
Z dalšího obsahu zpravodaje: Ženáčské hody, životní příběh Aleny Zímové.
Divadelníci hrají nový kus, vítání občánků a mnoho dalších zajímavostí z naší obce.

Obecní zpravodaj
Ostrožské Lhoty

Naše obec na Slavnostech vína 
v Uherském Hradišti

ŘÍJEN 2022  •  ČTVRTLETNÍK OBČANŮ OSTROŽSKÉ LHOTY  •  CENA 10Kč
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Zahájení školního roku 2022/ 2023

Koláž a foto: Stanislav Dufka
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SLOVO STAROSTY
děkuji Vám, že jste se zúčastnili komunálních voleb, v nichž 

jste si zvolili nové členy zastupitelstva naší obce. Obzvlášť dě-
kuji za Sdružení nezávislých kandidátů za vaše hlasy a proje-
venou důvěru. Ustavující zasedání zastupitelstva je v plánu 14. 
10. 2022 v 19.00.

Naše obec se účastnila Slavnosti vín v Uherském Hradišti. 
I přes komplikace, které vznikly v dopravě a v programu, ře-
šené Mikroregionem Ostrožsko-Veselsko, jsme se slavnostního 
průvodu účastnili. Tímto děkuji všem, kteří se nenechali odra-
dit předpovědí počasí a šli do průvodu s námi .  Nechyběly 
stálice jako Fašank bend, členové Mužského pěveckého sboru, 

členové Háječku a srdcaři, kteří 
chodí na slavnosti vína v prů-
vodu pravidelně. Letos se nás 
účastnilo 33.

Za poslední tři měsíce 
v naší obci proběhla spous-
ta sportovních, kulturních a 
společenských akcí, které Vám 
budou přiblíženy v dalších 
článcích od Staně Dufky. Tímto chci všem pořadatelům velmi 
poděkovat za to, jak to u nás žije .

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Získaná dotace
Dovolte mi vrátit se ještě k informacím týkajícím se již re-

alizovaného projektu s názvem „Bezbariérové chodníky podél 
III/4991 – Ostrožská Lhota“ (ul. Chříb). Cena díla byla 4,03 
mil. Kč.  Nejedná se pouze o chodník v délce cca 329 m, ale 
také předláždění části místní komunikace z žulových kostek, 
zapravení hlavní komunikace podél chodníku a řešení nových 

uličních vpustí včetně napojení na kanalizaci. 
Projekt „Bezbariérové chodníky podél III/4991 – Ostrož-

ská Lhota“ (ul. Chříb) byl spolufinancován z fondu Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR, kde byla získána dotace ve výši  
1 711 900 Kč. (Dotace byla poskytnuta na realizaci chodníku). 

 Nový chodník v ul. Chříb

• Oprava povrchu hlavní silnice III. třídy
Prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje byl v naší 

obci celoplošně opraven povrch hlavní silnice III/4954. Jedná se o 
úsek od křižovatky u sv. Jana po křižovatku směrem na Hluk.

Oprava hlavní silnice navazuje na obcí letos realizované 
stavby: „Autobusová zastávka u Jednoty s parkovacím stáním“ 
a „Rekonstrukce chodníku na bezbariérový v ulici Burešín, Os-
trožská Lhota“.  

Stručné informace o některých realizovaných projektech
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• Renovace parket v sále Obecního 
domu v Ostrožské Lhotě

Práci provedla firma SUKUP parkety 
– Martin Sukup, cena díla je 141 tis. Kč (vč. 
DPH). Součástí ceny je oprava čela pódia 
a vyčištění a ošetření podlah obou přísálí. 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Nová komunikace ul Lánová až po křižovatku u sv. Jana

•  Oprava chodníku v ul. Býčiny
Oprava stávajícího chodníku v délce 

cca 128 m vč. uložení „elektrochrániček“ 
pro optické kabely, kterou realizuje firma 
SVS-Correct, cena díla dle smlouvy je 
343 tis. (vč. DPH). 

Chodník ul. Býčiny. Původní stav (vlevo)  
a nový chdník 

Původní parkety v obecním sále. Parkety po renovaci v obecním sále. Foto: 9x OÚ Ostrožská Lhota

• Prodloužení vodovodu a kanalizace v ul. Lánka
Tento projekt realizuje stavební firma s názvem Ing. Marie 

Hanáková. Cena díla dle smlouvy o dílo činí 460 411 Kč vč. DPH. 

Na závěr Vám přeji pevné zdraví a radost ze života!
       

Roman Tuháček



U S N E S E N Í
ze zápisu č. 3/2022 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota, dne 14. 9. 2022

Usnesení 3/22/ 1: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 14.9.2022.
Pro: 14   Proti: 0    Zdrželo se: 0    Usnesení bylo přijato.

Usnesení 3/22/ 2: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje podle „Pravidel pro poskytování peněžitých darů určených na kompenzaci nákladů spo-
jených s rekonstrukcí starých rodinných domů a s demolicí starých a následnou výstavbou nových rodinných domů v již zasíťovaném 
území Obce Ostrožská Lhota“ přidělení peněžitého daru ve výši 80 000,- Kč žadateli ……………, na rekonstrukci neobydleného domu 
čp. 123, který je součástí pozemku parc. č. st. 196 v k.ú. Ostrožská Lhota. Termín ukončení stavebních prací 9/2025. Termín čerpání 
daru po splnění podmínek do 12/ 2025.
Pro: 14   Proti: 0    Zdrželo se: 0    Usnesení bylo přijato.

Usnesení 3/22/ 3: 
I. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota souhlasí s podáním žádosti o podporu s názvem „Modernizace a vybavení odborných 

učeben a kabinetu“ do 23. výzvy IROP – Základní školy, s předfinancováním projektu v době realizace a s financováním spo-
luúčasti ve výši 10 % a dále souhlasí s provedením technického zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu a udržení 
výstupu projektu min. po dobu udržitelnosti, tj. min. po dobu 5 let od finančního vypořádání projektu.

II. Realizace projektu „Modernizace a vybavení odborných učeben a kabinetu“ bude rozdělena na etapy tak, aby byla splněna 
lhůta podmínek dotační výzvy. Realizace příslušné části projektu bude zahájena až po přidělení dotace postupně.

Pro: 14   Proti: 0    Zdrželo se: 0    Usnesení bylo přijato

Usnesení 3/22/ 4: 
I. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb dotačního managementu k projektu: 

„Modernizace a vybavení odborných učeben a kabinetu“  se společností Z + M Partner, spol. s r.o., jejíž návrh je přílohou 
tohoto usnesení.  

I. Smlouva o poskytování služeb dotačního managementu k projektu: „Modernizace a vybavení odborných učeben a kabinetu“ 
se společností Z + M Partner, spol. s r.o., bude uzavřena až po doložení rozvázání smluvního vztahu mezi společností Z + M 
Partner, spol. s r.o., a Základní školou a mateřskou školou Ostrožská Lhota, příspěvková organizace ze dne 9.7.2021.

Pro: 11   Proti: 1    Zdrželo se: 2    Usnesení bylo přijato.
Usnesení 3/22/ 5: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota je seznámeno se Strategií udržitelného rozvoje odpadového hospodářství, zpracovanou společností 
EPRON - Consulting, s.r.o. Sobůlky 290, 697 01 Kyjov, IČ 27721264.

Zastupitelstvo obce schvaluje tento koncepční dokument jako základní plánovací dokument obce a nástroj pro řízení rozvoje obce 
v uvedené oblasti.
Pro: 14   Proti: 1    Zdrželo se: 0    Usnesení bylo přijato

Usnesení 3/22/ 6: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota podle § 16 zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, schvaluje změnu rozpočtu obce pro r. 2022 rozpočtovým opatřením č. 6/2022, které je přílohou tohoto usnesení.
Pro: 13   Proti: 0    Zdrželo se: 1    Usnesení bylo přijato
Usnesení 3/22/ 7: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podle § 10 a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a 
§ 85 písm. c) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro:
- Sportovní kluby Ostrožská Lhota na částku 84 700,- Kč – neinvestiční dotace 
Smlouva je přílohou tohoto usnesení.
Pro: 14   Proti: 0    Zdrželo se: 0    Usnesení bylo přijato

Usnesení 3/22/ 8: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podle § 10 a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a 
§ 85 písm. c) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro:
- Sbor dobrovolných hasičů Ostrožská Lhota na částku 36 300,- Kč – neinvestiční dotace 
Smlouva je přílohou tohoto usnesení. 
Pro: 14   Proti: 0    Zdrželo se: 0    Usnesení bylo přijato
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Usnesení 3/22/ 9: 
I. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SK Ostrožská Lhota do výše 450 tis. Kč z roz-

počtu obce 2023, jako povinného třicetiprocentního podílu žadatele k žádosti o dotaci na projekt „Modernizace sportovního 
areálu Ostrožská Lhota“ , kterou podá SK Ostrožská Lhota dle podmínek Výzvy č. 18/2022 - Regiony SK/TJ 2022 z programu 
Regionální sportovní infrastruktura, aktuálně vyhlášenou Národní sportovní agenturou.

I. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota obce pověřuje starostu k přípravě a podpisu Veřejnoprávní smlouvy, kterou ZO Ostrožská 
Lhota deklaruje podporu projektu „Modernizace sportovního areálu Ostrožská Lhota“.

Pro: 14   Proti: 0    Zdrželo se: 0    Usnesení bylo přijato

  ……………………………….     ………………………………. 

 Ing. Roman Tuháček, starosta obce     Ing. Miroslav Pavelka, místostarosta obce 
                
 

Volby do zastupitelstev obcí konané 23.09. – 24.09.2022

Volby do zastupitelstev obcí konané 23.09. – 24.09.2022

Ještě se vracíme k vyhlášení Ves-
nice roku Zlínského kraje. Slavnostní 
odpoledne při příležitosti vyhlášení se 
uskutečnilo poslední pátek v červenci 
v obci Zašová na Vsetínsku. Právě Za-
šová získala titul Vesnice roku 2022 ve 
Zlínském kraji.

Jak už jsme dřív avizovali, tak naše 
obec získala v letošním roce dvě ocenění. 
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky 
a Mimořádné ocenění za výjimečnou ar-
cheologickou expozici v místním muzeu. 
Za vzorné vedení kroniky získala obec 
finanční bonus 20 000 korun.

std

Naše obec na slavnostním vyhlášení Vesnice roku 2022

Ocenění přebíral starosta obce Roman Tuháček (vlevo), David Válek z muzea a Ludmila Dominiková.
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85 let
Milada Malušová, č. p. 135

90 let
Marie Malušová, č. p. 69

91 let
Marie Matuštíková, č. p. 15

Manželství 55 let
Marie a Vladislav Křivánkovi, č. p. 215

Manželství 60 let
Marie a František Radochovi, č. p. 218
Ludmila a Stanislav Bachanovi, č. p. 11

Manželství 65 let
Ludmila a Oldřich Frantovi, č. p. 447

Uzavřené sňatky
Martina Mitáčková a Zbyněk Šicha, č. p. 
16
Sylvie Vaštíková a Kamil Ježek, č. p. 495

Noví občánci
Natálie Bittnerová, č. p. 473
Jonáš Michalec, č. p. 145

Úmrtí
Josef Páč, č. p. 358
Jarmila Vlková, č. p. 415
Marie Vaštíková, č. p. 281
František Straňák, č. p. 108
Josef Bachan, č. p. 225
Josef Fojtík, č. p. 50

Společenská kronika

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zvolení zastupitelé dle výsledku voleb



Aneta Bartošová  
a Vít Nemrava  
se synem Šimonem 

Gabriela  
a Ondřej Bachanovi  
s dcerou Julií

Petra  
a Roman Machovi  
se synem Erikem

Tsolmonchimeg  
Bayasgalan  
a Václav Drexler  
se synem Nikolasem

Kristýna  
a Jakub Hájkovi  
s dcerou Lindou

Veronika Janásová 
a Ondřej Šuránek se 
synem Jakubem

Anežka  
a Jakub Hyrákovi   
se synem Jonášem

Klára Štajnochová  
a Václav Těthal  
s dcerou Adrianou

Vítání občánků
Druhé vítání občánků v naší obci se v letošním roce uskutečnilo první neděli v září. Děti vítaly 

matrikářka Hana Havlíková, Milena Dominiková a Ludmila Dominiková. Do slavnostního do-
poledne se zapojily i přednášející děti z naší školy. 

Foto: Stanislav Dufka.
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Druhá sobota v září je vyhrazena 
Slováckým slavnostem vína a otevře-
ných památek v Uherském Hradišti. 
Stejně jako ostatní roky, také v tom 
letošním se naše obec zúčastnila prů-
vodu. Program celého mikroregionu 
Ostrožsko-Veselsko byl kvůli nepřízni-
vé předpovědi počasí ukvapeně zrušen. 
Nakonec počasí přálo. Z naší Lhoty 
vyrazila do průvodu zhruba třicítka 
krojovaných, které doprovázel Fašank 
bend kapelníka Jaroslava Dominika. 
Průvodu se zúčastnilo 64 obcí a osm 
mikroregionů, podle pořadatelů šlo v 
průvodu na tří tisícovky krojovaných.

Naše Lhota na Slavnostech vína. Starosta poděkoval účastníkům
„Byl jsem rád, že jsme se slavností 

za Ostrožskou Lhotu zúčastnili. Děkuji 
všem, kteří to nevzdali a jsou takoví kul-
turní patrioti naší obce zástupci z Kame-
ňáčku, Háječku, chlapi z mužkého sboru 
a Katka Machová – to je naše folklórní 
tahounka na slavnostech vína. Velké 
gró nám dělal Fašank bend,“ pochválil 
starosta účastníky akce a vyjádřil se i ke 
zrušenému programu. „Po bitvě je kaž-
dý generál, ale tvrdil jsem už včera, že to 
bylo od vedení mikroregionu unáhlené 
rozhodnutí.“

Bohuslav Dominik vynechal 
jediné slavnosti

Letošní slavnosti vína mají za sebou 
už 19. ročník. Jen u jednoho ročníku 
scházel Bohuslav Dominik. „To jsem byl 
nemocný,“ povídal na letošním ročníku 
a zavzpomínal na první slavnosti. „Byl 
to první nebo nultý ročník, už si to ne-
pamatuji. Šli jsme za region Ostrožsko-
-Veselsko, tehdy šly jenom čtyři nebo pět 
dědin. To bylo ještě za kapelníka Franty 
Žajdlíka, tehdy starostoval Tonda Jelé-
nek. Nebyla žádná Reduta, kde jsme v 
dalších ročnících vystupovali. Šli jsme s 
průvodem přes Prostřední ulici na Ma-
riánské náměstí, tam jsme udělali koleč-
ko a zpívali. Moc lidí tam tehdy nebylo. 
Později už to bylo víc organizované. 
Jednou slavnosti pokazil déšť, to bylo v 
roce 2019 – jinak nám počasí každý rok 
přálo,“ vzpomínal Bohuš Dominik, který 
se chystá i na příští ročník. „Jestli bude 
sloužit zdraví, tak půjdu zase,“ řekl na 
závěr. 

Stanislav Dufka

Výprava naší Lhoty na letošních slavnostech. Foto: 2x Stanislav Dufka

Bohuslav Dominik vynechal kvůli nemoci jediné 
slavnosti vína.
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V neděli ráno byla v kostele svatého Jakuba staršího slav-
nostní mše svatá. Jak bývá zvykem, někteří účastníci šli na ho-
dovou mši v kroji. Jak bývá na hody už také zvykem, tak v ne-
dělním ránu ukazoval teploměr tropických 28 stupňů.

„Bylo horko, ale dalo se to vydržet,“ hlásil po mši svaté 
hlavní organizátor hodů Petr Radoch a srovnával uplynulé Že-
náčské hody, které se uskutečnily i v době pandemie covidu.

„Byly i před dvěma roky. Jen jsme měli navíc v kostele kro-
jované roušky. Je to pěkná tradice, rádi tancujeme, baví nás to. 
Jsme rádi, že se hody uskutečnily. Nevím o žádné jiné vesnici, 
ve které by byly Ženáčské hody. “

Ženáči tančili na hodech Československou besedu
Letos už podeváté se v naší Lhotě uskutečnily Ženáčské 
hody, které pořádají manželské páry. Slavnostní zahájení 
hodů bylo v sobotu, kdy mužský pěvecký sbor a chasa 
postavili u obecního úřadu májku. 

Šestnáct krojovaných párů se nedělním odpoledni vydalo k 
obecnímu úřadu pro povolení k hodovému veselí, které udělil 
starosta obce Roman Tuháček. 

„Dajte si vínečka, ale aj vody. Ať sa vám v tom vedru nemo-
tajů nohy. Dobře poslúchajte chaso, týmto vám povolení k ho-
dovéj muzice dávám a vaše pozvání na hody přijímám,“ zahájil 
hody veršovaným proslovem starosta Lhoty. 

Poté se početný průvod krojovaných vydal přes celou obec 
na hřiště, kde byl připraven program, ve kterém zatančila chasa 
Československou besedu. „Skládá ze čtyř částí – české, morav-
skoslezské, podkarpatskoruské a slovenské. Je to soubor tan-
ců, který sestavila Československá obec sokolská v roce 1936,“ 
upřesnil vystoupení Petr Radoch. 

„Zažil jsem hody i jinde, ale ve Lhotě je něco navíc. Nevím, 
jak bych to pojmenoval, asi ta srdečnost lidí a radost ze zábavy 

– lidi tady hody milují.“ Stanislav Žajdlík.
Hody poprvé tančil Stanislav Žajdlík ze sousední 

Blatnice pod svatým Antonínkem.
„Otec pocházel ze Lhoty, mám tu početnou rodinu,“ 

upozornil na úvod a prozradil rozdíl mezi Ženáčskými 
hody a těmi s právem.

„Nerad bych to škatulkoval, každé hody mají svoje. 
Svobodní jsou víc odvázaní, ženáči jsou do určité ho-
diny rozumnější – potom už to vyjde nastejno. Hlavní 
rozdíl je ten, že svobodní mají hody s právem. Ženáči 
nemají právo, nemají ani stárky, ale staví se májka a zá-
bava probíhá podobně. Možná bývá na hodech s právem 
větší účast krojovaných,“ myslí si Stanislav Žajdík a ještě 
dodává:

„Zažil jsem hody i jinde, ale ve Lhotě je 
něco navíc. Nevím, jak bych to pojmenoval, 
asi ta srdečnost lidí a radost ze zábavy – 
lidi tady hody milují.“

Celé nedělní hodové odpoledne doprovázela chasu 
dechovka Šarovec ze sousedního Hluku.

Slovácké hody s právem se v Ostrožské Lhotě pořá-
dají každý lichý rok, poprvé je uspořádali v roce 1956. V 
posledních letech pořádá hody Slovácký krúžek Háječek 
za podpory obce Ostrožská Lhota.

Ženáčské hody se v Ostrožské Lhotě pořádají od 
roku 2006. Myšlenka přišla od Ludmily Dominikové, 
její manžel Miroslav potom oslovil další podobně nala-
děné Lhoťany. V roce 2022 se Ženáčské hody uskutečni-
ly v Ostrožské Lhotě podeváté.

               Stanislav Dufka

 Hlavní organizátoři hodů manželé Radochovi. Foto: std. 
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Mezi těmito tisíci mladých měla i 
Ostrožská Lhota osm svých zástupců! 
Pod svá křídla vzali i pár mladých z Blat-
nice, takže utužovali sousedské vztahy. 
Někteří z nich si po příjezdu z farního 
tábora jen přebalili věci a vyrazili vstříc 
novým a pro některé docela neznámým 
dobrodružstvím. 

Besedy, přednášky, setkání, 
hudební vystoupení nebo divadlo

Mše svaté, modlitby a duchovní pro-
gram by v nabízeném celotýdenním roz-
vrhu očekával asi každý. 

Byl to však jen zlomek z pestré na-
bídky od raná až do pozdních večerních 
hodin. Besedy a přednášky na různoro-
dá témata, setkání se zajímavými hosty 
napříč společností, divadlo, hudební vy-
stoupení, muzikály a velké koncerty. Byla 
možnost se naučit, či alespoň přičichnout 
k mnoha dovednostem, ve tvořivých 
dílnách si vyrobit něco na památku, ale 
klidně se zapojit do pomoci samotnému 
městu, lidem a institucím, které o pomoc 
předem požádali. Když se pak tisíce párů 
rukou něčeho pustily, tak to muselo být 
hotovo raz dva! 

Hradecké setkání mládeže za účasti naší Lhoty
„Vstaň. Udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl.“ Nadpis byl zároveň i mo-
ttem letošního 7. celostátního setkání mládeže.
A skutečně, přes pět tisíc mladých doopravdy „vstalo“ a vydalo se druhý srp-
nový týden ze všech koutů republiky do Hradce Králové, kde se po pěti letech 
konalo Celostátní setkání mládeže 2022 (to minulé CSM v roce 2017 hostila 
Olomouc). Byl dokonce vyhlášen stop stav přihlašování, protože město ne-
bylo schopno více účastníků ubytovat.

Zkrátka, kdo chtěl, určitě si mohl z 
pestré nabídky vybrat podle svého věku, 
zájmů či aktuální nálady. 
Nebo jen tak „brouzdat“ 
městem a navazovat přátel-
ství.  

Díky televizi Noe byla 
část programu živě přenáše-
na, takže vidět církev mla-
dou, pulsující a nasát atmo-
sféru setkání alespoň tímto 
způsobem mohly z pohodlí 
svého domova i starší roční-
ky, které v době svého mládí 
podobnou příležitost neměly, nebo si ji 
nechaly uniknout.  

Setkání rodin využila rodina 
Pavelkova i se svými čtyřmi dětmi 

Sobota už tradičně patřila setkání ro-
din. Už tak velký zástup se rozrostl ještě 
víc! Zváni jsou vždy nejen rodiče účast-
níků s mladšími sourozenci. Přijíždí i ti, 
kteří na podobných setkáních vyrostli a 
dnes už mají vlastní rodiny.

I v této kategorii měla Lhota zástup-
ce. Nabídky společně prožité soboty vy-
užila rodina Pavelkova i se svými čtyřmi 

dětmi.  
Další velké setkání se bude konat 

hned příští rok. Tentokrát však půjde o 
celosvětové setkání. Bude v o pár tisíc ki-
lometrů vzdálenější destinaci a přítom-
ných bude několik set tisíc mladých ze 
všech kontinentů. A kde se bude konat? 

Ve městě Lisabon, které je rodištěm 
nám dobře známého světce sv. Antonína 
Paduánkého.  

Lhota bude určitě zastoupena. Kolik 
však našich mladých ve finále do více 
jak 3000 km vzdáleného hlavního města 
Portugalska vyrazí, se necháme překva-
pit.  

Historie setkávání mladých
Sahá až do roku 1984. Tehdy po-

zval papež Jan Pavel II. mladé poprvé do 
Říma. V roce 1987 vycestoval do Buenos 
Aires pro změnu papež za nimi. Od té 
doby se v určité periodicitě konají v růz-
ných koutech světa. Po spadnutí železné 
opony se téměř celý autobus mladých z 
Ostrožské Lhoty účastnil v roce 1991 ce-
losvětového setkání v polské Čenstocho-
vé. Od těchto velkých setkání se odvinula 
i ta naše menší setkávání na děkanátních, 
diecézních a celostátních úrovních.

Co je CSM? 
CSM – Celostátní setkání mládeže 

probíhá v duchu světových dní mláde-
že a koná se v České republice přibližně 
jednou za 5 let a účastní se ho mnoho 
mladých křesťanů věku 14-26 let. Sou-
částí je i kulturně-duchovní doprovodný 
program. 

Alka Skřenková

Atmosféra na setkání, na kterém probíhaly také koncerty. 

Lhoťané na srazu: Vašek Radoch, Martin Dominik z Blatnice, Eliška Mazurkova, Ondra Radoch, 
Tomáš Mazurek, Radek Malůšek, Štěpán Bahula (ten s roztaženýma rukama). Foto: 2x archiv AS.
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Po několikaleté pauze uspořádala 
mládež z naší farnosti tábor pro děti, 
který proběhl první týden v srpnu ve 
Velkém Újezdě. Ten leží devět kilomet-
rů od Lipníka nad Bečvou.

Dětí bylo dvanáct, jedno bylo z Blat-
ničky, jedno ze Zlína a ostatní ze Lhoty. 
Vedoucích bylo deset včetně kuchařky. 

Farnost zorganizovala dětský tábor

Účastníci letního tábora ve Velkém Újezdě. Foto: Archiv AS.

Při Děkovné pouti na Svatém Anto-
nínku se poslední srpnovou neděli děku-
je nejen za úrodu, ale za všechny dary, 
které od Boha každý den dostáváme. 

Ranní mši sloužil v devět hodin farář 
z naší Lhoty P. Miroslav Reif. Hlavní mši 
svatou sloužil farář a děkan z Valašských 
Klobouk P. Pavel Macura.

std

Děkovná pouť 
na Antonínku

Ranní mši sloužil v devět hodin farář z naší Lho-
ty P. Miroslav Reif.  Foto: Lenka Fojtíková.

Jedna vedoucí byla z Topolné.
Nástupem do autobusu začala hra. 

Všichni se proměnili v mladé francouz-
ské šlechtice a vydali se na pomoc d’Arta-
gnanovi, vůdci mušketýrů, který je žádal 
o naléhavou pomoc při záchraně Fran-
cie. Bylo potřeba sesadit z trůnu špatné-

ho krále Ludvíka a dosadit na něj toho 
lepšího – Filipa. Nejdřív ho však bylo po-
třeba najít a osvobodit, a to nebylo zase 
tak snadné!

Záchranná mise dopadla na výbor-
nou, vytvořila se dobrá parta a všichni 
zúčastnění se těší na další společná se-
tkání. 

  Alka Skřenková
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První školní den čekalo prvňáčky a jejich rodiče slavnostní 
přivítání a předání drobných dárků na Obecním úřadě v Os-
trožské Lhotě.

Na obci přivítal prvňáčky starosta Roman Tuháček, ředitel 
školy Libor Daňhel a třídní učitelka Simona Bočková. 

„Milé děti, dnešní den je pro vás velice důležitý. Dnešním 
dnem se stáváte školáky základní školy v Ostrožské Lhotě, jistě 
se na školu těšíte. Máte před sebou spoustu hezkých dnů plných 
poznávání, získávání nových vědomostí, dovedností a také no-
vých kamarádů, kteří vás budou provázet nejen ve škole. Často-
krát vzniknou ve škole přátelství na celý život,“ řekl v proslovu 
starosta Roman Tuháček.

Po přivítání na obci odvedli deváťáci prvňáčky na slavnost-
ní zahájení do základní školy. 

Pár minut po deváté zazněla státní hymna, po které se 
uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku před budovou 
naší školy. Ředitel školy Libor Daňhel přivítal všechny pří-
tomné a také představil nové členy učitelského sboru. Kromě 
ředitele a starosty krátce školáky přivítal také lhotský farář P. 
Miroslav Reif.

Stanislav Dufka

Škola přivítala 14 prvňáčků. Máte před sebou spoustu hezkých dnů, řekl starosta

Čtrnáct prvňáčků z naší Lhoty zamířilo ve čtvrtek 1. září 
2022 poprvé do školních lavic. Den předtím proběhlo ve 
lhotském kostele při mši svaté už tradiční žehnání aktovek. 

Jakub Bačík
Martin Boček
Sára Gojová
Ella Guryčová
Václav Kauc
Filip Králík
Tereza Macháčková
Tomáš Miklíček
Adéla Mojdlová
Miriam Pavelková
David Píštěk 
Kamila Vybíralová
Josef Alan Zugar
Sára Žajdlíková

První třída – školní rok 2022/2023

První třída v Ostrožské Lhotě. Třídní učitelka Simona Bočková. Foto: 2x Stanislav Dufka.

Zahájení nového školního roku 2022/2023. 

ŠKOLA
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Odkud pocházíte a kde všude 
jste učila?

Pocházím ze Starého Města a tohle je 
první škola, na které vyučuji.

Už jako malá jste si přála být 
učitelkou?

Ano.

Jaký byl Váš oblíbený předmět 
ve škole?

V průběhu let se to měnilo, nemůžu 
si vybrat.

Jaký byl Váš vztah k předmě-
tům, které učíte, když jste se je 
sama učila?

S fyzikou jsem od základky bojovala 
a neměla jsem ji ráda, nikdy mě nebavila. 
Matika mě vždycky bavila. Hudební vý-
chova a výchova ke zdraví byly vždycky 
odpočinkové, takže jsem je měla ráda.

Barbora Koníčková Můžete nám sdělit o Vás nějaké 
zajímavosti (koníčky, co děláte, 
když neučíte, rodina)?

Jsem krátce vdaná, doma mám koč-
ku, a když mám chvilku volna, zahraji si 
na klavír nebo si zacvičím.

Ve Lhotě je fotbal, hokej, tenis, 
volejbal, turistika, kulturistika, 
badminton. Který sport je vám 
nejbližší?

Když jsem byla malá, chodila jsem 
do gymnastiky, během prvního stupně 
jsem začala jezdit na koních, a nakonec 
to dokonce spojila dohromady a pár let 
se věnovala voltiži, tedy gymnastice na 
koních. Lhotské sporty se ke mně tedy 
moc nehodí.

Jak se vám líbí naše Lhota a co 
nejvíc?

Uchvátil mě klid, kterého si ve měs-
tě moc neužijeme. Můžete mít otevřená 
všechna okna v učebně a neslyšíte nic, 
žádný městský hluk ani projíždějící auta, 

prostě dokonalý klid.

Máte nějaké životní motto nebo 
citát?

„Nikdy neříkej, že něco nejde. Dříve 
či později se najde někdo, kdo neví, že to 
nejde. A dokáže to.“ William Wilberforce.

Hana Bartošíková
Odkud pocházíte a kde všude 
jste učila?

Pocházím ze Zlechova, z malé vesni-
ce na východním úpatí Chřibů. Působila 
jsem na Základní škole Za Alejí v Uher-
ském Hradišti jako asistentka pedagoga, 
vychovatelka a učitelka.

Už jako malá jste si přála být 
učitelkou?

Nějakou dobu skutečně ano. Osud 
tomu chtěl jinak a já jsem se k této profe-
si dostala až mnohem později. 

Jaký byl Váš oblíbený předmět 
ve škole?

Tělesná výchova a dějepis.

Jaký byl Váš vztah k předmě-
tům, které učíte, když jste se je 
sama učila?

Dějepis mě moc bavil. Paní učitelka 
ho učila velmi zajímavou formou a byla 
moc milá a komunikativní.

Nové členky učitelského sboru se představují

Český jazyk byl pro mě ve škole vel-
ká nuda a otrava. Velmi často jsme jen 
opisovali z tabule, četli v čítankách, psali 
testy. V průběhu mé vlastní výuky čes-
kého jazyka si na to dávám velký pozor. 
Měním metody a snažím se ho učit hra-
vou, komunikativní metodou.

Můžete nám sdělit o Vás nějaké 
zajímavosti (koníčky, co děláte, 
když neučíte, rodina)?

Ráda čtu. Od malička jsem domů 
nosila z knihovny stohy knih. Dnes už 
bohužel není tolik času. Ráda relaxuji u 
hudby, s rodinou, s přáteli.

Ve Lhotě je fotbal, hokej, tenis, 
volejbal, turistika, kulturistika, 
badminton. Který sport je vám 
nejbližší?

Dříve to byl hasičský sport. Nechy-
běla jsem na žádné soutěži. Jako dítě 
jsem i závodila. Později jsem podporo-
vala v tomto sportu manžela. Ráda jsem 
hrála tenis a nyní se k tomuto sportu po-
malu vracím, plavu.

Jak se vám líbí 
naše Lhota a 
co nejvíc?

Vaše Lhota se 
mi líbí moc. Hned 
na začátku naše-
ho sžívání s mou 
třídou (8. třída) 
jsme si udělali vý-
let po okolí. Měla jsem úžasné průvodce. 
A co se mi líbí nejvíc? Atmosféra obce. 
Při naší procházce se všichni usmíva-
li, zdravili se navzájem. Byla to příjem-
ná změna po procházkách v Uherském 
Hradišti. Tam všichni většinou zasmušile 
spěchají. 

Máte nějaké životní motto nebo 
citát?

„Vaše vize budou jasné pouze tehdy, 
když se podíváte do svého vlastního srdce. 
Kdo se dívá jen směrem ven, sní; kdo se 
dívá dovnitř, probouzí se.“ —  Carl Gustav 
Jung

Zpracoval Stanislav Dufka

ŠKOLA
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Vedení školy:
Mgr. Libor Daňhel - ředitel školy
Mgr. Ludmila Kolářová - zástupce ředitele školy

Pedagogičtí zaměstnanci:
Mgr. Simona Bočková - 1. tř.
Mgr. Michaela Mačátová - 2. tř.
Mgr. Adéla Warchilová - 3. tř., školní speciální pedagog
Mgr. Irena Kapustová - 4. tř.
Kateřina Pěnčíková - 5. tř.
Ing. Eva Sedlačíková - 6. tř.
Mgr. Radka Chmelíčková - 7. tř., školní metodik prevence
Mgr. Hana Bartošíková - 8. tř.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota Školní rok 2022/ 2023

Mgr. Ludmila Kolářová - 9. tř., výchovný poradce 
Mgr. Marie Adamcová
Mgr. Barbora Koníčková
Mgr. František Chmelíček
Jana Všetulová - vychovatelka ŠD, učitelka
Alžběta Zelo - asistent pedagoga, učitelka
Martina Šalomounová - asistent pedagoga, vychovatelka ŠD, ŠK

Správní zaměstnanci ZŠ a MŠ:
Hana Hanáková - administrativní pracovník
Roman Kamarád - školník
Vladislava Chmelařová - uklízečka
Tanya Moroko - uklízečka

tř. Broučci:  ZŘ pro MŠ, ŠD, ŠK - Bc. Radka Bočková
                       p. učitelka - Martina Svatáková
tř. Včelky:    p. učitelka - Bc. Ivana Kamarádová
                       p. učitelka - Alžběta Hurábová
                       p. učitelka - Lenka Kadlčková
tř. Sluníčka:  p. učitelka - Bc. Michaela Bartoňková 
 zastupující p. učitelka - Ludmila Gabrielová

Základní škola Ostrožská Lhota. 

Mateřská škola Ostrožská Lhota. 
Zaměstnanci ŠJ
Jiřina Pěnčíková  - vedoucí školní jídelny
Věra Kadlčková  - vedoucí kuchařka
Zdena Tomášková  - kuchařka
Helena Jarošová  - pomocná kuchařka

ŠKOLA

Základní škola Ostrožská Lhota. Foto: archiv ZŠ
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Děti v mateřské škole bude vzdělávat 
šest pedagogických pracovníků. 

Tento školní rok jsme do školního 
vzdělávacího plánu začlenily prvky pro-
gramu Začít spolu, který intenzivně roz-
víjí tři klíčové životní dovednosti, které 
jsou v dnešní rychle se měnící době ob-
zvlášť potřebné: komunikaci, kooperaci 
(spolupráci), řešení problémů. 

Nejenom děti, ale i rodiče spolu-
pracují s programem Začít spolu, a to 
denně, kdy v šatnách je pro ně připraven 
ranní úkol. Cílem této aktivity je přede-
vším získávat spolupráci a povědomí o 
tématu, o kterém si děti v ten den budou 
povídat, čímž jsou vlastně hned při vstu-
pu motivovány pro pozdější činnosti v 
centrech aktivit.

Do školičky – bez slzičky…
Prázdniny nám rychle utekly a začal nový školní rok, který jsme zahájili ve 
čtvrtek 1. září. Do nového školního roku 2022/2023 je zapsáno celkem 56 
dětí, z toho 17 dětí, které nastoupily do mateřské školy poprvé. 

A co jsou již zmíněná centra aktivit? 
Centra Aktivit (CA), což jsou vlastně 
pracovní koutky, kde děti pracují samo-
statně v malých skupinkách v počtu 2 - 6 
dětí. Rozčlenění prostoru ve třídě na CA 
není bezdůvodné - CA splňují podmínky  
pro integrované (celostní) učení. Snahou 
je, aby zde děti nacházely dostatek inspi-
rací, nápadů, pomůcek a materiálů pro 
svůj rozvoj. Cílem je, aby se tato centra 
aktivit stala dílnami, v nichž se dítě samo 
učí prostřednictvím hry a práce s různý-
mi materiály, které děti mohou tvořivým 
způsobem využívat. Materiál je vybírán 
tak, aby v dětech vzbuzoval zvídavost a 
aby je lákal k použití. Děti se učí tím, že 
si hrají a pracují v malých skupinkách, 
což jim dává možnost přirozeně komu-

nikovat, řešit problémy samostatně nebo 
v kooperaci s kamarády, rozhodovat se, 
procvičovat si vyjadřovací schopnosti, 
akceptovat rozdíly mezi lidmi. Děti jsou 
tak vedeny k samostatnosti i ke spoluprá-
ci. Učení se tak pro malé děti stává hrou a 
hra naopak učením.

 Nejen pro nové, ale i stávající děti 
jsou první dny v mateřské škole plné růz-
ných emocí. Radostí z poznávání nové-
ho prostředí a nových kamarádů, proto 
už první den ve školce probíhá tak, aby 
i nejmenší děti věděly, co je čeká a jak to 
bude, protože jistota opakování je tím, co 
usnadňuje adaptační období.

Během školního roku připravujeme 
různé kulturně-vzdělávací a společenské 
akce, o kterých budou rodiče informo-
vání prostřednictvím nástěnek v šatnách 
- svých kmenových šatnách a na webo-
vých stránkách MŠ.

Doufáme, že děti budou v mateřské 
škole spokojeny a celý kolektiv se těší na 
společné zážitky.

 Za kolektiv MŠ Radka Bočková, 
zástupkyně ředitele školy pro MŠ

V mateřské škole. Foto archiv MŠ.
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„Hru jsem vybírala já, sáhla jsem po 
osvědčeném autorovi. Už jsme od něj 
hráli jednu hru. Píše s nadsázkou hry 
o současné politické situaci. Možná se 
některým mohlo zdát nevkusné, že to 
bylo před komunálními volbami, ale je 
potřeba se na život dívat s nadhledem,“ 
povídá režisérka Eva Zajícová.

Soubor doznal od loňska několik 
personálních změn. Možná nejvýrazněj-
ších za několik sezon.

„Poprvé s námi hraje Jarka Cíchová, 
která původně zaskočila za nemocnou 
paní Juračkovou. Musím říct, že se stra-
šidlo v jejím podání všem líbí, přestože 
ve hře nemluví a dělá jenom „Hůůůů!“ 
Pak máme novou herečku Janu Zalubi-
lovou – ta nám ještě loňský rok dělala 
nápovědu. Z nápovědy je šikovná he-
rečka. Dál jsou tu Anička Polehňáková 
a Roman Šumbera, oba jsou z Ostrohu. 
Anička loni začínala také jako nápověda. 
A Roman už hrál v ochotnickém soubo-

Obecně prospěšná strašidla.  
Divadelníci představili novou hru
Příznivci Ostrožsko-Lhotského ochotnického divadla se dočkali nového 
kusu. Ochotníci nacvičili hru autora Petra Tomšů Obecně prospěšná stra-
šidla – pohádku pro dospělé, v níž si na své přijdou dospělí i děti. Premiéra 
byla v neděli 14. 8. 2022 v Kunovicích, na Pálenici.

ru na škole. Role nerozhodného právní-
ka se zhostil na jedničku. Novou tváří je 
také Tonda Kuřímský, který je z Derfle. 
Hodil se nám i vizáží na roli čerta. Ješ-
tě s námi nacvičuje Lenka Karhanová. Je 
také nová, nikdy divadlo nehrála a chtěla 
si to vyzkoušet. Zatím jenom pilně na-
cvičuje. To jsou naše nové tváře. Škoda, 
že tam není víc Lhoťanů,“ zalitovala Eva 
Zajícová.

Ostrožsko-Lhotské divadlo má na 
podzim za sebou pět vydařených vy-
stoupení. Jaký je plán souboru do konce 
roku? 

„Máme domluvený Pitín, v listopadu 
ještě Hluk. Dál máme dvě nepotvrzené 
nabídky z Ostrožské Nové Vsi a Blatni-
ce. Derniéra by měla být znovu ve Lhotě. 
Bývá to uvolněnější – vymýšlíme na sebe 
psí kusy,“ povídá na závěr režisérka sou-
boru Eva Zajícová.

Obecně prospěšná strašidla 
– Štace očima režisérky Evy 
Zajícové
Kunovice

Tam hráváme docela pravidelně. 
Obecně prospěšná strašidla tam měla 
premiéru. Přišlo něco přes čtyřicet divá-
ků. Pořadatelé nám řekli, že můžeme být 
rádi, že přišlo tolik lidí, na soubor před 
námi přišlo asi třicet diváků. Je s tím 
spousta práce, organizátory to mrzelo.

Uherský Ostroh
Tam jsme skoro doma, jenom se vy-

stoupení přeložilo kvůli počasí ze zám-
ku do haly. Na to jsme nebyli připrave-
ní. Bylo trošku jinak seskládané jeviště 
a také hlediště. Bohužel, zpětně jsme se 
dozvěděli, že když jsme byli k publiku 
bokem a v některých případech i zády, 
nebylo nám moc rozumět, ale s tím nešlo 
nic udělat. Přišlo krásných dvě stě lidí.

Spytihněv
Tam jsme hráli úplně poprvé. Byla to 

taková hrr akce, kterou bylo škoda nevy-
užít. Divadlo bylo v přístavišti u Baťova 
kanálu. Byl velký vítr, který nám ještě 
před začátkem shodil kulisy. Pomohl 
pan starosta Spytihněvi. Byl připravený 
na všechno, pro jistotu přivezl dlažební 

Ostrožsko-Lhotské divadlo má několik nových tváří. 
Foto: Archiv EZ.

DIVADLO
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Víte, že nejstrmější ulice v naší Lhotě má svůj sraz? V le-
tošním roce se uskutečnil dokonce už třetí ročník. Oficiálně se 

Školní ulice má svůj sraz jmenuje Sraz Školní uličky. Letos se pořadatelem stali Kapusto-
vi, převzali právo a školní knihu od loňského pořadatele Jakuba 
Hájka. První ročník pořádal Petr Páč. Ještě dodejme, že obyvatelé 
ulice Školní obnovili tradici srazu po více než dvaceti letech. 

Foto: Obyvatelé ulice Školní mají svůj sraz. Foto: Archiv AK.

kostky, kterými jsme kulisy zatížili. Těž-
ko se odhaduje divácká účast – myslím, 
že tam mohlo být kolem stovky lidí. Nej-
větší úspěch u dětí měla strašidla.

Ostrožská Lhota
Ve Lhotě se nám divadlo velmi vyda-

řilo – bylo plno. Měli jsme vstupné dob-
rovolné. Odhadem přišlo asi devadesát 
lidí. Jsem rád, že lidé do Lhoty přišli. Co 
jsem slyšela ohlasy, tak lidi byli spokoje-
ní. Divadlo bylo veselé – všichni se bavili.

Nivnice
Na představení se přišlo podívat 

okolo 80 lidí. Dle pořadatelů se lidé zase 
učí chodit na kulturní akce. Přestože si 
Luciáš doma zapomněl část kostýmu, si-
tuaci pohotově vyřešili právník Kašpar a 
ekonomka Kostohryzová tak, že diváci 
vůbec nic nepoznali. Do Nivnice jezdí-
me moc rádi a zdejší Beseda kromě dvou 
představení viděla všechny naše kome-
die. Po „covidové pauze“ se nám tady 
hrálo moc dobře. 

  Stanislav Dufka

Fotka je z představení v Ostrožské Lhotě. 
Foto: DD. 

Obecně prospěšná strašidla. Osoby a obsazení:
Rytíř – Jaroslav Polehňák, Bílá paní – Magdalena Vaňková /Lenka Karhanová, 
Kostlivec –Eva Marýzková, Duch – Jarmila Cíchová / Anna Juráčková, 
Luciáš – Antonín Kuřímský, Starostka – Jana Zalubilová, Dřímal – Ondřej Balíček, 
Kostohryzová – Anna Surá, Blechová – Eva Zajícová, Marie – Anna Polehňáková, 
Kašpar – Roman Šumbera,  Architektka – Soňa Petraturová/ Anna Krátká, 
Arnold a Sylvestr – František Cícha a Roman Šumbera, 
Strážmistr a Praporčík –František Cícha a Soňa Petraturová.

Autor – Petr Tomšů
Zvuk – Jaroslav Zajíc
Kostýmy – Jarmila Cíchová

Nápověda – Silvie Šimčíková
Kulisy – Lenka Karhanová a ostatní divadelníci
Režie – Eva Zajícová

std
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Je nejúspěšnějším trenérem v historii kopané v Ostrožské Lhotě. Doká-
zal třikrát za sebou postoupit ze základní třídy až do krajské soutěže I. B 
třídy. V roce 2003 až 2005 I. mužstvo pod jeho vedením neprohrálo 46 
mistrovských zápasů v řadě. To je rekord, který bude jen stěží překonán. 
Za rok 2006 byl vyhlášený nejlepším fotbalovým trenérem okresu Uher-
ské Hradiště. Vedl hráče všech věkových kategorií. Trénoval příprav-
ku a žáky, první mužstvo v naší Lhotě, muže ve Velké nad Veličkou a 
Hluku. Ve Starém Městě se setkal s legendárním trenérem Vlastimilem 
Marečkem, po kterém převzal mladší dorost Synotu. Vlastimil Mareček 
později vedl ligové týmy Zlína a Teplic, ve 41 letech zemřel na rakovinu. 
Aktuálně trénuje Josef Dominik mládež ve sloučených klubech Veselí nad 
Moravou – Strážnice.

Trénuješ už přes třicet let. Zůstáváš pořád stejný nebo se trenéři s při-
bývajícím věkem uklidňují?

Je to stejné jako před lety, to se ze sebe neodpářeš. Občas ti vyletí i sprosté 
slovo, ani to nechceš. Ale je pravda, že už v zápasech tak neřvu jako dřív. Můj 
kolega, s kterým jsem ve Veselí, je daleko impulsivnější.

Jak vzpomínáš na sérii 46 soutěžních zápasů Lhoty bez prohry?
Je to rekord, co se možná ve Lhotě už nepřekoná, ale už je to mockrát okeca-

né. Chtěl bych hlavně říct, že nejlepší úspěchy dosáhla ve fotbale Lhota v letech 
1978 až 1980. Dvě sezony se hrála na špičkové úrovni I. B třída. Do Lhoty se 
vrátili výborní fotbalisté – Skopal, Hejna a Lopata a posila z Hluku Šimčík. Na 
fotbal do Lhoty jezdili lidi z Blatnice, Hluku, Nové Vsi a dalšího okolí. Krásný 
zápas byl proti Slušovicím, na ten přišlo 1 100 diváků a skončil remízou 2:2.

Jaký je tvůj největší zážitek z fotbalu?
Ligový zápas v Barceloně na stadionu Camp Nou, domácí hráli proti Seville, 

přišlo 90 tisíc diváků. Za Sevillu tehdy chytal náš gólman Vaclík. Atmosféra před 
fotbalem jako hrom. Messi si v 15 minutě zlomil ruku a ještě stihnul dát gól. 
Právě kvůli Messimu jsem na zápase s vnukem Vaškem jel. Aktivní fotbalový zá-
žitek mám z domácího zápasu proti Bílovicím. Dal jsem gól v poslední minutě, 
vyhráli jsme a ta výhra přispěla k postupu do I. B třídy.

Vzal bys trénování mužů ve Lhotě?
Muže bych v žádném případě už trénovat nešel. Přemýšlím, že skončím i ve 

Veselí. Trénuji 32 let, spočítal jsem si, že mám odtrénováno přes 15 tisíc hodin 
a přes tisíc zápasů všech kategorií. Čtyřikrát v týdnu jezdím na trénink, k tomu 
zápasy. Jezdíme po celém Jihomoravském kraji. Blansko, Kuřim a čtyři kluby 
v Brně. Také se musím na trénink připravit – žiju fotbalem vlastně každý den. 

Jak se ti líbí softbal?
Viděl jsem několik Julčiných zápasů. Jak za žačky, tak i teď za ženy, ale moc 

tomu sportu nerozumím. Zápas ani moc neprožívám, jenom když je Julča na 
pálce nebo na nadhozu. Teď ji chválili, jak hrály holky proti Pražačkám. „Domi-
niková jde na nadhoz – pozor!“ říkali.

Máš oblíbené místo ve Lhotě?
Na trénink do Veselí jezdím přes Antoníček. Je to krásné místo, občas se 

tam zastavím. Je nádherné, když člověk pozoruje to krásné podhůří Bílých Kar-
pat, nebo na druhé straně ostrožská jezera a Buchlov. Někdy se stavím i v kapli 
a pomodlím se otčenáš.

Co plánuješ do budoucna?
Už dělám jenom to, co chci. Trochu se pohrabu v zahrádce. Máme v Blatnici 

vdanou dceru, rád tam jezdím pomáhat na vinobraní. Trvá to pět, šest neděl – to 
mě naplňuje. Také si rád poslechnu Karla Gotta. Nikdy jsem ho neslyšel zpívat 
živě – to mě mrzí. Teprve teď člověk zjišťuje, jaký to byl pan zpěvák a člověk. 

PŘEDSTAVUJEME
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„Žiju fotbalem  
každý den"

 JAK DNES ŽIJEME VE  LHOTĚ
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Vnučka Josefa Dominika. Hráčka A týmu softbalu žen Snails Kuno-
vice. Mančaft hraje nejvyšší českou soutěž – extraligu. Před covidem také 
nahlédla do výběru mládežnické reprezentace Česka. Julie je studentka 
Obchodní akademie v Uherském Hradišti, v září nastoupila do druhého 
ročníku. Po střední škole chce studovat na vysoké. Jejím snem je zahrát 
si s českou reprezentací na velkém turnaji. 

Jaký je děda fanoušek?
Hodně se zajímá. Když přijedu z turnaje, tak má otevřené dveře a už 

čeká, aby se mě mohl zeptat, jak tam bylo, jak jsem hrála a jak se mi dařilo.

Jak se ti líbí fotbal?
Ráda se jedu podívat třeba na Slovácko, ale že bych ho hrála – to ne. V 

televizi ho moc nesleduji – spíš na živo. To mě baví.

Jak ses dostala k softbalu?
Přivedl mě k tomu syn mamčiny kamarádky. Ze začátku se mně ten 

sport moc nelíbil. Byli tam samí kluci, celou dobu si ze mě dělali srandu – 
dost dlouho trvalo, než jsem si zvykla. Pak už to bylo v pohodě. Začala jsem 
trénovat v roce 2014, od roku 2015 jsem zaregistrovaná v klubu.

Dá se v Česku softbalem uživit?
Uživit u nás určitě ne, ale v Americe ano. Je strašně důležité, že softbal 

je jeden z mála sportů, díky němuž můžete získat stipendium na americkou 
univerzitu. Když budete hrát dobře softbal, jednodušeji se můžete v Ameri-
ce dostat na školu, ale úplně nevím, jestli bych to chtěla.

Co považuješ za svůj největší úspěch?
Byla jsem sice ve výběru reprezentace, ale to nepovažuji za svůj největší 

úspěch. Za svůj největší úspěch považuji 3. místo na Mistrovství Evropy v 
Itálii. To bylo v roce 2018. To byla kategorie kadetek – do 16 let. Byl to výběr 
Brna. Byla jsem tam na hostování, vybrali si mě jako posilu. V reprezentaci 
jsem byla na několika výběrech. Dostala jsem se do širšího výběru, odehrála 
jsem s reprezentací jeden turnaj – pak přišel covid, to bylo v kategorii do 18 
let.

Jaké máš softbalové přání?
Chtěla bych si zahrát větší turnaj v reprezentaci Česka.

Jaké je softbalová úroveň v Česku?
V Evropě jsme do první trojky. Nedávno bylo v Kunovicích mistrovství 

Evropy žen do 23 let, naše reprezentace skončila za Itálií na druhém místě.  

Co studuješ? Čím budeš?
Obchodní akademii v Uherském Hradišti 2. ročník. Po střední škole 

bych určitě chtěla jít na vysokou, ale ještě nevím na jakou. Možná zůstanu 
u ekonomiky.

Jak se ti líbí ve Lhotě?
Je tu hezky, ale moc času tu netrávím. Buď jsem na softbale v Kunovi-

cích, nebo v Havlíčkově Brodě, tam mám přítele.

 JAK DNES ŽIJEME VE  LHOTĚ

Josef Dominik: 
manželka – Ludmila, 
dcera Petra, synové: Richard a Jiří, 
vnuci: Julie, Alena, Vašek, Karolína
 (všichni žijí sportem).

Text a foto Stanislav Dufka

Julie Dom
iniková
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„Chtěla bych si zahrát větší 
turnaj za reprezentaci Česka"



Lhoťané ji dobře znají, hlavně ti dříve narození. Za svůj ži-
vot toho stihla hodně. Vyučila se cukrářkou, byla zpěvačkou, 
herečkou ve Slováckém divadle, podnikatelkou, a také 
matkou tří dětí. Má za sebou jedno nevydařené 
manželství a později krásný vztah s  druhým 
manželem. Svoje rodiče nikdy nepoznala. 
Život jí také zkomplikovala obrna, kte-
rou prodělala jako roční děvčátko, od 
té doby špatně chodí na levou nohu.

„Po narození jsem se dostala 
do dětského domova v  Bojko-
vicích. Tam si přijeli vybrat 
holčičku, která by se jim líbi-
la, děda a babka Štajnochovi 
ze Lhoty. Přijela také teta 
z  Olomouce, to byla ba-
biččina švagrová – pomá-
hali jim vybírat. Ředitelka 
jim tehdy říkala, že tady 
toto děvčátko si pořád 
drží sukénku a  tančí. To 
jsem byla já,“ vypráví 
Alena Zímová, která měla 
v té době dva roky.

„Je to zajímavé, ale 
zapamatovala jsem si to. 
Teta měla za manžela brá-
chu dědy. Byl v  Olomouci 
ředitelem pivovaru. Byli to 
bohatí lidí – teta bývala vel-
ká dáma.“

To děvčátko z  dětského 
domova se tehdy jmenovalo 
Alena Sedlačíková. Odjela do 
Lhoty, tam ji začali vychovávat 
manželé Štajnochovi.

„Zůstala jsem ve Lhotě. Vycho-
vávali mě děda a babička. Chtěli, abych 
jim tak říkala. Měla jsem jméno Sedlačíko-
vá. Děda s babičkou mě přejmenovali na Štaj-
nochovou. Šla jsem do školy a najednou jsem měla 
jiné jméno, ale já jsem nechtěla být Štajnochová. Moji bratři 
byli Sedlačíkovi – byla jsem z  toho celá špatná. Půlku školy 
jsem chodila jako Sedlačíková a druhou půlku jako Štajnocho-

Alena Zímová: Neměla jsem lehký život.  
Všechno se otočilo po druhé svatbě
„Narodila jsem se ve Vyškovci na Kopanicích. Otce jsem neznala vůbec, mamku jsem 
nikdy v životě neviděla. Když jsem se narodila, tak mě matce odebraly,“ to je začátek 
životního příběhu jednaosmdesátileté Aleny Zímové z naší Lhoty.

vá,“ vzpomíná Alena Zímová 
na začátky ve Lhotě a ještě do-

dává. „Nemůžu říct, že jsem 
se měla dobře – ba-

bka byla strašně 
přísná.“

Po základní škole se šla Alena Štaj-
nochová učit cukrářkou. Začala praco-

vat v tehdy známé restauraci U Fojtů 
v Uherském Hradišti – vyráběla zá-

kusky. Vdávala se po vyučení. 
„Myslím, že to bylo v devate-

nácti letech, vzala jsem si Vaška 
Maluška. Měli jsme spolu tři 
děti – Vaška, Blanku a Jaromí-
ra. Nebylo to vydařené man-
želství – Vašek hodně pil. Už 
se s ním nedalo žít, tak jsem 
se rozvedla.“

Alena Zímová ráda ces-
tovala. Na jednom zájezdě 
v  Rakousku potkala svoji 
životní lásku.

„Byl průvodce Čedoku 
(cestovní kancelář) a jme-
noval se Karel Zíma. Uměl 
výborně německy, to se mně 
líbilo. Já jsem neuměla ně-
mecky ani blafnout. Na zá-

jezdu jsme prohodili pár slov, 
bylo vidět, že jsem mu sympa-

tická. Od zájezdu jsme se půl 
roku neviděli. Najednou jsem ho 

potkala v  Hradišti. Po tak dlouhé 
době mě nemohl zařadit, ale nako-

nec mě poznal. Šli jsme spolu na Cor-
so, tam poručil kafé, šampáňo. Poseděli 

jsme, pokecali a od té doby za mnou začal 
chodit k Fojtům, kde jsem pracovala,“ vzpo-

míná na osudové setkání Alena Zímová.

Alena Zímová. V letošním roce oslavila 81. narozeniny.  
Foto: Stanislav Dufka.

Dorty – to byla specialita  
vyhlášené cukrářky.
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V době největší slávy zaměstnávali 
sedmnáct lidí

Karel Zíma také nastartoval podnikatelskou kariéru šikov-
né cukrářky. U Fojtů už si společně pronajali prostory a začali 
podnikat. „Umíš péct, máš talent na dorty, krásně modeluješ 
figurky, pojďme do toho. Ničeho se neboj,“ přemlouval ji tehdy. 
Začali pak na jeho popud společně podnikat. 

„Začali jsme budovat firmu, byli jsme sami dva. Dařilo se 
nám. Práce bylo hodně, hlavně na Vánoce a další svátky. Roz-
váželi jsme zákusky do Luhačovic, do Brodu nebo až do Zlína. 
Musela jsem začít jezdit i já. Představte si, že teprve v padesáti 
letech jsem si udělala řidičák. Tehdy jsme se měli dobře,“ zasně-
ně vypráví Alena Zímová.

Společně podnikali, Zíma se rozvedl a logicky přišla svatba 
s Alenou Maluškovou. Postupně nabírali manželé Zímovi další 
zaměstnance.

„V době největší slávy jsme měli sedmnáct lidí. Pracovali 
u nás i někteří Lhoťané. Nechci se chválit, ale myslím, že tako-
vé podnikatele už u nás nenajdete. Když měl zaměstnanec svá-
tek nebo narozeniny, tak od nás vždycky dostal dárek. Také na 
Vánoce jsme dávali dárky. Kupovali jsme zaměstnancům třeba 
povlečení nebo jiné potřebné věci do baráku. Na svátky také 
Zíma zaměstnancům vařil, byl výborný kuchař, bavilo ho to,“ 
chválila bývalého manžela. 

Dort pro Václava Havla
Po revoluci přijel na návštěvu Uherského Hradiště prezi-

dent Václav Havel. Tehdejší starosta Ladislav Šupka nechal od 
firmy Aleny Zímové upéct pro hlavu státu dort. „Byla to otevře-
ná kniha, ve které bylo napsáno: Kdo jednou jedenkrát přijde 
k nám – je tu rád. Koho srdéčko pobolívá, zahrada Moravy 
sluncem ho pozdraví. Václav Havel odletěl z Kunovic a z pa-

luby letadla děkoval, prý něco podobného ještě neviděl,“ vzpo-
míná Alena Zímová.

Firma šlapala, byla zařízená. Cukrářství Aleny Zímové 
mělo v regionu zvuk. Jenže přišla nečekané komplikace – ne-
moc Karla Zímy.

„Ještě jsme podnikali i v důchodu, jenže manžel onemoc-
něl. Měl problémy se srdcem a v roce 1999 zemřel. Měl 71 let,“ 
říká hlubokým hlasem Alena Zímová a vzpomíná na společné 
roky. 

„Byl to jedinečný člověk. Dělal veškeré účty, měl vysokou 
školu, byl to pan inženýr. Na všechno ve firmě dohlížel. Také 
jsme se rádi bavili. Ve Lhotě jsme byli na každém plese – dávali 

jsme do tomboly většinou dort. Pamatu-
ji si, že jeden vyhrála Jiřina – co má dnes 
v nájmu obecní hospodu. Také si vzpomí-
nám, jak mě Karel vzal na zámek Konopiš-
tě. Hrála jsi celý život princezny, tak se po-
jedeme podívat na pořádný zámek, říkal. 
Neměla jsem lehký život. Všechno se oto-
čilo až se Zímou, byl to jedinečný člověk.“

Po jeho smrti byla Alena Zímová ve 
firmě ještě pár měsíců, pak cukrářství pře-
dala dceři. Sama pracovala na výrobě dor-
tů – to uměla dokonale. Byla to její spe-
cialita – to neovládal nikdo. „To už jsem 
byla v důchodu. Práce na dortech mě moc 
bavila. Potom přišly zdravotní komplika-
ce dědy a babičky, musela jsem je jezdit 
z  Hradiště každý den opatrovat. Oba se 
dožili požehnaného věku – zemřeli kolem 
devadesátky.“

Druhá svatba s Karlem Zímou v roce 1984. 

Slavné roky s dechovkou Rozmarýnka.
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Posledních zhruba sedm, osm let 
už Alena Zímová tráví převážně doma. 
„Už nedělám nic, jenom sedím před ba-
rákem, ale moc mě to nebaví. Byla jsem 
zvyklá celý život pracovat,“ říká na závěr 
svého životného příběhu 81letá žena.

Alena Zímová zpívala 
s každou lhotskou kapelou 

Zpívala jsem od děcka, těšila jsem se 
na každou akci. Ke zpěvu mě přivedl pan 
kapelník Kauc, zpívali jsme spolu v kos-
tele, později jsem tam zpívala i  sólově. 
Také jsem zpívala s  Rozmarýnkou. Ba-
vilo mě to, ráda jsem vystupovala v kro-
ji. Vzpomínám si, že krátce jsem byla 
i  u  Hejnovy kapely – ta hrála moderní 
muziku. Když hraje pěkná dechovka, tak 
si ji ráda poslechnu i dnes, ale od malička 
jsem milovala úžasný hlas Karla Gotta.

Rok ve Slováckém divadle
Divadlo se hrálo ve Lhotě každý 

rok, každý rok jiný kus. Pamatuji se, že 
ve škole jsme hráli Radúze a Mahule-
nu. V  Jedenáctém přikázání jsem hrála 
dokonce s  prvním manželem Vaškem 
Maluškem. Tehdy dávala věci kolem di-
vadla dohromady Zdeňka Milošová, byla 
ohromná organizátorka. Znala se i s ře-

Alena Zímová milovala také divadlo.  
Odehrála dvacet her. Foto: 4x archiv AZ. Alena Zímová (81) 

Děti: Vašek (tragicky zahynul), 
Jarek (50), Blanka (59).  
Vnoučata: Žaneta, Blanka, Vašek.
První svatba: 1960  
- Vašek Malušek, 
Druhá svatba: 1984  
-  Karel Zíma.
Sourozenci: Zdeněk, Milan.

ditelem Slováckého divadla. Pozvala ho 
k  nám na hru Na tý louce zelený. Moc 
jsem se mu líbila. Pozval mě na konkurz, 
nakonec jsem rok hrála ve Slováckém 
divadle. Jezdila jsem do Hradiště skoro 
každý den. Měla jsem divadlo moc ráda, 
byl to můj velký koníček. Za svůj život 
jsem odehrála dvacet divadelních her.

Stanislav Dufka
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Poslední neděle v září patřila na Li-
dovém domečku Háječek už tradičnímu 
posezení. Pořadatelé připravili báleše, 
oškvarky, sádlo, burčák a další dobroty. 
K poslechu hrála dvě lhotská hudební tě-
lesa – Fašank bend a cimbálová muzika 
Višňa. V podkroví domečku byla a neu-
stále je k vidění výstava fotek s tematikou 
školy. Výstavu zorganizovala Ludmila 
Hájková. Podzimní posezení zorganizo-
val Slovácký krúžek Háječek.

Stanislav Dufka

Podzimní posezení na domečku

Zuzana Křiváková měla na starosti pečení 
brambor. Foto: std

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH
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Jenom těžko byste hledali třetí so-
botu v září u myslivecké chaty místo 
na zaparkování. Lhotští myslivci pořá-
dali Podzimní zkoušky ohařů. Krátce 
po osmé hodině ranní přivítal všechny 
přítomné správce zkoušek Leoš Kadl-
ček. Následně se všichni rozjeli do te-
rénu.

Myslivci uspořádali zkoušky ohařů
Ohaři a jejich vůdci měli perný den, 

který byl rozdělený na zkoušky v poli a 
také u rybníka Močidla. Lhotští mys-
livci zajištovali pořadatelskou službu a 
servis. Zkoušek se v letošním roce žádný 
domácí myslivec nezúčastnil.

Po několika hodinách v terénu vy-
hlašoval výsledky vrchní rozhodčí zkou-
šek Josef Tinka.

S mikrofonem je správce zkoušek Leoš Kadlček.

„Na zkoušky přijelo 22 psů, 18 z 
nich bylo úspěšných, jeden odvolán, tři 
psi neuspěli. Chtěl bych poděkovat My-
sliveckému sdružení Ostrožská Lhota 
za vynikající organizaci a servis, také 
kuchařům za bezvadný guláš. Jak jste si 
jistě všimli, objednal jsem vám i dobré 
počasí,“ narážel Josef Tinka na oblohu, 
ze které navzdory předpovědi nakonec 
nezapršelo.

Správce zkoušek Leoš Kadlček a šéf 
lhotských myslivců byl s celou akcí ma-
ximálně spokojený. 

„Děláme to již poněkolikáté, honitba 
je ve Lhotě dobrá - zazvěřená. Rozhodčí 
hodnotil zkoušky velice kladně, na jejich 
hodnocení záleží. Výkon psů byl takový, 
jaký byl,“ hodnotil celé klání a ještě do-
dal: 

„Vedoucí skupin byli za Myslivecký 
spolek Ostrožská Lhota Jan Bařina starší, 
Vladimír Denner, Bohuslav Dominik a 
Antonín Pavlačka. Ceny byly krásné, zá-
zemí bylo zajištěno z naší strany, tak ze 
strany Okresního mysliveckého spolku 
Uherské Hradiště. Jsme spokojení.“

Stanislav Dufka

Lhotští myslivci zajišťovali pořadatelskou službu a servis. Zkoušek se v letošním roce žádný domácí myslivec nezúčastnil. Foto 2x Stanislav Dufka.
 

MYSLIVCI
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„Kdo jí guláš, ten má kuráž.“ Takový 
rým se objevil nad jedním stánkem na 4. 
ročníku Gulášfestu, který pořádají lhot-
ští hasiči. Osm týmů se poslední sobotu 
v září zúčastnilo populárního gulášové-
ho festivalu. Vařilo se od samého rána, 
ochutnávka odstartovala v pravé poled-
ne. Kolem čtvrté hodiny se vyhlašovaly 
výsledky.

První místo získal tým, který si říkal 
Marná snaha a přijel z Nového Města 
nad Váhom. „Měli opravdu nejlepší gu-
láš.,“ vysekl jim poklonu známý gurmán 
Jan Šimčík z Hluku.

„Snažíme se vařit s láskou, když dáš 
do guláše lásku, tak to jde samo. Musím 
pochválit i ostatní guláše – byly výborné. 
Všichni tam dali lásku,“ prozradil Zdeno 
Gono, člen vítězného týmu.

Lídrem vítězného týmu byl lhotský 
rodák Pavel Miloš, který svůj tým před-
stavil. „Máme i hokejový mančaft, který 
se také jmenuje Márná snaha. Co se týká 

Gulášfest vyhrál tým ze Slovenska.  
Vařili jsme ho s láskou – prozradili vítězové
Za tři ročníky měl gulášový festival v naší Lhotě dva vítěze. Myslivce a hoke-
jisty. Letos nejvíc chutnal účastníkům guláš od týmu Márná snaha z Nového 
Města nad Váhom, který získal i cenu odborné poroty.

guláše, tak byl z laně, kvalitní maso je zá-
klad. Když do toho dáš trošku improvi-
zace, poměr masa, poměr koření, tak se 
dílo podaří. Musím říct, že jsme spokoje-
ní. Měli jsme trošku technické problémy, 
ale nakonec se to podařilo. Dali jsme do 
toho všechno, co umíme,“ nechal se sly-
šet Pavel Miloš.

Spokojení s celou sobotou byli také 
pořadatelé. „Výborně to hodnotím, přišlo 
310 platících diváků, super počasí. 
Změna v pořadí, standardně vítě-
zili hokejisté a myslivci. Slovenský 
tým si první místo zasloužil, tak 
je hodnotila většina návštěvníků. 
Výborný byl také sladký stánek, 
všichni si pochvalovali zákusky. 
Chtěl bych poděkovat všem, kte-
ří se zúčastnili, děkuji také všem 
pořadatelům. Už teď se těšíme na 
příští ročník,“ okomentoval letoš-
ní Gulášfest jeden z hlavních orga-
nizátorů Miroslav Pokorný.

Stanislav Dufka

Tady je kompletní pořadí 4. roč-
níku Gulášfestu v Ostrožské Lhotě. 
Za týmem je počet žetonů.
1. Marná snaha                         112
2. Maturanti                               105
3.  Hokejisté                                88
3.  Myslivci                                  88
5.- 8. místo: Včelaři, Sací komando, 
Cukrářky a kamioňák, Řezníci

Vítězové jednotlivých ročníků
2022 – Márná snana
2021 - HC Ostrožská Lhota
2020 – Myslivci Ostrožská Lhota
2019 – HC Ostrožská Lhota

První místo získal tým, který si říkal Marná snaha a přijel z Nového Města nad Váhom. Foto: 2 x std.

Lídr vítězného týmu Pavel Miloš měl z prvního 
místa upřímnou radost:  

RŮZNÉ
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Další tip na výlet je spíš pro čás-
tečnou cestu autem. Vypravíme se do 
Chřibů na známý útvar, který se jmenuje 
Kazatelna. Pokud se vydáte do Chřibů 
jenom na Kazatelnu, tak vám k výletu 
bude bohatě stačit půlden.

Nejsnazší cesta k útvaru je od parko-
viště U Křížku. Když pojedete z Osvěti-
man směr Vřesovice a Koryčany, tak ne-
můžete parkoviště minout. Z naší Lhoty 
je to asi 35kilometrů. Odtud je to pěšky 
ke Kazatelně zhruba dva kilometry pěš-
ky.

Kazatelna je zajímavým skalním 
útvarem a přírodní památkou v přírod-
ním parku Chřiby. Až 8 metrů vysoké 
pískovcové skalisko bylo vypreparováno 
v době ledové (před 10 000 lety) a řadí se 
k největším chřibských skalním útvarům 
té doby. 

Tip na výlet: Na Kazatelnu do Chřibů
Schůdky na vrchol skalky byly vyte-

sány ve středověku a podle pověsti zde už 
v 9. století kázal svatý Metoděj.

Nedlouho po druhém „osvoboze-
ní“ naší vlasti sovětskými vojáky tu na 
vrchol skaliska někdo statečný umístil 
dvojramenný kříž. Stalo se tak r. 1972 – 
tedy v době, kdy církev rozhodně neměla 
na růžích ustláno – a tak se snad jednalo 
o jakýsi protest proti tehdy notně přituh-
ujícímu totalitnímu režimu.

V současné době je mladý lesní po-
rost pod skálou – a v citlivém pásmu i ko-
lem ní – vykácen, a tak se jedna z chřib-
ských přírodních pozoruhodností opět 
stala tím, čím bývala v dávné minulosti 
– dominantní a krásnou ukázkou zdejší 
„neživé“ přírody. Temeno skaliska pak 
nabízí přímo úžasný výhled na zříceninu 
hradu Cimburk a na modře se lesknoucí 

Známý útvar Kazatelna v Chřibech. Foto: ID.

Máte i vy tip na výlet v blízkém nebo i vzdálenějším okolí? 
Napište nám, rádi ho i s vaším komentářem zveřejníme.

vodní hladinu Koryčanské přehrady.
Kousek od Kazatelny je zřícenina 

hradu Cimburk, který také rozhodně 
stojí za vaši návštěvu.

Stanislav Dufka  
s přispěním Wikipedie.

Třetí pátek v září zorganizovalo Centrum ote-
vřená škola v místním Archeologickém muzeu v 
Ostrožské Lhotě komentovanou prohlídku archeo-
logických nálezů. Celou akcí nás skvěle provázel 
David Válek, kurátor tohoto muzea. Prošli jsme 
postupně jednotlivé vitríny muzea od nejstarších 
exponátů až po nejnovější zajímavosti v podobě 
pálených cihel, na kterých je vyražen rok vzniku i s 
monogram výrobce. 

Během přednášky zodpověděl spousty dotazů a 
poutavě vyprávěl o prvních známkách osídlení v oko-
lí Ostrožské Lhoty. Některé sbírky mají velkou hod-
notu, mohlo by nám je závidět i Krajské muzeum v 
České republice. Na závěr přednášky předal starosta 
obce Roman Tuháček ocenění, které muzeum získa-
lo v soutěži Vesnice roku v krajském kole v letošním 
roce. O chod muzea a trvalé rozšiřování sbírek se vel-
mi pečlivě starají Martin Dufka a David Válek, kteří 
toto ocenění přijali.

Josef Lopata, předseda COŠ

Komentovaná prohlídka muzea.  
Na závěr předal starosta ocenění

V našem muzeu se uskutečnila komentovaná prohlídka. Foto: JL

RŮZNÉ
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Už tradiční Dětské rybářské závody, 
které se uskutečnily o prvním víkendu 
v srpnu, poznamenal ranní déšť, který 
mnohé mladé rybáře odradil.

„Účast byla slabší, ale mohlo to být 
ještě horší. I přes slabší účast třinácti zá-
vodníků hodnotím celou akci pozitivně. 
Akce byla naplánovaná, ceny nakoupeny, 
občerstvení zajištěno – počasí neovlivní-
te,“ hodnotil rybářské klání šéf Petrova 
cechu v naší Lhotě Patrik Trčka. Letos 
byly závody poprvé s mezinárodní účastí. 
„Byli tady dva ukrajinští kluci – Andrej 
s Vadimem. Oba žijí ve Lhotě, asi jim o 
akci řekli kamarádi. Chtěli se zúčastnit, 
když jsem se s nimi bavil, tak mají zájem 
se stát řádnými členy našeho spolku. To 
vítáme, protože rybník je pro děti, ale i 
pro dospělé, mají to tady všichni rádi. Je 

Rybářské závody vyhrál Ostrožan. Ulovil šest ryb
Třináctý ročník Dětských rybářských závodů ovládl Samuel Husák z Uher-
ského Ostrohu. Na rybníku Močidla ulovil šest ryb, největšího amura, který 
měřil 63 cm. Druhé místo obsadil Adam Křivák z naší Lhoty, jeho kapr měřil 
62 cm. Třetí místo obsadil také Lhoťan. David Páč ulovil kapra, kterému roz-
hodčí naměřil 57 cm.

tu kolem krásné prostředí – můžu jenom 
doporučit.“

V letošním roce měli pořadatelé při-
praveny parádní ceny. Žádné z dětí neo-
dešlo od rybníka s prázdnou.

„Velký díky patří sponzorům, v le-
tošním roce věnovali hodně cen. Mezi 
největší sponzory závodů patřilo druž-
stvo Ostrožsko, pan Šuránek, rybářství 
Ostrow z Uherského Ostrohu – patří jim 
velký dík. Ceny dostaly i ty děti, které ne-
chytily žádnou rybu. Startovné bylo sto 
korun, to se účastníkům několikanásob-
ně vrátilo,“ říká Patrik Trčka.

Je připraven projekt na opravu 
rybníka v Hájku

Rybářský spolek v Ostrožské Lhotě 

13. ročník Dětských rybářských 
závodů. 6. 8. 2022. Rybník Mo-
čidla Ostrožská Lhota
1. Samuel Husák – amur 62 cm.
2. Adam Křivák – kapr 62 cm.
3. David Páč – kapr 57 cm.
4. Matyáš Dřinka – kapr 56 cm.
5. Štěpán Vaďura – kapr 48 cm.
6. Lukáš Ratajský – lín 33 cm
7. Viktorie Samsonová – lín 31 cm.
8. Jakub Šišpera – perlín 28 cm.

má aktuálně 40-42 členů, 12 členů je dětí 
do 15 let, plus nějaká mládež do 18 let. 
„Aktivních rybářů, kteří chodí pravidel-
ně k vodě, je tak 8-10, ostatní jsou členo-
vé, kteří pouze platí příspěvky,“ povídá 
předseda spolku.

V září 2021 byl uveden do provozu 
rybník Drahy, který vybudovala rodinná 
firma Paleso Jaroslava Kusáka. Jak vypa-

Dětské rybářské závody, které se uskutečnily o prvním víkendu v srpnu. Tady jsou nejlepší. Foto: 2 x Stanislav Dufka.

RYBÁŘI
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1. místo  Luboš Pijáček   kapr 57cm
2. místo  Miroslav Horák   kapr 52cm
3. místo  František Křivák  kapr 48cm
4. místo  Lukáš Ratajský   kapr 47cm
5. místo  Štěpán Vaďura   karas 35cm
6. místo  Petr Juřík  lín 32cm
7. místo  Matyáš Dřinka   plotice 25cm
8. místo  Michael Kolařík  okoun 10cm

Rybáři uspořádali klubové závody. Vyhrál Luboš Pijáček

Šéf lhotských rybářů Patrik Trčka.
 

dá jeho spolupráce se spolkem lhotských 
rybářů?

„S panem Kusákem spolupracujeme 
dobře. Co se týká měření kvality vody, 
tak disponuje měřákem, který náš spo-
lek nemá – nabídl nám ho k zapůjčení. 
Vzájemně komunikujeme o krmení ryb 
a předáváme si poznatky kolem rybníku. 
Mám takové informace, že by tam měl 
být do budoucna umožněn lov ryb, ale 
podrobnosti nevím. Dokážu si tam před-
stavit i rybářské závody. Je to velice pěk-

né a atraktivní místo – bude tam parádní 
rybaření,“ vyjádřil se k možné spolupráci 
Patrik Trčka. 

Také je připraven projekt na opra-
vu Víceúčelové nádrže v Hájku. Pokud 
by se ho podařilo realizovat, vznikl by v 
katastru naší obce třetí rybník. „Rybník 
je hotový. Tím, že není funkční, tak je to 
vyhozená investice. Je důležité zadržovat 
vodu v krajině. Jsem pro, aby se opravil,“ 
říká na závěr Patrik Trčka.

Stanislav Dufka

Poprázdninové zavírání vody na rybníku Močidla. V sobotu 3. 9. 2022 se 
konaly rybářské závody členů Spolku lhotských rybářů. Celkem se zúčastnilo 
26 soutěžících ve společné kategorii děti a dospělí, z tohoto počtu bylo 12 dětí 
a 14 dospělých. Celkem se ulovilo 8 ryb a to 4 kapři, 1 karas, 1 lín, 1 plotice, 
1 okoun. Závody se nám vydařily, krásné slunečné počasí a teplota kolem 23 
stupňů, to bylo ideální pro rybaření. Proto se břehy rybníka zaplnily skoro do 
maxima. Ovšem ryby neměly pochopení pro naši akci a moc nebraly. Pevně 
věřím, že příští rok se sejdeme znovu v tak hojném počtu.

Petrův zdar. Patrik Trčka,  
předseda spolku.

Další informace o naší obci 
naleznete na:

www.ostrozskalhota.cz

 Naše obec má nový facebookový profil.

Obec Ostrožská Lhota

RYBÁŘI
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HASIČI

První srpnový víkend se 
naši mladí hasiči představili 
na okresním kole. Téměř bez 
tréninku, a přesto přivezli z 
Uherského Hradiště parádní 
umístění. V disciplíně 60 met-
rů překážek v kategorii mlad-
ší žáci postupuje na kraj Beata 
Frantová z 3. místa.

V kategorii starší žáci 
skončila na 3. místě a postup 
na kraj si vybojovala Dominika 
Dřinková.

„Bylo to skvělé umístění. 
Holky tu disciplínu běžely po-
prvé – výsledky jsou super. Ne-
měli jsme ani moc času tréno-
vat. Proběhly asi dva tréninky, 
jsme rádi, že to takto dopadlo,“ 
okomentovala závody trenérka 
Ivana Vaďurová.

Krajské kolo proběhlo na 
konci prázdnin v Hutisku – So-

Mladí hasiči na okresním kole.  
Postup do kraje vybojovaly dvě závodnice

lanec. Tam se našim zástupcům neda-
řilo, skončili až ve druhé polovině star-
tovního pole.

Další výsledky lhotských hasičů: 
Mladší žáci  

4. místo – Kateřina Pokorná, 
4. místo – Kryštof Vaněček.

Starší žáci:  
4. místo – Jitka Těthalová,  
7. mís. – Viktorie Bachanová,  
8. místo – Matyáš Dřinka.

Naši mladí hasiči a jejich trenéři byli 
první prázdninový měsíc v Morkovicích 
na soustředění.

Vydařené akce se zúčastnilo: 22 dětí, 
8 trenérů, 2 zdravotnice a 2 kuchaři. Na 
soustředění byli mladší a starší žáci ve 
věku od nějakých sedmi do čtrnácti let.

std

Hasiči byli na soustředění v Morkovicích

Beata Frantová (vlevo) a Dominika 
Dřinková po okresním kole.  
Foto: Hana Frantová.

Společná fotka z prázdninového soustředění. 
Foto: Ivana Vaďurová.



31

Máte společnou fotku se známou osobností, sportovcem, 
hercem, zpěvákem nebo zpěvačkou? Neděláte s tím tajnosti? 
Pošlete ji (sdufka@seznam.cz), připojte krátkou informaci, kde 

Pošlete fotku s celebritou, rádi ji zveřejníme!
byla fotka pořízena, jak vznikla a kdo je jejím autorem. Rádi ji 
zveřejníme ve lhotském zpravodaji. Tady je další várka fotek, za 
které znovu moc a moc děkujeme.

Rudolf Hrušínský a Martin a Pavlína Trnění
Při návratu z dovolené se koncem května na letišti v turec-

ké Antalyi setkali manželé Trnění s hereckou legendou Rudol-
fem Hrušínským mladším. „Seděl tam i s manželkou, která nás 
dokonce fotila. Pan Hrušínský byl ochotný,“ pochválila známé-
ho herce Pavlína Slaníková Trněná. Rudolf Hrušínský mladší 
(75) je český herec, syn herce Rudolfa Hrušínského staršího, 
starší bratr herce Jana Hrušínského a otec Rudolfa Hrušínské-
ho nejmladšího.

Ivan Mládek a Josef Lopata
Sraz Lhot a Lehot se v letošním roce usku-

tečnil v Mnichové Lehotě, kterou najdete kousek 
od Trenčína. V programu vystoupil také nestár-
noucí Ivan Mládek, který se po koncertě s Jose-
fem Lopatou ochotně vyfotil. Ještě prozradíme, 
že Ivan Mládek oslavil letos v únoru osmdesáté 
narozeniny

Ondřej Kúdela a Miroslav Bachan
Máme tady další fotbalovou fotku. Odchovanec Slovácka a 

reprezentační obránce Ondřej Kúdela působí momentálně v dale-
ké Indonésii. Jeho nový tým se jmenuje Persija Jakarta. Fotka je z 
letošního léta, nejprve měl přijet Ondřej Kúdela na Kudy cup do 
Bojkovic, kterého je patronem. Kvůli reprezentační nominaci musel 
cestu zrušit. Žákovský tým navštívil o týden později na turnaji v 
Uherském Brodě, tam se s ním Mirek Bachan vyfotil.

Ivan Mládek se ochotně vyfotil po koncertě  
na srazu Lhot a Lehot. Foto: std.

Rudolf Hrušínský a Martin a Pavlína Trnění. Se známým hercem se 
setkali na letišti v Turecku. Foto: Archiv PT.

Odchovanec Slovácka, rodák z Pitína Ondřej Kúdela a Mirek Bachan  
– fotka je z letošního léta. Foto: Archiv MB.

Připravil Stanislav Dufka

SETKÁNÍ
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Staří páni na 5. místě v Moravském Berouně. 
Zbyněk Šicha bral cenu pro nejlepšího gólmana

SPORT

Při účasti pěti družstev se turnaj 
odehrál systémem každý s každým. Zá-
pasy byly velmi vyrovnané, o výsledku 
rozhodoval většinou jeden gól. Náš tým 
zkolaboval pouze v jediném zápase.

Nejlepším gólmanem turnaje se stal Zbyněk 
Šicha. Foto: 2x OB Moravský Beroun.

První srpnovou sobotu se staří páni naší Lhoty zúčastnili 13. ročníku turna-
je v Moravském Berouně. Letošního ročníku se opět zúčastnila mužstva z 
partnerských měst pořadatele – slovenské Tepličky nad Váhom a polského 
města Bieruńě, které vyslalo dokonce dvě družstva.

Výsledky SK Ostrožská Lhota:  
Moravský Beroun  0:1 
Bieruň Novy   0:1 
Teplička nad Váhom  1:2 
Bieruň Stary   0:5 

Lhotské internacionály v Moravském Berouně doplnili domácí fotbalisté.

Naši internacionálové obsadili páté 
místo, jedinou branku vstřelil Richard 
Dominik. Celý turnaj vyhrál polský tým 
Bieruň Novy.

V individuálním ocenění brala Lho-
ta cenu pro nejlepšího gólmana – stal 
se jím Zbyněk Šicha. Ještě je nutno po-
znamenat, že náš tým se zúčastnil všech 
třinácti ročníku populárního turnaje.

  Stanislav Dufka

Osm ročníků má za sebou fotbalový 
turnaj starých pánů, který organizátoři z 
Ostrožské Lhoty nazývali Šohaj cup. V 
loňském roce se název změnil na Memo-
riál Josefa Urbance, zakládajícího člena 
bývalých hráčů Lhoty, který nečekaně 
zemřel v 52 letech – 16. 10. 2020.

Organizátoři pozvali na turnaj čtyři 
týmy. Domácí SK, mužstvo Březové, od-
kud rodina Urbanců pochází. Tradičního 
účastníka z Moravského Berouna doplnil 

Druhý ročník Memoriálu Josefa Urbance  
v Ostrožské Lhotě ovládli fotbalisté Kněždubu
Staří páni z vedlejšího okresu Hodonín vyhráli turnaj internacionálů v Ostrož-
ské Lhotě. V turnaji vyhráli všechny tři zápasy a inkasovali jedinou branku.

Nejlepším brankářem byl vyhlášený domácí Petr 
Jakoubek. Ceny předávala Ilona Urbancová.

tým z nedalekého Kněždubu.
Hrálo se 2 x 20 minut, systémem ka-

ždý s každým, v případě remízy se kopaly 
tři penalty.

Turnajem prošli bez prohry hráči 
Kněždubu. Postupně porazili Březovou, 
domácí Lhotu a Moravský Beroun. O 
druhé až čtvrtém místě rozhodovalo 
skoré. Všechny týmy měly po jednom ví-
tězném zápase. 
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Zrcadlo výsledků: 
Ostrožská Lhota - Březová 2:0, Moravský Beroun 1:5, Kněždub 1:3, Březová – Mo-
ravský Beroun 2:1, Kněždub 0:1. Moravský Beroun - Kněždub 0:4.
1. Kněždub. 2. Moravský Beroun. 3. Březová. 4. Ostrožská Lhota.
Individuální ocenění: 
Nejlepší střelec: Tomáš Galík – Moravský Beroun, Nejlepší hráč: Josef Čápek – 
Kněždub, Nejlepší brankář: Petr Jakoubek – Ostrožská Lhota  
Nejstarší hráč: Josef Urbanec (74) –Březová

Zástupce domácího týmu přebírali cenu za 4. místo.  
Foto: 2x Stanislav Dufka.

Na druhé příčce skončil překvapivě 
tým Moravského Berouna, kterému vy-
šel duel s domácím týmem. Beroun Lho-
tu deklasoval 5:1. Třetí skončil mančaft z 
Březové a čtvrtou příčku obsadil loňský 
obhájce – domácí tým.

O výsledky ve finále ani tak nešlo. 
Důležité bylo, že všechno se odehrálo 
bez zranění a všichni přítomní uctili pa-
mátku kamaráda a bývalého spoluhráče 
Josefa Urbance.

V domácím dresu nastoupil také sta-
rosta Ostrožské Lhoty Roman Tuháček, 
který dostal slovo po závěrečném vyhod-
nocení turnaje. 

„Viděli jsme krásný fotbal, spoustu 
skvělých akcí. Jsem rád, že se nikomu nic 
nestalo, i když mírné pochroumání tady 
je, ale všichni jsme přežili. Už teď se těší-
me na další ročník,“ řekl první muž obce 
Ostrožská Lhota.

Domácí manažer František Šterge-
nich poděkoval všem sponzorům a rodi-
ně Josefa Urbance.

„Jsem rád, že se všichni 
na turnaj dostavili a uctili 
památku zakládajícího čle-
na lhotských starých pánů 
a našeho kamaráda Josefa 
Urbance,“ řekl mimo jiné 
šéf organizačního výboru 
turnaje.

Celé klání odřídil bez 
nejmenších problémů jako 
hlavní rozhodčí Mirek Ma-
lušek z Ostrožské Lhoty.

Stanislav Dufka

Nevídanou střeleckou potenci uká-
zal na Memoriálu Josefa Urbance snajpr 
Moravského Berouna Tomáš Galík. Za 
pár dní 47letý forvard nastřílel domácí-
mu týmu za sedmnáct minut pět branek 
a prakticky rozhodl o tom, že domácí 
obhájce skončil až na čtvrtém místě. 
Zkušený plejer bral také s šesti trefami 
cenu za nejlepšího střelce turnaje. Tomáš 
Galík je aktuálně pořád hráč prvního 
týmu Moravského Berouna. V letošní se-
zoně má na svém kontě 77 minut v nej-
nižší krajské soutěži.

Už jste dal v kariéře pět branek za 
poločas?

Nevím, nepamatuji si to. Je to i pro 
mě mimořádná událost. Chlapi nahráva-
li a já jsem střílel. Všechny branky byly 
fajn. Je to zásluha celého mančaftu, ne 
jenom moje. Dávali mi to až do kuchy-
ně, jak se říká. Jenom jsem balony uklízel 
do branky. Vyhrát nad domácím týmem 
o čtyři góly je super, to se nám dlouho 
nepodařilo (směje se).

Nejlepší střelec turnaje Galík. Góly jsou zásluha celého mančaftu
Jaká je vaše fotbalová kariéra? 
Hrajete ještě aktivně?

Od malička jsem hrál v Moravském 
Berouně. Nejvýš jsme vykopali I. A. tří-
du. Když jsem v Berouně skončil, tak 

jsem šel do Dětřichova nad Bystřicí, to 
je vedlejší vesnice. Tam se fotbal rozpa-
dl, tak jsem se vrátil do Berouna, kde se 
hraje I. B třída. Když mě zavolají, tak jdu 
hrát i teď.

Trénujete pravidelně?
No – už moc netrénuji. Staří páni 

chodí hrát každé pondělí. Mimo fotbal 
jezdím hodně na kole.

Je pozice útočníka vaše místo od 
žáčků?

Jasně, ale čím jsem starší, tím víc se 
posunuji dozadu. Vzadu je totiž větší po-
hoda. Když hraješ celý život v útoku, tak 
potom to máš vzadu jednodušší – znáš ty 
návyky útočníků a můžeš předvídat, co 
udělají. Honit se v útoku už je pro mladé 
hráče.

V turnaji jste skončili na druhém 
místě. S  jakým cíle jste jeli do 
Ostrožské Lhoty?

Už spoustu let si jezdíme turnaj do 
Ostrožské Lhoty hlavně užít. Jsou tu 
skvělí lidi a výborný burčák. V zápasech 
se nehádáme, jsme v pohodě. Každý chce 
vyhrát, ale jestli skončíme první nebo 
poslední, tak je to ve finále skoro jedno. 
Důležité je, že se nikdo nezraní.

std

Nejlepší střelec turnaje Tomáš Galík  
z Moravského Berouna. Foto: std
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Fotbalisté Ostrožské Lhoty splnili v 
okresním poháru roli favorita a v sou-
sedském derby porazili béčko Ostrohu. 
O výsledku se rozhodlo už v prvním 
poločase. První gól dal po jedenácti 
minutách Erik Pešík, druhou branku 
přidal Nicolas Anisch, z penalty dal vý-
sledku definitivu Dan Štergenich. Lho-
ťané postoupili do čtvrtfinále poháru, 
které se odehraje až na jaře příštího 
roku. Náš tým čeká Horní Němčí, hraje 
se na hřišti soupeře.

Pohár OFS muži - 2. kolo
FK Uherský Ostroh - SK Ostrožská 

Lhota 1:3 (1:3) 
Branky: 31. Fantura Tomáš - 11. Pe-

šík Erik, 21. Anisch Nicolas, 36. Šterge-
nich Daniel (penalta.) Rozhodčí: Bednář 
Roman. ŽK: Beneš – E. Pešík, D. Pešík. 
Diváci: 80.

Ohlasy trenérů: Pavel Vlk – Uher-
ský Ostroh

„První půlku byla Lhota lepší, měla 
několik šancí a přehrávala nás důrazem. 
Druhá půlka už se vyrovnala. Závěr zá-
pasu patřil Ostrohu, kluci ze Lhoty troš-
ku odpadli. Byla škoda třetího gólu, byl 
ze sporné penalty, která ovlivnila výsle-
dek. Náš gólman vychytal hodně šancí 
Lhoty, výsledek byl ve finále zasloužený.“

Lhota jde v poháru do čtvrfinále – hrát se bude na jaře

Patrik Štergenich – Ostrožská Lhota
Začali jsme aktivně, měli jsme převa-

hu v poli i v útočné fázi. Vytvářeli jsme 
si jednu šanci za druhou. Vytěžili jsme 
z naší převahy tak polovinu. Vedli jsme 
o dvě branky, třetí gól z jasné penalty 
rozhodl. Aktuálně máme problém se se-
stavou, přišel nám pomoci Tibor Kadaš, 
který nehrál dva roky a podal velmi dob-
rý výkon. Škoda druhé půlky. Měli jsme 
spoustu šancí, mohli jsme navýšit skoré, 
ale bereme i výsledek 3:1. 

Pohárový zápas sledoval předseda fotbalu ve Lhotě Jan Opletal (vlevo)  
a vedle sekretář Bob Fantura. Foto: std

Jako nováček patří Lhota ke špičce 
okresního přeboru

Fotbalisté naší Lhoty byli po osmém 
kole na třetím místě tabulky. „Osobně 
jsem mančaftu věřil od začátku soutěže. 
I když je nutno přiznat, že první zápas 
nám moc nevyšel, ale ani v jednom zá-
pase, ve kterém jsme ztratili body, jsme 
nebyli fotbalově horším týmem. Podařilo 
se nám vyhrát v pátém kole v Bílovicích 
a od té doby mužstvo šlape. Vzhledem k 
předváděné hře, si myslím, že budeme 
hrát v okrese o špičku tabulky,“ hodno-
til odehraná kola předseda fotbalu Jan 
Opletal.

std

Městská turistická ubytovna Brumov 
– Bylnice. To byla adresa, na které byste v 
polovině prázdnin našli fotbalovou mlá-
dež z naší Lhoty.

Ve čtvrtek byl příjezd, navečer se 
fandilo na dálku Slovácku v těžkém boji 
proti tureckému Fenerbahce. V pátek 
trénink, odpoledne zápas a na závěr kou-
pání.

„Na soustředění byla mladší příprav-
ka, starší přípravka a žáci. Celkem 24 dětí 
plus tři trenéři.  V Brumově jsme byli po-

Lhotská fotbalová mládež  
na soustředění v Brumově

prvé. Myslím, že se tam děckám líbilo. 
Na ubytovně byla společenská místnost s 
televizí, k dispozici bylo koupaliště a jíd-
lo bylo v ceně pobytu. Třeba snídaně byla 
vynikající, byla formou bufetu, každý si 
vybral, co chtěl,“ chválil průběh soustře-
dění trenér Richard Dominik a dodal:  
„Soustředění bylo na tři noci, od pátku 
do neděle.“

Ještě dodejme, že sponzoři na sou-
středění našich mladých fotbalistů byli: 

Obec Ostrožská Lhota, Staří páni SK 
Ostrožská Lhota, Fotbalový klub Ostrož-
ská Lhota a firma Revize Petr Kohůt z 
Velké nad Veličkou. 

               Stanislav Dufka

SPORT
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Možná ani netušíte, že máme ve 
Lhotě nadějného hokejového gólmana. 
Jmenuje se Milan Drexler a chytá za 
hokejový klub z Uherské Hradiště. 

„K hokeji ho přivedla náhoda. Vzal 
jsem ho bruslit do Zlína, aby si to vy-
zkoušel. Když jsem viděl, že za hodinu 
asi stokrát spadl a znovu se postavil, tak 
jsem se přesvědčil o jeho zarputilosti. 
Řekl jsem si, že zkusíme hokej,“ povídá 
jeho otec Václav Drexler. Milan začal v 
roce 2016 v Uherském Ostrohu, to mu 
byly čtyři roky. Ve stejném roce přestou-
pil do Uherského Hradiště, od té doby je 
oporou týmu mladší žáků. A proč si Mi-
lan vybral zrovna post gólmana? „To, že 
je brankář, je dáno tím, že jako hráč byl 
až moc výbušný. Trenéři ho zkusili dát 
do branky, aby se uklidnil. Milan už tam 
zůstal. Vysvětlili jsme mu, že brankář je 
důležitá opora týmu a bez dobrého bran-
káře nebudou vyhrávat,“ prozradil jeho 
otec.

Milan Drexler – brankářská opora HC Uherské Hradiště

 Gólman HC Uherské Hradiště – Milan Drexler. Foto: Archiv VD

Ještě dodejme, že Milan nežije jenom 
hokejem. Boxuje za Box Club Zlín a za 
naši Lhotu hraje fotbal.

K jeho největším úspěchům patří: 
zlatá medaile z turnaje v Šumperku 2018, 

zlatá medaile na turnaji v Uherskem 
Hradišti 2022, stříbrná medaile v Uher-
skem Hradišti 2021. Dvakrát dostal cenu 
Brankář turnaje. 

std

Do deváté sezony jde nejmladší ze sportovních klubů v naší 
Lhotě. Hokejisté odstartovali na začátku září další ročník AHL 
(Amatérské Hokejové Ligy). V kádru našich borců došlo asi k 
největší hráčské obměně za celou devítiletou historii.

„Je to tak. Posílili jsme kádr novými hráči, většinou jsou 
z Uherského Hradiště. Do nové sezony jdeme s osmadvaceti 
hráči, z toho je devět Lhoťanů,“ popisoval změny v mužstvu ka-
pitán týmu a předseda HC Ostrožská Lhota Richard Dominik.

Hokejisté chtějí do první čtyřky. Je to splnitelné, tvrdí kapitán
Letošního ročníku AHL se zúčastní 

osm týmů. Hraje se systémem každý s 
každým na dva zápasy. Po základní části 
postupují první čtyři týmy do play off. S 
jakým cílem jde naše Lhota do soutěže? 
„Samozřejmě s cílem postoupit do první 
čtyřky. Myslím, že je to splnitelé,“ uvedl 
Richard Dominik.

    
std

Na soustředění byla mladší příprav-
ka, starší přípravka a žáci. Celkem 
24 dětí plus tři trenéři.  Foto: std. 

SPORT
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Do semifinále se postupně probo-
jovali: Ondra Turčin, Viktor Malina, 
který vyřadil Pavla Turčina, Martin Hu-
bík, jenž si poradil s Petrem Lopatou a 
Michal, který porazil Dalibora Gabriela. 
Ondra s Viktorem odehráli pěkný zápas, 
v němž míň chyb udělal Ondra a po-
stoupil do finále po výsledku 6:2. Dru-
hé semifinále skončilo se stejným skóre 
a z postupu do finále se poprvé radoval 
Martin. Kdo očekával, že finále bude mít 
hladký průběh, velice se mýlil, protože 
Martin Hubík hrál celou sobotu ve skvě-
lé formě a ve finále vedl nad Ondrou už 
7:3. Pak Ondra zklidnil hru a postupně 
získával míček za míčkem, až dotáhl na 
stav 7:7. Poté Martin získal svůj servis, 
ale Ondra oplatil stejnou mincí. O vítě-
zi MOL musel rozhodnout tie-break, ve 

Ondra Turčin obhájil titul na Mistrovství Lhoty
V sobotu 3. září se sešlo 8 lhotských hráčů na již 40. jubilejním ročníku 
turnaje Mistrovství Lhoty. Po rozlosování do skupin, kde se každý utkal s 
každým, byl nasazen čtvrtfinálový pavouk. V něm už chyběl Zdeněk Kotačka, 
který se hned zranil v prvním zápase ve skupině s Viktorem Malinou.

kterém Ondra zvítězil 7:4 a obhájil tak 
loňský titul a celkově se již potřetí stal 
vítězem tohoto turnaje.

Poděkování patří: Jitce, Markétě a 

Ivči za skvělý cateringový servis, Barči 
Pokorné, Markétě Lopatové a Aleně Ko-
tačkové za ceny věnované do turnaje.

Finalisté Mistrovství Lhoty. Vítězem se stal 
Ondřej Turčin (vpravo). Foto: Archiv PT.

Každopádně tenis se hrál velmi dob-
rý. K vidění byly interesantní výměny a 
mě jako trenéra potěšilo, že holky uděla-
ly zase pokrok. Hrálo se systémem každá 
s každou na jeden set. Celkově turnaj vy-
hrála Táňa Goliášová, druhé místo obsa-
dila Dáša Klabačková a bronz si odnesla 
Jitka Turčinová.

Všem ženám bych chtěl pogratulovat 
k předvedeným výkonům a také k tomu, 
že se vynikajícím způsobem popasovaly 
s proměnlivou teplotou – začínalo se při 
sluníčku kolem cca 25 stupňů a končilo 
se kolem 20. hodiny, kdy teploměr uka-
zoval pouhých 9 stupňů Celsia.

Tenisový turnaj žen vyhrála Táňa Goliášová

Poděkování: Barči a 
Jitce za zorganizování tur-
naje. Barči za krásné ceny 
pro všechny účastnice tur-
naje.

Pavel Turčin

Turnaj žen v tenise se  
uskutečnil po delší odmlce. 

Tady jsou účastnice. Foto: PT.

40. Mistrovství Lhoty v tenise. 
Finále : Ondra Turčin – Martin Hubík 
7:7 (tie-break 7:4).

   Pavel Turčin

V pátek 23. září se po dlouhé době uskutečnil turnaj žen. Cestu 
na naše antukové dvorce si našlo pět účastnic: Táňa Goliášová, 
Barča Pokorná, Dáša Klabačková, Jana Gálová a Jitka Turčino-
vá. Další děvčata se bohužel z důvodu pracovních povinností 
nebo povinností u komunálních voleb nemohla zúčastnit a ně-
které začínající hráčky nenašly odvahu. 



37

Je to obrovský úspěch fotbalistů Slo-
vácka. Klub z nejmenšího ligového měs-
ta hraje v Evropské konferenční lize. Fa-
noušci cestují za svými oblíbenci takřka 
po celé Evropě. Byli v Istanbulu, Stoc-
kholmu nebo také v Kolíně nad Rýnem. 
Tam se na začátku září vypravila trojice 
Lhoťanů povzbudit klub svého srdce. Na 
místní Rhein Energie Stadion dorazili 
po jedenáctihodinové cestě Jan Machala, 
Štěpán Zelený, Lukáš Beňo a jejich ka-
marád Marek Laga. „Po cestě jsme dělali 
hodně bezpečnostních přestávek. Zpát-
ky jsme jeli ještě o hodinu déle. Super 
výlet. Jedeme povzbudit Slovácko i do 
francouzského Nice,“ dívá se k dalšímu 
zápasu Slovácka Jan Machala. Ještě do-
dejme, že lístek na zápas v Německu stál 
425 korun. 

std

Lhoťané jeli povzbudit Slovácko do Německa.  

Super výlet – hlásil Jan Machala

Jan Machala, Štěpán Zelený, Lukáš Beňo a 
jejich kamarád Marek Laga v kotli Rhein Energie 
Stadion V Kolíně nad Rýnem. Na zápase bylo 50 
tisíc diváků. Foto: archiv JM.

Ve druhém červencovém týdnu jsme 
uspořádali kemp pro děti, který proběhl 
formou příměstské tábora. O kemp byl 
velký zájem, o čemž svědčí účast 18 lhot-
ských dětí. Celý týden děti sportovaly, a 

O dětský tenisový kemp byl obrovský zájem. Zúčastnilo se ho 18 dětí
to nejen na kurtě, ale i v přilehlé tělocvič-
ně a na fotbalovém hřišti. Podnikli jsme 
s nimi také výlet na kole do vedlejšího 
Hluku, kde jsme se doslova zchladili v 
tamějším hezkém koupališti. Všechny 
sportovní aktivity probíhaly pod dohle-

dem už zkušených trenérů: Ondry Tur-
čina, Rudy Stindla, Pavla Turčina, Barči 
Pokorné a Ivči Turčinové. Poděkování: 
Antonínu Kolůchovi za zajištění obědů a 
možnost stravování v Ostrožsko a.s.

    PT 

O tenisový kemp byl velký zájem, o čemž svědčí účast 18 lhotských dětí. Foto: Archiv PT.

SPORT
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Lhotští turisté se zúčastnili poznávacího 
zájezdu do Českosaského Švýcarska, a to v 
počtu 12 turistů (Pavel Žajdlík, Jarek Trně-
ný, Jana Trněná, Jiřka Matuštíková, Věrka 
Bránecká, Alena Lopatová, Jarka Kuřinová, 
Zdenka Mazurková, Jarka Bočková, Jitka 
Štěpánová, Zdenka Studeníková, Soňa Ra-
tajská). Zájezd organizovala cestovní kance-
lář EMMA z Brna s výbornou průvodkyní 
paní Ivou Pelcovou. Program zájezdu byl 
velmi rozmanitý, zajímavý a poučný. Původ-
ně jsme měli navštívit Hřensko, ale z důvodu 
požáru, nám byl program malinko upraven. 

Turisté v Českosaském Švýcarsku 

Program zájezdu:
1. den

•  návštěva sklárny Nové Huti v Kamenickém Šenově – ruční 
výroba foukaného skla,

• prohlídka pramene Žába a sklářského hřbitova,
•  návštěva Sklářského muzea (foukané a broušené sklo, výro-

ba skleněných lustrů ),
•  prohlídka Panské skály – čedičové varhany – nejnavštěvova-

nější geologický útvar v ČR (natáčela se zde pohádka Pyšná 
princezna),

• ubytování v půvabné vesničce Jetřichovice.

2. den
•  zámek Moritzburg – jeden z nejznámějších saských zámků 

(natáčela se zde pohádka Tři oříšky pro Popelku),
• prohlídka Drážďan – krásné historické hlavní město Saska.

3. den
•  pěší turistika k Dolskému mlýnu – soutok řeky Kamenice a 

Jetřichovické Bělé,
•  prohlídka města Česká Kamenice – nejzachovalejší historic-

ké centrum severních Čech,

Turisté se zúčastnili poznávacího zájezdu do Čes-
kosaského  Švýcarska, a to v počtu dvanácti členů. 

Foto: Archiv SR.

•  pěší turistický výšlap do skal – Mariina vyhlídka, dále 
pak výšlap na vyhlídku Falkenštejn – obě tyto vyhlídky 
nám umožnily překrásný pohled do skalnaté a zvlněné 
krajiny Českého Švýcarska.

4. den
•  odjezd busem do Děčína a plavba lodí po Labi do 

Hřenska,
•  prohlídka skalní pevnosti Königstein – stolová hora, 

nejlépe chráněný hrad,
•  návštěva romantického města Pirna, které je považová-

no za bránu do Saského Švýcarska.

5. den
• prohlídka zámku v Děčíně s vynikajícím průvodcem,
• odjezd domů. 

Všem se zájezd, který se uskutečnil 24. 8. – 28. 8. 2022, 
líbil a už se těší na další výlety.

Alena Lopatová, Soňa Ratajská

Omluva
V uplynulém čísle jsme uvedli předsedy jednotlivých spor-

tovních klubů v Ostrožské Lhotě. Zapomněli jsme na kulturis-
tiku, kterou vede od založení Josef Lopata. Tímto se členům a 
hlavně předsedovi omlouváme. Pro pořádek uvádíme seznam 
předsedů jednotlivých klubů SK znovu.

Předsedové jednotlivých klubů v Ostrožské Lhotě:
Fotbal: Jan Opletal, Tenis: Pavel Turčin, Turistika: Pavel 

Žajdlík, Hokej: Richard Dominik, Volejbal: Jitka Štěpánová, 
Kulturistika: Josef Lopata. 

Předseda SK Ostrožská Lhota: Josef Lopata.



Foto a koláž: Stanislav Dufka

Účastníci 4. ročníku Gulášfestu v Ostrožské Lhotě

Zpravodaj obce Ostrožská Lhota
Vydává: Obecní úřad Ostrožská Lhota. Vychází čtvrtletně nákladem 400 výtisků. 
Redakční rada: redaktor: Stanislav Dufka 
 členové: Roman Tuháček, Hana Havlíková, Alena Skřenková. 
Korektury: Hana Machová.
Grafická úprava a tisk: Petr Galuška, www.galuska-reklama.cz, Veselí nad Moravou
Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je 10 prosince 2022. 



 F
ot

o:
 S

ta
ni

sl
av

 D
uf

ka

Že
ná

čs
ké

 h
od

y 
- č

er
ve

ne
c 2

02
2


