali, 
vyprávěli různé příběhy ze svého mládí 
apod. Tak jim předávali kulturní dědic-
tví zděděné po předcích. Ukládali do 
potomků drahé semínka lásky k lidem, 
k domovu, k vlasti. 

Děti byly vždy součástí veškerého 
dění rodiny a vesnice a tak slyšely a 
viděly, jak si dospělí zpívali při práci a 
jak se bavili po práci. Zpívalo se v poli, 
ve stodolách, při vaření povidel, draní 
peří atd. Na svatbách byla i odpolední 
muzika s  různými rozvernými taneč-
ky. Děti pozorovaly různé předsvatební 
a svatební rituály a snažili se při svých 
hrách vše napodobovat. Zpívali mladí 
chlapci, když jeli k  odvodu. Před od-
chodem na vojnu vyhrávala před domy 
chlapců muzika a také se samozřejmě 
zpívalo. Dospívající a svobodná děvčata 
si zpívala při nedělních procházkách po 
vesnici a při pletení různých věnců pro 

potřeby kostela, na svatby apod. Zpíva-
lo se dětem už od kolébky. Zpívalo se a 
tančilo také ve škole. Většinu národních 
písní známe právě odtud. Dnes na to 
mnoho času nezbývá.  Udivuje mě, ko-
lik mladých lidí se téměř tři měsíce cho-
dí učit před Hody s právem starodávné 
tance a potom si obleče v parném létě 
kroj, aby je s pokorou a obřadností na 
hodovou neděli předvedli veřejnosti. 
Jejich příbuzní z  nich mají neskrýva-
nou radost a měli by ji určitě i ti, co už 
tu s námi nejsou. Po jedněch takových 
hodech spontánně vznikl i místní Slo-
vácký krúžek. 

Naopak dětský soubor vznikl tak-
říkajíc jako „z nouze ctnost“. Totiž v té 
době před 30 lety Slovácký krúžek sto-
nal na „úbytě“. Bezelstně jsem tehdy 
poradila horlivému tanečníkovi Jožkovi 
Dobřeckému, který byl ze stávající situ-
ace velmi smutný, že se asi musí začít 
s  tancováním u dětí, aby se to pořád-
ně zakořenilo. Jožka se toho okamžitě 
ujal a vytvořil dotazníky pro školáky 
6.-8. třídy.  Pak jsme se zajeli poradit 
na Okresní kulturní středisko za paní 
Aničkou Maděričovou a ještě do Slo-
váckého muzea za doktorkou etnogra-
fi e paní Ludmilou Tarcalovou, hlavně 
ohledně oblečení pro děti, aby to nebylo 
náročné pro rodiče na údržbu, a aby to 
bylo autentické. Byl vybrán typ ostrož-
ského kroje z 1. pol. 19. století. 

Zatím co Jožka pátral po knihov-
nách a hledal písničky, říkadla, hry a 
nacvičoval s dětmi, tak já jsem sháněla 
látky na kroje. Podle archivního vzoru 
z muzejního depozitáře, ušila paní Lud-
mila Malůšková z  Hájku 28 krojů pro 
dívky i chlapce. 

Děti to v souboru bavilo a samy si 
dokonce vymyslely název podle Ka-
menné Lhoty – Kameňáček. Nacvi-
čovalo se vystoupení na Předvánoční 
besedu u cimbálu. Kupodivu začal 
oživovat i skomírající Slovácký krúžek 
Háječek a velmi dětskému souboru po-
máhal. První vystoupení bylo ještě před 
Besedou a to už v listopadu ve Sportov-
ní hale v Ostrožské Lhotě na Cecilském 
bále. Předvánoční beseda u cimbálu 
byla tehdy 16. prosince 1988 v  Obec-
ním sále a dětské vystoupení bylo ryze 
vánoční. S choreografi í nám pomáhala 

paní Alena Bočková z Kunovic, místní 
rodačka. Kameňáček hudebně dopro-
vázela CM Budoucnost z Blatnice. Vy-
stoupení bylo velmi povedené a Kame-
ňáček byl pozván s tímto vystoupením 
v květnu 1989 na Vlčnovské slavnosti. 
Pro CM Budoucnost bylo hraní pro 
děti, co se týká času i repertoáru, neza-
jímavé a tak s námi po Vlčnovu muzika 
spolupráci ukončila. 

Před letními prázdninami jsme ještě 
přibrali děti ze 4. a 5. třídy a dali jsme 
došít kroje k paní Ludmile Malůškové. 
Po prázdninách v roce 1989 přešel Jož-
ka Dobřecký do souboru v Uherském 
Ostrohu, kam už předtím odešly taneč-
nice z Háječku. 

Při vystoupení v  prosinci 1989 se 
děti doprovázely samy na fl étny. Vznik-
la naléhavá potřeba hudebního dopro-
vodu těchto dětských vystoupení.            

V té době patřil soubor Kameňáček 
spolu se Slováckým krúžkem Háječek 
pod Klubové zařízení v Ostrožské Lho-
tě (bývalá Osvětová beseda) s předsed-
kyní Marií Šálkovou, a ta pohotově na 
tuto potřebu zareagovala a s  pomocí 
bývalého učitele pana Botka z  O. N. 
Vsi dala dohromady cimbálovku. Pro-
stě lidi schopné a hlavně ochotné hrát 
pro děti. A tak od roku 1990 doprovází 
místní Cimbálová muzika Kameňá-
ček vždy a všude, kde bylo a je potře-
ba. Kameňáček vystupoval a vystupuje 
pravidelně nejen v obci, ale i v obcích 
sousedních, několikrát ve Vlčnově, na 
Dolňáckých slavnostech v  Hluku i na 
Slavnostech vína  v Uh. Hradišti.

V roce 1999 se pro velký zájem sní-
žila věková hranice dětí v Kameňáčku 
až na předškoláky a bylo nutné děle-
ní na 2 skupiny a to na „Malý a Veli-
ký“ Kameňáček. Větší děti jsem vedla 
já s  pomocí dcery Zdeňky Hájkové a 
menších dětí se ujala na 10 let Pavla 
Páčová, které pomáhala Petra Janáso-
vá.  Potom převzaly Malý Kameňáček 
Martina Žajdlíková a Silvie Pavlasová. 
S dětmi vydržely téměř 2 roky. Dětský 
národopisný soubor Kameňáček, jak už 
vyplývá z názvu, zpracovával během let 
národopis z celé Moravy, Slezska i Slo-
venska. V současné době se zabýváme 
národopisem Čech, hlavně národními 
písněmi. Od roku 2011 jsou v souboru 
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děti od 3 do 15 let a jsou stále rozděle-
ny do Malého a Velikého Kameňáčku. 
Malé děti mám na starosti já a větší 
Petra Hájková. Samozřejmě je mezi 
oběma skupinami velmi těsná spolu-
práce a obě skupiny se podle potřeby 
prolínají. 

Zkoušky jsou už 30 let pravidelně 
každou sobotu odpoledne. V  případě 
potřeby i jindy. Kameňáček navštěvuje 
25-30 dětí. Na krojové vybavení, údrž-
bu krojů a činnost přispívá hlavně Obec 
Ostr. Lhota, pan Ivo Valenta a drobní 

sponzoři, kteří za práci přijmou symbo-
lický honorář nebo nic. Všechny stro-
jové výšivky dětských krojů vyšila paní 
Martina Pešíková. Později pořizované 
součásti krojů ušila paní Alena Rado-
chová, já, paní Anežka Pavlasová a paní 
Jarmila Pospíšková. 

Velké poděkování tedy patří všem, 
kdo Kameňáčku během 30 let jakkoli 
pomohli. Děkujeme Jožkovi Dobřecké-
mu za jeho odhodlanost při zakládání 
souboru Kameňáček. Děkujeme Slo-
váckému krúžku Háječek, že stál u ko-

lébky a pomáhá Kameňáčku celých 30 
let. Moc děkujeme naší místní cimbá-
lovce za hudební doprovod. Děkujeme 
rodičům dětí, všem příznivcům, pod-
porovatelům a Obci ostrožská Lhota. 

V neděli odpoledne 3.6.2018 v sále 
Obecního domu v  Ostrožské Lhotě 
bude slavit Dětský národopisný soubor 
Kameňáček z Ostrožské Lhoty 30. na-
rozeniny. Přijdou i dětské soubory ze 
sousedních obcí. 

Přijďte také. Těšíme se na Vás. 
Ludmila Hájková

Pozvánka na ,,Besedu s hlavním kaplanem Armády 
České republiky“ v prostorách Centra otevřená škola
Vážení občané, tímto Vás zveme na besedu v prostorách Centra otevřená škola v Ostrožské Lhotě,
a to v pátek 27.4.2018, v 19:00 hod. 
 
Plukovník Mgr. Jaroslav Knichal je rodákem z Nedachlebic a od roku 2003 slouží jako vojenský kap-
lan. Zúčastnil se čtyř zahraničních operací na území Iráku, Kosova a Afghánistánu. V rámci besedy 
vám povypráví o své cestě ke kněžství, k službě vojenského kaplana a o svém působení v misích. Se 
stejným zaujetím budete obeznámeni o fungování Duchovní služby v AČR v její historii i současnosti
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Za Centrum otevřená škola Liba Hendrychová.
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Jak se daří v divadleJak se daří v divadle
Od června 2017 do března 2018 jsme 
hráli komedii Jaroslava Koloděje Dě-
deček aneb Musíme tam všichni. 
Mimo ta místa, kde hráváme tradičně 
jako např. Kudlovice, Uherský Ostroh, 
Pašovice, Nivnice, Hluk, jsme si zahrá-
li i v Ostrožské Nové Vsi v novém di-
vadelním sále. Takový kulturní stánek 
můžeme novovešťanům jen závidět. 
A my jsme záviděli - šatny pro herce, 
velké jeviště s dostatkem prostoru pro 
kulisy, osvětlení, super akustika, no 
„závistivé oko jsme pomalu tlačili na 
káře“. 
Velkou radost nám dělalo publikum. 
Komedie, kterou jsme hráli, oslovila 
spoustu lidí. Někteří nám po předsta-
vení říkali: „No, to známe. My jsme 
také řešili, jak se postarat o dědečka, 
babičku. Kde je umístit, aby nezůstali 
sami.“ 
Pochvalu samozřejmě zaslouží všichni 
herci. Kdyby nechodili na zkoušky a 
nepilovali své role, určitě by odehraná 
představení neměla takový úspěch. I 
když jsem občas měla chuť zabavit ně-
kterým jedincům mobil a vrátit jim ho 
až po derniéře, protože na zkouškách 
zapomínali, že mají hrát a ne sledovat 
facebook a jiné vymoženosti doby.

V březnu jsme ve Lhotě odehráli der-
niéru „Dědečka…“. Škoda, že nebyla 
větší účast diváků, ale přesilovku jsme 
nehráli. Každý z herců si mohl vymy-
slet nějaký fórek na své kolegy a pře-
kvapit je. A tak se na jevišti objevila 
pravá motorová pila k  uříznutí nohy 
dědečka, dědeček v noční košili místo 
pyžama, pád paní Samcové byl zcela 
jiný, než bylo nacvičeno, paní listonoš-
ka (při představení) ve své brašně obje-
vila kus betonu a staré boty, paní Marie 
si oblekla slušivý dres z  osmdesátých 
let. Dokonce ani nápověda nevěděla 
co napovídat, protože někteří se drže-
li textu opravdu jen tak lehce. Věřím, 
že jsme diváky nezklamali a užili si to 
stejně jako my.
V další hře neuvidíte Martina Dufk u, 
který si dává pauzu. Skloubit nedělní 
dojíždění na intr  a  zkoušky divadla 
v  týž den, je fakt problém. Bohužel 
v dalších hrách neuvidíte a neuslyšíte 
ani Radku a Jendu Matuštíkovi, kteří 
si chtějí od divadelních povinností od-
počinout. Chtěla bych všem poděko-
vat, že s námi strávili několik divadel-
ních sezón, vdechli život svým rolím 
a Jendovi také za výrobu kulis a jejich 
montáž na každém představení.  D ě k 

u j e m e .
Teď výrobu a stavění kulis budeme 
muset zvládat sami. Najde se nějaký 
šikovný a spolehlivý kutil, který by rád 
pomohl ochotnickému divadlu ve Lho-
tě? Pokud ano, může za námi přijít na 
zkoušku (každou neděli od 18.00 hod. 
na sále) nebo zkontaktovat některého 
z ochotníků. Berte to jako nabídku sice 
nevýdělečné, ale veselé činnosti.
Ráda bych ještě poděkovala rodině 
Křivákové za zapůjčení lavičky. Tato 
kulisa s námi cestovala na každé před-
stavení, vždyť chaloupka paní Marie by 
bez lavičky nebyla ta správná chaloup-
ka.
A na co se můžete těšit? Jelikož se blíží 
volby do obecních zastupitelstev, při-
pravujeme komedii o zastupitelstvu 
v jedné nejmenované fi ktivní obci. 
Kdo že si zahraje? Zajisté „neviditelné 
a neslyšitelné“ nápovědky – Iva Duf-
ková a Majka Němcová a naši umělci - 
Ondřej Balíček, Kristýna Beňová, Táňa 
Galečková, Anna Krátká, Šárka Křivá-
ková, Eva Marýzková, Vlastik Němec, 
Jarda a Eva Zajícovi a možná, pokud 
vše klapne, i nová tvář.

Za divadelní soubor   
Eva Zajícová   

Děti z mateřské školy mají rády SLOVÁCKÉ MUZEUM
V pátek 2.března jsme navštívili ve Slováckém mu-

zeu výstavu o nočním životě zvířat, nazvanou ,,Vládci 
noci“.

Děti se zajímavou formou seznámily s nočními 
živočichy, s malými i velkými zvířaty z lesa, mokřad, 
louky a v neposlední řadě také ze dvora. Viděly, pomo-
cí čeho se ve tmě orientují a jaký vliv na jejich život má 
člověk, který už dávno nechodí ,, spát se slepicemi“.

Dne 14.března jsme 
se s dětmi ze třídy Motýl-
ků zúčastnili vzdělávacího 
programu ve Slováckém 
muzeu v Uh.Hradišti o li-
dových tradicích na Slovác-
ku, s názvem ,,Smrt nesem 
ze vsi, nové léto do vsi“.

V úvodu děti sledovaly filmovou produkci o ži-
votě na Slovácku, poté procházely expozicí plnou 
figurín v krojích, které se používaly při různých 
slavnostech, svátcích a udržování lidových tradic, 
expozicí plnou keramiky, nástrojů a předmětů, které 
vytvářeli a používali naši předkové.

Děti pozorně naslouchaly vyprávění o tom, co je 
půst, popeleční středa, proč se vynášela Morena a 
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pod.. V závěru programu si děti vytvářely v dílničce 
své vlastní Morenky, které si mohly odnést domů.

Nakonec jsme se rozloučili s pracovnicemi mu-
zea a pokračovali procházkou ulicemi a náměstími 
města, prohlédli jsme si architektonicky zajímavé 
objekty ve středu města a plní zážitků odjeli autobu-
sem zpět do MŠ ve své obci.

Vynášíme Morenu
Stejně tak jako vloni jsme i letos vynášeli Morenu, 

symbol zimy, nemoci a všeho špatného. Za doprovodu 
písní a říkadel jsme ji zapálili a vhodili do potoka. Na 
Plac nás doprovázely maminky s mladšími sourozenci 
v kočárcích.

Doufejme, že k nám jaro už konečně dorazí.

Fotky z proběhlých akcí MŠ najdete na: www.msostrozskalhota.rajce.idnes.cz

Školní okénkoŠkolní okénko
Eliška Molnárová v 

okresním kole
Po Ondřeji Rychlíkovi (2016) se okresního kola Olym-

piády v anglickém jazyce zúčastnila sedmačka Eliška Mol-
nárová a obsadila třinácté místo.

Vít Pjajčík

Okresní gymnastické 
medaile

Anna Pavlíčková získala stříbrnou a Eliška  Mazurko-
vá bronzovou medaili v okresním kole škol ve sportovní 
gymnastice v Uherském Hradišti (ZŠ Unesco).

Vít Pjajčík

Olympijský festival v Brně

Během trvání olympiády v Pchjongčchangu 2018 
se proměnil pavilon brněnského výstaviště na místo, 
kde se setkávali sportovní nadšenci a čeští sportovci, 
aby nejen fandili olympionikům, ale sami si vyzkou-
šeli některá sportovní odvětví. 

Do Brna se vypravila 12.února i skupina 15 dětí 
naší školy, aby nasály olympijskou atmosféru. Díky 
našemu zapojení do projektu OVOV (Odznak vše-
strannosti olympijský víceboj) byl náš vstup na 
všechna sportoviště zdarma. Výborná organizace 
pořadatelů nám umožnila zažít skvělé sportování 
(brusle, biatlon, skateboard…), zasoutěžit si, potkat 
se s olympijským vítězem Alešem Valentou – který s 
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našimi žáky natočil i rozhovor do televize – a hlav-
ně si zblízka vyzkoušet různé netradiční sportovní 
aktivity. Na závěr dne všichni účastníci obdrželi na 

památku medaile. Všechny fotografie můžete vidět 
na nových stránkách školy www.zsol.cz.

Eva Martyčáková

Čím jednou budu?

Na tuto otázku se snažíme spo-
lečně najít odpověď s žáky 8.třídy 
v našem celoročním projektu. Už 
jsme v předešlém Zpravodaji pre-
zentovali naše první ochotné hos-
ty, kteří přišli do školy povyprávět 

o svém povolání a přiblížit tak 
dětem všechna úskalí vlastní kaž-
dodenní práce. Moc mě těší, že si 
k  nám našli cestu i další. Během 
posledních měsíců loňského roku 
přišli tři pánové – herec Slovác-

kého divadla Pavel Majkus, tlu-
močník a překladatel Radim Li-
chý a bodyguard a fitness trenér 
Dušan Tesařík. V  letošním roce 
k  nám zavítali zatím samí lhoťa-
né - řezník Jaroslav Hájek, řidič 
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Miroslav Dominik a prodavač-
ka Blanka Lopatová. Všem moc 
děkuji, že našli čas a chuť se na-
šeho projektu zúčastnit a věřím, 
že stejně jako se nám líbilo jejich 
vyprávění, se i jim líbilo u nás v 8.
třídě. Samozřejmě nás ještě do 
konce školního roku čeká několik 
zajímavých besed. A možná, že se 
mi podaří několika svým žákům 
najít v  některém představeném 
povolání jejich budoucí cestu. 

To poznáme až za pár let…
Eva Martyčáková

Lyžařský kurz 2018

Opět v  naší osvědčené lokalitě v  Branné 
v  Jeseníkách proběhl druhý lednový týden 
lyžařský kurz pro žáky místní školy. K  po-
vinné účasti sedmáků se přidali zájemci 
z  5.- 9.ročníku a v  neděli 7.ledna odjíždělo 
za sněhem 31 školáků. Podmínky pro lyžař-
ský sport byly různorodé a bohužel jsme za-
žili i déšť. Během kurzu proběhly tradiční 
slalomové závody v  rámci Mistrovství ško-
ly a zlaté medaile si za své nejrychlejší jízdy 
vybojovali Petr Bachan (9.tř.) a Julie Domi-
niková (6.tř.). Zájemci měli možnost vyjet i 
na běžkách a dobýt tak legendární Prampe-
ro (chata na Paprsku) nebo navštívit místní 
tvrz, kterou nás provedl ochotný kastelán.
Všichni jsme absolvovali bowlingový turnaj, 
užili si pobyt ve wellness a samozřejmě lyžo-
vání na svazích Skiareálu Branná.

Eva Martyčáková
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Jedenáct odznaků všestrannosti !

Šest bronzových, čtyři stříbrné a jeden zlatý - to je 
rekordní sbírka odznaků všestrannosti olympijských 
vítězů za rok 2017 v držení školáků z Ostrožské Lho-
ty.

Přehled držitelů (prosinec 2017):
Viktor Hájek, 3944 bodů: stříbrný
Barbora Chudíková, 3044 bodů: bronzový
Julie Dominiková, 3851 bodů: bronzový (2016 bron-
zový)
Eliška Mazurková, 4692 bodů: stříbrný (2016 stříbr-
ný)
Eliška Molnárová, 3617 bodů: bronzový
Šarlota Vaďurová, 3873 bodů: bronzový
Jiří Kusák, 6398 bodů: bronzový (2016 bronzový)
Jan Pavlíček, 6129 bodů: stříbrný (2016 stříbrný, 
2014 bronzový)
Anna Pavlíčková, 5613 bodů: stříbrný (2016 zlatý, 
2014 stříbrný))
Martin Bachan, 5949 bodů: bronzový (2016 bronzo-
vý, 2014 bronzový)
Petr Bachan, 8016 bodů: zlatý (2016 stříbrný, 2014 
bronzový)

V předcházejících letech uspěli také:
 Štěpán Havlík (2016 bronzový)
Adam Hájek (2016 bronzový)
Ondřej Turčin (2014 bronzový)
Adéla Janošková (2012 bronzový)    
Marcel Šimčík (2011 bronzový)    
Lucie Bachanová (2011 bronzový)
Lucie Zalubilová (2011 bronzový)

podrobnosti o projektu Českého Olympijského Vý-
boru: http://ceskosportuje.cz/

Vít Pjajčík

Úspěch našich žáků v okrskovém kole
 recitační soutěže

Žáci naší školy,  jež uspě-
li ve školním kole konaném 
v prosinci, se první březno-
vý den zúčastnili okrsko-
vého kola recitační soutěže 
v Uherském Ostrohu, kte-
rou moderovala paní Zuza-
na Svinková. Vše probíhalo 
v tamějším Domově dětí a 
mládeže Pastelka. Spolu s 
dalšími soupeři z Uherského 
Ostrohu, Ostrožské Nové Vsi 
a Kunovic předvedli své re-
citační umění ve čtyřech ka-
tegoriích rozdělených podle 
tříd, kterou navštěvují. Naši 
školu reprezentovali Martin 
Píštěk, Veronika Křiváková, 
Jonáš Nemečkay, Karolína 
Machová, Viktorie Turčíno-
vá, Iva Turčinová, Magdalena 
Bachanová, Eliška Molnáro-
vá, Adéla Novotná a Martin 
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Bachan. Většina soutěžících z ostatních škol před-
vedla neveršované texty a dosáhli tím umístění na 
prvních pozicích, avšak naše děti zůstaly věrny kla-
sickým veršovaným básním, a i přesto získaly me-
daile a krásná ocenění. Konkurence byla obrovská, 
takže můžeme být na naše soutěžící velmi pyšní. A 

kdo získal bronzové a stříbrné medaile?
Veronika Křiváková - 3. místo v 1.kategorii
Magdalena Bachanová - 3.místo v 3.kategorii
Adéla Novotná - 3.místo ve 4.kategorii
Martin Bachan - 2.místo ve 4.kategorii  

Simona Kellerová

Projekt „Veselé zoubky“  
5. března 2018 proběhl v  1.třídě projekt „ Ve-

selé zoubky“ pod záštitou společnosti dm drogerie 
markt s. r. o. Děti se seznámily s prevencí zubního 
kazu, vysvětlily si důležitost správného stravování a 
význam preventivních prohlídek u zubního lékaře. 
Názorně si vyzkoušely, jak správně pečovat o chrup. 
Program byl plný aktivit. Na závěr shlédly tematic-
kou pohádku „ Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. 
Domů si děti odnesly nejen nové   poznatky, ale i 
dárkové balíčky.  

Darja Sedláková

MATEMATICKÝ KLOKAN 2018
V pátek 16. března proběhla na naší škole meziná-

rodní matematická soutěž Matematický klokan, která 
vznikla již v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se 
rozšířila do zemí Evropy.

Soutěžící jsou  podle  věku na ZŠ rozděleni do 
kategorií: Cvrček (2. a 3. ročník), Klokánek (4. a 5. 
ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. 
ročník). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v 
jednom termínu, takže žáci absolvují školní, oblastní, 
republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. 
Na naší škole se zúčastnili soutěže žáci 2. - 9. ročníku.

Soutěžní test obsahuje 24 úloh (v kategorii Cvr-

ček 18 úloh) a je na něj vymezen čas 60 minut. Úlo-
hy jsou rozlišeny podle předpokládané obtížnosti, 
žák vybírá správnou odpověď z pěti nabídnutých 
možností. Každý žák vstupuje do soutěže s 24 body 
(u kategorie Cvrček s 18 body), za každou správnou 
odpověď získává soutěžící příslušný počet bodů (3,4 
nebo 5), za každou nezodpovězenou úlohu body ne-
získá ani neztratí a za každou nesprávnou odpověď 
se 1 bod odečítá.

V olomouckém centru se vyhodnocují statistické 
výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé 
v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.
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Výsledky školního kola na ZŠ Ostrožská Lhota 
podle kategorií:

Kategorie Cvrček:
1. Štěpán Mazurek (75 b), 2. Alena Dominiková (66 
b), 3. Daniel Hejtmánek (60 b) – všichni žáci 2.roč-
níku

Kategorie Klokánek:

1. Růžena Molnárová (73 b) – 5. ročník, 2. Karolína 
Machová (68 b), 3. Markéta Pavlíková (66 b) – obě 
žákyně 4. ročníku

Kategorie Benjamín:

1. Andrea Horáková (74 b), 2. Eliška Mazurková (65 
b), 3. Adam Hájek (58 b) – všichni žáci 
6. ročníku

Kategorie Kadet:

1. Štěpán Bahula (87 b), 2. Tomáš Mazurek (73 b) – 
oba žáci 8. ročníku, 3. Robert Chmelař (68 b) – 9. 
ročník

Martina Cintulová
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Poděkování za předvánoční setkání
Po uzávěrce prosincového čísla zpravodaje se ko-

nalo v sále tradiční setkání se seniory. Do zpravodaje 
se vešlo jenom krátké poděkování starosty Antonína 
Jelénka.

„Dobu těsně před Vánocemi si již nedovedeme 
představit bez tradičního vánočního posezení, které 
pořádají ženy z  červe-
ného kříže a obec pro 
naše seniory. Každý rok 
se jich v sále schází přes 
dvě stě. Malé občerstve-
ní, příjemná atmosféra 
předvánočního času, je 
poděkování přítomným 
seniorům za jejich celo-
životní práci a starost o 
své rodiny a obec,“ píše 
v prosincovém zpravo-
daji Antoním Jelének. 
Na setkání mimo jiné 
ještě řekl. 

„Jsem rád, že se tady 
tradičně setkáváme. Je 
to setkání, které se nese 
v  takovém švitoření. 

Švitoření toho, jak jste se dlouho neviděli a jak jste rádi, 
že se tady znovu potkáváte. Chtěl bych vám poděkovat 
za obec, za sebe. Vy jste ti, kteří drží mladé a roztěkané, 
vy jste tou zkušenou kostrou vašich rodin. Děkuji všem 
pořadatelům akce,“ tolik starosta Ostrožské Lhoty.

std
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Na Boží hod se koledovalo v kostele. Vystoupily 
místní soubory

Vánoční koledování na Boží narození. Tak 
pojmenovali organizátoři už tradiční akci v naší Lhotě. 
V kostele svatého Jakuba Staršího vystoupily na první 
svátek vánoční výhradně domácí soubory.

Cimbálová muzika Višňa a sólisté, Mužský pěvecký 
sbor, Děvčice z  Háječku a dětský pěvecký sbor 
Kameňáček.

Pořad uváděl Vojtěch Radoch, který na úvod 
přivítal starostu Ostrožské Lhoty Antonína Jelénka 
s manželkou, místního faráře Miroslava Reifa a primáše 
cimbálové muziky Burčáci a známého folkloristu 
Františka Ilíka.

Na konci zhruba devadesáti minutového 
programu poděkoval primáš cimbálovky František 
Hájek posluchačům za návštěvu a pozornost. Právě 
cimbálová muzika Višňa byla hlavním organizátorem 
celé akce. Její šéf trochu překvapivě oznámil, že na 
příštím koledování už vystoupí jenom jako pozvaní 
hosté.

Lhotská cimbálovka už nebude hlavní 
organizátor koledování. Cítíme, že je třeba předat 
štafetu.“ František Hájek – primáš cimbálové 
muziky Višňa

„V  roce 2008 se naše cimbálová muzika této 
akce zúčastnila poprvé. Do programu jsme přispěli 
několika koledami. Od roku 2009 jsme již s  plnou 
zodpovědností připravili jako organizátor celý 
program, abychom ještě víc umocnili kouzlo 
vánočních svátků ve Lhotě. Připravili jsme si pro 
vás více než stovku koled a vánočních písní, které 
předneslo přes dvacet muzikantů a zpěváků.

Téma Vánoc je krásné a dalo nám hodně 
zkušeností. Nyní cítíme, že je třeba předat štafetu 
hlavního organizátora celé akce zase dál. Věřím, že 
místo hlavního organizátora se podaří zaplnit jiným 
domácím tělesem. Tradice vánočního koledování 
může pokračovat.   Za celou muziku už teď můžu 

slíbit, že zahrát pár koled určitě neodmítneme,“ řekl 
primáš lhotské cimbálovky František Hájek.

Na úplný závěr ještě vystoupil první muž 
Ostrožské Lhoty Antonín Jelének, který připomněl 
nedávnou rekonstrukci místního kostela. 

„Není to tak dávno, co se v našem  kostele 
usazoval prach při obnově chrámu, který je starší 
více než sto let. Dnes se náš chrám změnil v chudý 
chlév, abychom v něm přivítali děťátko, které 
změnilo naše dějiny. Dovolte, abych poděkoval všem 
účinkujícím. Zvlášť bych chtěl poděkovat cimbálové 
muzice Višňa, protože jejich vystoupení bylo krásné 
pohlazení po duši. Bylo to něco zcela výjimečného,“ 
pochválil místní cimbálovou muziku starosta obce. 

Text a foto: Stanislav Dufka

Vzpomínka na Vánoce

Tříkrálová sbírka v naší 
Lhotě – koledovalo 45 dětí 

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem 
vám,“ znělo znovu po roce ze lhotských ulic. Také v naší 
obci se koná pravidelně Tříkrálová sbírka, která je nej-
větší dobrovolnickou akcí v České republice. Sbírku or-
ganizuje každoročně Charita České republiky, ve Lhotě 
stála a stojí za organizací Františka Malušová.

„Začali jsme v roce 2001. Máme už tradičně dva-
náct skupinek s vedoucím. Není pravidlo, že každá 
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skupinka má tři koledníky, máme tam i menší děti, 
takže je do skupinek přidáváme. Chodí nám třeba pět 
nebo šest dětí v tříkrálové skupině,“ říká hlavní orga-
nizátorka lhotské sbírky a dodává. „Nejvíc dětí bylo 
před třemi lety. Přišlo jich 56, loni bylo 41, letos ne-
vím, ještě jsem je nepočítala, ale do té padesátky jich 
moc scházet nebude,“ myslí si Františka Malušová. 

Ve Lhotě, kde stejně jako v celé republice, počasí 
spíš připomínalo konec března.

nakonec koledovalo celkem 45 dětí.

Letošní výtěžek koledování v okrese  Uherském 
Hradišti poputuje na nákup zdravotnických pomů-
cek pro domácí hospicovou péči, nákup kompen-
začních pomůcek pro půjčovnu, na podporu rodin 
s  malými dětmi v  krizi či na spolufinancování vý-
stavby nízkoprahového centra pro osoby bez přístře-
ší. 

V loňském roce 2017 se v Ostrožské Lhotě vybra-
lo 40 174 korun. V tom letošním 39 538 korun.

Text a foto: std

Hasičský ples se vydařil. 
Jen mohlo přijít víc lidí, řekl náčelník

Tradiční hasičský ples s decho-
vou hudbou Šarovec odstartoval 
druhou lednovou sobotu plesovou 
sezonu v  naší obci. Během veče-
ra si naši hasiči připravili několik 
vystoupení. Vyvrcholením bylo 
půlnoční překvapení, které se jme-
novalo: Tvůj hasič má známý hlas, 
byla to imitace známého televiz-
ního pořadu. „Myslím, že to mělo 
úspěch. Škoda, že nepřišlo víc lidí, 
ale celkově všechno dobře dopad-
lo,“ zhodnotil krátce ples náčelník 
hasičů Marek Miklíček. Výtěžek 
z plesu byl věnován na zakoupení 
vybavení pro potřeby mladých ha-
sičů. 

std. Foto: Michal Vítek

Ráno byly obavy z deště, říká hlavní 
organizátorka Silvestrovského výšlapu

Tradiční Silvestrovský výšlap na svatý Antoníček 
připravila nejen pro všechny Lhoťany Centrum ote-
vřená škola. Vycházelo se poslední den v roce v 15 
hodin od kostela. „Ještě ráno pršelo, to jsem si říka-
la, že asi žádné dělobuchy nebudou. Odpoledne se 
vyčasilo, měla jsem obavy, abychom zapálili oheň, 
nakonec všechno dobře dopadlo. Na závěr byl tra-
dičně ohňostroj, myslím, že byl vydařený. Lidi ho 
chválili,“ hodnotila výšlap jedna z  hlavních orga-
nizátorek akce Liba Hendrichová. Na Antoníček se 
poslední den v roce vypravilo něco kolem padesátky 
příznivců tohoto už tradičního pochodu a setkání.     

std 
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Školní ples hlásil 
vyprodáno

Sedm párů, narvaný sál i bal-
kón a moc šikovní tanečníci. 
Takové byly reference na Školní 
ples, který se v  naší Lhotě usku-
tečnil poslední lednovou sobotu.  
Choreografii, která byla nároč-
nější jako obvykle, na nejvyšší 
úrovni nacvičily Martina Hatlá-
ková a Darja Sedláková. K tanci a 
poslechu hrála osvědčená kapela 
Black Rose. Bohatá fotogalerie 
z plesu je na předposlední straně 
zpravodaje.    
    std

Návrat Jágra a ples našich hokejistů. 
To jsou mimořádné události, řekl starosta 

První únorová sobota patřila ve lhotském obecním 
sále premiérovému plesu hokejistů.  Narvaný sál, oblí-
bená dechovka Boršičanka Antonína Koníčka, známý 
DJ Iron, přes dvě stovky cen v tombole a neposlední 
řadě kvalitní vína ze sousední Blatnice. To byl obrá-
zek Hokejového plesu, který místní klub uspořádal 

poprvé ve své čtyřleté historii. Obrovský zájem o ples 
dával tušit už předprodej. „Prodali jsme 180 lístků, 
museli jsme zajistit další židle a stoly. Nakonec bylo 
připraveno asi 240 míst k sezení, to je absolutně plný 
sál,“ prozradil jeden z hlavních organizátorů Richard 
Dominik. 
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Sportovně kulturní událost zahájil krátce po osmé 

hodině starosta obce Antonín Jelének.
„V poslední době se staly dvě naprosto mimořádné 

hokejové události. Jedna z  nich je návrat Jaromíra Já-
gra z Ameriky, to všichni zajisté víte. Tou druhou věcí 
je Hokejový ples v naší Lhotě. Ptáte se, proč je to mi-
mořádná událost? Nasazení organizátorů v přípravě na 
tuto akci mě velice příjemně překvapilo. Je vidět, že ho-
kej je týmový sport. Charakterizoval bych naše hokejisty 
jako Bratrstvo černého puku a děkuji jim za příjemnou 
kulturní událost,“ řekl mimo jiné první muž Ostrožské 
Lhoty.

Do síně slávy byl uveden gólman Mirek Dominik. Ješ-
tě nekončím, hlásil oceněný

Pop zahájení a projevu starosty následovalo předsta-
vování hráčů na pódiu, kterého se ujal Richard Dominik.

Poté byl uveden do síně slávy historicky první lhotský 
hokejista a nejstarší člen kádru pětapadesátiletý gólman 
Miroslav Dominik.  Jeho dres organizátoři po vzoru ka-
nadsko – americké NHL vyvěsili ke stropu obecního sálu.

„To, že mám vyvěšený dres, nic neznamená. V žádném 
případě nekončím, pokud bude potřeba, jsem kdykoliv 
připraven nastoupit,“ plánoval si další prodloužení kariéry 
známý lhotský gólman.    

Kolem půlnoci organizátoři rozdali bohatou tombolu a 
vylosovaní šťastlivci si mohli vyzkoušet střelbu o ceny na 
hokejovou branku.

„Myslím, že všechno vyšlo na jedničku, sice jsou tady 
nějaké mouchy, ale v příštím roce je určitě odstraníme,“ 
řekl na závěr jeden z hlavních organizátorů a kapitán lhot-
ských hokejistů Ondřej Šuránek.

Stanislav Dufk a   

Fašank jsme zvládli dobře, hlásí z Háječku 
Masopustní zvyky a fašank mají zřejmě původ v 

předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. To 
se píše ve Wikipedii. V naší Lhotě fašank už několik 
let organizuje Slovácký krúžek Háječek. Stejně to bylo 
i letošního druhou únorovou sobotu. Do kroku a do 
skoku hrál místní FAŠANK BEND. Obyčejně bývá 
v průvodu kolem šedesátky masek. Podobné to bylo i 

letos. „Možná nás bylo míň jako obvykle, ale zvládli 
jsme to dobře. Po skončení průvodu se jako obvykle 
pokračovalo v hospodě,“ prozradila jedna z organizá-
torek Petra Hájková. Obsáhlou fotogalerii nafotil Josef 
Surý z Ostrožské Nové Vsi.

std
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Děti z Kameňáčku utopily symbol zimy v potoce. 
Jaro je tady

Průvodem a se 
zpěvem prošly děti z 
folklórního souboru 
Kameňáček od škol-
ky přes celou dědinu 
až k  mostu v  Háj-
ku.  Po cestě zpívaly 
a nakonec zapálily 
smrtku Moranu, kte-
rou hodily do potoka 
Okluky. 

V sobotu 24. 
března odpoledne se 
v  naší Lhotě vítalo 
jaro, které zatím do-

razilo spíš podle kalendáře než podle aktuální teploty. 
Ještě v týdnu ukazoval teploměr až mínus osm stup-
ňů, ale na vynášení Morany svítilo sluníčko, i když 
bylo ještě hodně zubaté.

Vynášení Morany a zdobení létéčka není v  naší 
Lhotě žádná velká tradice. To potvrzuje i jedna z hlav-
ních organizátorek akce.

„Chodíme od roku 2011, tehdy jsme byli poprvé. 
Rok předtím jsme dostali pozvání na Starou Myjavu, 
měli jsme přivést Moranu a ukázkově ji utopit v po-
toce. Bylo tam víc souborů, starší lidi byli nadšení ze 
všech ukázek, asi si vzpomněli na svoje mladá léta. 
Našim dětskám se to tehdy strašně líbilo, tak jsem si 
řekla, že to musíme zavést i u nás ve Lhotě,“ vysvětlu-
je začátky vynášení Morany Ludmila Hájková a dodá-
vá. „Chodí děti z folklórního souboru Kameňáček za 
doprovodu kluků z cimbálovky.“ 

„Vyneseme Moranu, jako symbol zimy a hodíme 
ji do potoka, ať odplave pryč. Potom namašlíme lé-
téčko, jako symbol jara a přineseme ho do dědiny,“ 
řekl Franta Hájek, který šel v průvodu jako hudební 
doprovod.

Vynášení smrti a vítání jara je západoslovanský 
lidový zvyk pocházející z předkřesťanské éry. Jeho 
ústředním prvkem je slaměná fi gura Morana obleče-
ná v ženských šatech.

Stanislav Dufk a

Karneval připravily maminky z Domečku. Sál byl plný masek

Lhotské děti měly v polovině 
února sraz v sále, konal se tam 
totiž Karneval. O jeho organizaci 
se postaraly maminky z dětského 
klubu Domeček a na přípravě si 
daly záležet. 

Pro děti připravily soutěže, 
výtvarný koutek i zábavu na ta-
nečním parketu. Sál tradičně vy-
zdobily obrázky paní učitelky Pá-
čové, které neodmyslitelně patří 
ke každému maškarnímu bálu ve 
Lhotě. 

Děti si dvouhodinové kar-
nevalové veselí jaksepatří užily. 
Domů pak odcházely tancem vy-
čerpané, uběhané, ale spokojené.

Text a foto: IRENA TROJKOVÁ
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Pálenka z ananasu nebo zázvorový likér. 
To byly exotické vzorky na koštu

Už tradičně pořádá košt slivo-
vice a ovocných destilátů ve Lho-
tě Mužský pěvecký sbor. „Dobrá 
gořalka a mladá muzika, co víc 
si přát. Přijďte posedět, popit, za-
zpívat si nebo zatancovat.“  Lákal 
slogan do obecního sál a také na 
skvělou cimbálovku Falešnicu. 

V letošním roce bylo na okoš-
tování přesně 330 vzorků, tedy 
o něco málo menší počet jako 
v  uplynulém roce. „Minulý rok 
byla úroda o poznání slabší, přes-
to jsme měli letos přes tři stovky 
vzorků. Nijak se to ale nevymyká 
z uplynulých koštů, ten průměr je 

Na obci přivítali Tomáše, Josefa, Antonína a Sáru
Hned v prvním týdnu v novém roce se na Obecním úřadě konalo první vítání občánků. Zástupci obce přivítali čtyři 

malé občánky naší Lhoty a předali jim drobné dárky.
V loňském roce proběhlo sedm vítání. Celkem se v naší obci v roce 2017 narodilo 24 dětí, z toho 13 chlapců.  Uplynulý 

rok byl za posledních deset let v počtu narozených dětí rekordním, přiblížil se mu rok 2011, to se narodilo 21 dětí.
Prvního letošního vítání 7. 1. 2018 se zúčastnili:
Lucie Antonyová a Michal Horák se synem Tomášem
Helena Hajduková a Josef  Žajdlík se synem Josefem
Ludmila a Miroslav Pavelkovi se synem Antonínem
Andrea a Pavel Zámečníkovi s dcerou Sárou   Text a foto: std



strana 28 Březen  2018

Obecní Zpravodaj Ostrožské Lhoty

Brigáda mladých rybářů. Úkolu se zhostili skvěle
V sobotu 13. 1. 2018 se uskuteč-

nila brigáda mladých rybářů z Ost-
rožské Lhoty. Cílem této akce bylo 
vyčištění žlebu od odpadků, skla a 
PET lahví. Po necelých dvou hodi-
nách byl úsek od rybníka „Veselské 
padělky“ po ohniště pod Hradišťka-
mi směr Mezižlábky uklizený. Mla-
dí rybáři se úkolu zhostili opravdu 
skvěle a po nepořádných lidech od-
klidili nemalé množství odpadků 
všeho možného druhu.

K našemu překvapení byly se-
sbírány 4 pytle PET lahví a jiných 
plastů, dále 20 kg skla. Výsledek byl 
opravdu viditelný, práce děti bavi-
la. Díky této akci se tato lokalita 
zase na chvíli změnila na přírodní.

Doufejme, že na těchto místech 
se již odpadky neobjeví a nebudou 
hyzdit okolí poutní stezky, která ve-
dou na Antonínek nebo k bunkru.

Po skončení brigády jsme si pak 
všichni společně opekli špekáčky 

a s pocitem dobře odvedené práce 
jsme se rozešli domů.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem účastníkům brigády, kterými 
byli:

Dominik Turčínek, Kryštof Ga-
briel, David Ratajský st., David Ra-
tajský ml., Filip Trčka, Patrik Trčka 
ml. a Petr Bachan za jejich pomoc 
a ochotu udělat něco pro životní 
prostředí.   

 Text a foto: Patrik Trčka 

Mužský sbor gratuloval ve Vlčnově
Žízeň. Tak se jmenovalo pásmo k  15. 

výročí založení mužského pěveckého sbo-
ru v  nedalekém Vlčnově. Hlavní hvězdy 
programu, který se uskutečnil začátkem 
března, byli Martin a Jaroš Hrbáčovi. Náš 
mužský sbor byl jedním z gratulantů a také 
vystupujících. „Měli pozvané různé sou-
bory z okolí. Měli to trošku jinak zorgani-
zované, všechno bylo naplánováno do po-
slední minuty. Myslím, že to byla důstojná 
oslava,“ řekl umělecký šéf lhotského sboru 
Petr Radoch.  

std
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Turisté schůzovali. 
Největším tahákem byl v loňském roce bunkr, řekl předseda
Šéf turistů ve Lhotě Stanislav Kuřina přivítal po-

slední lednovou sobotu na výroční členské schůzi 
všechny přítomné členy a poděkoval organizátorům 
akcí, které se uskutečnily v roce 2017.

„V loňském roce měl turistický klub naplánovaný 
čtrnáct akcií, z různých důvodů se uskutečnilo deset. 
Největší účast byla na jarním otvírání bunkru a více-
denní turistika po Libereckém kraji, kterého se zú-
častnilo čtrnáct členů,“ řekl předseda.

Právě vojenský bunkr pod Antonínkem, který si 
zájemci můžou prohlédnout už druhý rok, je nejen 
pro příznivce vojenské historie obrovský tahák. To 
potvrzuje i předseda lhotských turistů. „V loňské 
roce 2017 náš bunkr navštívilo 
včetně dětí 1 860 lidí. Nejvzdá-
lenější návštěvníci byli z  Aus-
trálie, někde od Sydney, byli 
to potomci Čechů, dva z  nich 
dokonce mluvili česky. Bunkr 
si přišla prohlédnout i rodina 
z  Jeruzaléma, nebo Londýna,“ 
vypočítává návštěvníky z  nej-
vzdálenějších destinací Stani-
slav Kuřina. 

Letošní otevření bunkru pro-
běhne 22. dubna. V srpnu jedou 
turisté do rakouských Alp

Vůbec poprvé se bunkr pro ve-
řejnost otvíral 23.4 2016. 

Slavnostní otevření letošní 
sezony proběhne v  neděli 22. 
dubna ve dvě hodiny odpoled-

ne. 
Pro větší a předem nahlášené skupiny může být 

bunkr otevřen i mimo pravidelné období, které je 
od dubna zhruba do konce října. V  letošním roce 
se například nahlásila skupina dětí z Veselí nad Mo-
ravou. „Bylo tu 20. ledna, pěšky z Veselí přišlo deset 
skautů. Slíbili, že nás budou rádi navštěvovat při kaž-
dé akci,“ řekl předseda lhotské turistiky. 

V letošním roce je zatím v plánu mimo jednoden-
ních akcí a otvírání bunku velká několikadenní turis-
tika v rakouských Alpách, Schladming + Dachstein. 
Pojede se začátkem srpna. 

Text a foto: Stanislav Dufk a

Emma Gálová má fotku Emma Gálová má fotku 
s olympijskou s olympijskou 
medailistkoumedailistkou

Parádní vzpomínku má na výlet do Olympijského parku 
v Brně školačka Emma Gálová. Společnou fotku se snowboar-
distkou a naší medailistkou z  nedávno skončené olympiády 
Evou Samkovou, která patří ke světové špičce ve své disciplí-
ně. Z olympiády v Soči 2014 si přivezla zlato. Na ZOH v Jižní 
Koreji 2018 získala bronzovou medaili ve snowboardcrossu. 
„Emma si fotky moc cenní, fotila jsem je já,“ prozradila ma-
minka desetileté školačky Jana Gálová.    
   std
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Tenisté vyhlásili hráče sezony

Začátkem února měl svoji výroční členskou schů-
zi také tenisový klub Ostrožská Lhota. Předseda Pavel 
Turčin na úvod představil přítomným novou fotokni-
hu, ve které jeho žena Jitka zdokumentovala celou se-
zonu 2017. Poté proběhla bilancující zpráva, ve které 
byla vyzdvižena brigádnická činnost členů (434 ho-
din), hospodaření v plusových číslech s celkovým ob-
ratem 75 tisíc korun, uspořádání 12 turnajů a úspěšná 
účast smíšeného družstva dorostenců v 3. krajské sou-
těži. Pavel Turčin vyhlásil také nejlepší hráče sezony 
2017:
Kategorie dospělí: Zdeněk Kotačka
Kategorie ženy: Lucie Pavlasová
Kategorie dorostenci: Viktor Malina
Kategorie starší žáci: Ondřej Turčin

V rámci diskusního příspěvku vystoupil předse-
da SK Ostrožská Lhota pan Josef Lopata, který oce-
nil přístup členů tenisového klubu k neustálému vy-
lepšování tenisového areálu a vyzdvihl práci trenérů 

a výboru tenisového klubu v uplynulém roce. Na 
závěr proběhlo tradiční malé občerstvení, které bylo 
doprovázeno promítáním fotografií z jednotlivých 
turnajů a tréninků mládeže či soutěžních utkání.

Pavel Turčin, foto: std

Badmintonový turnaj ovládli obhájci
Simona Kordovaníková z Uherského Hradiště a Hlu-

čan Ondřej Kotačka. To byli vítězové vánočního turnaje 
v badmintonu ve lhotské sportovní hale.

Badmintonové klání, ve kterém se dvojice losovaly, vy-
hrál stejný pár jako před rokem. Turnaje se zúčastnilo cel-
kem jedenáct dvojic, pořadatelé je rozdělili do dvou sku-
pin, první čtyři dvojice postupovaly do vyřazovacích bojů. 

Vítězové prošli celým turnajem bez ztráty jediného 
setu. Nejvyrovnanější zápas označila vítězka už souboj 
ve skupině. „Nejvíc nás potrápila dvojice Svaťa Žajdlík a 
Jana Fibichrová. To byl hodně vyrovnaný zápas,“ svěřila 
se šťastná obhájkyně Simona Kordovaníková. 

Vítězná dvojice porazila ve fi nálovém duelu domácí 
pár Jarek Kapusta, Martin Pavlas 2:0. Pomyslnou bronzo-

vou medaili bral pár Dalibor Gabriel, Petr Bachan.
Hlavní pořadatel Zdeněk Machala po pětiho-

dinovém klání vyhlásil na závěr ještě individuál-
ní ocenění. Nejstarší pár turnaje byl vyhlášen Václav 
Pavlas a Michal Vítek, dohromady jim bylo 110 let.
Miss turnaje byl vyhlášen sympatický pár Svaťa Žajdlík 
a Jana Fibichrová a skokankou roku se stala snaživá  Eva 
Škaroubková. 

„Jsem hlavně rád, že se nikdo nezranil. Měli jsme o 
jeden pár víc jako v loňském roce a našli se i nějací spon-
zoři, kteří nám pomohli s oceněním nejlepších,“ řekl na 
závěr hlavní organizátor Zděněk Machala.

 std
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Naše Lhota dvakrát druhá na turnaji v Ostrohu. 
Jsem spokojený, řekl trenér

Předvánoční turnaj nejmen-
ších fotbalových nadějí uspořádali 
v  Uherském Ostrohu. V  sobotním 
dopoledni se nejprve střetly mladší 
přípravky. Hrálo se systémem každý 
s každým na 1 x 15 minut s počtem 
hráčů 5 +1. V kategorii mladších si 
pohár pro nejlepší tým odvezli mladí 
fotbalisté z Blatnice pod Svatým An-
tonínkem. O jejich prvenství rozhodl 
v závěrečném účtování jediný gól.

V kategorii starších přípravek vy-
hrály bez jediné porážky Hradčovice. 

„Vyhrály naprosto zaslouženě, 
mají v kádru moc šikovné fotbalisty. 
Je vidět, že kluci už jsou spolu delší 
dobu,“ glosoval nejlepší tým trenér 
druhé Ostrožské Lhoty Richard Do-
minik. Právě starší přípravka Lhoty 
skončila na druhém místě.

„Jsme spokojení. Myslím, že 
je to výborné umístění. Máme 
druhého nejlepšího střelce tur-
naje Ondru Matuštíka,“ povídal 

kouč druhého mužstva turnaje.
Překvapením bylo umístění do-

mácích fotbalistů. V obou kategori-
ích skončili na posledních místech.

„Je to složité, scházelo nám něko-
lik nejlepších hráčů. Ve stejném ter-
mínu se totiž konal hokejový turnaj a 
kluci dali přednost právě hokeji,“ vy-
světloval nelichotivé umístění svých 
svěřenců trenér přípravky v  Uher-
ském Ostrohu Tomáš Hanák.

Ceny pro nejlepší předával šéf 
fotbalu v  Uherském Ostrohu Jan 
Galuška, který byl spokojený hlavně 
s tím, že se nikdo nezranil.

„Předvánoční setkání takových 
šikovných fotbalistů je na místě. 
Jsem rád, že se nikdo nezranil, nestal 
se žádný úraz a mohli jsme klukům 
vyplnit takovou tu mezeru a dlouho 
přestávku před jarem,“ řekl na závěr 
dlouholetý funkcionář. 

Celé sobotní klání odřídili domá-
cí sudí Jakub Hříbek a Filip Šmejkal 

ze sousední Ostrožské Nové Vsi.
Výsledkový servis turnaje přípra-
vek v Uherském Ostrohu. 
Mladší přípravky:
Ostrožská Lhota – Uherský Ostroh 
4:0, Hradčovice  - Blatnice 3:2, Hrad-
čovice – Uherský Ostroh 6:0, Blat-
nice – Ostrožská Lhota 4:2, Blatni-
ce – Uherský Ostroh 7:1. Ostrožská 
Lhota – Hradčovice 7:2.
Celkové umístění: 1. Blatnice, 2. 
Ostrožská Lhota, 3. Hradčovice, 4. 
Uherský Ostroh.
Starší přípravky:
Ostrožská Lhota – Uherský Ostroh 
4:0, Hradčovice  - Blatnice 3:1, Hrad-
čovice – Uherský Ostroh 3:0, Blat-
nice – Ostrožská Lhota 0:4, Blatni-
ce – Uherský Ostroh 2:0, Ostrožská 
Lhota – Hradčovice 1:6.
Celkové umístění: 1. Hradčovice, 
2. Ostrožská Lhota, 3. Blatnice, 4. 
Uherský Ostroh.

Text a foto: Stanislav Dufk a
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Jiří Jurásek: Lhotský fotbal patří minimálně do okresu 
Druhé místo v základní třídě a ztráta šesti bodů na 

vedoucí Horní Němčí. To je postavení našich fotba-
listů před jarními odvetami. Trenér Jiří Jurásek moc 
dobře ví, že mužstvo se musí pokusit vykopat okresní 
přebor. Z druhého místa ani nemůže mít jeho tým jiné 
ambice.

„Je to tak, našim cílem je jednoznačně postup. Po-
kud Horní Němčí zaváhá a já si myslím, že jo a pokud 
budou zápasy férové, tak máme mužstvo na to, aby-
chom postoupili,“ věří si kouč fotbalistů a připomíná 
podzimní duel s lídrem soutěže. „Na podzim jsme byli 
v  Horním Němčí lepším týmem (zápas skončil 2:2). 
Nebyli jsme tam hrubě spokojení s výkonem rozhod-
čího, takový výkon sudího si nepamatuji za několik 
let. To byla prostě hrůza,“ vrátil se ke vzájemnému 
souboji Jiří Jurásek.

Pokud chce Lhota o třídu výš, tak se bude muset na 
jaře také vyvarovat podobných výpadků, jako byla po-
rážka (2:3) na domácím hřišti od průměrného béčka 
Dolního Němčí.

„S tím musím souhlasit, kluci ten zápas hrubě pod-
cenili. To ani nebyla žádná akce nebo sobotní zábava. 
Prostě si mysleli, že se soupeř porazí sám,“ posteskl si 
lhotský trenér.  

Aktuálně se mužstvo připravuje na jarní odvety. 
Zimní příprava začala koncem 
ledna, na nedostatek hráčů si 
kouč nemůže stěžovat. „Trénu-
jeme dvakrát týdně. Chodí nás 
v průměru kolem dvanácti lidí, 
někdy i šestnáct. Od minulého 
roku je to obrovské zlepšení.“

Žádné velké posily na jaře ve 
Lhotě neuvidíte. Do kádru dru-
hého mužstva tabulky by se měli 
vrátit hlavně marodi.

„Přemek Radoch a Patrik 
Štergenich už by měl být k dis-
pozici celé jaro. Snad se vrátí i 
Roman Hanák. Myslím, že na 
jaře bychom měli být hráčsky 
silnější,“ soudí Jurásek a dodá-

vá. „Jsem hlavně rád, že kádr zůstal pohromadě, okol-
ní kluby měly zájem o Filáka (Filipa Zbořila) a Erika 
Pešíka.“  V posledním kole hraje vedoucí tým tabulky 
Horní Němčí v naší Lhotě. Bude se o postupujícím roz-
hodovat až v samém závěru soutěže?

„Z mého pohledu by to bylo nádherné vyvrcholení 
sezony. Určitě by přišlo hodně lidí, protože naše Lho-
ta je fotbalová dědina. Věřím, že bychom ten zápas 
zvládli a postoupili do okresu. Mančaft y jsou tam vy-
rovnané, troufnu si říct, že bychom v okrese hráli do 
pátého místa. Lhotský fotbal tam patří,“ říká na závěr 
Jiří Jurásek.  

Jarní zápasy SK Ostrožská Lhota: 
1. 4. 15:30  Hradčovice - Ostr. Lhota, 8. 4. 15:30 Dolní Němčí B - Ostr. Lhota, 15. 4. 16:00 Mistřice - Ostr. Lhota,  

22. 4. 16:00 Ostr. Lhota – Mařatice, 28. 4. 16:30 Drslavice B - Ostr. Lhota, 6. 5.  16:30 Ostr. Lhota – Podolí, 13. 5. 2018 
10:15 Částkov - Ostr. Lhota, 20. 5. 2018 16:30 Ostr. Lhota - Uh. Ostroh B, 27. 5. 16:30 Ostr. Lhota – Popovice, Neděle 
3. 6. 16:30 Boršice u Bl - Ostr. Lhota, 10. 6. 16:30 Ostr. Lhota - Horní Němčí

Stanislav Dufk a
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Josef Lopata:  Sport je klíčovou součástí dění v naší obci
Jen těžko byste hledali v  naší dědině většího znalce 

obecního sportu. Předseda všech sportovních klubů Jo-
sef Lopata se pohybuje ve lhotském sportu bezmála půl 
století. V hlavním výboru SK působí jako šéf kulturistů 
od roku 1971. Předsedou všech sportovců ve Lhotě je po-
sledních patnáct let. O podmínkách pro sportování v naší 
obci mluví jako o velmi dobrých. „Lidi se můžou reali-
zovat, podmínky na naši obec jsou velmi slušné. Sport a 
sportování má obrovský význam. To neobjevujeme Ame-
riku, to už věděl Miroslav Tyrš před sto padesáti lety, když 
založil Sokol,“ říká předseda SK a také místostarosta obce. 
Podmínky pro sportování si vytváří samostatné kluby 
svou činností. O jejich větší nebo menší aktivitě mluví 
zkušený funkcionář v našem rozhovoru. 

V loňském roce se událo v naší dědině několik vý-
znamných sportovních událostí. Fotbal slavil 70. výro-
čí založení, přípravka se znovu přihlásila do soutěže. 
Tenisté hrají po dlouhých letech soutěžní zápasy, ob-
rovský zájem je o turistický bunkr, hokej přilákal půlku 
Lhoty na Winter Classic. Jaká událost byla z tvého po-
hledu nejvýznamnější?

Určitě to bylo 70. výročí založení fotbalu. Můžeme si o 
fotbale myslet, co chceme, ale ve Lhotě je to pořád největší 
členská základna. Za těch 70 let prošlo fotbalem stovky, 
možná tisíce lidí. Když se v roce 1961 otvíral dnešní areál 
na hřišti, bylo to z důvodu fotbalu v té době se o jiných 
sportech vůbec nemluvilo. Za ta léta se areál pořád vy-
lepšuje, osobně říkám, že to není jenom sportovní, ale i 
kulturní areál.

Fotbalisté lhotské veřejnosti moc radosti nedělají. 
Po několika letech se hraje znovu základní třída. Na 
druhou stranu v  loňském roce se díky Richardu Do-
minikovi znovuobnovila přípravka. Jak hodnotit klub 
z těchto dvou pohledů?

V hlavním výboru se pohybuji od 10.10 1971, tehdy 
vznikla kulturistka a jako předseda jsem chodil na každou 
schůzi hlavního výboru. Vím, že fotbal vždycky poutal 
největší pozornost. Je fakt, že v dnešní době je málo dětí a 
nabídka dalších sportů je jiná, než byla před několika lety. 
Je klíčové najít lidi, kteří se budou o mládež starat, to se 
nám v osobě Richarda Dominika podařilo. Pokud takové 
lidi nenajdeme, tak to můžeme zabalit. Děcka musí sou-
těžit, k té soutěživosti je musí někdo vést.

A jak tedy hodnotíš postavení prvního mužstva 
v základní třídě?

Z mého pohledu je důstojné, aby Lhota hrála mini-
málně okresní přebor. Základní třída se mně zdá vzhle-
dem k historii a počtu obyvatel nedůstojná. Okres by na-
šim fotbalistům slušel daleko víc, samozřejmě s vlastními 
hráči. Vždycky jsem preferoval domácí kluky. Přesto se 
výbor snaží. Fotbalisté jsou v popředí tabulky, věřím, že 
v nejbližší době se jim postup podaří.

Tenis začal hrát letos po dlouhých letech dorostenec-

kou soutěž. Mají nejkvalitnější web, žákovskou příprav-
ku, několik turnajů. Jaké je hodnocení tenistů?

Je pravda, že svoji prezenci mají hodně dobře propra-
covanou. Předseda Pavel Turčin udělal se svým týmem 
obrovský kus práce. Důležité je, že si natáhli mládež. Další 
klíčový bod je i ten, že na turnaje chodí i dospělí. Tenis ve 
Lhotě žije všemi generacemi. Jsem nesmírně potěšen za te-
nisové zázemí, které se neustále zlepšuje.

Nejmladší klub v SK je hokej, jak bys zhodnotil ho-
kejový tým?

Jako velké pozitivum. Z mého pohledu je až neuvěřitel-
né, že ty lidé drží tak při sobě. Stojí to obrovské množství 
času, peněz, ty nájmy ledu, dále výstroj, která není nejlev-
nější. Je fakt, že je tam dobrá skupina lidí, kteří jsou pro svůj 
sport nadšení a obětují mu spoustu volného času a peněz. 
Z hokeje jsem nadšen.

Pojďme ke sportu, kterému šéfuješ a široké veřejnos-
ti je tak trochu utajený. Jaká byla činnost kulturistiky za 
loňský rok?

Kulturistika zažívá jedno z  největších rozkvětů v  his-
torii. Máme 59 členů, což už je docela velký problém. Už 
musíme dalším zájemcům říkat, že musí počkat. Okamžitě 
bychom mohli vzít dalších deset lidí. Přibíráme jenom mlá-
dež, kapacita posilovny je na hraně.

Největší akcí, na které budeme aktuálně intenzivně pra-
covat, bude rozšíření posilovny. Konečně jsme tomu dali 
jasný směr. Do roku 2021, to bude 50. výročí založení kul-
turistiky, bychom chtěli otevřít nové prostory a staré podro-
bit kompletní rekonstrukci.

A nové prostory budou kde?
Mělo by to být tak, že zabereme prostor Háječku, kte-

rý dostane nové prostory v místě bývalé kotelny. Už máme 
za sebou šest nebo sedm jednání a kreslí se projekty. To je 
pro mě aktuálně nejdůležitější. V tomto směru ve sportu 
vynakládám nejvíce úsilí. Máme dvanáctičlenný výbor. 
Chci, aby se do akce zapojilo co nejvíc lidí, i proto máme 
tak velký výbor.

Dalším klubem je volejbal. Jak vidíš činnost volejba-
listů?

Tam je to trošku složité s mládeží, ale myslím, že školáci 
tam pravidelně hrají. Důležité je, že  volejbal  má stabilní 
členskou základnu, stará se o svoje prostory. Buďme za něj 
rádi. Fungují, chodí na brigády, chtělo by to víc mladších 
lidí, ale to by se dalo říct o každém klubu. Velkou oporou 
klubu je předsedkyně Jitka Štěpánová, která je také patnáct 
let místopředsedkyní SK. Ve všech ohledech se na ni můžu 
spolehnout. Takových lidí není v žádném spolku nadbytek. 

Lhotská turistika je díky bunkru známá po celém 
okrese. Jak hodnotíš tento klub?

Členem turistiky může být každý od pěti až po osmde-
sát let. Dokud může člověk chodit a pohybovat se. Z to-
hoto pohledu je to skvělá věc. Jsem nesmírně rád, že turis-
tika ve Lhotě funguje. Je to sport pro každého a je to krásný 



strana 34 Březen  2018

Obecní Zpravodaj Ostrožské Lhoty

sport. Je pro poznání, ale i pro zdraví. Je skvělé, že Standa 
(Kuřina), se tomu i přes sedm křížků s nadšením věnuje. 
Je to týmová práce, co vím, tak členové mu pomáhají s plá-
nem na sezónu. 

V areálu hřiště je těsně před otevřením zrekonstruo-
vaná budova. Připomeňte, co všechno tam bude a kdy se 
bude otvírat?

Moje představa otevření je duben možná květen. Jsou 
tam hasiči, z mého pohledu tam budou mít excelentní pod-
mínky. Nahoře mají klubovnu, dole zaparkované auto, plus 
skladovací prostory. Budou tam mít sprchy, šatnu, to nikdy 
neměli. Pro mě osobně je tam velmi důležitá věc, o kterou 
jsem usiloval hodně dlouho. Jsou to dva pokoje pro ubyto-
vání plus kuchyňka. Bude tam sedm nebo osm postelí.

„Za posledních pět let se investovalo do spor-
tu a údržby areálu z obecních peněz okolo dvou 
a půl miliónů korun.“ 

Josef Lopata
Ubytování bude mít na starost obec nebo SK?
Už jsme to probírali na hlavním výboru. Naše představa 

je taková, že by to pronajímala správkyně haly Jitka Štěpá-
nová, která se tam denně pohybuje. Bude tam televize, zmi-
ňovaná kuchyňka, sociální zařízení, Wi - Fi.  Za lůžko by se 
mělo platit kolem dvou stovek, ale ještě uvidíme, to je můj 
osobní názor.

Hlavním sponzorem klubů je ve Lhotě obec. Kolik 
dává ročně na sport peněz?

Loňský rok jsme dostali 250 tisíc jako základ, pak se to 
navýšilo o 40 tisíc na fotbalovou přípravku, dalších 15 tisíc 
věnovala obec na 70. výročí fotbalu. Plus ještě dalších 7 tisíc, 
když to sečteme je to 312 tisíc korun. Další peníze šly na 
úpravu a odvodnění prostoru za budovou a parketem. Bylo 
tam nataženo přes sto metrů trubek a odvezlo se celkem 65 
ávií zeminy, tam šlo 200 tisíc. Vybudovala se opěrná zed´z 
pražců a trativod o objemu 70 m3 pro zachyceni vody, dále 
betonová zeď za pódiem a schody k myslivecké chatě.

Je to podle tebe moc peněz nebo přiměřeně k velikos-
ti obce a sportovních aktivit?

Vzhledem k našemu rozpočtu, na to jak je velký areál a 
kolik máme členů, (225) je ta částka na solidní úrovni.  Dal-
ší peníze si kluby vydělaly vlastní činností – za 5 let to bylo 
milion a půl. To nepočítám stovky a stovky  brigádnických  
hodin.

Chci poděkovat členům zastupitelstva i starostovi za tr-
valou podporu sportu v obci

Jsi tedy spokojen?
O fi nance je nekonečný boj. Na druhou stranu to musí-

me brát objektivně. Za posledních pět let se investovalo do 
sportu a údržby areálu z obecních peněz okolo dvou a půl 
milionů korun, úplně přesné číslo nevím. Máme nový par-
ket, u kabin je zámková dlažba, v kabině rozhodčích je nová 
sprcha, kompletní rekonstrukcí prošly sprchy pro hráče. To 
jenom pro připomenutí. 

V areálu vedle parketu je také nový přístřešek, který 
vyvolal spoustu diskusí. Líbí se ti?

Tak líbí – nelíbí. Je fakt, že v těchto záměrech hrají roli 
určité věci. Náš záměr byl, aby byl přístřešek bezúdržbový, 
dostatečně prostorný a svým způsobem masivní. Pokud 
napadne metr sněhu, tak musí střecha vydržet. To všechno 
náš záměr splňuje.

Přece jenom se naznačovalo, že se možná přístřešek 
obloží dřevem. Platí to pořád?

Musíme to promyslet, jak bychom to udělali, aby zapadl 
do areálu. Chtěl bych o přístřešku udělat široku rozpravu. 
V nejbližší době to ale nebude, nejsou fi nance. Na sezónu 
chceme pro fotbalisty kupovat sekačku a defi nitivně do-
končit úpravu prostoru za kabinami, včetně odvodů vody.

Téměř všichni dělají ve lhotském sportu zadarmo 
nebo skoro zadarmo, přesto nemůžeme jenom chválit. 
Co tě na činnosti SK mrzí?

Co se týká klubů ve Lhotě, tak můžu srovnávat. Vidím, 
kolik jsme odpracovali my na kulturistice. Vím, kolik od-
pracuje tenis, volejbal, turisté chodí k bunkru. Vím, jak je 
pracné všechno jenom udržovat. Z  tohoto pohledu mě 
mrzí přístup některých fotbalistů. Myslím, že by je nezabi-
lo, kdyby jednou za dva měsíce přišli na brigádu. Na osla-
vách 70. výročí se brigádně angažovali jenom staří páni a 
fotbalový výbor.

Jaké je tvoje přání do budoucna? Co přeješ lhotské-
mu sportu?

Aby bylo dostatek lidí, kteří budou vidět ve sportu 
smysl. Budou vidět, že sport má obrovský význam. To ne-
objevujeme Ameriku, to už věděl Miroslav Tyrš před sto 
padesáti lety, když založil Sokol. Lidé se můžou realizovat 
a podmínky na naši obec jsou velmi slušné. Přál bych si, 
aby bylo dostatek mládeže, funkcionářů, aby bylo osvícené 
vedení obce, bez té to také nejde dělat. Sport je klíčová sou-
část v dění obci.

Josef Lopata (64)
Spoluzakladatel kulturistiky a také její jediný dosa-

vadní předseda ve Lhotě. I po téměř padesáti letech vám 
vysype přesný termín založení. „10. 10. 1971. Ten datum 
jsme zvolili schválně. Chtěli jsme, ať se dobře pamatuje. 
Na samotném založení jsme pracovali už rok předem,“ 
říká zkušený funkcionář. Posledních patnáct let je před-
sedou SK, předtím působil jako místopředseda. Je také 
místostarosta obce. Manželka Alena, děti Petr 38, Aneta 
40.

Stanislav Dufk a
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