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Vánoční zamyšlení
Musíme se rozhodnou, zda se
považujeme za lidi svobodné, odvážné, věřící, že mají po sobě něco
zanechat svým dětem. Nebo se přiřadit k lidem ustrašeným, nesvobodným, bez potřeby vlastní volby,
vlastní odpovědnosti a vlastní radosti ze života. Totalita, direktiva
proti vědomí vlastní hodnoty, vědomí vlastních schopností, potřeby zanechat po sobě vlastní odkaz.

Vždy, když vznikne ve společnosti příliš veliké napětí, nejistota,
zmatek, obavy o hmotné zajištění,
když nefunguje právo a není spravedlnost, vždy tehdy začne hrozit, že
se lidem zasteskne po diktatuře, po
takovém systému, do kterého vloží
naději, že nastolí pevný řád, který
je zbaví zodpovědnosti, rozhodování. Vždy znovu jsou ochotni lidé
vyměnit svobodu za bezpečí, spra-

vedlnost za jistotu, důstojnost za
hmotný dostatek.
Přijměte vánoční čas jako dobu
rozjímání nad námi samými, blízkými i těmi vzdálenými. Najděme
si čas pro dobré slovo, dárek a zamyšlení nad problémy, které se nám
teď zdají složité a snad i neřešitelné.
Aby všechno mělo dobré řešení.
To ze srdce přeji Vám všem.
Antonín Jelének, starosta obce

PF 2017
Do všech dní nového roku přeji spoluobčanům především pevné zdraví,
klid a pohodu pro práci, chvíle odpočinku a taky zábavy. Trochu štěstí
a hodně pochopení pro lidi kolem sebe. Mír lidem dobré vůle.
Antonín Jelének
starosta obce
Vážení spoluobčané, i v tomto předvánočním čase
si najděte chvilku pro informace o chodu obce. O akcích, které se dotknou i Vás.

Výstavba rodinných domů v obci
V současné době se dopracovávají plánovací
smlouvy se stavebníky. Smlouvy jsou podkladem pro
vydání povolení ke stavbě.
Obec má zpracovánu urbanistickou studii nové ulice v Kříbských zahradách. O základních technických
podmínkách výstavby jste byli informováni a zájemci
naleznou podklady na obecním úřadě. Je zpracována
projektová dokumentace (PD) pro územní rozhodnutí
na inženýrské sítě. Bude se zpracovávat PD pro stavební řízení.
Druhou lokalitou pro výstavbu jsou Luby. I zde se
zpracovává potřebná projektová dokumentace. Podle
smlouvy bude hotová do 31. 3. 2017. Obec má v rozpočtu finanční prostředky na financování potřebných
inž. sítí a komunikace. Dalším místem kde je zájem
stavět je ul. Řádek. Zde jsou podle posledních vyjádření dva zájemci o stavbu. Chybějící inž. sítě zde byly
dokončeny v letech 2012 – 2013. Je nezbytně nutné zastavit úbytek obyvatel v obci a umožnit lidem v obci
stavět, aby nemuseli odcházet jinam.
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Platná varianta výstavby v ul. Řádek

Prosinec 2016

Obecní Zpravodaj Ostrožské Lhoty

Suchý poldr Ostrožská Lhota
V místě současného splavu na toku Okluky je v
územním plánu obce navržen suchý poldr. Poldr bude
sloužit k zachycení záplavové vlny před obcí a voda
bude odtékat v množství, které v obci nenapáchá již
takové škody. Při současném zpracovávání dokumentace je jasné, že hráz bude proti původní studii vyšší a
také širší. Z tohoto důvodu zasáhneme do soukromých
pozemků a je nutný souhlas vlastníků a nové územní
řízení. Děkuji všem, kteří vyjdou obci vstříc.
Z tohoto důvodu nebude možné podat žádost o dotaci do konce roku. Podmínkou realizace je zajištění dotace ze zdrojů ministerstva zemědělství.

Úprava prostranství – proluka 64/1
(křižovatka u sv. Jana)
Je zpracována dokumentace na úpravu tohoto prostoru. V případě poskytnutí dotace zde vznikne upravený prostor pro setkávání školní mládeže a seniorů. Obě
tyto skupiny se i podílely na přípravě projektu.

Návrh úpravy proluky

Místo pro budoucí hráz poldru

Pečovatelský dům
V obci proběhla dotazníková akce ke zmapování zájmu o pečovatelské byty. Děkuji členkám ČČK, které se
na ní významně podílely. Z dvou set dotázaných projevilo o bydlení v domě zájem kolem 60 lidí. To zásadně
překračuje možnosti domu. Na druhou stranu je třeba
upozornit, že v případě, když obec byty nenaplní, bude
dotaci 4,8 mil. Kč vracet. Do konce roku bude připravena dokumentace a podána žádost o dotaci.

Víceúčelový objekt čp. 530 na hřišti
Obec pokračuje v rekonstrukci objektu stavbou prostorů pro klubovnu hasičů a prostorů pro ubytování.
Prostory jsou uzavřeny a bude možné zde pracovat i v
zimních měsících.

Proluka – příprava projektu
Antonín Jelének, starosta obce

Mikulášské poděkování
Letošní krásný vánoční strom věnovala obci rodina Pěnčíkova v Dědině. A k němu se v neděli 4.
prosince odpoledne sešli lhotské děti s rodiči, členky ČČK a členové mužského pěveckého sboru. Po
setmění pak proběhlo tradiční rozsvícení obecního
stromu. Mikuláš, anděl i nezbední čerti byli hlavními
postavami pro všechny shromážděné děti. Zpěvem
koled podtrhl hezkou atmosféru mužský pěvecký
sbor. Všem pořadatelkám z ČČK i zpěvákům děkuji.

Poděkování za předvánoční setkání.

Víceúčelový objekt čp. 530
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Dobu těsně před Vánocemi si již nedovedeme
představit bez tradičního vánočního posezení, které
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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VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu č. 4/ 2016 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota
dne 14. 12. 2016
Usnesení 4/ 16/ 01:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2016
(14 – 0 – 0 )
Usnesení 4/ 16/ 02:
Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání pracovní
schůzky se stavebníky dne 2.1.2017 v 17,00 hodin.
(14 – 0 – 0)
Usnesení 4/16/03:
Manželé Vybíralovi mohou stavět na par.č. 27/4 2m od
hranice pozemku s par.č.51/5, vše v obci a k.ú. Ostrožská
Lhota.
(12 – 2 – 0)

podaření obce na roky 2018 – 2019. Výhled je součástí
usnesení.
(14 – 0 – 0)
Usnesení 4/ 16/ 08:
Zastupitelstvo obce podle § 12 zákona. č. 250/ 2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění a podle § 84 odst. 2, písm. a) zákona 128/ 2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, schvaluje rozpočet obce na r.
2017 v kapitole příjmy ve výši 17 420 200 Kč, v kapitole
výdaje ve výši 17 142 000 Kč. Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce schvalovat v r. 2017 rozpočtová opatření v
kapitole příjmy. Schválená rozpočtová opatření následně
předloží zastupitelstvu obce.
(12 – 1 – 1)

Usnesení 4/ 16/ 04:
Zastupitelstvo obce schvaluje na pozemku par. č.
1273/3 v obci a k.ú. Ostrožská Lhota výstavbu bytového
domu o 8 bezbariérových bytových jednotkách, které budou určeny k sociálnímu bydlení dle podmínek podprogramu MMR 117D064 Podporované byty (žádost o dotaci
č. 87571 s identifikací poskytovatele - B.j. 8 PB – PČB Ostrožská Lhota), který bude realizován dle projektové dokumentace nazvané „Bytový dům – 8 upravitelných bytů,
Ostrožská Lhota“.
(14 – 0 – 0)

Usnesení 4/ 16/ 09:
Zastupitelstvo obce dle čl. III bod 2) Statutu Sociálního fondu Obce Ostrožská Lhota schvaluje rozpočet fondu
pro r. 2017. Rozpočet je přílohou usnesení.
(14 – 0 – 0)

Usnesení 4/ 16/ 05:
Zastupitelstvo obce schvaluje podle § 85 písm. j) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí úvěru
od České spořitelny ve výši do 6,2 mil. Kč se splatností 10
let a pověřuje starostu obce jeho sjednáním. Úvěr se přijímá na financování projektu „BD – 8 upravitelných bytů
Ostrožská Lhota“.
(14 – 0 – 0)

Usnesení 4/ 16/ 11:
Zastupitelstvo obce schvaluje „Nájemní smlouvu a
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ mezi
obcí a Povodím Moravy na pozemky par.č. 4178/27, par.č.
4179/5, par.č. 4698/36.
(9 – 1 – 3)

Usnesení 4/ 16/ 06:
Zastupitelstvo obce podle § 84 písm. h) zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje Dodatek č. 1
k Obecně závazné vyhlášce č. 2/ 2015 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dodatek je přílohou usnesení.
(14 – 0 – 0)
Usnesení 4/ 16/ 07:
Zastupitelstvo obce podle § 2 a § 3 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, schvaluje rozpočtový výhled pro hos-
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Usnesení 4/ 16/ 10:
Zastupitelstvo obce potvrzuje zákonné zveřejnění návrhu rozpočtu obce na r. 2017 v době od 28. 11. 2016 do
14. 12. 2016.
(14 – 0 – 0)

Usnesení 4/ 16/ 12:
Zastupitelstvo obce podle § 16 zákona č. 250/ 2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, schvaluje změnu rozpočtu obce pro r. 2016 rozpočtovým opatřením č. 14 které je přílohou usnesení.
(13 – 0 – 0)
Usnesení 4/ 16/ 13:
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona
č. 128/ 2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanovuje výši
odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce podle
nařízení vlády č. 37/ 2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, s platností od 1.
1. 2017. Výše odměn se stanovuje bez příplatků.
(12 – 1 – 0)
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Usnesení 4/ 16/ 14:
Zastupitelstvo obce schvaluje podle Pravidel pro poskytování dotace na stavební úpravy, demolici s následnou
výstavbou nového rodinného domu či výstavbu nového
rodinného domu poskytnutí finanční dotace 100 000 Kč

žadateli Tomáši Mirošovi na demolici a následnou výstavbu RD na par.č. st. 217 v k.ú. Ostrožská Lhota až v r. 2017.
(14 – 0 – 0)
Antonín Jelének, starosta obce
Josef Lopata, místostarosta obce

Záchytné nádrže Přední hony

Na jednání zastupitelstva obce jsme opět byli svědky
vystoupení p. St. Žajdlíka ve věci zmanipulování pozemkových úprav. Viníkem je starosta. S projektem nádrží
nesouhlasil a nevěděl o jejich zařazení do pozemkových
úprav. Doklady, že toto není pravda jsem ukázal členům
zastupitelstva. Zveřejnit je nemohu, protože podpisy a
rodná čísla se ze zákona zveřejňovat nesmí. Uveřejňuji

Prosinec 2016

tedy jen torza dokladů se dvěma podpisy:
- nesouhlas s úpravami ze dne 1. 10. 2008
- souhlas s úpravami ze dne 9. 4. 2009
O návrhu nádrží St. Žajdlík věděl, jak vyplývá z r.
2008 a následně s nimi 9. 4. 2009 i souhlasil.
Antonín Jelének,
starosta obce
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O jednom unikátním nálezu z pravěku
Následující příspěvek volně navazuje na téma z předchozího zpravodaje, které bylo věnováno dokladům pravěké lukostřelby v našich
zemích. Řadu velmi užitečných
informací přinesl v tomto směru nález známé ledovcové mumie
označované familiárně jako Ötzi
podle místa nálezu (údolí Ötztal)
na rakousko-italském pomezí. Tělo
muže, který zemřel ve věku 40 až 50
let, našli náhodně v září roku 1991
dva němečtí turisté v jihotyrolských
Alpách. Stalo se tak v nadmořské
výšce 3200 m. Na základě radiokarbonových dat se zjistilo, že onen
muž zde zahynul před 5300 lety, tj.
v době okolo roku 3300 př. Kr. (obr.
1).
K Ötziho výbavě patřil také
nedohotovený luk a toulec se šípy.
Za lučiště, které nebylo na obou
svých koncích dosud opatřeno zářezy pro uchycení tětivy, posloužilo dřevo tisu červeného (Taxus
baccata). Tento stálezelený nízký
strom má pevné a přitom pružné
dřevo, které se i při značném zatížení jen zřídkakdy láme. Na rozdíl
od všech jiných jehličnanů je úplně bez mízy. Pečlivým podélným
seřezáváním získal muž štíhlou
dřevěnou tyč, která má podkovovitý průřez. Od středu ke koncům

Obr. 1. Rekonstrukce
vzhledu Ötziho.
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se ramena lučiště zužují. Délkou
182 cm luk zřetelně převyšoval
svého majitele, který byl vysoký
jen asi 160 cm.
Toulec z jelení kožešiny byl
vyztužen lískovým prutem. Víko
uzávěru a řemen na nošení (zřejmě přes rameno) se nedochovaly.
Díky vnitřnímu víku byly choulostivé konce šípů s opeřením dobře
chráněny: při vytahování nedrhly o
vnitřní stěnu toulce, což by snadno
mohlo vést k poškození křidélek.
Toulec obsahoval kromě smotané šňůry ze stromového lýka (zřejmě tětivy k luku), zvířecích šlach a
kusů jeleního paroží (potenciální
suroviny k výrobě hrotů) také dva
hotové šípy a dvanáct ještě nedokončených polotovarů. Dokončené
šípy měří 85 cm a 90,5 cm. Na ratiště (dřík) si výrobce vybral větev
kaliny tušalaje (Viburnum lantana).
Pro svou vlastnost vytvářet dlouhé,
rovné a přitom velice pevné větve
byla tato křovina spolu s dřínem
(Cornus) vhodným materiálem pro
šípové dříky.
Při výrobě ratiště se větev na
obou stranách rovně odřízla, kůra
se oloupala a dřevo pečlivě ohladilo.
Dělo se tak často pomocí soupravy
dvou podlouhlých pískovcových
brousků (obr. 2). Na obou plochých
stranách
byly
vybroušeny
polokruhovité žlábky,
které
po
přiložení
kamenů

Obr. 2. Dvoudílný pískovcový
brousek.

vytvoří dutinu válcovitého tvaru.
Tou se pak ratiště šípu protahuje
sem a tam, čímž se dosahuje dokonalého zaoblení dřeva. Ke stejnému účelu mohl dobře posloužit
také kus tvrdé dřeviny nebo rohu,
v němž byly vyvrtány různě velké
pravidelně kulaté otvory s ostrými
hranami (obr. 3).
Přední konec ratiště je naříznut
asi do hloubky 2 cm, aby do něj
bylo možno nasunout pazourkový
hrot (obr. 4). Ten byl v zářezu uchycen pomocí lepidla z březové smoly. Po zalepení hrotu bylo ratiště
zajištěno proti rozštípnutí ovinutím
šlachami. Omotávka byla následně
potřena březovým lepidlem i s částí
ratiště. Při nárazu pohlcovalo lepidlo část rázové vlny probíhající pazourkovým hrotem a zabraňovalo
tak jeho poškození.
Na zadní část ratiště šípu byla
v přesných vzdálenostech od sebe
nalepena tři stejně dlouhá křidélka zhotovená ze seříznutých půlek
ptačích per. Po upevnění per březovým tmelem byla křidélka spirálovitě obtočena tenoučkou nití spředenou ze dvou kopřivových vláken.
Trojité opeření šípu bylo umístěno
tak, aby střela za letu rotovala, z čehož lze usuzovat na velké znalosti
balistiky (zvyšuje se tím přesnost
zásahu). Zářez na zadním konci ratiště sloužil k vložení šípu do tětivy.
Muž z ledovce byl zkušeným výrobcem luků i šípů. Jeho osud zůstává dosud obestřen tajemstvím.
Snad prchal z nějakého střetu s
nepřítelem (měl zlomená žebra a
řezné rány na pravé ruce) a cestou

Obr. 3. Nástroj k vyrovnávání ratišť šípů.
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se snažil obnovit a doplnit svou výstroj a výzbroj. Rentgenové vyšetření z roku 2001 odhalilo jednu důležitou skutečnost: v levém Ötziho
rameni vězí malý pazourkový hrot
šípu. Podle lékařských znalců způsobila rána silné krvácení, jemuž
zřejmě nakonec podlehl. Je ovšem
poněkud zvláštní, že se v těle nenašla žádná část dřevěného ratiště
smrtící zbraně.
Podle jedné z teorií jej snad
mohl zabít někdo z okruhu jeho
známých či dokonce příbuzných.
Když potom střelec vytahoval ze
zad své oběti cenný šíp, hrot se
uvolnil a zůstal v těle zavražděné-

ho. Na základě nálezu hodnotné
sekery s měděným ostřím a dalších
artefaktů se zdá, že pronásledovatel
ponechal na místě veškerou výbavu
zabitého. V případě, že by byl vrahem někdo z Ötziho vesnice, jakýkoliv ukradený předmět by jej mohl
usvědčit z nekalého činu. Nutno
však zdůraznit, že jde o pouhou
spekulaci. Skutečné drama, které
se před tisíci lety odehrálo vysoko
v horách, si s sebou odnesl muž z
ledovce a jeho vrah či vrahové. I tak
nám toho však o své době a způsobu života prozradil neobyčejně
mnoho.
Mgr. David Válek

Obr. 4. Rekonstrukce upevnění
šípových hrotů.

Vážení občané,
v tomto požehnaném vánočním čase Vám přejeme klid, chvilku na
odpočinek, zamyšlení a mír v duších Vás všech. V novém roce 2017
pak především zdraví, vzájemnou ohleduplnost a úctu jednoho k
druhému.
Antonín Jelének, předseda MO KDU – ČSL
Anna Machová, místopředsedkyně MO KDU - ČSL

KDU-ČSL v Ostrožské Lhotě
Vás zve 11. února 2017 do sálu Obecního domu na společný
čný

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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TJ Sokol Ostrožská Lhota oslavil 70 let
V sobotu dne 12.11.2016 se v obecním sále setkalo 80
sportovců a hosté na slavnostní konferenci k 70. výročí založení.
Dne 8. prosince 1946 ve 14 hodin v hostinci u Friedrichů (nynější obchod Enapo), za hojné účasti občanů
a mládeže, byl zvolen první výbor. V jeho čele stál Josef
Friedrich. Prvním oddílem Jednoty byl oddíl dobrovolné
tělesné výchovy. Tito sportovní nadšenci cvičívali nejprve v hostinci u Friedrichů. Po získání „staré pálence“ od
Fondu Národní obnovy v Praze se započalo s budováním
vlastní tělocvičny. K uskutečnění nutné rekonstrukce budovy byla upsána bezúročná půjčka na šest členů Sokola v
částce 7 000 Kč. První tělovýchovná akademie se v Ostrožské Lhotě uskutečnila 27. května 1947. Druhý oddíl, který
byl založen 1. července 1947, byl oddíl kopané. Jejím prvním předsedou byl František Zámečník. V roce 1954 vzniká oddíl volejbalu a v následujícím roce je organizován
v okresních soutěžích. První hřiště bylo na zahradě staré
mlékárny. Od roku 1957 začíná budování sportovního
areálu „V Zelištích“, na tuto akci bylo přiděleno od ČSTV
v Praze 30 000 Kč. Velkou událostí byl 18. červen 1961,
kdy se slavnostně otevřel nový sportovní areál pouze s částí kabin a jedním fotbalovým hřištěm. Velkou zásluhu na
cvičitelském rozvoji a vztahu ke sportu měla paní učitelka
Zdeňka Omelková. Jejím přičiněním vzniká ve škole gymnastický a turistický kroužek. Další významnou osobností
té doby je ředitel školy Jan Mareček. Jeho přičiněním vzniká „na placi“, bývalé hřiště (nyní dětské hřiště), kluziště a
první hokejový tým. V těchto letech je nutné vyzvednout
dobrou cvičitelskou práci Miloše Gotvalda, Františka Malůška, Stanislava Bachana, Josefa Filípka a dalších. Do oddílu kopané přichází první trenér Antonín Pančík z Hluku.
Pod jeho trenérským vedením dosahují fotbalisté úspěchy.
V roce 1971 vzniká nový oddíl kulturistiky. Založili jej tři
kamarádi – Stanislav Lopata, Miroslav Vaněk a Josef Lopata. Bez velké pomoci a podpory Pavla Zámečníka by tento
oddíl nevznikl. Oddíl působí do roku 1981 ve staré tělocvičně, poté se přemístil do sklepních prostor pod mateřskou školou. Ve druhé polovině 70. let přichází do
TJ František Hájek. S jeho osobou je spojena rozsáhlá výstavba sportovního areálu. Nejdříve se postavilo
druhé křídlo stávající budovy a další přístavby. Mimo
jiné se vybudoval taneční parket a oplocení celého
areálu. V té době dosahuje největších úspěchů
první mužstvo pod vedením trenéra Milana Prajzy a postupuje do I.B třídy. V období let 1980-85 pokračovalo budování
sportovního areálu. Započala výstavba
tenisových kurtů, atletických sektorů,
nového volejbalového hřiště a tréninkového hřiště na kopanou. V květnu 1981 se
otevřela nová sportovní hala a obnovila se
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činnost zájmové rekreační tělesné výchovy. V témže roce
se také otevřela posilovna. Tenisové kurty byly dokončeny
v roce 1982, v září proběhlo jejich slavnostní otevření. V
roce 1985 se na našem stadionu uskutečnila dosud největší
spartakiáda. Z celkových 15 skladeb se na našem hřišti odcvičilo 12 a vystoupilo okolo tisíce cvičenců. V roce 1994
byl oficiálně založen oddíl turistiky. Předsedou se stal Milan Straka. V roce 2009 zemřel dlouholetý kronikář celého
sportu Stanislav Kapusta a kroniky se ujal Bedřich Doležal,
který obětavě navázal na vynikající úroveň předešlých kronik. V červnu 2011 se v areálu hřiště křtila kniha o obci
Ostrožská Lhota (640. výročí první zmínky o naší obci) a
zároveň staří páni hráli s I.FC Slovácko – ženy. Na této akci
měl velkou zásluhu Stanislav Dufka a František Štergenich.
V roce 2013- 2014 byla položena zámková dlažba před kabinami, proběhla generální rekonstrukce sprch a tanečního parketu. Bylo koupeno posezení před hospodu. V roce
2015 se usnesením konference převedla budova tenistů a
volejbalistů do vlastnictví obce s tím, že tato budova bude
po rekonstrukci, do konce roku 2050, pronajata za symbolickou částku těmto oddílům. V roce 2015 byl přijat do
naší organizace hokejový oddíl, ve kterém jsou i sportovci
z jiných oddílů a pravidelně hrávají na stadionech v Uherském Ostrohu, Uherském Hradišti a v Uherském Brodě.
Letos se sportovní areál velmi osvědčil při pořádání obrovské akce Srazu Lhot a Lehot. Hlavní tíhu mnoha tisícového shromáždění nesl areál hřiště a bez větších komplikací toto velké uskupení během čtyř dnů zvládl bez vážnější
újmy. Chci ještě jednou poděkovat všem pořadatelům této
grandiózní akce, že proběhla bez vážnějších komplikací.
To bylo jen pár střípků z dlouholeté historie našeho sportu.
Zvláštní poděkování si zaslouží předsedové, kronikáři,
správci webových stránek a fotografové jednotlivých oddílů.
Obrovský kus práce na poli filmového dokumentu fotbalu odvedl Václav Pavlas.
Bez velké podpory obce by nešlo tento nádherný sportovní komplex udržovat a proto děkuji panu starostovi a zastupitelstvu
obce.
Jsem hrdý na všechny sportovce, funkcionáře, trenéry a jiné členy, kteří za 70 let
odvedli neskutečně velký kus práce. I v příštích letech máme na co navazovat a důležité
je, aby sportoviště byla využívána hlavně mládeží.
Ještě bych chtěl poděkovat všem vyznamenaným
členům, kteří obdrželi „čestné uznání“ nebo titul „zasloužilý člen“.
Přeji všem občanům a zvláště sportovcům
všechno nejlepší do nového roku, hodně zdraví
a sportovních úspěchů.
Josef Lopata, předseda SK
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Vážení spoluobčané,
přejeme vám klidné vánoce, dárečky, které potěší, pohodu ve sváteční dny
a na Silvestra do půlnoci mějte pití ve své moci, mnoho vtipu pro zasmání,
plno přátel na potkání, v novém roce plný ranec zdraví, štěstí, úspěchu, žádnou nemoc či jinou neplechu, v každou další hodinu mějte kolem sebe šťastnou rodinu.
Členové ODS v Ostrožské Lhotě

Společenská kronika
Naši noví občánci

Naši jubilanti

Úmrtí

Štěpán Trojek, č.p. 480

85 let
Marie Malušková, č.p. 150
Anežka Barušová, č.p. 101
Vlasta Vlková, č.p. 313

Růžena Pavlačková, č.p. 45
Marie Bartysová, č.p. 319
Anna Rychlíková, č.p. 308
Pavel Filípek, č.p. 496
Oldřich Maluš, č.p. 188
Božena Vašková, č.p. 377
Stanislav Křivák, č.p. 9

91 let
Milada Radochová, č.p. 404
92 let
Stanislav Pavlas, č.p. 267

Hana Havlíková, matrikářka

Vzpomínka
V měsíci listopadu jsme se navždy rozloučili s paní Marií Bartysovou. Rozloučili jsme se se ženou,
kterou mnozí mladí lidé v naší obci
možná ani nepoznali nebo jí znali
velmi málo.
Ona taky nebyla příležitost tu
skromnou a pracovitou ženu poznat
blíž. Nedostávala vyznamenání, nemluvilo se o ní. Žila svým skromným a poctivým životem až do
28.10.2016, dne jejího úmrtí.
Mladší spoluobčané mně jistě odpustí malou vzpomínku na
část jejího života, který prožila
po založení JZD v naší obci, co by
skupinová vedoucí, pro organizaci
práce, hlavně v rostlinné výrobě.
Většina hlavně těch starších družstevníků si vzpomene na její pracovní elán a zápal pro práci, která
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ji byla svěřena na úseku rostlinné
výroby. Zajišťovala a organizovala
hlavně ženy, jejichž pracovní nástroje byly motyky a motyčky, se
kterými tehdy upravovaly pole až
do sklízení úrody.
Možná, že někomu se to bude
zdát málo, nebo řekne, že to byla samozřejmost.
Všechno, i tu vzpomínku, je
třeba vnímat dobou, ve které se ta
či ona událost odehrála a vnímat s
ní všechno tak, jak to v životě bylo.
Paní Bartysová byla na svou dobu
velkou autoritou mezi svým kolektivem, na kterou bylo vždy spolehnutí
při organizaci práce.
Na takovýchto lidech se rodilo
JZD v naší obci, které ve své době /
pro lidi, kteří v něm tehdy pracovali
a tvrdě pracovali/ patřilo k nejlepším

v okrese a skýtalo obživu pro velkou
část našich občanů. Dnes tu bohužel
nemáme JZD. Je tu akciová společnost, která převzala majetek bývalého družstva, výrobní prostředky
a vše, co k němu patřilo. Jenom se
mi zdá, že na ty bezejmenné hrdiny,
kteří to budovali, se nějak zapomíná.
Možná se pletu. Pokud je to jinak,
tak se omlouvám. Možná mě k tomu
vedou nostalgické vzpomínky a těch
je hodně. Troufnu si říct, že bez JZD
by ani naše obec nebyla taková jaká
je dnes.
Proto Vás prosím, nezapomeňte na BARTYSKU (tak se jí říkalo),
nezapomeňme na její obětavost a
poctivost. Jsou to vlastnosti, které
se dnes moc nenosí. Ona je měla na
rozdávání.
Pavel Skopal
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Šla Anička do háječka do zeleného, potkala tam malérečka černookého.
Malérečku černooký pěkně ťa prosím, vymaluj ně obrázeček, co v srdci nosím.
Nemaluj ně, malérečku, svatého Jána vymaluj ně obrázeček mého galána.
Tato písnička posloužila jako
inspirace pro novou výstavu, která
bude součástí Jarního posezení při
ovárku, pohárku a písničce již tradičně poslední dubnovou neděli
v roce 2017 v podkroví Lidového
domku č. 143 v Ostrožské Lhotě.
Výstava ponese název „ Malíř maloval, děvče se smálo, pane malíři,
co by to stálo“ a bude věnována
našim spoluobčanům, kteří byli
políbení jednou z devíti Múz a to
Múzou malířství.
Nejznámější a nejčinnější malířkou z Ostrožské Lhoty byla paní
Božena Jadrníčková roz. Hřebíčková ze mlýna. Malovala krajinky
i zátiší a její obrazy visely v mnohé lhotské domácnosti i jinde. Ve
30. letech min. století, kdy začala
móda malovaných „pantlí a štruplí“ ke kroji, chodilo mnoho místních děvčat k paní Boženě se učit
malovat. Těm pak také darovala
některý ze svých obrazů např. ke
svatbě. Většina jejích žaček později už bohužel nemalovala, nanejvýš
dětem a vnoučatům do památníků.
Výjimkou byly paní Božena Smějsová provdaná do Blatnice rozená
Dominiková „ze dvorečka“ v Ostrožské Lhotě, která malovala mašle
ke kroji do smrti a paní Marie Hejtmánková roz. Kuřinová z Burešína,
která maluje dodnes na sklo, keramiku atd. Krásně vyzdobila fasádu
Lidového domku v Ostr. Lhotě ornamenty.
Další lhotˇan,který byl obdařen
malířským nadáním byl František Páč ze Školní ulice. Pocházel z
Dědiny č. 79 a malovával plakáty a
nástěnné malby. Na stěně průjezdu
svého domu měl krásně namalováno čtvero ročních období. Po panu
Páčovi převzala malování plakátů
paní učitelka Páčová roz. Štefáníková z Hluku, která se přivdala do
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Lhoty v 60. letech a bydlí na místě
rodného domu své matky ve Školní
ulici. Donedávna malovala veškeré
knihy týkající občanských záležitostí pro obecní úřad, dále plakáty,
pozvánky, sklo, keramiku a mnoho dalšího. Ornamenty vyzdobila
dvorovou zedˇ Lidového domku v
Ostr. Lhotě. Také zahrádkářům namalovala ornamenty na stěny sálu
ve staré sokolovně. Její ornamenty
najdete v mnoha průjezdech a vinných sklepích.
Nyní se zastavme u jména František Bachan z Burešína, po kterém
zůstaly také obrazy. Maloval podle
stylu uherskoostrožského malíře
Bezděka. Jsou to většinou výjevy ze
selského prostředí. Začal malovat
až po úraze pravé ruky, na které mu
zůstal jen palec, takže obrazy namaloval levou rukou.
Musíme také zmínit i místní
malíře pokojů, pana Těthala z Dědiny, pana Křiváka z Chříbu, pana
Macha u pekárny, pana Mazurka v
Hájku, pana Turčina z Družstevní
ulice. Tito malíři nebyli obyčejní
malíři pokojů, protože jejich dovednost sahala až k výtvarnému
umění. To, co dokázali tito zdánlivě obyčejní muži vytvořit na stěny,
byla často umělecká díla. Vznikla
buď pomocí různých šablon nebo
a to především „odruky“, ale vždy
s citem pro barvy, stínování a tím
i věrohodnost malovaného výjevu.
Mám v živé paměti nádherné květy nad manželskou postelí v ložnici
mých rodičů a na stropě šedomodrou oblohu s hvězdičkami a měsícem. Překrásné probuzení v takové
místnosti! Také kuchyň byla vyzdobena u stropu kolem dokola oborou
tvořenou fialovomodrými švestkami, které byly tak opravdové, jen
si na nich pochutnat. Nikdy nešly
zalíčit, i když přišla móda hustých

tapetových válečků, vždy při bližším pohledu se tam znova a znova
rýsovaly. U mojí stařenky v ulici
Lánky si zřetelně vybavuji krásně
černé, lesklé vlaštovičky, sedící na
telegrafních drátech. V mnohých jiných domech hlavně síních /chodbách/ měli na stěnách vymalovány
výjevy z lesních mýtin, pohádek
apod. Bylo to krásné, škoda jen, že
se to nedochovalo. Kdo něco takového ještě má, stálo by to za ofocení
na památku. Maléř Turčin byl tak
výborný, že název jeho profese přešel na jeho potomky pro upřesnění,
kteří že to Turčiné-maléřé jsou, že
byl zcela přirozený. Já to považuji
za čest.
Dalším koho nelze opomenout
je Sláva Machala ze Zahrad. Jeho
kytice vlčích máků je krásná stejně i
jeho ostatní obrazy. Talent malovat
zdědila i jeho neteř Kristýnka Gabrielová z Pastušek.
Obrazy krajinek dokázala namalovat a zapůjčí na výstavu i paní
Alena Zimová z ulice Pod kopcem
a své dílo půjčí rovněž paní Ilona
Dufková rozená Zámečníková z
Řádku.
Víme, že umí malovat i pan Stanislav Kuřina z Pastušek. Pěkně a
zajímavě malují pánové Miroslav
Horák a Vojta Pospíšil oba z ulice
Zahrady. Malířské nadání má i Gabriela Hájková z Hájku. Ilustrovala
např. knížku Mužský hlas, různé diplomy, pozvánky atd. Připomeňme,
že jsou tu a malují pokračovatelky
maléreček mašlí s květinovými motivy ke krojům. Jsou to Jarka Hájková z Hájku a Vlaďka Radochová
na Podsedkách a ještě nástupkyně
po paní učitelce Páčové v malování
knih pro obecní záležitosti Ludmila
Pavelková z Pastušek rozená Dominiková z Dědiny. Krásnými kresbami zdobila titulní strany Obecního
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zpravodaje svého času paní učitelka
Ivana Vlková. Vytvořila i logo Slováckému krúžku Háječek z Ostrožské Lhoty. Malířské nadání zdědil i
syn Honza Vlk.
Všichni tito malíři obohatili svět
o krásno hlavně tím, že se o tento
dar podělili a nenechali si ho jen
pro sebe, ale dovolili ostatním potěšit se tou krásou. Děkujeme jim,
jejich potomkům a známým za
uchování těchto děl. Budeme rádi,

když se dozvíme ještě o dalších
našich občanech, kteří mají tento
malířský dar a mohli by svá díla zapůjčit. Prosíme, ozvěte se, předem
děkujeme za spolupráci.
Za Slovácký krúžek Háječek
z Ostrožské Lhoty
Ludmila Hájková
Nové Záhumní č. 477
Tel. 739 567 036

Vánoční vinš.
Ať mír dál zůstává s touto krajinou
Zloba, závist,zášť,strach a svár ty ať
pominou…..
Radostné vánoce a v roce 2017 zdraví, pokoj a pokoru
Všem přeje Slovácký krúžek Háječek
Dětský národopisný soubor
Kameňáček, Ženský sbor
a CM Višňa z Ostrožské Lhoty

NÁŠ KOSTEL
Před osmi lety naše obec oslavila stoleté výročí vysvěcení kostela. Právem. Je to nejstarší užívaná stavba v
obci, o níž se generace Lhoťanů vždy dokázaly pečlivě
starat. Dle mínění architektů a stavebních odborníků je
to též velmi čistý, světlý a příjemný architektonický prostor. Je to důstojný svatostánek.
Život našich předků na počátku minulého století nebyl lehký. Byl náročný, pro nás až nepředstavitelně. Byl
však žitý v řádu. I to jim jistě pomohlo vyřešit duchovní a duševní centrum naší obce tak velkoryse. Všichni,
kdo jsme se tady narodili a ve Lhotě vyrůstali, máme
své životy spojené jak se školou, tak se křty, svatbami i
pohřby v kostele a cestou na hřbitov. Spojené s tím, co
naši dědové s velkou obětí zbudovali, aby nám to mohli
předat. Měli bychom si tedy být vědomi toho, co máme.
Nemyslíc tím pouze zděděné statky hmotné, ale též tradice, víru a odpovědnost.
Paměť lidská naštěstí obsáhne o mnoho více než oněch osm
let. Přes čtyřicet roků, z druhého stupně základní školy, nosím
v sobě vzpomínku na vysvětlení
třídního soudruha učitele, jak
to s tím kostelem bude. Stojíc
u okna naší třídy v patře místní školy a hledíc přitom na náš
kostel, vysvětloval nám, děckám, které jsme mu chtěli věřit,
že až my budeme dospělí, už to
fungovat nebude. Že je to jako
odpojený vagón na slepé koleji
pohybující se svou setrvačností
do té doby, než ty babky, co tam
ještě chodí, nevymřou. Způsobil mně tím trauma. Jeho výuka
fyzikálních zákonů mě bavila,
jeho přísnost mi nevadila, byl
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jsem zvyklý z domu. Nedokázal jsem však tehdy domyslet, zda se má zavřít lhotský kostel nebo po očekávaném spojení všech proletářů světa a jejich hypotetickém
vítězství osiří všechny kostely na světě. Jestli se už bude
rušit Církev, která přece vždy překonala všechny rádoby tisícileté říše i všemožné revoluce včetně těch svých.
Dnes soudím, že motivací soudruha učitele byla nejspíš
jistá osobní averze, patrně podpořená i společenskou
poptávkou oné doby. Dobře ale je, že se podlaha v kostele nezačala propadat o čtyřicet let dříve, což se klidně
stát mohlo. S opravou by to bylo složitější. A já jsem si,
na tehdy nám přednášené vize, už udělal názor jasný.
Základní kámen našeho kostela, který je zabudovaný ve zdi vlevo od vchodu, byl položen v roce 1906.
Tomu však předcházely přípravy velice složité. Obětaví
rolníci lhotští by rádi na výstavbu přispěli, ale nebylo z
čeho. Vedení naší obce se tedy
obracelo též do dědin sousedních a s jejich pomocí organizovalo i sbírky přespolní. Už
před tím však bylo rozhodnuto
o stavbě kostela, prakticky „bez
haléře peněz“ s vírou v pomoc
Boží i bližních. Podle původního plánu mělo jít o stavbu méně
rozlehlou, s rovným dřevěným
stropem. O dnešní podobě kostela se stropem klenutým, což
bylo vytoužené přání Lhoťanů,
bylo rozhodnuto po vyslyšení
žádosti o podporu knížetem
Lichtensteinem a příslibu velkorysé částky 90 tisíc zlatých
po účinné přímluvě Antonína
Cyrila Stojana, tehdy poslance
sněmu zemského i celoříšského. Příprava výstavby byla tedy
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podpořena z okolních obcí i od vrchnosti, výstavba samotná byla záležitostí doslova celé obce. Něco mi o tom
hrdě vyprávěl děda Ludvík. Při tak nelehkém rozhodování určitě mysleli naši předci i na dobro naše.
Jak jsou pro nás dnes těžko představitelné životní
podmínky našich pradědů, tak ještě hůře je představitelná výstavba samotná takového objektu. Když se do
jisté výšky navážel stavební materiál koňskými povozy
po sypané rampě i dřevěném lešení, do vyšších pater se
vše přehazovalo ručně. Jak byl prováděn onen klenutý
strop, tehdy velmi pokrokovou metodou. Už ale též zakládání stavby ze strany od dědiny a příprava stavební
terasy ve svažitém terénu s několikametrovým převýšením, neboť původní kostelík byl půdorysu menšího. Svým způsobem je obdivuhodné, při možnostech
jakým se provádělo zhutnění takto masivního násypu
podloží, ale také vzhledem k rychlosti výstavby, která
trvala dva roky, že více než sto let nedošlo k jeho sedání.
Bohužel nyní se tak stalo. Statika nosných zdí kostela
narušena není, ale dlažba v některých částech chrámové lodi se propadá.
Na nás nyní je, abychom ji opravili. Byť se jedná o
relativně větší stavební zásah, ve srovnání s úsilím jaké
obětovali naši předci, myslíc přitom i na náš užitek, to
nemůže být problém nepřekonatelný. A Lhotu bez fungujícího kostela si myslím dokáže představit opravdu
málokdo.
Václav V.Hájek
A. PLÁNOVANÝ ROZSAH OPRAV PROVÁDĚNÝCH DODAVATELSKY:
a. vybourání, zhutnění a vydláždění podlahy lodi
kostela kamennou dlažbou
b. odvlhčení a hydroizolace obvodové zdi presbytáře
c. teplovodní podlahové vytápění včetně plynové
kotelny (v sakristii)
d. plynová přípojka
e. elektroinstalace včetně rozvaděčů
B. SAMOSTATNÁ ČÁST REKONSTRUKCE (s vlastním finančním krytím):
a. úprava schodů před hlavním oltářem
b. vydláždění podlahy presbytáře kamennou dlažbou
c. kamenný obětní stůl a další výbava presbytáře
C. PRÁCE SVÉPOMOCNÉ A NAVAZUJÍCÍ:
a. demontáž vybavení kostela - lavice, boční oltáře,
koberce…
b. ochrana interiéru (varhan!) před prachem
c. opravy lavic, bočních oltářů, zpovědnice a jejich
znovu smontování
d. výmalba interiéru podle možností
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V současné době je zpracovaná projektová dokumentace na všechny profese včetně výkazu výměr. Jsou
kontaktováni uchazeči z řad dodavatelů, aby mohl v
měsíci lednu až únoru 2017 proběhnout výběr dodavatelů jednotlivých profesí. V měsíci březnu 2017 budou probíhat jednání o dodavatelských smlouvách. Po
velikonočních svátcích, tedy po 17. dubnu 2017 bude
třeba svépomocí kompletně vyklidit kostel, aby nejlépe
9. května mohlo dojít k předání staveniště dodavateli
stavebních prací. Současně probíhá stavební řízení pro
vydání stavebního povolení. Plánovaná doba výstavby
je šest měsíců. Po tuto dobu budou mše svaté ve všední
den slouženy v Pastoračním domě P. Antonína Šuránka a nedělní bohoslužby v kapli na kopci sv. Antonína.
Bude to zajímavá poutní sezona.
O pokrytí plánovaného rozpočtu stavebních prací
(části A) probíhají jednání na Olomouckém arcibiskupství formou příspěvku na údržbu církevního majetku
a bezúročné půjčky farnosti Ostrožská Lhota, podobně
jako s místním zastupitelstvem o příspěvku z obecního
rozpočtu. Tyto zdroje doplní vlastní prostředky farnosti, které jsou dnes k dispozici. Práce na úpravě presbytáře budou financovány odděleně z darů mecenášů.
Jménem farní rady děkujeme všem, kteří už teď podle svých možností napomáhají přípravě této akce finančně, pomocnou rukou, radou a modlitbou. Hlavní
nápor nás však samozřejmě teprve čeká. Potřebná bude
každá ochotná ruka a vzhledem k tomu, že budeme čerpat úvěr i každá koruna. Proto si dovolujeme uvést číslo
účtu, na který je možné přispívat jakoukoliv částkou.
Pro ty, kteří by tuto možnost měli a rozhodli by se pomoci finančně, je samozřejmě možnost vystavit potvrzení o poskytnutí daru.

Dílo, které společně budujeme,
bude sloužit nejen nám, ale i našim dětem,
vnukům a dalším generacím.
číslo účtu farnosti Ostrožská Lhota
154 342 6379 / 0800

Farní rada děkuje zastupitelům obce
za projevenou podporu
Farní rada přeje všem spoluobčanům
do nového roku hodně Božího pokoje
a požehnání
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Klub seniorů rok 2016
V tomto kalendářním roce na
nás čekala spousta práce, ale taky
poznání, zábavy. Nejsložitější pro
nás byla povinnost uvést název
spolku do souladu s požadavky
nového občanského zákoníku a k
tomu do konce roku 2016 přizpůsobit stanovy spolku a doručit je
Krajskému soudu k založení do
sbírky listin. Další povinností spolku je zveřejnění účetní závěrky,
který stanoví zákon o účetnictví.
K dnešnímu dni máme splněno a
můžeme fungovat dál. Náš spolek
nemá žádný majetek. Naše příjmy
jsou pouze členské příspěvky a dotace od obce. Podporuje nás Nada-
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ce Synot založena senátorem Ivo
Valentou. V loňském roce jsme byli
úspěšní ve speciálním grantu NADACE SYNOT 2015 a letos jsme
získali příspěvek z Grantu školství
a zájmové činnosti Nadace Synot
2016. Naši senioři s pomocí senátora Ivo Valenty podpořili finančně
projekt MALÉ MIMI.
Kulturní vyžití v letošním roce
bylo pestré a snad jsme byli všichni
spokojeni: besedovali jsme s policií
a BESIPEM na téma chodci a silniční doprava, prohřívali jsme si kosti
ve Velkém Mederu. Užívali jsme si
víkend v Trenčíně, hotel Elizabeth
- nejlepší historický hotel Evropy,

tuto nabídku jsme dostali od Nadace SYNOT a jejího zakladatele pana
senátora Ivo Valenty. Poznávali
jsme Vápenky, Buchlov a Buchlovice, Luhačovice, zámek v Uherském
Ostrohu. Navštívili jsme Macochu
s plavbou po Punkvě a prohlídkou
Kateřinské jeskyně. Byli jsme spolupořadateli srazu Lhot – tímto děkuji všem, kteří pomáhali. Věřím
tomu, že i příští rok se nám podaří
uskutečnit zajímavé výlety.
Přeji všem členům a čtenářům
Obecního zpravodaje krásné vánoční dny, pevné zdraví, štěstí a
spokojenost v roce 2017.
Vlasta Hanáčková, předsedkyně
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Krásný koncert
Na státní svátek 28. října zorganizovalo Centrum Otevřená škola
důstojnou oslavu 98. výročí vzniku
Československé republiky. Hudební večer k 28. říjnu v sále obecního
domu výborně moderovala dlouholetá předsedkyně COŠ paní Eva
Zajícová. Skvělé hudební kvality
předvedla premiérová sestava mladých hudebníků ve složení - Kateřina Radochová, Kristýna Gabrielová, Kristýna Hyráková, Tobiáš
Mach a Václav Dominik, kteří si
přizvali na pomoc děti ze základní
školy – Magdalénu Bachanovou,
Janu Bachanovou, Anežku Radochovou, Nelu Trněnou, Kateřinu

Turčinkovou, Karolínu Machovou
a Martina Bachana.
Věřím, že jim nadšení a vytrvalost při zkouškách vydrží ještě
mnoho let a překvapí nás spoustou
krásných písniček. Tato rodící se
skupina má plnou podporu COŠ a
počítáme s jejich vystoupením i v
roce 2017.
Profesionální úroveň předvedla
dvojice muzikantů, jejíž kořeny pochází z Ostrožské Lhoty – Martin
Deyl a Radim Vojtek. Je to nádherný zážitek poslouchat jejich hudbu a pozorovat jejich vzájemnou
spolupráci, jak Martin s lehkostí a
šarmem usměrňuje nevidomého

Radima. Doufám, že kluky ještě u
nás někdy uslyšíme.
Vynikající vstup si připravil pan
učitel Jaroslav Křápek, který citoval
z knihy Ferdinanda Peroutky trvale platné myšlenky našeho prvního
prezidenta T. G. Masaryka.
Velké poděkování si zaslouží žena v zákulisí - předsedkyně
správní rady COŠ paní Liba Hendrychová - za skvělou organizaci a
roční přípravu tohoto nádherného
večera.
Byl jsem nadšen zodpovědným
přístupem všech účinkujících a
tímto jim ještě jednou moc děkuji.
Josef Lopata, místostarosta obce

O letošním roce v Ostrožsko-Lhotském divadle
V letošním roce Ostrožsko-Lhotské divadlo slavilo své
šestnáctiny a nastudovalo komedii, jejíž autorkou je paní
Jitka Pavlicová – režisérka divadla Hrozen z Hroznové
Lhoty, a kterou jsme nazvali „Vitajte u nás“. V lednu jsme se
sešli, rozdělili role a začali trénovat, začátkem května nám
Iva Zajícová namalovala kulisy, Anička Juračková přinesla
módní oblečení a mohla být premiéra. Divadlo jsme zahráli na srazu Lhot v Hájku, potom v Uh.Ostrohu, Kunovicích, Nivnici, Kudlovicích, Pašovicích, Hluku a samozřejmě derniéru 2. prosince u nás ve Lhotě.
Velmi nás potěšilo, že se k nám přidaly holky – Kristýna
Beňová, Anička Krátká a Evka Marýzková. Škoda, že holky
nesplašily i nějakého kluka. Protože jediný mladík - Martin
Dufka dojíždí na internát, tak s námi letos nehrál. Ale když
jsme potřebovali, aby zaskočil v nějaké malé roličce, vždy si
čas našel. Mrzelo nás, že si Lucka Zalubilová ve svém nabitém programu nenašla na divadlo čas, ale co se dá dělat.
Pěknou malou roličku jsme našli i pro Aničku Juračkovou, která co by zvědavá sousedka sklidila všude úspěch a
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statečně, i když jí někdy nebylo nejlíp, s námi sjížděla divadelní štace.
Velkou radost všem ženám v hledišti udělala Šárka Křiváková, která se v představení „Mač“ do toho tak obula, že
někdy odrovnala i nás. Radka Matuštíková se zase do pěstitelky oharků vžila natolik, že lidé v sále v Hluku málem
lehli smíchem. Táňa Galečková ve hře „Danajský dar“ přesvědčila diváky, že ona opravdu je přejícná duše a vlastně
po žádném zemském statku netouží.
A chlapi – Vlastik Němec, Ondra Balíček a Jarda Zajíc,
ti byli naprosto úchvatní, když si na fotbalovém zápase stěžovali, jak je jejich ženy (rozuměj – divadelní ženy) trápí
hladem a zdravou výživou. Každý z nich zaslouží pochvalu, protože jim to pánské osazenstvo v hledišti fakt věřilo
a trpělo s nimi. V jednom představení si místo Ondry Balíčka zahrál i náš kulisák – Jenda Matuštík, který sice po
předchozí hře říkal, že už hrát nebude, ale nenechal nás ve
štychu. Ve štychu nás nenechaly ani naše nápovědky Majka
Němcová a Iva Dufková, které mají občas zpocené i po-
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nožky, zvláště když nám vypadne text a nechytáme se.
Příhody a příhodičky aneb co se nám přihodilo
Jarda Zajíc – herec a zvukař v jedné osobě, zapomněl
doma počítač s nahranou muzikou, tak musel absolvovat
ještě jednu cestu. Při dalším představení zapomněl text a
nahodil takový výraz, že jsem se začala smát a nemohla
jsem ze sebe dostat ani slovo. Táňa Galečková nemohla asi
hodinu před začátkem představení najít kostým a při jiném
představení se jí rozpadly boty a závěr hry odehrála jen s
páskem na nártu. Ondrovi Balíčkovi se na jevišti odlepil
knír a zachránil to tím, že řekl: „Já su z toho tak špatný, že
mně aj začál pelichat knír“. Vlastikovi dali kolegové šprýmaři do tašky místo „kafá nesko“ starý lyžák – naštěstí si to

zkontroloval a vyměnil. Já jsem zapomněla koupit šunku
„Lovaco“ a tak, co by tetka Lida, jsem na autobusové zastávce statečně ukusovala kus papíru. Evka Marýzková vyběhla
jako fotbalistka na parket a zrovna sebou řízla, protože jí
podklouzly kopačky. Svoji reputaci napravila mohutným
výkopem, kdy balón proletěl tak nízko, že první řada stačila tak tak skrčit hlavy. Další zážitky vám sdělím zase příště.
Abych nezapomněla: „Milí Lhoťané, přejeme vám klidné, spokojené vánoce a pod stromečkem dárečky od srdce.
V novém roce hodně zdraví a užívejte si toho, co vás baví.“
A v roce 2017 vás rádi přivítáme na premiéře našeho
nového divadelního představení.
Za Ostrožsko-Lhotské divadlo Eva Zajícová.

Pozvánka na

,,Literární večery“
v prostorách Centra otevřená škola
Vážení občané a fandové literatury,
tímto Vás zveme na ,,Literární večery“ v
prostorách Centra otevřená škola v Ostrožské Lhotě, a to každý poslední čtvrtek v
měsíci, vždy v 18:00 hod..
26.01.2017 - Živé pochodně Jan Palach
a Jan Zajíc (knihy Jiřího Lederera, Petra
Blažka + filmy Jan 69, Ticho, Příběh Palachova hrobu, Hořící keř)
23.02.2017 - Únor 48 v literatuře a filmu (v
tvorbě oficiální a té „druhé“)
Přednáší a besedou provází Mgr. Jaroslav
Křápek, učitel literatury na Gymnáziu
Uherské Hradiště, kterému tímto děkujeme za všechny jím odpřednášené besedy v
roce 2016.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
CD s živým záznamem koncertů
z let 2014 a 2015 je k dispozici k zakoupení
v Cukrárně u Budařů v OL.
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Za Centrum otevřená škola
Liba Hendrychová
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Informace pro život

Odborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště
informace pro zopakování.

Vánoce bez požárů
I přes tento krásný čas, bychom si
měli uvědomit všechna rizika, která
jsou s používáním otevřeného ohně
doma spojená. Domovy jsou dnes
doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění,
záclony – to vše je dnes vyrobeno z
umělých vláken, které snadno hoří.
Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a
mohou způsobit značné materiální
škody.
Pamatujte, že hořící svíčka je
otevřený oheň a jako s takovým by
se s ní mělo zacházet.
- velkou pozornost věnujte už
tomu, jaký adventní věnec vlastně kupujete.

- správně vybírejte i svíčky na věnec.
- zapálenou svíčku nelze položit
kamkoli a na cokoli.
- svíčka by měla být umístěna na
stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící
svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce).
- riziko, že nám věnec vzplane, je
velké.
- svíčky umísťujte v dostatečné
vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon,
do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo
skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.

Až zazvoní zvoneček,
rozsvítí se Vánoční stromeček,
malé i velké dárky rozbalte si
a hlavně na všechny blízké
vzpomeňte si.
Pak vykročte rovným krokem
za tím šťastným
a veselým novým rokem!

Štěstí, radost pod stromečkem a vše
nejlepší v novém roce
přeje všem občanům Ostrožské Lhoty Centrum otevřená škola. Současně
děkujeme za pomoc při zajištění chodu centra, sponzorům za jejich věcné
i finanční dary, občanům za návštěvy
v knihovně a na akcích pořádaných
centrem.
Za Centrum otevřená škola
Liba Hendrychová.
strana 16

- rizikovým faktorem jsou i děti
nebo zvířata, které mohou hořící
svíčku převrhnout.
- zapálené svíčky, ať již umístěné
na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich
hoření bez dozoru.
- zhasněte je vždy, když opouštíte
domov nebo jdete spát.
Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat chladnou hlavu. Nezapomeňte, že lidské zdraví je
vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte případný požár
uhasit za každou cenu sami.
OSH Uherské Hradiště
tel. 572 55 24 34 , www.osh-uh.net

TRADIČNÍ
SILVESTROVSKÝ
VÝŠLAP
Příznivce zimních procházek zveme
na tradiční ,,Silvestrovský výšlap
na kopec Sv. Antonína“,
a to v sobotu 31.12.2016.
Odchod od kostela je v 15.oo.
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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Tenisový klub v sezoně 2016
V letošním roce jsme uspořádali opět 10 turnajů
z toho 3 pro mládež. Pravidelné tréninky probíhaly
3x týdně a podíleli se na nich trenéři Michal a Radek
Tymlovi (Tenis Slovácko), Pavel Turčin a Táňa Goliášová. Celkem docházelo na trénování 14 žákyň a žáků.
Nejvíce se dařilo Ondrovi Turčinovi, který vyhrál turnaj pořádaný Českým tenisovým svazem ve dvouhře
v Uherském Brodě a zvítězil v 5 turnajích ve čtyhře,
čímž si vysloužil nominaci na deblistu roku 2016 v regionu Slovácko. Velký progres zaznamenal také Viktor Malina, který se prosazoval do závěrečných zápasů na místních turnajích mezi dospělými a ve finále
Mistrovství Lhoty odešel poražen až po tuhém boji se
Zdeňkem Kotačkou, který tento prestižní turnaj vyhrál již poosmé.
V tomto roce jsme se opět spolupodíleli na rekonstrukcích tenisového areálu. Celkem jsme odpracovali 422 brigádnických hodin. Z toho víc jak 200 hodin
padlo na vybudování kuchyňky v prostoru bývalého
skladu a při opravách povrchu u
tenisové zdi, kde jsme 2. dubnový
týden každé odpoledne (někteří
si vzali i dovolenou) betonovali
nespočetné díry, zbrušovali jsme
nerovnosti a vybetonovali jsme
propadlý prostor (20 metrů čtverečních), abychom mohli položit
nový víceúčelový povrch u teni-
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sové zdi. Velké poděkování patří Obecnímu úřadu
za finanční podporu. Mirkovi Rychlíkovi bych chtěl
poděkovat za odvedenou práci. Prostor může od roku
2017 využít kdokoliv z občanů Ostrožské Lhoty nejen
na tenis, ale také na badminton či florbal, protože tímto sportovním nářadím nás díky úspěšně podanému
projektu vybaví Nadace Synot. Naše poděkování patří
také akciové společnosti Ostrožsko, která pravidelně
finančně podporuje naši mládež.
V příštím roce budeme hrát opět krajskou soutěž
smíšených mládežnických družstev v tenise. Budeme
zařazeni do 3. krajské třídy dorostenců. Pokud máte
rádi tenis, přijďte se na naše mladé naděje podívat do
tenisového areálu v měsíci květnu a červnu, kdy budou probíhat soutěžní zápasy.
Dovolte, abych Vám všem jménem tenisového klubu popřál krásné a pohodové vánoční svátky, pevné
zdraví a úspěšný rok 2017.
Pavel Turčin, předseda TK
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Školní okénko
Předvánoční bruslení
Stalo se již dobrou tradicí, že v chladnějším období
jezdíme na zimní stadion v Uherském Ostrohu, abychom

si s dětmi zdokonalili bruslařskou techniku. Kvalitu ostrožského ledu si žáci 1.stupně vyzkoušeli již podruhé.
Všem bruslařům se dařilo a za
svůj přístup k této sportovní
výuce si zasluhují velkou pochvalu. Zejména žáci 1.třídy, z
nichž mnozí na bruslích stáli
poprvé, si vedli bravurně a s
velkým odhodláním se pustili
do boje s ledovou plochou. Je
radost vidět, že naše žáky bruslení a sportování vůbec baví a i
nadále je budeme v těchto aktivitách rádi podporovat.
Simona Bočková

Vyplněný sen: beseda s dětskou spisovatelkou Lenkou Rožnovskou
V pátek 21. října 2016 zavítala do místní knihovny
v Ostrožské Lhotě dětská spisovatelka paní Lenka Rožnovská.
Lenka Rožnovská se narodila v Bílovci, kde shodou okolností studovala i naše místní knihovnice paní
Alena Kapustová. Paní Rožnovská je vystudovaná paní
učitelka, která začínala psát své pohádky do časopisu
Sluníčko. První kniha, kterou jí vydalo nakladatelství
Portál, se jmenuje František a jeho pohádky do postýlky. Postupem času začala spolupracovat s nakladatelstvím Grada, které vydalo například tyto tituly: Medvěd
Tuli, Slůně Riang, Školačka Kristýnka, Tatínku, nezlob!
a další. Nebrání se ani spolupráci s nakladatelstvím Albatros, kde jí v tomto roce vyšla kniha Vlkovi tě nedám! s ilustracemi Evy Švrčkové. Paní Rožnovská píše
půvabné pohádky a beseduje pro děti z mateřských i
základních škol.
Jsme moc ráda, že paní Rožnovská zavítala i k nám
do vesnice a měla jsem možnost se s mou nejoblíbenější spisovatelkou střetnout konečně osobně. Snad se mi
vyplní i další sen a stanu se jednou její kolegyní. Tato
milá a skromná paní se řádně ujala pasování žáků druhého ročníku na čtenáře. Po krátké pauze následovalo
čtení a převyprávění knihy Školačka Kristýnka. Toto
čtení Rožnovská proložila otázkami a zábavnými soutěžemi. Na konci besedy dostali žáci místní základní
školy bonbony, buchtu a vysvědčení od Kristýnky podepsané spisovatelkou Lenkou Rožnovskou.
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Po dalším vydechnutí následovala beseda podle knihy Mobilmánie v pohádkové říši. Paní Rožnovská vtáhla do děje i děti a paní učitelky, kterým dala pomůcky a
divadelní představení mohlo začít! Paní Lenka Rožnovská má dar, ví, jak děti zapojit, aby dávaly pozor, poučily
se, ale i pobavily. A že bylo veselo! Beseda byla určena
pro děti od první do páté třídy. Na konci besedy děti
pokládaly úspěšné spisovatelce nejrůznější otázky, na
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které všechny Rožnovská odpovídala. Rozdala podpisy
do knih, s dětmi se vyfotila a dostala jako poděkování
krásnou kytičku.
Třešničkou na dortu pro mě byla nejnovější kniha
od paní Lenky, kterou mi darovala. Já jí předala také
malý dárek a nastal čas loučení. Moc si vážím toho, že
paní Lenka Rožnovská k nám zavítala a udělala dětem

besedu. Hned je mi lépe na duši. S takovými milými lidmi se chci v životě střetávat pořád. Co napsat na úplný
závěr? Chtěla bych paní Lence Rožnovské popřát hlavně zdraví a ať jí to píše jako doposud. Ještě jednou děkujeme!!! Poděkování zaslouží i naše milá knihovnice
paní Alena Kapustová.
Jitka Libigerová

Ježíškova dílna
Vánoční atmosféra panovala ve
středu 7.prosince v naší výtvarné
učebně, kde probíhala tradiční Ježíškova dílna. V pěti dílničkách si
mohly děti vyrobit drobné dárečky
– lampičku zdobenou ubrouskovou
technikou, voňavý svícen, ozdobič-
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ku se sušeným citronem, andílka s koledami na křídlech nebo zápich do květináče zdobený dřevěnými knoflíky. Díky
spolupráci s chráněnou dílnou Lidumila
z UH.Hradiště, měli také všichni přítomní možnost zakoupit speciální mýdlo
s kozím mlékem. Šikovné ruce dětí vytvořily mnoho krásných dárečků a věříme, že udělají všem obdarovaným radost.
Děkuji paní učitelkám, které se na
celé akci podílely za ochotu a spolupráci a už se můžeme společně začít těšit na
Vánoce.
Eva Martyčáková
Mgr. Adéla Mikulicová a Mgr. Lenka
Můčková

Keramika pro dospělé
Každý poslední čtvrtek v měsíci se v naší ZŠ schází
skupina sedmi žen, které se přihlásily do keramického
kurzu pro dospělé. Začínaly menšími výrobky, seznamovaly se s materiály i pomůckami, ale teď už se pouští
i do rozsáhlejších projektů. Nyní v předvánočním čase
jistě myslí na to, komu svými výtvory udělají radost,
neboť pod rukama těchto keramiček od září vznikla
spousta pěkných výrobků. Právem jim všem patří pochvala a také poděkování, že i já s nimi mohu trávit
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velmi příjemný čas. Po novém roce nás v rámci tohoto
cyklu čekají ještě dvě setkání a uvidíme, zda budeme
pokračovat i ve druhém pololetí. Pokud by měl někdo
zájem přidat se k nám a prožít tak jeden večer v měsíci
relaxací u keramické hlíny, budete vítáni. Bližší informace získáte u vedení základní školy.
Společně tak přejeme všem spokojené a šťastné vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce.
Mgr.Eva Martyčáková
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Dvě první místa ve výtvarné soutěži
23 základních škol se účastnilo letošní výtvarné
soutěže v ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, jejíž téma bylo pohádkové – Skřítci, trpaslíci, elfové. Ani tato konkurence nezastavila naše šikovné výtvarníky, kteří si mohli
za své výtvory odnést v sobotu 3.12.2016 ze slavnost-
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ní vernisáže diplom a odměnu. Velká gratulace patří
dvěma prvním místům – třeťačce Karolíně Machové
(I.kategorie) a šesťačce Elišce Molnárové (II.kategorie)
za jejich keramické práce. Dalším velkým úspěchem je
druhé místo prvňačky Alexandry Gálové (I.kategorie)
za její skřítkovskou koláž. Čtvrtým oceněným je osmák Petr
Bachan (3.místo ve III.kategorii)
a jeho keramická figura skřítka.
Pro Karolínku to letos jsou už
pomyslné druhé stupně vítězů,
neboť její práce na jiné téma byla
oceněna již ve Zlechově. Ani
Petr nebyl v Dol.Němčí poprvé
a jsem ráda, že má stále ve svém
volném čase chuť na práci s hlínou. Oceněným moc gratuluji
k jejich úspěchu a děkuji kolegyním, které s dětmi jejich nápady
zrealizovaly. V neposlední řadě
chci také poděkovat rodičům,
kteří si našli čas a dojeli s dětmi
na slavnostní vernisáž výstavy.
Eva Martyčáková
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Keramický úspěch našich školáků
Ve výtvarné soutěži, vyhlášené ZŠ a MŠ Zlechov, která měla
již předvánoční téma „Mikulášská družina“, „Chytil táta kapra“
a „Bude zima, bude mráz“, se podařilo vybojovat našim žákům
6 (individuálních) + 6 (skupina)
ocenění. V sobotu 26.11.2016 proběhlo slavnostní předávání odměn
a diplomů, které si většina vítězů
převzala osobně. Jsem moc ráda,
že ochotní rodiče dovezli své děti
až do Zlechova a mohli jsme si tak
užít radost společně. Za svůj výkres kapra si odnesl diplom náš
nejmladší soutěžící Thomas Bauer
(1.tř.), ostatní ocenění již byla za
práce keramické: Karolína Machová (3.tř.) a páťačky Magdaléna Bachanová, Julie Dominiková, Eliška

Mazurková a Kateřina Turčinková.
I další sada cen patří dětem 1.-2.tř.
z keramického kroužku, které vytvořily několik kaprů: Veronika Křiváková, Alexandra Gálová, Lukáš

Ratajský, Zuzana Kaňová, simona
Bačíková a Štěpán Mazurek. Všem
výhercům gratuluji a budu se těšit
na jejich další výtvarné úspěchy.
Eva Martyčáková

TÝDEN S RODILÝM MLUVČÍM NA NAŠÍ
ŠKOLE
V březnu 2017 proběhne na naší škole týdenní kurz
angličtiny pod vedením rodilého mluvčího. Naši žáci
budou mít jedinečnou příležitost ke zlepšení svých jazykových dovedností intenzivním procvičením slovní zásoby a gramatiky v kombinaci se správnou výslovností.
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Mladší děti budou komunikovat v angličtině tři hodiny
denně, starší žáci budou v kontaktu s rodilým mluvčím
dvě hodiny denně. Už teď se těším na jazykové pokroky
našich žáků prostřednictvím této netradiční výuky.
Mgr. Irena Kapustová
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