
Obecní zpravodaj
Ostrožské Lhoty

Říjen 2021 Čtvrtletník občanů Ostrožské Lhoty Cena 10 Kč

Dál čtěte v našem zpravodaji: Oslavy 650. výročí obce, Naše Lhota na Slavnostech vína,  
máme sedm prvňáčků a parádní úspěch Kláry Zmeškalové.

Znovu po čtyřech letech byly v naší 
obci Slovácké hody s právem



Slovácké hody s právem se v naší Lhotě pořádají každý lichý rok, poprvé je uspořádali v roce 1956.   
V letošním roce tančilo 14 krojovaných dvojic.

 Foto na titulní straně: Stárci letošních hodů. Eda Krátký a Aneta Bartošová. Foto: Stanislav Dufka
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Realizace investičních záměrů
„Oprava komunikace a oprava stoky v ulici Burešín“
V  ulici Burešín před MŠ a sportovní halou máme no-

vou asfaltovou komunikaci, která nahradila starou panelo-
vou cestu. Délka nové komunikace je 155  m. V  této délce 
je pod komunikací i nová kanalizace. Před MŠ a sportovní 
halou máme 26  nových parkovacích stání a  nový chodník 
rovněž v délce 155 m. Uvedené dílo realizovala jako gene-
rální dodavatel firma Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.  
Dílo bylo dokončeno a předáno k 30. 7. 2021. Cena díla dle 
smlouvy byla 5,73 mil Kč s DPH, ale pozor, na této zakázce 
se nám podařilo ušetřit 535 100 Kč vč. DPH. Konečná cena 
díla investičního záměru „Oprava komunikace a oprava sto-
ky v ulici Burešín“ je 5,20 mil. Kč včetně DPH. Uvedené dílo 
je již zkolaudováno.

  „Nové veřejné osvětlení před MŠ“
Souběžně s  výše uvedenou zakázkou jsme zrekonstru-

ovali veřejné osvětlení před MŠ a  sportovní halou. Tento 

investiční záměr spočíval ve výměně starých hliníkových 
kabelů za nové měděné, dále ve výměně 6 starých stožárů a 
lamp za 7 nových kovových, pozinkovaných stožárů a lamp. 
Jeden stožár s lampou byl přidán. Cílem bylo nové osvětle-
ní vhodně rozmístit. Staré lampy byly napájeny z budov MŠ 
a  sportovní haly, nyní jsou nové lampy napojeny na větev 
veřejného osvětlení, kde je nižší cenová sazba za elektriku. 
Při této příležitosti jsme do vkopu vložili rezervní chránič-
ku pro optický kabel. Tuto zakázku realizovala firma Elektro 
Petr Pavelka za pomoci našich zaměstnanců.

„Rekonstrukce chodníku ke hřišti, u mlýna a komuni-
kace za školkou (k pálenici)“.

Od sportovní haly ke hřišti v délce 74 m máme zrekon-

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
jsem velmi rád, že naše obec opět, po covidové pau-

ze, společensky žije. Od posledního čísla zpravodaje, u nás 
proběhla spousta akcí. Zmíním například Hody s právem, 
Výstavu drobného zvířectva pořádanou spolkem chovate-
lů, Včelařský den, Rybářské závody v Močidlech, fotbalová 
utkání, reprezentace obce na Slavnostech vína v Uherském 
Hradišti, třetí ročník Gulášfestu, fotbalový turnaj na počest 
Jožky Urbance, výstavu ovoce a zeleniny u zahrádkářů, pod-
zimní posezení na domečku, tenisové turnaje, hasičské zá-
vody a také oslavy výročí 650 let od první písemné zmínky 
o obci, které probíhaly čtyři dny.

Takové množství kulturních a společenských akcí, to je 
přece krásné! Nic z  toho není automatické, tohle všechno 
vzniká díky šikovným, obětavým lidem, kteří rádi udělají 
něco hezkého pro druhé. 

Děkuji všem členům jednotlivých spolků a sdružení, 

Starosta Roman Tuháček

které se významně podílí na 
veškerém dění v  obci, udr-
žují lidové tradice a  pořádají 
mnoho dalších kulturních, 
sportovních a  společenských 
akcí, které nabízí našim obča-
nům opravdu pestré vyžití.

Dovolte mi ještě jednou 
poděkovat všem, kteří se ja-
kýmkoliv způsobem podíleli 
na oslavách 650 výročí naší 
obce, ať organizačním zajiš-
těním, účinkováním nebo 
přípravou výstavy. Všem velmi děkuji za jejich vstřícnost a 
obětavost, díky těmto lidem se oslavy podařili na jedničku 
s hvězdičkou.

O společenském životě v naší obci se podrobněji dočtete 
na dalších stránkách zpravodaje.

Prostor před MŠ před rekonstrukcí. Foto: RT Prostor před MŠ po rekonstrukcí. Foto: Silvestr Mach  
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Plány do budoucna
Tak jako v předchozích číslech zpravodaje, tak i nyní vás 

seznámím s dalším investičním záměrem.
Jedná se o  projekt s  názvem Polyfunkční dům Bý-

kárny. Nyní máme zpracovanou studii, kterou zpracoval 
Ing.  Arch.  Petr Koláček. Jak již název projektu napovídá, 
nový polyfunkční dům je navrhovaný v  místě starého ob-
jektu Býkárny, který navazuje na Obecní dům v Ostrožské 
Lhotě. Nyní zde má obec technické zázemí pro pracovníky 
a  pro stroje. Abychom mohli polyfunkční dům vybudovat 
na místě Býkáren, bude potřeba přestěhovat nebo vybudovat 
nové zázemí pro pracovníky a technické zázemí obce. Nabízí 

struovaný chodník za 215 tis Kč s  DPH. Taktéž proběhla 
rekonstrukce chodníku před mlýnem v  úseku od sjezdu 
k  pálenici po mlýn v  délce 45 m (za 141 tis. Kč s  DPH). 
Dále máme opravenou cestu za školkou (k pálenici) o plo-
še 121 m2 (cena 127 tis.). Realizaci zmíněného díla provedla 
společnost Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., kde celko-
vá cena byla 483 tis. Kč.

se možnost vybudovat nové zázemí pro pracovníky a techni-
ku obce u čističky odpadních vod – s tímto projektem jsem 
vás již seznámil v dubnovém čísle zpravodaje.

Polyfunkční dům Býkárny: Objekt má půdorysný tvar 
obdélníku rozměrů přibližně 40 x 9 m. Zde mají vzniknout 
ve druhém patře 4 nové bytové jednotky 2+kk přístupné 
přes pobytovou pavlač. V  přízemí jsou situovány provozy 
občanské vybavenosti – pošta, knihovna, dva bezbariérové 
byty a přednáškový sál. Přednáškový sál je napojen nádvo-
řím na obecní úřad a tím zde vzniká atrium, pobytové místo 
pro oslavy a akce. 

Dispoziční řešení bytů: Vstup ze společného zádve-
ří odkud jsou vstupy do jednotlivých bytů a do technické 
místnosti. Ze  vstupní chodby bytu, v  které je šatní skříň 
s  botníkem jsou přístupné místnosti, samostatné wc, pro-
storná koupelna s automatickou pračkou, sprchovým kou-
tem a umyvadlem včetně možnosti instalovat vanu a ložnice 
s dvojlůžkem. Přes posuvné dveře procházíme do obývacího 
pokoje s kuchyní a jídelním koutem s přístupem na krytou 
terasu spojenou s  přístupovou pavlačí. Studie s  video pre-
zentací bude umístěna na stránkách obce v  záložce http://
www.ostrozskalhota.cz/cs/obec/zamery.

Prostor před MŠ po rekonstrukci. Foto: Silvestr Mach                      Prostor před MŠ po rekonstrukci. Foto: RT

Nové veřejné osvětlení před MŠ. Foto: RT

Současný stav objektu ,,Býkárny“. Foto: Silvestr Mach.
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Prodej pozemků:
Rád bych tímto poprosil občany, kteří budou chtít pro-

dat své pozemky, aby nejdříve prodej pozemků nabídli k od-
kupu obci.

Závěrem Vám všem přeji pevné zdraví a krásné prožití 
podzimního období! 

 Ing. Roman Tuháček - starosta obce

Vize polyfunkčního domu na ,,Býkárnách“    Vize polyfunkčního domu na ,,Býkárnách“

Venkovní prostor mezi obecním domem a pol. domem  Interiér nové knihovny

Interiér přednáškového sálu       Interiér jednoho z bytů

Vize polyfunkčního domu na ,,Býkárnách“
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             OBEC OSTROŽSKÁ LHOTA 
  687 23 Ostrožská Lhota 148

U S N E S E N Í
ze zápisu č. 4/2021 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota

dne 23. 09. 2021

Usnesení 4/21/ 1: 
ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 23.09.2021.
Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení bylo přijato.
Usnesení 4/21/ 2: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje zařazení rodinného domu s č.p. 283 do seznamu podporovaných 
nemovitostí dle ,,Pravidel pro poskytování peněžitých darů určených na kompenzaci nákladů spojených s rekon-
strukcí starých rodinných domů a s demolicí starých a následnou výstavbou nových rodinných domů v již zasíťo-
vaném území obce Ostrožská Lhota´´
Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení bylo přijato.
Usnesení 4/21/ 3: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje podle „Pravidel pro poskytování peněžitých darů určených na 
kompenzaci nákladů spojených s rekonstrukcí starých rodinných domů a s demolicí starých a následnou výstav-
bou nových rodinných domů v již zasíťovaném území Obce Ostrožská Lhota“ přidělení peněžitého daru ve výši 
80 000,- Kč žadatelce …………….., na rekonstrukci neobydleného domu čp. 283 na pozemku parc. č. st. 485 v k.ú. 
Ostrožská Lhota. Termín ukončení stavebních prací 9/2023. Termín čerpání daru po splnění podmínek do 12/ 
2023.
Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení bylo přijato
Usnesení 4/21/ 4: 
I. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje investiční záměr ,,Prodloužení základní technické vybavenosti 
(ZTV) v ul. Lanka – lokalita Brodské“, a to za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci s vlastníky, kterým budou 
zasíťovány pozemky. 

II. Zastupitelstvo ukládá radě obce připravit smlouvu o spolupráci na rozšíření ZTV v lokalitě Brodské
Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení bylo přijato.
Usnesení 4/21/ 5: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota:

1 bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Nákup multifunkčního traktoru 
s příslušenstvím“, vyplývající ze zprávy o jednání hodnoticí komise, 

2 rozhodlo o výběru dodavatele – společnosti AGROTOS spol. s.r.o. na plnění veřejné zakázky „Nákup mul-
tifunkčního traktoru s příslušenstvím““, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 
podle výsledku hodnocení nabídek,

3 schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Ostrožská Lhota a vybraným dodavatelem AGROTOS spol. 
s.r.o. na plnění veřejné zakázky „Nákup multifunkčního traktoru s příslušenstvím“.  Kupní cena vč. příslu-
šenství bude činit maximálně 950 334 tis. Kč dle výběrového řízení. Výběr konkrétního příslušenství bude 
řešen dodatkem ke kupní smlouvě.

Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení bylo přijato
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Usnesení 4/21/ 6: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje podle § 85, písm. j) zákona 128/2000 Sb. o obcích,   uzavření smlou-
vy o zápůjčce mezi obcí Ostrožská Lhota a Základní školou a mateřskou školou Ostrožská Lhota, příspěvková or-
ganizace na předfinancování výdajů projektu s názvem: „Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady v ZŠ 
Ostrožská Lhota“ ve výši 85% nákladů projektu, což odpovídá předpokládané dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci výzvy č. 7/2019.

Smlouva o zápůjčce a Rozhodnutí č. 1190700533 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí ČR je přílohou tohoto usnesení.
Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení bylo přijato
Usnesení 4/21/ 7: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje podle § 85, písm. j) zákona 128/2000 Sb. o obcích,   uzavření smlou-
vy o zápůjčce mezi obcí Ostrožská Lhota a Základní školou a mateřskou školou Ostrožská Lhota, příspěvková 
organizace na předfinancování výdajů projektu s názvem: „Vybudování zahrady v přírodním stylu u MŠ Ostrožská 
Lhota“ ve výši 85% nákladů projektu, což odpovídá předpokládané dotaci ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci výzvy č. 7/2019.

Smlouva o zápůjčce a Rozhodnutí č. 1190700533 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí ČR je přílohou tohoto usnesení.
Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení bylo přijato
Usnesení 4/21/ 8: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota jmenuje podle § 167 odst. 6 zákona č. 561/ 2004 Sb., školský zákon, v platném 
znění, Mgr. Marii Adamcovou, Ostrožská Lhota čp. 75 a Mgr. Alenu Poláškovou Ostrožská Lhota čp. 83, členkami 
školské rady při Základní škole a mateřské škole Ostrožská Lhota, příspěvková organizace na nové tří lete období 
9/2021 až 9/2024.
Pro: 10   Proti: 0  Zdrželo se: 1 
Usnesení bylo přijato
Usnesení 4/21/ 9: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 06/2017 mezi obcí 
Ostrožská Lhota jako objednatelem a  Ing. Arch. Vladimírem Dujkou jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy 
o dílo č. 06/2017 byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování dokumentace 
Územní plán Ostrožská Lhota a závazek objednatele zaplatit za to zhotoviteli dohodnutou cenu díla. 

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 06/2017 je přílohou tohoto usnesení.
Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení bylo přijato
Usnesení 4/21/ 10: 
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. 2021 rozpočtovým opatřením č. 4/2021, které je 
přílohou tohoto usnesení.
Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0 
Usnesení bylo přijato

Výsledky voleb v Ostrožské Lhotě
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Oslavy 650. výročí od první zmínky o obci jsou minu-
lostí. Naše dědina má za sebou největší akci od srazu Lhot a 
Lehot, který se u nás uskutečnil v roce 2016. Slavilo se čty-
ři dny. Od čtvrtka 12. 8. až do neděle 15. 8. V čele organi-
začního týmu stál starosta obce Roman Tuháček, který po 
oslavách pozval organizátory k malému občerstvení a také 
jim poděkoval za jejich vstřícnost a ochotu. Poděkování se 
uskutečnilo na lhotském hřišti, tam také vzniklo za zpěvu 
Mužského pěveckého sboru naše povídání s Romanem Tuh-
áčkem. 

Kdo všechno byl v přípravném organizačním 
výboru?

Na první schůzku jsem pozval víc lidí. Poprvé jsme se se-
šli 3. září, oslovil jsem vedoucí spolků a to zdravé jádro čítalo 
asi devět lidí: Paní Milena Dominiková, Jitka Štěpánová, Eva 
Zajícová, Lucka Bachanová, Marek Miklíček, Josef Lopata, 
Víťa Lopata, Mirek Pavelka. Později se k realizačnímu týmu 
přidala Vlasta Hanáčková, Leoš Kadlček a Pavel Žajdlík.

Jak se rodil scénář oslav? 
Všechno se navrhovalo postupně. První námět byl po-

zvat nějakou velkou kapelu – třeba Čechomor. Bylo to ještě 
v rámci různých covidových nařízení a omezení. Nakonec 
jsme zvolili variantu, ve které vystoupily většinou místní 
složky, něco jako Lhota pro Lhotu. Drželi jsme se při zemi, 
protože nebylo jasné, jaká bude situace ohledně opatření 
proti covidu-19.

Velký úspěch měl ve čtvrtek Vojenský umělec-
ký soubor Ondráš. Kdo přišel s nápadem na jeho 
pozvání?

Přišel s tím Josef Lopata. Říkal, že vystupují na podob-
ných akcích. Zdálo se mi to jako dobrý nápad. Už v loňském 
roce jsem s vedoucím umělecké úseku panem Bednaříkem 
domluvil vystoupení. O vystoupení na našich oslavách bylo 
zažádáno na ministerstvu obrany. Původně jsme chtěli vy-
stoupení na pátek, jenže ten už měli obsazený, tak se oslavy 
o den prodloužily.

Také se hodně diskutovalo o ceně vystoupení. 
Kolik stál Ondráš?

Při těchto akcích, když se bavíme o oslavách, jako je vý-
ročí obce, musíte žádat o vystoupení na ministerstvo obra-
ny, což je zřizovatel souboru. V těchto případech vystupuje 
Ondráš za režijní náklady, to je cestovné a občerstvení. Na 
hlavu chtěli například litr a půl vody, my jsme je navíc ještě 
pohostili gulášem. Všechno se vešlo do 30 tisíc korun. Byli 
levnější než Reflexy nebo třeba Boršičanka.

Za čtyři dny jsme viděli několik různých vystou-
pení a souborů. Jaké vystoupení se nejvíc líbilo tobě? 
Stihl jsi něco v klidu vychutnat?

Bylo to hektické, nebylo to jenom o těch čtyřech dnech, 
všechno se připravovalo dlouho dopředu. Řeknu to takto: 
líbil se mně každý program. Byl jsem spokojený s každým 

dnem, neměl jsem vylože-
ného favorita. Viděl jsem 
Ondráš z první řady, viděl 
jsem soubor poprvé. Bylo to 
nádherné, krásné, fakt su-
per. Líbil se mi Kameňáček, 
Háječek, Lipovjan, náš Muž-
ský pěvecký sbor, Kamélie. 
Na všechna vystoupení při-
šlo také hodně lidí, což bylo 
super.

Byly během těch čtyř 
dnů nějaké problémy?

Řešily se hned, ale byly 
to drobnosti. Nic vážného.

S přístupem orga-
nizátorů jsi byl tedy 
spokojen?

Ochotných lidí bylo spousta.  
Roman Tuháček o oslavách 650. výročí

Vedoucí spolků a hlavní organizátoři oslav 650. výročí první zmínky o obci. Foto: Pavel Žajdlík. 
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Myslím, že jsme to organizačně dotáhli k dokonalosti a 
oslavy dopadly výborně. Všem děkuji, že se ve volném čase 
zapojili do organizace a vytvořili něco tak krásného. Oslavy 
byly v podstatě také poděkováním všem, kterým záleží na 
tom, aby se nám tady dobře žilo. Tím, co pro naši obec dělá-
te, tvoříte další část naší historie.

Můžeme na závěr prozradit rozpočet celých 
oslav?

Rozpočet se podařil, tak, jak jsme si naplánovali. Bylo 
utraceno kolem 340 tisíc korun. Na dobrovolném vstupném 
se vybralo něco kolem 100 tisíc. Nejvíc ve čtvrtek – to bylo 
cca 50 tisíc. V součtu jsme se vešli do předpokládaného ná-
kladu. 

     Stanislav Dufka

Naše Lhota slavila 650.  výročí od 
první zmínky o obci. Oslavy vypukly 
už ve čtvrtek. Na místním hřišti vy-
stoupil známý Vojenský umělecký 
soubor Ondráš, který patří k absolut-
ní špičce ve svém oboru. Nádherné 
počasí a vstup zdarma přilákaly do 
lhotského sportovního areálu už 
dlouho nevídanou návštěvu. 

„Pokud budeme počítat na jednu 
lavičku čtyři lidi, tak jsme měli připra-
veno 1342 míst k sedění. Některé lavič-
ky zůstaly volné, ale na druhou stranu 
zase hodně lidí stálo,“ okomentoval 
parádní diváckou kulisu jeden z orga-
nizátorů Vít Lopata.

Všechno vypuklo těsně po sedmé 
hodině podvečerní, v  úvodu všechny 
přivítal starosta Lhoty Roman Tuhá-
ček. Po krátkém proslovu následovalo 
přesně osmdesátiminutové vystoupení 
souboru Ondráš.

Publikum bylo vystoupením nad-

šené, atmosféru si pochvalovala také 
mluvčí souboru Monika Zemanová.

„Jsme rádi, že jsme mohli v Ostrož-
ské Lhotě vystoupit, moc se nám tady 
líbilo. Do Zlínského kraje se vždycky 
rádi vracíme, jelikož odsud pochází 

hned několik členů našeho souboru. 
Divákům jsme představili tanečně-hu-
dební pořad celého souboru s názvem 
Ondrášovské putování, ve kterém jsme 
předvedli taneční a  hudební čísla na-
příč etnografickými regiony Čech, Mo-

Lhota slavila 650. výročí. Gratulovat přijel také Ondráš

Čtvrteční vystoupení VUS Ondráš přilákalo přes tisíc návštěvníků.

Ochotných lidí bylo spousta. Postupně se organizační štáb 
rozšiřoval, zval jsem lidi, které jsme potřebovali do týmu. Při-
pravovali se výstavy, tak jsem pozval souseda Pavla Žajdlíka, 
Lidku Hájkovou a pana Josefa Maluše ze Záhumní, který zpra-
coval i proměny Lhoty ve fotografii. Proměny Lhoty byli úspěš-
ně prezentovány při oslavách na výstavě fotografií v obecním 
domě. Dál jsme řešili se zahrádkáři výstavu na staré sokolovně, 
kterou zorganizovaly členky červeného kříže. S chlapy z muž-
ského sboru, hasiči, rybáři, volejbalisty, tenisty, hokejisty, mys-
livci, včelaři, členkami červeného kříže a modeláři se třeba řešil 
dětský den na hřišti. Nedělní průvod proběhl za účasti všech 
spolků. S vedoucí školní jídelny Jiřinkou Pěnčíkovou bylo řeše-
no občerstvení, které členové klubu seniorů vydávali účinkují-
cím a pořadatelům. U dobrovolného vstupného a u skluzavky 

se vystřídali turisti a členky červeného kříže, které napekly pro 
návštěvníky výborné perníčky. S panem Stanislavem Kuřinou 
se domlouvala přehlídka veteránů, s panem Pavlem Hejtmán-
kem zase ukázka psovodů. Lucka Bachanová měla na starost 
páteční folklorní program. Eva Zajícová tři dny moderovala, 
pan Václav Pavlas všechny čtyři dny oslav zaznamenal na ka-
meru a Staňa Dufka se postaral o fotodokumentaci a o repor-
táž ke každému dni oslav.  Do přípravy bylo zapojeno mnoho 
lidí, omlouvám se, že jsem nezmínil všechny. Spousta z Vás je 
zaznamenána na videu a fotografiích. Na oslavách se podíleli 
všechny lhotské spolky, Centrum Otevřená škola, školní jídelna, 
a samozřejmě zaměstnanci obce, kteří odvedli kus skvělé práce. 
Ještě jednou všem moc děkuji.

Ing. Roman Tuháček – starosta obce

Byly zapojeny všechny lhotské spolky, říká o organizačním štábu starosta
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Foto 18: Na sobotní vystoupení přijela Simona 
Koutná. Atmosféra skvělá, všichni se bavili, 
chválila Lhotu. Foto: 2 x std

ravy, Slezska a  Slovenska. Vrcholem 
bylo taneční číslo Myjavské laškování, 
jehož choreografii vytvořil Jan Kysu-
čan, vedoucí taneční složky a  zároveň 
rodák z Uherského Hradiště,“ prozra-
dila mluvčí.

Vystoupení se líbilo také šéfovi 
mužského pěveckého sboru Petru Ra-
dochovi. „Jsem na vystoupení Ondráše 
už asi popáté, pokaždé na jiném pás-
mu. Byl to průřez folklórem napříč bý-
valým Československem. Bylo to nád-
herné profesionální vystoupení.“

Podobně mluvila také Eva Zajíco-
vá, která zpívá v ženském souboru Tet-
ky. „Bylo to moc pěkné. Zavzpomínala 
jsem si na mladé roky, když jsme také 
tancovali, ale bylo to bez těch přehazo-
vaček,“ upozornila s úsměvem.

Vystoupení souboru se zhruba 
dvanácti stovkám diváků líbilo. Na zá-
věr si vzal znovu slovo starosta Roman 
Tuháček. „Bylo nám ctí přivítat v naší 
obci tak významný soubor. Bylo vidět, 
s  jakým obrovským nasazením šli do 
vystoupení. Věřím, že se to všem líbi-
lo.“ 

Ještě dodejme, že Vojenský umě-
lecký soubor ONDRÁŠ je jediným 
profesionálním souborem svého druhu 
v České republice a je zřizován Minis-
terstvem obrany ČR. Sídlí v Brně. Po-
čátky činnosti souboru sahají do roku 

1954 a  od té doby se rozvinul až do 
dnešní podoby – téměř stočlenného 
kolektivu, který tvoří profesionální zá-
kladna doplněná početnou amatérskou 
složkou. Z  našeho regionu vystupují 
s Ondrášem: Ondřej Bazala ze Starého 
Města a Ondřej Popelka ze Strání.

Oslavy na hřišti SK a průvod 
složek

V  pátek pokračovaly oslavy vy-
stoupeními místních a  okolních folk-
lórních souborů.

Sobota patřila na hřišti SK dětem. 
K  vidění byla ukázka zásahu hasičů, 
vystoupení skupiny historického šer-
mu Memento Mori nebo ukázka kyno-
logů.

V  nedělním dopoledni proběhla 
mše svatá a  na slavnostní schůzi byli 
ocenění vybraní Lhoťané. Schůze se 
také zúčastnil senátor Josef Bazala, kte-
rý předal lhotskému starostovi pamět-
ní list. Na schůzi byla přítomna i Marie 
Vaňková, která je nejstarší občankou 
Ostrožské Lhoty. Letos dovršila 94 let.

Odpoledne šel slavnostní průvod 
všech místních složek od obecního 
úřadu na hřiště SK, kde bylo otevřeno 
zrekonstruované pódium. Nedělní od-
poledne patřilo ve Lhotě dechovce. Na 
hřišti se křtila kniha Antonína Barto-

še Když Lhota žila dechovkou. K tanci 
a poslechu hrála dechová hudba Borši-
čanka pod vedením kapelníka Antoní-
na Koníčka.

  Stanislav Dufka

Sobotní oslavy očima 
vystupující: Krásná akce

S Lesou (pes) a s kamarády ze cvi-
čáku Uherský Ostroh jsem sezúčastni-
la předváděcí akce v Ostrožské Lhotě 
(výročí vzniku obce). Byla to krásná 
akce, tolik atrakcí pro děti, ale i do-
spělé jsem už dlouho neviděla – koně, 
skákací hrad, ukázka hasičů, šermířů, 
veterán auta, kola moto, modeláři… 
prostě super. Každý ze Lhoty snad 
ukázal, co ho zajímá, čím se baví a jak 
to umí.  Atmosféra skvělá, všichni se 
bavili.

P.S.: A k našim ukázkám: Lesa mě 
opět přesvědčila, že neřeší prostředí, 
lidi a ostatní vzruchy (počasí neko-
mentuji) - třeba ta hasičská blikající 
auta a sirény, modely letadel, které bě-
hem výcviku létaly nad hlavou, koně, 
kteří chodili u hřiště,a hlavně ty stov-
ky lidí kolem. Trénink na fotbalovém 
hřišti s tleskajícími diváky byl dobrou 
„zkouškou“ pro Lesu i pro mě. Snad 
jsme i potěšili.

     Simona Koutná a fenka Lesa

Společenská kronika
Noví občánci
Viktorie Ondrysková, č.p. 101

Šimon Kusák, č.p. 130

90 let
Marie Matuštíková, č.p. 15

93 let
Václav Bajgart, č.p. 345



 Foto: Stanislav Dufka.

 Fotogalerie z oslav 650. výročí první zmínky o obci
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Co přáli starostové z okolních měst    a vesnic naší Lhotě k 650. výročí
Hluk – Martin Křižan

Když mě starosta Lhoty Roman Tuháček osobně zval na oslavy, 
tak jsem ani minutu neváhal, že bych se této akce neměl zúčastnit. 
Pokud mě znáte, tak víte, že můj dědeček pocházel ze Lhoty. Jako 
kluk jsem velkou část prázdnin strávil právě ve Lhotě. Lhota je pro 
mě dalším domovem. Lhota je pro Hluk velmi blízká, ať je to po 
sportovní, většinou fotbalové, stránce, nebo po stránce zaměstnání 
v Autopalu, lidé jsou tu propojeni ale i partnerskými vztahy. Všem 
občanům Lhoty bych popřál další úspěšné období, ať je tu spoustu 
dětí, ať Lhota nevymírá. Je to výborná dědina – mám k ní skvělý 
vztah. 

Blatnice pod Svatým Antonínkem  
– Svatava Blahýnková

I když jsme jiný okres, dokonce jiný kraj, i když jsme přes kopec, 
tak beru Lhotu jako souseda. Říká se: Jiný kraj – jiný mrav. Troufnu 
si říct, že v našem případě to vůbec neplatí. Máme stejné písničky, 
máme podobné kroje, máme stejné zážitky. Říká se, že láska hory 
přenáší. Takový kopec Antonínek není žádný problém, v Blatnici po-
tkávám spoustu rodáků a rodaček ze Lhoty, je to také naopak, určitě 
je ve Lhotě usídleno spoustu Blatničanů. Chtěla bych vám popřát, ať 
se vám ve Lhotě krásně žije, ať se vám rodí hodně dětí, protože to je 
naše budoucnost. Potom můžeme slavit další kulatiny.

Uherský Ostroh – Vlastimil Petřík
Jsme z obce, která toho má s vaší Lhotou hodně společného. 

Společnou historii, katastrální hranice, máme podobné radosti a 
starosti běžného života. Občas nás trochu překvapí velká voda, kte-
rou nám v korytě potoka Okluky pošlou z Hluku, ale většinou to 
zvládneme. Chtěl bych popřát vedení obce, ať má stále dobré a rea-
lizovatelné nápady a také co nejvíce spokojených občanů. Ať se vám 
v dolíku pod Svatým Antonínkem dobře žije.
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Co přáli starostové z okolních měst    a vesnic naší Lhotě k 650. výročí
Ostrožská Nová Ves – Jarmila Bedřichová

Vaše oslavy jsou velkolepé. Viděla jsem ve čtvrtek Ondráš, 
a když jsem na hřišti viděla tu spoustu lidí, kteří na vystoupení 
přišli, tak jsem si vzpomněla, jak mně mnozí Novovešťané tvrdí, 
že ve Lhotě je to lepší, že ve Lhotě mají všechno lepší. Tak jsem 
si trošku říkala, že možná mají pravdu. Je to divné, že to říkám 
jako starostka, ale musím říct, že ani v Nové Vsi to není špatné. 
Chtěla bych popřát současnému vedení, ať se v práci daří, chtěla 
bych poděkovat bývalému vedení za kus práce, kterou pro Lhotu 
udělali. Doufám, že i nadále budeme dobří sousedé, ať se vám v 
té vaší Lhotě dobře žije. 

Veselí nad Moravou – Petr Kolář
Srdečně vám gratuluji jménem Veselanů, Zarazičanů a Milo-

košťanů k nádherným oslavám. My ve Veselí se možná můžeme 
cítit trošku jako váš trošku starší sourozenec. Před několika lety 
jsme slavili 750. výročí. Když se člověk projde po vaší dědině, tak 
je vidět, že jeto to hrdá a krásná obec. Chci vás také pozdravit jako 
předseda Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko, který sdružuje osm 
obcí a měst na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje. Máme 
krásné tmelící místo, je to Svatý Antonínek, kam často směřují 
naše cesty. Chtěl bych vám poděkovat za spolupráci, která fungo-
vala za Tondy Jelénka a funguje i za působení Romana Tuháčka.

Josef Bazala – senátor
Máte krásně zbudovanou obec, když jsem byl ve čtvrtek ve 

vašem sportovním areálu, tak mnozí by vám ho mohli závidět. 
Uspořádali jste krásné oslavy, které probíhají už od čtvrtka. Hody 
ve Starém Městě jsou dva dny, v Huštěnovicích tři dny, vy slavíte 
výročí obce krásné čtyři dny.  

Vaši předchůdci si vybrali pro Lhotu dobrou polohu, dobré 
místo, kde se vám jistě dobře žije. Osobně si myslím, že na Mora-
vě se všude dobře žije. Možná také z toho důvodu, že tady žijeme 
poklidným životem a věříme, že nad námi někdo je a pomáhá 
nám. Jsme tady zakořeněni s rodinami, naši předchůdci se tady 
narodili, ale také umírali. My všichni také chodíme na stejný 
hřbitov. 

Foto: Dušan Dufka
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Ještě než začnu psát několik vět o křtu knížky pana An-
tonína Bartoše a Staně Dufky, rád bych uvedl následující: 
Ať žije lidová muzika, dechová, cimbálová, jakákoliv, ať žijí 
veselí, družní a vstřícní muzikanti! Ať nikdy nezmizí takoví 
muzikanti a taková muzika, a také veselí lidé, z našich dědin, 
dědinek, vesnic, městeček a třeba i měst! Ať je dopřán dlou-
hý život každému, kdo muzikou, zpěvem či dobrou náladou 
přináší lidem radost, protože bez takových lidí by byl život 
tak smutný, že bychom se do něj snad ani nechtěli narodit.

Považuji tento úvod za důležitý, protože potom lépe po-
chopíte, jakou jsem měl radost, když mi pan Bartoš před ně-
jakými dvěma, třemi lety oznámil, že se pustil do knížky o 
svém muzikantském životě. Mnoho let hrál totiž v dechové 
hudbě, ať už v dechové hudbě Františka Kauce a následně v 
Rozmarýnce, což byly na našem Slovácku muziky opravdu s 
velmi dobrým zvukem i renomé. 

Je skutečně velmi cenné a důležité, že pan Bartoš tako-
vou knížku vzpomínek sepsal a ve velmi příjemné atmosfé-
ře také představil a pokřtil. Díky němu bude mimo jiné žít 
vzpomínka na řadu lidí, kteří těmito muzikami prošli, stej-
ně jako si generace po nás budou moci přečíst, kolik oslav, 
setkávání, tradic i smutných okamžiků Lhota zažila ve spo-
lečnosti muzikantu. Je třeba také vzpomenout spoluautora 

Když Lhota žila dechovkou. Křest knihy

Křest knihy Když Lhota žila dechovkou proběhl v rámci oslav 650. výročí zmínky o obci. Foto: RB

knihy Stanislava Dufku, který panu Bartošovi výrazně po-
mohl, a kromě jiného také vyzpovídal několik členů i členek 
Rozmarýnky, přepsal a upravil jejich vzpomínky. Velké díky 
patří také vydavateli knížky, protože dát dohromady knihu s 
tak velkým množstvím fotografií není nic snadného. 

Tolik alespoň stručně o této knížce i jejím představení, 
které obohatilo rovněž vystoupení Mužského pěveckého 
sboru ze Lhoty a také "vinšování" od starosty a místostarosty. 
Byla to naše pohodová vesnická sláva, do které perfektně za-
padlo vystoupení Boršičanky Antonína Koníčka, který uká-
zal, jak má vystupovat pravá dechovka a její kapelník. Pan 
Koníček se svými muzikanty hrál jeden šlágr za druhým a 
lidi bavil povídáním i muzikou odpoledne i pozdě večer bez 
ohledu na to, kolik lidí poslouchalo.

Nechtělo se nám z takové slávy ani domů, zejména když 
pan Bartoš před půlnocí ještě vytáhl harmoniku. Vedle něj 
seděla (jak jinak) jeho v každé situaci tolerantní a vždy pod-
porující paní, kterou nelze opomenout. Samozřejmě, také 
ona má na knize velký podíl!

Nezbývá než si přát, aby muzika, muzikanti a veselí lidé 
ve Lhotě žili i nadále. Čím více jich bude, tím lépe se ve Lho-
tě bude žít!  Radek Bartoníček
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Josefu BACHANOVI za dlouholetou práci v základní 
organizaci Českého svazu zahrádkářů spojené s organizací 
výstav zahrádkářských produktů, péči o dům zahrádkářů.  

Stanislavu BACHANOVI za aktivní účast v Sokole 
následně, práci ve výboru fotbalu, Českém svazu zahrádká-
řů a na společenském dění v obci. 

Ludmile BARTOŇKOVÉ za letitou službu občanům - 
zvonění při úmrtí a péči o pastorační dům pátera Antonína 
Šuránka. 

Ludmile BUDAŘOVÉ za úspěšné vybudování a vedení 
rodinné firmy a tím i prezentaci naší obce. 

Jaroslavu DOMINIKOVI za udržení tradice - zacho-
vání hudebního spolku.

Ludmile DOMINIKOVÉ za dlouholetou činnost pro 
sportovní kluby a příspěvkové organizace obce.

Mileně DOMINIKOVÉ za dlouholetou práci v 
Českém červeném kříži, organizaci kulturních akcí, péči a 
pomoc seniorům a potřebným. 

Stanislavu DUFKOVI za zpravodajskou a reportérskou 
činnost o obci.

Jakubu HÁJKOVI za propagaci a organizaci největší 
akce v novodobé historii obce - sraz Lhot v roce 2016.

Václavu HÁJKOVI za údržbu a opravu sakrálních 
památek, organizační činnost při opravě chrámu sv. Jakuba 
Staršího.

Ludmile HÁJKOVÉ za činnost v oblasti zachování a 
udržování folklórních tradic v obci.

Vlastě HANÁČKOVÉ  za založení klubu seniorů a 
organizaci volnočasových aktivit pro seniory.  

Antonínu HEJNOVI za záchranu dvou lidských životů 
v roce 1964.

Marii HEJTMÁNKOVÉ za celoživotní práci ve sboru 
dobrovolných hasičů a výchovu hasičské mládeže.

Antonínu KOLAŘÍKOVI za celoživotní filmařskou 
činnost a vytvoření archivu o proměnách a dění v obci.

Antonínu KŘÁPKOVI za celoživotní reprezentaci 
obce v motokrosu.

Ocenění občané Ostrožské Lhoty k 650. výročí první zmínky o obci
Stanislavu KUŘINOVI za dlouholetou a aktivní čin-
nost v klubu turistů, zásluhy na obnově a zajištění provozu 
bunkru na Antonínku, reprezentace obce ve veterán klubu.

Stanislavu KUŘINOVI za dlouholetou činnost ve 
sboru dobrovolných hasičů.

Josefu LOPATOVI za založení oddílu kulturistiky, 
dlouholetou a aktivní činnost v oblasti sportu a společen-
ského života v obci.

 Vítu LOPATOVI za propagaci a organizaci největší 
akce v novodobé historii obce - sraz Lhot v roce 2016.

Silvestru MACHOVI za reprezentace obce ve 
sportovní lukostřelbě.

Františce MALŮŠOVÉ za sociální pomoc ostatním - 
dlouholetou organizaci charitní sbírky.

Marii MALUŠOVÉ za záchranu života v roce 2019.

Jaromíru PÁČOVI  in memoriam za založení a vedení 
Modelklubu a prezentaci obce na soutěžích a přehlídkách 
leteckých modelů   OCENĚNÍ  převezme syn Miroslav Páč.

Josefu PÁČOVI za aktivní činnost při budování a 
fungování místního muzea, sběr historických dat o obci, 
uchovávání historických fotografií.  

Miroslavu PAVELKOVI st. za dobrovolnou letitou 
varhanickou službu ve farním kostele sv. Jakuba Staršího.

Václavu PAVLASOVI za aktivní účast při tvorbě a 
zpracování záznamů o událostech v obci.  

Marii ŠÁLKOVÉ za dlouholetou kulturní činnost v obci 
spočívající v organizaci kulturního dění a také založení a 
vedení několika generací mažoretek.

Jitce ŠTĚPÁNOVÉ za dlouholetou činnost v oblasti 
sportu včetně práce s mládeží, péči o naše spoluobčany a 
pomoc potřebným.

Patriku TRČKOVI za činnost zajišťování a organizaci 
péče o krajinu a vodní plochy v okolí obce.

Evě ZAJÍCOVÉ za dlouholeté kulturní a divadelní 
aktivity.

Kláře ZMEŠKALOVÉ za reprezentaci obce na celosvě-
tové úrovni v silovém trojboji.

 



Foto: std a Silvestr Mach

 Fotogalerie z oslav 650. výročí první zmínky o obci
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Slovensko si 15. září připomnělo Pannu Ma-
rii Sedmibolestnou, patronku země našich vý-
chodních sousedů. Právě nedaleko našich hranic, 
v pětitisícovém městečku na Záhoří v Šaštíně – 
Strážích, vyvrcholila v polovině září cesta papeže 
Františka po Slovensku. Na mši svatou se z naší 
obce vydala trojice žen. Alena Skřenková, Ludmi-
la Budařová a Ludmila Pavelková.

„Rozhodli jsme se, že vyrazíme do Šaštína 
zhruba týden před mší svatou. Nejprve jsme plá-
novali cestu autem, ale nakonec jsme zvolili or-
ganizovaný zájezd autobusem,“ líčila přípravy na 
setkání se svatým otcem Alka Skřenková a pokra-
čovala:

„Jeli jsme se zájezdem, který organizoval kněz 
Josef Červenka z farnosti Soběchleby, které jsou u Hranic 
na Moravě. Nastupovali jsme v pět hodin ráno ve Stráž-
nici jako poslední ze zájezdu. Na hranicích nás nikdo ne-
kontroloval, ale na samotnou mši svatou jsme se museli 
zaregistrovat přes internet. Na ploše byly různé detekto-
ry, přes které jsme díky registraci procházeli. Půl hodinu 
před mší už jsme byli ve svém sektoru. Fungovalo to tak, 
že kdo dřív přišel, tak byl blíž k pódiu s papežem.“

Mše svatá se pod vedením papeže uskutečnila na ote-
vřeném prostranství. Na místě čekalo na Svatého otce 
přes 45 tisíc lidí. Původně se mělo akce zúčastnit až 200 
tisíc lidí, ale plány překazil organizátorům covid. I tak to 
byla největší akce na Slovensku od propuknutí pandemie. 
Všechno proběhlo za přísných bezpečnostních opatření.

„Docela to chápu, na Slovensku dlouho nic nebylo a 
najednou se tu uskuteční akce pro 40 tisíc lidí,“ hodnotila 
opatření Alka Skřenková.

Papež František dorazil na místo necelou půl hodi-
nu po deváté, davy věřících zdravil ze svého papamobilu 
a během jízdy požehnal několika malým dětem. V deset 

Lhoťanky na mši s papežem Františkem

hodin přišla očekávaná mše svatá.
„Mše byla pěkná, ale nejela jsem do Šaštína s tím, že 

uvidím papeže. Jela jsem na mši svatou. Byla jsem už na 
vícero podobných akcích, nečekala jsem, že budu někde 
vepředu u pódia. Nevadilo mi ani čekání. Slyšela jsem 
dobře a v hledišti bylo i dost obrazovek, takže i vidět bylo 
dobře,“ chválila organizaci Alka Skřenková a na závěr 
přidala jednu zajímavost.

„Po cestě zpátky byl v plánu oběd v restauraci Roháč v 
Blatnici a návštěva poutního místa Svatý Antonínek, pro 
lidi z farnosti kolem Hranic na Moravě to bylo zajímavé. 
Kněz chtěl návštěvu zrušit, že přijedou domů až v noci, 
ale lidi to neodradilo. Na Antonínku se jim moc líbilo, 
někdo v kapli i nakupoval. Na zájezdu bylo dost starších 
lidí, někteří byli na Antonínku poprvé,“ říká na závěr s 
úsměvem žena, která je členka Matice svatoantonínské a 
je v kapli téměř denně.

                                            Stanislav Dufka

Šaštín – Stráže. Městečko je z naší Lhoty vzdáleno asi 60 km.  
Takto to vypadalo při návštěvě papeže. Foto: FB.

Na konci prázdnin v termínu 23. - 25. 8. farnost Os-
trožská Lhota organizovala zážitkovou akci pro děti na 
téma Aladdin a kouzelná lampa pod vedením absolven-
tek deváté třídy Magdalény Bachanové, Elišky Mazurko-
vé, Zuzany Křivákové a dalších pomocníků.

Pro děti byl nachystaný bohatě nabitý program. V 
pondělí 23. 8. byly děti vtáhnuty do pohádky a celé úterý 
a středu pohádku společně prožili.

Prázdninové dobrodružství na Pastoračním domě Antonína Šuránka
Děti měly za úkol najít a zachránit Aladdina a po vel-

kém úsilí a se spoustou překážek v cestě (například bitva 
s bandity zlého Jafara) ho našli a zachránily.

Téměř poslední prázdninové dny jsme si všichni moc 
užili a velké poděkování patří Alce Skřenkové za to, že 
převzala záštitu nad celou akcí.

Magdalena Bachanová
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Poslední prázdninové dny jsme si všichni moc užili. Foto: MB

Hustě prší. Ke kostelíčku se sbíhají rodiny 
pozvaných prvňáčků, sem tam nějaká věrná 
duše, která nevynechá mši svatou ve všední 
den. Kde jsou všichni pozvaní žáci, studenti a 
učitelé? Nejspíš je příliš nevlídno… Scholička 
je na svém místě a zahajuje letošní pravidelné 
pondělní setkávání. Čeká se na liturgický prů-
vod, kterým začíná každá mše svatá. Tento však 
je jiný. Kromě otce Miroslava a ministrantů v 
něm k oltáři směřují prvňáčci s aktovkami do-
provázeni rodiči. 

Začíná se nový školní rok. Rodiny prvňáč-
ků to prožívají intenzivně. Zdá se symbolické 
a krásné, že v kostele letos vše oficiální začíná. 

Mše svatá plyne dle klasického scénáře, za-
pojují se rodiče dětí, katechetky i mládež. Paní 
učitelka ze školky, která děti celý loňský rok 
provázela, v lavici provází své svěřence mod-
litbami. Samotní prvňáčci přinášejí v obětním 
průvodu věci symbolizující školní dovednosti s prosbami o 
požehnání v jednotlivých oblastech. 

Tak Bůh vstupuje do všednodennosti života a provází 
naše začátky, konce, ale také životní milníky, osobní rozho-
dování a rozhodnutí, poznávání, zkoušky i setrvávání v tom, 
co je potřebné a dobré, i když je to někdy náročné. 

I život školáka je někdy nelehký a není mu vždy vše v 

Sladký a požehnaný začátek školního roku ve farnosti. Žehnání aktovek

procesu učení „po chuti“, snad právě proto otec Miroslav 
(jako už tradičně) zve všechny přítomné žáky a studenty 
po mši na zmrzlinu, ať nám alespoň začátek školního roku 
chutná sladce. Mraky se roztrhaly, prozařují životodárné pa-
prsky. Tak ať nadále osvěcují cestu za poznáním nejen našim 
prvňáčkům!  

     Hana Machová

Žehnání aktovek lhotských prvňáčků. Foto: Archiv AS.
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Drakidáda pro širokou veřejnost 
se na Svatém Antonínku nekonala po-
prvé. Ve spolupráci Matice svatoanto-
nínské a Domácího hospice Antonínek 
však šlo o premiéru. Společné odpole-
dne mohlo ovšem proběhnout jen díky 
desítkám pomocníků. Ti se rekrutovali 
nejen z řad organizátorů, ale i ochot-
ných jednotlivců či spolků a v nepo-
slední řadě i rodinných příslušníků. 
Všem patří velký dík!

Drakiáda na Antonínku. Na nebe byla krásná podívaná
Kopec se hemžil všemi věkovými 

kategoriemi jako v mraveništi. Počet 
byl natolik velký, že se u stanovišť tvo-
řily i fronty. Snad to někomu nezkazilo 
náladu. Vítr tentokrát foukal vydatně, 
tak byla na nebe krásná podívaná. Bě-
hem celého odpoledne byla možnost 
Domácí hospic Antonínek finančně 
podpořit.

Díky štědrosti účastníků se vy-
bralo 14 576 Kč a 10 EUR. Díky!

Akci podpořili:
VOMA s.r.o.
Pekařství Javor
Tesco Uherský Brod
LINEA NIVNICE a.s.
maminky, babičky a tetičky co 

upekly buchtu, a další drobní dárci a 
dobrodinci. 

   AS
  

Skutečnost, že si letos připomí-
náme 1100. výročí od úmrtí kněžny 
Ludmily, babičky svatého Václava, 
snad nikomu neunikla. Centrum pro 
rodinný život Olomouc připravilo ne-
jen pro rodiny prázdninovou aktivitu 
Prázdninové putování se svatou Lud-
milou. Hlavním cílem byla motivace k 
návštěvě konkrétního místa, které má 
se světicí, popřípadě svatým Václavem, 
jejím vnukem, něco společného, for-
mou výletu napříč celou olomouckou 
arcidiecézí. Například obraz, socha, 
mozaika v kostele, nebo něco podob-
ného. Nabídka byla široká a vždy šla 
spojit ještě s něčí jiným – návštěvou 
muzea, cukrárny, koupaliště, hřiště, 
zámku nebo třeba procházky lesem. 
Bylo možné vybrat si z padesáti zná-

Svatá Ludmila zavítala o prázdninách na Antonínek
mých, ale i zapadlých lokalit.

Soutěživé typy mohly navíc plnit 
úkoly, sestavovat šifru a návštěvou de-
seti míst se zapojit do hlavního sloso-
vání. 

Avizovanou hru s napětím vyhlí-
žela i rodina Pavelkova z naší Lhoty. 
Zapojit se brali téměř za povinnost. 
Kde jinde se najdou hned čtyři genera-
ce Ludmil?! Od nejmladší Lidušky (8), 
přes maminku (31), babičku (50) až po 
prababičku (72).

Po zveřejnění bližších informací 
s mapou míst následovalo milé pře-
kvapení, že jedna „zastávka“ bude „za 
humny“, přímo na Svatém Antonínku. 
Svatá Ludmila sice v kapli ani poblíž 
není, ale po celé dva měsíce se příchozí 
mohli dozvědět zajímavosti z jejího ži-

vota z archů přivázaných na stromech.
Vyhodnocení proběhlo v Suché 

Lozi, je tam kostel zasvěcený svaté 
Ludmile

„Byla jsem překvapená, kolik za-
jímavých, a hlavně neznámých míst 
byla možnost navštívit. Nikdy by nás 
nenapadlo se tam vydat,“ prozradila 
maminka Liduška. „Nejvíc nás překva-
pila kaple v Roštíně a vůbec celé okolí,“ 
doplnila babička, která se právě k této 
cestě připojila. 

„Byla škoda, že někdy jsme se do 
zavřeného kostela nedostali. Byla mož-
nost si zpřístupnění domluvit předem, 
ale naplánovat si přesný den a čas je 
se čtyřmi malými dětmi někdy hodně 
komplikované. Možná proto se nám 
nepodařilo navštívit deset míst a zařa-

Foto: std
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dit se do slosování. Plány byly velké, ale 
nezdařilo se. Třeba příště,“ posteskla si 
s úsměvem maminka Liduška.

Nejstarší zástupkyně bydlí ve 
Znojmě, takže se společných výprav 
neúčastnila. Vydala se však do Tetína 
na Národní svatoludmilskou pouť, kde 
prosila o Boží požehnání a ochranu 
svaté Ludmily pro svou rodinu.

Zbývající Ludmily a zbytek rodiny 
ve stejný den zamířil do Suché Lozi, 
kde je jediný kostel zasvěcený svaté 
Ludmile v naší arcidiecézi. Postaven 
byl teprve nedávno, takže už má mo-
derní styl. Proběhlo zde vyhodnocení 
letní hry a pro rodiny bylo přichystáno 
zábavné odpoledne.

  Alka Skřenková
Čtyři generace Ludmil. Od nejmladší Lidušky (8), přes maminku (31), 

 babičku (50) až po prababičku (72). Foto: Archiv LD.
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Také v naší Lhotě začal nový školní 
rok. Do školních lavic zamířilo ve stře-
du 1. září sedm prvňáčků. Nejprve je 
čekalo slavnostní přivítání a předání 
drobných dárků na obecním úřadě. 

První si vzal slovo ředitel školy 
Libor Daňhel. „Těšíme se na vás už 
hodně dlouho, čeká nás náročný rok 
plný práce a zábavy. Nebude to o tom, 
že budeme jenom pracovat, ale taky si 
budeme hodně hrát. Předpokládám a 
doufám, že se vám bude ve škole líbit. 
Buďte spolu kamarádi a pomáhejte si.“ 

Poté se přidala s krátkým proslo-
vem třídní učitelka prvňáčků Michaela 
Mačátová:

„Doufám, že se těšíte aspoň trošič-
ku. Také bych chtěla poděkovat rodi-
čům za předškolní práci a deváťákům, 
kteří prvňáčky doprovázejí. Více si řek-
neme ve škole, v naší třídě.“

Jste jedna třída, držte při sobě,  
řekl prvňáčkům starosta

Na závěr promluvil v zasedací míst-
nosti starosta obce Roman Tuháček.

„Milé děti, dnešní den je pro vás 
velice důležitý. Dnešním dnes se stává-
te školáky  Základní školy v Ostrožské 
Lhotě, jistě se na školu těšíte. Máte před 
sebou spoustu hezkých dnů plných po-
znávání, získávání nových vědomostí, 
dovedností a také nových kamarádů, 
kteří vás budou provázet nejen ve ško-
le. Častokrát vzniknou ve škole přátel-
ství na celý život. Každý z vás je jedi-
nečný a každému se jistě povede najít 
to, v čem vyniká. Nebojte se ptát na vše, 
co vás zajímá. Vzájemně si pomáhejte a 
buďte správní parťáci, jste jedna třída, 
tak držte při sobě,“ zakončil uvítání na 
obci starosta.

Pár minut po půl deváté zazněla 
státní hymna, po které se uskutečnilo 
slavnostní zahájení školního roku před 
budovou naší školy. Ředitel školy Libor 
Daňhel také představil nové členy uči-
telského sboru.  

                        Stanislav DufkaPrvňáčci a deváťáci těsně po slavnostním zahájení v zahradě školy. 
Uprostřed třídní učitelka prvňáčků Michaela Mačátová. 

Slavnostního zahájení školního roku 2021/2022.  
Zprava: ředitel školy Libor Daňhel,  

starosta Roman Tuháček a farář Miroslav Reif. Foto: 2x std
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Školní rok 2021/2022. Kdo učí vaše děti. Podívejte se!!!

Libor Daňhel - ředitel školy, matematika 
ve 4. třídě

Adéla Warchilová - třídní učitelka 2. třídy, 
školní speciální pedagožka

Irena Kapustová - třídní učitelka 5. třídy, ruský 
jazyk na 2. stupni

Eva Sedlačíková - třídní učitelka 9. třídy, anglic-
ký jazyk na 2. stupni, dějepis, výchova ke zdraví

Ludmila Kolářová - zástupkyně ředitele školy, třídní 
učitelka 8. třídy, fyzika a chemie, výchovná poradkyně

Simona Bočková - třídní učitelka 3. třídy, občan-
ská výchova na 2. stupni

Radka Chmelíčková - třídní učitelka 6. třídy, 
tělesná výchova, přírodopis, matematika, pracovní 
výchova na 2. stupni, školní metodička prevence

Marie Adamcová – učitelka matematiky, přípra-
va na přijímací zkoušky z matematiky

Michaela Mačátová - třídní učitelka 1. třídy, 
výtvarná a pracovní výchova na 2. stupni

Kateřina Pěnčíková - třídní učitelka 4. třídy, 
německý jazyk na 2. stupni, kronikářka

Růžena Slováčková - třídní učitelka 7. třídy, český 
jazyk a dějepis, příprava na přijímací zkoušky z českého 
jazyka

 František Chmelíček – učitel zeměpisu

Základní škola
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Učitelský sbor ZŠ

Milan Všetula – učitel hudební výchovy

Sylva Jelénková - asistent  
pedagoga

Alžběta Zelo - asistent pedagoga, 
učitelka pracovní a výtvarné výchovy

 Jana Všetulová - vychovatelka ŠD, 
učitelka pracovní a výtvarné výchovy

Jitka Štěpánová - školnice  
pro MŠ a ZŠ. Foto: std.

Andrea Havlová – učitelka matematiky Ludmila Gabrielová - učitelka MŠ
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Mateřská škola – učitelky

Pro vaše děti vaří:

Zleva: Zdenka Tomášková, Helena Jarošová, vedoucí školní jídelny - Jiřina Pěnčíková a Věra Kadlčková. Foto: std. 

Foto: Renata Přikrylová

Martina Svatáková

Ivana Kamarádová

Michaela Bartoňková

Alžběta HurábováMichaela Popelková

 Jitka Hrdinová - asistent pedagoga, zastupující 
zástupkyně ředitele pro MŠ
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Od září nabízí ZŠ a MŠ Ostrožská 
Lhota pro žáky 1. i 2. stupně možnost 
přihlásit se do programu kombino-
vaného vzdělávání, který je kombinací 
prezenční a distanční výuky.

Chceme vytvořit a ověřit možnost pro 
nový, moderní způsob vzdělávání a využít 
zkušenosti a možnosti z období distanč-
ního vzdělávání. Žáci se budou částečně 
učit společně ve škole a částečně samo-
statně doma. Konkrétní rozvržení studia 
si žáci pravidelně stanovují ve svém stu-
dijním plánu, který si dohodnou se svými 
vyučujícími podle toho, jakou podporu 
potřebují a jak se jim daří se rozvíjet. 

Tento program rozšiřuje možnosti 
vzdělávání na naší škole. Kombinovaná 
výuka může být pro daného žáka výhod-
nější než prezenční výuka, např. z důvodu 
nadání žáka, delší nemoci, dlouhodobého 
pobytu v zahraničí. Nejedná se o výuku 
distanční, která některým dětem nevyho-
vovala, jejíž podmínky a obsah nemohl 
žák ani rodič ovlivňovat. Kombinovaná 

Kombinované vzdělávání pro žáky v Ostrožské Lhotě
výuka je naopak spoluvytvářena s 
daným žákem a jeho rodiči. Společ-
ně stanovíme dny v týdnu, kdy bude 
přítomen ve škole a kdy bude praco-
vat doma. Ani doma se ovšem nemu-
sí učit sám, může se připojit do zvo-
lené vyučovací hodiny přes Teams a 
být součástí výuky, komunikovat s 
učitelem i se spolužáky. Další mož-
ností je nechat si zvolenou vyučova-
cí hodinu nahrát a učivo si kdykoliv 
pustit. Žák tak neztratí kontakt se 
svou třídou, ani ona s ním, stále je 
její součástí. Může s nimi spolupra-
covat na zadaných projektech, být 
přítomen na školních akcích.

Kombinovaná výuka přináší 
podstatné výhody i rodičům. Po-
kud jste u svého dítěte nuceni řešit 
jeho dlouhodobou absenci ve škole, 
nemusíte potvrzovat jeho opakova-
né omlouvání, zajištovat doučování 
učiva a odevzdávání úkolů. Indivi-
duální vzdělávací plán bude respek-

tovat jeho možnosti, potřeby a zároveň 
jasně splňovat cíle a výstupy daného 
ročníku. Tato nezávislost rozvíjí jeho 
zodpovědnost za vlastní vzdělávání, 
učí se efektivně plánovat čas. Zároveň 
tím přijímá zodpovědnost za svou prá-
ci a uvědomí si, že úroveň jeho znalosti 
závisí především na jeho aktivitě.

Co je kombinované 
vzdělávání?

Nová možnost vzdělávání. Kom-
binuje domácí a školní učení. Společ-
ně se plánuje, které učivo si žák osvo-
jí ve škole a na kterém bude pracovat 
doma. Objem a požadavky učiva jsou 
stejné jako při denním vzdělávání, žák 
si pouze volí různá prostředí (ve škole, 
doma). Žáky na kombinovaném vzdě-
lávání podpoříme i v online prostředí 
nabídkou studijních materiálů a meto-
dické pomoci.

   Libor Daňhel – ředitel školy

Logopedická prevence
V letošním školním roce naše školní 

poradenské pracoviště navázalo spolu-
práci se Speciálně pedagogickým centrem 
pro žáky s vadami řeči v Uherském Hra-
dišti.

V rámci naší spolupráce proběhne na 
žádost rodičů orientační logopedické vy-
šetření - tzv. depistáž u dětí a žáků, kteří 
dosud nenavštěvují klinického logopeda, 
ale vadná výslovnost některých hlásek u 
nich přetrvává.

Současně bude v letošním roce na-
bídnuta dětem v mateřské škole i žákům v 
základní škole logopedická prevence pro-
střednictvím odpoledního kroužku, který 
povedou logopedické asistentky.

  Michaela Mačátová

Jak se hraje „Zácpa“ 
V prázdninovém zpravodaji 

jsem vám sdělila nejnovější zprá-
vičky od divadelníků a popřála 
krásné léto. My divadelníci jsme se 
scházeli i o prázdninách, abychom 
oprášili texty našeho představení 
Zácpa.

S velkou nervozitou jsme vyra-
zili hrát 5. září do Kunovic, před-
stavení se nám podařilo. Všichni se 
móóc snažili. Do Kunovic s námi 
jela Soňka Petraturová, která si 
„odskočila“ od míchání kašiček a 
na jedničku zvládla odehrát roli 
Denny. Nová posila našeho týmu 
Jana Zalubilová si v Kunovicích 
vyzkoušela, že dělat nápovědu není 
zrovna jednoduchá věc, že je těžké 
nenechat se unést dějem a stále sle-
dovat text, kdyby náhodou někdo 
„vypadl“ z role. 

V Blatnici 24. října Jana poprvé 
okusí „prkna, co znamenají svět“ a 
bude alternovat roli slečny Eriky se 
Šárkou Křivákovou. Jinak se nám osa-
zenstvo nezměnilo a stále hrají Anička 
Juračková, Anička Surá, Anička Krát-
ká, Šárka Křiváková, Evka Marýzko-
vá, Magda Vaňková, Tonka Dvořá-
ková, Silva Šimčíková, Franta Cícha, 
Jarda Zajíc, Ondra Balíček, Jarek Po-
lehňák, Marek Kapinus, Kuba Hyrák. 
Nápovědu nám dělá Anička Polehňá-
ková a zvuk pouští Martin Dufka.

Pokud jste naše představení Zácpa 
ještě neviděli, hrajeme 24. 10. v Blat-
nici, 13. 11. v Pitíně, 14. 11. v Ostrož-
ské Nové Vsi, 28. 11. v Sadech a 12. 
12. v Nivnici. Srdečně vás zveme na 
derniéru, kterou plánujeme u nás ve 
Lhotě, jenom musíme doladit termín.

Za Ostrožsko-Lhotské divadlo  
Eva Zajícová
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Slováckéhody s právem.
Ostrožská Lhota - červenec 2021
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Slováckéhody s právem.
Ostrožská Lhota - červenec 2021

Foto: Stanislav Dufka



30

obecní zpravodaj Ostrožské Lhoty

říjen 2021

Kulturistika v  Ostrožské Lhotě 
slaví padesátku. Tento, na 
vesnicích, ne příliš obvyklý 
sport založil v  roce 1971 Jo-
sef Lopata. Je neuvěřitelné, že 
stejný muž vede oddíl od jeho 
založení. Je také už několik let 
(17) šéfem všech lhotských 
sportovců.  Kulturistika ve 
Lhotě zažívá aktuálně jedno ze 
svých nejlepších období. Má 
přes padesátku členů, plány na 
další rozšíření svých prostor a 
venkovní cvičiště. Josef Lopa-
ta může být se „svým“ odd-
ílem spokojený. „Kulturistika 
je polovina mého života, tento 
sport je se mnou propojený 
od dětství. Spokojený budu, 
až to všechno dobudujeme a 
někomu předám vedení,“ říká v našem rozhovoru náročný 
předseda oddílu.

V knize o Lhotě se píše, že jste oddíl kulturistiky 
založili 10. 10. 1971. To datum jste vybrali nebo to bylo 
dílem náhody?

My jsme si tehdy potrpěli na symboly a to datum se nám 
zdálo dobré. 

Společně s tebou stáli u zrodu ještě Mirek Vaněk a 
Slávek Lopata…

Ano, my jsme byli a 
vlastně ještě jsme kamará-
di od mateřské školky. Od 
dětství jsme byli strašně 
podnikaví. V  šesté třídě 
jsme měli v našem humně klubovnu, kterou jsme si předělali 
ze sušárny. Také jsme si tam udělali běžeckou dráhu, pořád 
jsme něco vymýšleli.

Co vůbec předcházelo vzniku kulturistiky? Kde se 
vzala ta myšlenka založit ve Lhotě tento netradiční sport? 

Do značné míry nás inspirovaly Kunovice, už tehdy tam 
byl silný oddíl, který vedl náš kamarád Tonda Podškubka. 
Znali jsme se z novoveských jezer, kde jsme se tehdy chodili 
koupat. Vyprávěl nám o kulturistice, nám se to líbilo, tam 
vznikl ten nápad založit kulturistiku ve Lhotě, později jsme 

s kunovickým klubem spolupra-
covali.

Také si dobře pamatuji, že 
jsme měli na staré sokolovně 
krásnou klubovnu. Na tu dobu 
měla docela odvážnou výzdo-
bu…

Jasně, byla tam americká vlaj-
ka, obraz Johna Lennona. Také 
jsme v klubovně hodně dbali na 
pořádek. Všichni museli mít pře-
zůvky, to se vlastně dodržuje do 
dneška. 

Jak jste ke klubovně přišli?
Ta místnost byla nevyužitá, 

dřív se tam převlékali fotbalisté, 
občas tam schůzovali sportov-
ci. Naše spolužačka Milka Got-
waldová nám pomohla, měla 

otce, který byl v  té době předseda 
Sokola. To nám bylo tak šestnáct 

sedmnáct let, zašli jsme za ním. Miloš Gotwald souhlasil. 
Pro nás to bylo výborné, měli jsme jakési zázemí a hlavně 
vizi. Tehdy jsme začali uvažovat o tom, že začneme cvičit. 
Klubovnu jsme připravovali od roku 1970. Scházeli jsme se 
tam každý týden. Pamatuji si, že jsme makali třeba od pátku 
večera do sobotního rána. Byli jsme prostě ve svém, strašně 
nás to bavilo.

Nářadí jste si vyráběli sami?
Ze začátku jsme neměli nic, půjčovali jsme si od kultu-

ristů z  Kunovic. Vyráběli 
jsme si sami lavičky, činky 
nám dělali na družstvu. 
Oslovili jsme tehdejšího 
agronoma, který zodpo-

vídal i za mechanizaci,pana Olbrechta, jestli by nám kluci 
v dílně nemohli svařit činky, vyšel nám vstříc. Postupně jsme 
si nářadí dokupovali.

Jaký byl zájem o kulturistiku mezi ostatními?
Postupně se k  nám přidávali další kluci. Zdena Fusek, 

Luboš Křápek, nebožtík Jožka Vedral, Tonda Vaněk, Zdeněk 
Vlk – bylo to něco nového, chtěli to vyzkoušet.

Kdy přišly první závody?
Bylo to nějak těsně po vzniku, ještě ve staré tělocvičně. 

Byly to závody Lhota – Hluk. Hlučané začínali zhruba ve 

Největší úspěch je, že kulturistika existuje, 
říká předseda Josef Lopata

První a jediný předseda oddílu kulturistiky Josef Lopata.  
Foto: std.

„Budování klubovny a posilovny bylo nejsložitější 
období za celou historii kulturistiky.  

Byly to těžké budovatelské roky.“
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stejné době jako my. Na dalších závodech jsme měli docela 
úspěchy. Luboš Křápek třeba skončil v  kraji na druhém 
místě, Zdena Fusek na třetím, to bylo v kategorii mladšího 
dorostu. Později jsme ve Lhotě pořádali mistrovství okresu. 
Byly tu závody s brněnským klubem, to bylo v sále. Soutěžící 
vystupovali na pódiu. Činky jsme si tehdy půjčovali z Kuno-
vic. Vím, že olympijská činka stála devět a půl tisíce, což byl 
tehdy obrovský balík peněz.

Později se začala ve Lhotě stavět nová tělocvična. 
Počítalo se, že tam bude prostor i pro kulturistiku?

Do roku 1979 jsme cvičili ve staré tělocvičně. Když se za-
čala budovat nová hala, tak jsme tam samozřejmě chtěli jít. 
Chtěli jsme, aby se počítalo i s námi. Pak nám řekli, že z těch 
prostor bude agitační místnost.

Jak jste reagovali? Dalo se s tím něco dělat?
Naše otázka byla, co nám můžete nabídnout. Tehdejší 

předseda MNV Pavel Skopal nám nabídl prostor pod ma-
teřskou školkou – sklepy. Naše reakce byla, že to bereme a 
postupně to zrekonstruujeme.

Kdy jste si začali budovat svoje prostory, které jsou 
dodnes pod mateřskou školkou?

Začali jsme si budovat a renovovat sklep pod školkou už 
v roce 1981. Práce trvaly tři roky. Bylo to velice složité ob-
dobí oddílu. Ze sklepů se vyvážela  hlína, musela se udělat 
elektrika,omítky, betony,obklady, rozvody vody, do sklepů 
se navezly tři tatry štěrku a  2 tatry žlutého písku. Uvnitř se 
hasilo 15 metráků vápna,všechno se dělalo ručně. Míchačku 
nezištně půjčil František Hájek – Předseda Sokolu. 

Z členů tak byli delší dobu jenom brigádníci…
Přesně tak. Lidi, kteří přišli do oddílu, vlastně jenom 

makali. Nebylo zázemí, nebylo vidět světlo na konci tunelu. 
Nebyla ani ta jistota, že se posilovna dodělá. Byly to těžké 
budovatelské roky. Troufám si říct, že tehdy to bylo nejslo-
žitější období za celou historii kulturistiky.Musím k té době 
vzpomenout dvě jména. Obrovskou práci tehdy odvedl 
Standa Malušek. Nejenže vyrobil některé stroje, které nám 
fungují dodnes, ale dělal 
rozvody vody,pomáhal při 
rozvodechelektriky, obklá-
dal,stavěl zdi. Řekl bych, že 
dělal téměř všechno. Druhý byl Miroslav Marýzek, který ří-
dil a prováděl omítky a betonáž podlah. Na brigádách se od-
pracovalo za 3 roky přes 2500 brigádnických hodin. Všichni 
si zaslouží můj velký obdiv.

Bylo to nejsložitější období kulturistiky?
Určitě.V té době bylo kolem patnácti členů, bylo to těž-

ké období. Už bych to nechtěl zažít a doufám, že to už ani 
nezažiju. Po dobudování našich prostor už to šlo. Měli jsme 
svoje prostory, dokupovali jsme nářadí a postupně si to vy-
lepšovali.

Na které období naopak vzpomínáš nejraději? Co po-
važuješ za největší úspěch v padesátileté historii oddílu?

Největší úspěch je, že vůbec existujeme a máme tolik čle-
nů. Co se týká sportovního úspěchu, tak náš člen Zbyněk 
Páč vybojoval v roce 1986 v okresním a krajském přeboru 1. 
místo v kategorii mladšího dorostu. Na mistrovství České re-
publiky potom skončil na vynikajícím 3. místě. Nejvýznam-
nější akcí,kterou náš oddílzaštiťoval, byly Krajské přebory ve 

sportovní kulturistice – to 
bylo v roce 1988. Také jsme 
se velkou měrou podíleli 
na 70. výročí vzniku spor-
tu ve Lhotě.

Aktuálně je situace v kulturistice odlišná. Závody a 
soutěže se nepořádají a členové chodí cvičit výhradě pro 
svoje zdraví. Je to tak? 

Jasně, teď je situace jiná. Soutěže nejsou a členové cho-
dí cvičit hlavně pro svoji kondičku a pro zdraví. Každému 
říkám, že jsou tři důležité věci. Nejtěžší věc je do posilovny 
vůbec přijít. Ta druhá je, aby člověk vytrval a pravidelnost. 
Jenom pravidelnost ve cvičení má smysl. Třetí je přiměřená 
strava a životospráva.

„Místopředseda oddílu Michal Zalubil je člověk, 
který je schopen vést kulturistiku dál.“

Zakládají členové kulturistiky. Zleva: Josef Lopata, Miroslav Vaněk a 
Stanislav Lopata. Foto: Archiv JL.
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V jaké fázi se kulturistika mo-
mentálně nachází? Jaké prožíváte 
období?

Současně máme padesát lidí.Jsme 
ve fázi, že potřebujeme rozšířit pro-
stor pro nářadí, ten je pro nás klíčový. 
Stroje máme všude možně. Co se týká 
zařízení a nářadí, tak si troufnu říct, že 
postupem doby jsme slušně vybavení. 
Máme pět kol, pět laviček, aktuálně 
nás omezuje jen prostor. V dubnu jsme 
začali budovat workoutové (venkovní) 
hřiště. V  budoucnu bychom ho chtěli 
zastřešit. Dál máme v plánu přestěhovat 
klubovnu, ve které je folklórní soubor 
Háječek a použít ji pro naše potřeby. 
Vize je taková, že jedna místnost na 
cvičení by byla výhradně pro ženy- 
včetně sociálek. V  současném počtu 
členů je rozšíření už nezbytně nutné.

Josef Lopata (67)
Manželka Alena, syn Petr, dce-

ra Aneta, vnuci Honza, Barunka, 
Adélka.

Zakládající člen, první, jediný a 
dlouholetý předseda a duše oddílu 
kulturistiky. V letech 1998- 2010 a 
2014 -2018 místostarosta obce Os-
trožská Lhota. V radě obce působil 
26 let. Předseda SK Ostrožská Lhota 
v letech 1998- 2004 a od roku 2010 
doposud. Zakládající člen Centra 
otevřená škola - od roku 2018 před-
seda centra. Koníčky: dějepis. Dlou-
hodobě se zajímá o historii, hlavně o 
stát Izrael a Ukrajinu.

Předsedou kulturistiky jsi od 
roku 1971. Jsi vlastně první a jediný 
šéf tohoto spolku. Čím si vysvětluješ, 
že tě členové pořád volí?

Tak to je možná otázka pro členy, 
ale oni vidí, že se o věci kolem kulturis-
tiky starám. Proto ta podpora od členů 
tady je. Nikdy jsem neměl s nikým váž-
nější problém. Jakákoliv organizace mě 
bavila od malička. Vyřizovat, plánovat, 
chodit za někým -  s tím jsem nikdy ne-
měl problém. Měl jsem a mám radost 
z věcí, které dávají smysl. 

Můžeme mluvit o tom, že je kul-
turistika ve Lhotě tvůj život?

Je fakt, že v tom žiju od začátku a 
řekněme, že je to polovina mého života. 
Tento sport je se mnou propojený od 
dětství. Teď je před námi důležité ob-
dobí. Budu spokojený, až to všechno 

zbudujeme, dokončíme tak, jak si to 
představujeme a až to někomu předám.

Vidíš v oddílu svého nástupce?
Myslím si, že Michal Zalubil, má 

k  tomuto sportu a k oddílu dobrý 
vztah. Je místopředseda, navíc Lhoťan. 
Je to člověk, který je schopen vést kul-
turistiku dál.

  Stanislav Dufka

 Oddíl kulturistiky oslaví 50. výročí založení 
 na slavnostní schůzi 23.10.

 Starosta obce - Roman Tuháček, ředitel školy - Libor Daňhel, předseda COŠ - Josef Lopata
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Tak trošku jiné hody byly 
letos v naší Lhotě. Poprvé 
za šestadvacet ročníků neby-
li mladší a starší stárci. Byli 
jenom stárci – Eda Krátký a 
Aneta Bartošová. Poprvé se 
nešlo ke stárkům domů, stá-
rek šel pro stárku do domu 
zahrádkářů, který je na bývalé 
sokolovně. Hody také neby-
ly pod organizací folklórního 
souboru Háječek. Organizáto-
rem byla obec a hodová chasa. 
I přesto by nezasvěcený nepoznal, že 
je něco jinak. V sobotu proběhlo tra-
diční zvaní na hody. V neděli ráno se 
v kostele svatého Jakuba Staršího za 
účasti chasy uskutečnila hodová mše 
svatá, odpoledne šla chasa pro stárku a 
pro právo ke starostovi obce. K večeru 
proběhlo na lhotském hřišti už tradiční 
hodové vystoupení.

Starosta Roman Tuháček si hody 
pochvaloval.

„Hody byly úplně fascinující. 
Všichni jsme viděli, jak se dala 
chasa dohromady, jak sama do-
kázala ocenit ty, kteří hody táh-
li a nacvičovali, což bylo úplně 
skvělé. Také bych neřekl, že hody 
byly bez Háječku, protože hody 
byly s Háječkem. Tančili mladí, 
byla vytvořená skvělá hodová 
chasa, která si rozumí. Mladí tra-
dice udržují, což mně dělá velkou 
radost. Všechno klaplo na jednič-
ku. Tradice hodů musí ve Lhotě 
setrvat. Věřím tomu, že u mladých ze 
Lhoty to setrvá i nadále. Letošní hody 
beru jako takový odrazový můstek,“ 
hodnotil hody starosta, který byl stár-
kem v roce 2001.

Taneční vystoupení také po delší 
době nenacvičovala s chasou Ludmila 
Hájková. 

„Tu její roli převzala Lucka Bacha-
nová, což je její vnučka. Věřím, že se 
jí tradici podaří udržet i do budoucna,“ 

Slovácké hody se stárky byly v naší Lhotě po čtyřech letech. 
Byly fascinující, řekl starosta

vyjádřil se ke změně hodové režisérky 
Roman Tuháček.

Poslední hody se stárky byly ve 
Lhotě v roce 2017, tehdejší stárek Ma-
rek Miklíček nechyběl v hodovém prů-
vodu ani v letošním roce.

„Na přípravu jsme měli čtyři týd-
ny, což je strašně narychlo. Myslím 

si, že provedení a vystoupení bylo na-
konec dobré. Žádné negativní ohlasy 
jsem zatím nezaznamenal. Dopadlo to 
dobře, čtrnáct párů sice není moc, ale 
ani málo,“ podotkl Marek Miklíček.

Po vystoupení vyzvedla hodová 
chasa svoje organizátory. Mirek Ša-
jdler pozval postupně na pódium Luc-
ku Bachanovou a Moniku Valčuhovou, 

obě dostaly krásnou kytičku 
a Marek Miklíček byl oceněn 
sedmičkou vína.

Slovácké hody s právem se 
v Ostrožské Lhotě pořádají ka-
ždý lichý rok, poprvé je uspořá-
dali v roce 1956.

A ještě nezbytná informace 
pro milovníky statistik. V roce 
2017 šlo v průvodu 23 párů, v 
roce 2019 to bylo 20 párů. V 
letošním roce tančilo 14 krojo-
vaných dvojic. Rekordní účast 

krojovaných je z roku 2009 – tehdy 
bylo v průvodu 38 párů.

Hody byly výborné, hlásí 
stárek Eda Krátký

V hodové chase šel Eda Krátký už 
posedmé, jako stárek zažil v letošních 
hodech premiéru. Jak hodnotí největší 
folklórní slávu v naší obci? „Hody byly 

výborné a trochu zvláštní. Na 
organizaci se výhradně po-
dílela hodová chasa. Každý 
si vyzkoušel, jaké je to zaři-
zovat hody. Předtím to měl 
na starosti folklórní soubor 
Háječek. Letos jsme se tanec 
učili sami, i když je to pořád 
stejné, tak si to musíte nacvi-
čit,“ povídá lhotský stárek. O 
jeho stárkování se rozhodlo 
jen pár týdnů před pořádá-
ním hodů. 

„Bylo to na zkoušce, tak zhruba 
tři týdny před začátkem hodů. Bylo to 
moje aktivita, stárka (Aneta Bartošová) 
je moje kamoška, ale moc se jí do toho 
nechtělo, byl jsem rád, že jsem ji pře-
mluvil. Měla kroj od babičky Bartošo-
vé, já mám také půjčený,“ prozradil na 
závěr Eda Krátký.

         Stanislav Dufka

Mirek Šajdler děkuje za chasu všem organizáto-
rům letošních hodů.

Hodová chasa šla z Hájku pro právo na obecní 
úřad.  Foto: 2x Stanislav Dufka
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Vyhráli první ročník, loni skončili 
na druhém místě, letos znovu první. 
Lhotští hokejisté ten guláš prostě umí! 
Parta kolem šéfa gastronomie Bohuše 
Pavlase je nejúspěšnější tým z dosavad-
ních tří ročníků. Na druhém místě byly 
Tetky a třetí místo obsadil tým, který si 
říká Zastávka u Kejsiho.

Vařilo se od osmi hodin ráno, 
ochutnávání začalo ve dvanáct hodin. 
Zájem byl obrovský – za hodinu byly 
k mání už jenom tři guláše. Celkem se 
gulášového klání, které pořádali hasiči, 
zúčastnilo šest týmů. „Mělo být sedm, 
ale jeden tým ráno ,zkolaboval‘. Těžko 
se to odhaduje, kdyby bylo víc materi-
álu, tak by se určitě všechno prodalo,“ 
říká jeden z hlavních organizátorů Mi-
rek Pokorný a hodnotí třetí ročník: 

„První ročník byl euforie, druhý 
ročník hlavně ty týmy, které skonči-
ly na vrcholu při prvním ročníku, tak 
chtěli svoje umístění obhájit. Třetí roč-

Třetí ročník Gulášfestu ovládli hokejisté

ník hodnotím úspěšně. Nebylo úplně 
ideální počasí, ale znovu přišlo spoustu 
lidí. Určitě budeme pokračovat i příští 
rok.“

Vítězný tým hokejistů vařil už tra-
dičně hovězí guláš.

„My jsme hlavně strašně rádi za 
první místo. Konkurence byla znovu 

Nejúspěšnější tým ze všech ročníků jsou hokejisté. V letošním roce Gulášfest vyhráli podruhé. 
Zleva: Michal Boček, Bohuš Pavlas, Vojta Šuránek, Ondřej Šuránek a Richard Domini.  
Foto: Hanka Jurásková Frantová. 

skvělá. Výhra je záležitost celého týmu, 
makali jsme na tom už od pátku. Díky 
všem, kteří nám dali hlas,“ okomento-
val první místo Bohuš Pavlas.

Na druhém místě skočily Tetky 
z Uherského Ostrohu, ty také získaly 
cenu poroty.

Porota byla složena z členů spol-
ků Ostrožské Lhoty. Byly v ní: Marie 
Adamcová, Vlasta Hanáčková, Alena 
Lopatová, Libor Daňhel, Pavel Tur-
čin, Patrik Trčka a Josef Lopata. Právě 
předseda kulturistů celou akci jenom 
chválil.

„Hodnotím to velice dobře. Jednak 
byla nadstandartní účast, vůbec jsem 
nepočítal, že v tak nevlídném a nejis-
tém počasí přijde tolik lidí. Odhadoval 
jsem, že tu je tak 250 lidí. Guláše byly 
všechny vynikající, u poroty to vyhrá-
ly Tetky, ale to je vždycky subjektivní 
názor,“ říká předseda poroty. Na letoš-
ním Gulášfestu startovalo šest týmů – 
nejméně ze všech ročníků. „Scházeli 
myslivci, ti měli ve svém areálu okresní 
zkoušky se psy. Červený kříž měl lidi 
pryč a jeden tým se rozhodl až ráno, že 
nebude vařit,“ vysvětloval neúčast dal-
ších týmů Josef Lopata a na závěr ještě 
dodal: „Je to skvělá akce, je důležité, že 
se lidi sešli. Pořadatelsky je šitá hasi-
čům na míru. Je to kompaktní tým a 
dobrá skupina.“

Stanislav Dufka

S organizací Gulášfestu pomáhaly členky SDH Ostrožská Lhota: zleva: Barbora Pokorná  
a Hana Frantová Jurásková. Foto: std.
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Druhý víkend v září proběhly v Uherském Hradišti už 
tradiční Slavnosti vína. V letošním roce šlo v průvodu za 
obec Ostrožská Lhota 37 lidí (na společné fotce je 33 lidí, 
schází Katka Machová, která se účastní průvodu za Ostrož-
skou Lhotu pravidelně, dále na společné fotce schází Klárka 
Machová, Patrik Pyš a Martin Mach, kteří tvořili krojovanou 
chasu průvodu).

Za Ostrožskou Lhotu šel v průvodu: starosta s man-
želkou, Fašankband, který svou hudbou a zpěvem vytvořil 
skvělou atmosféru, taktéž jako Slovácký krúžek Háječek, 
Mužský pěvecký sbor a Krojovaná chasa.

V letošním roce se vydařilo počasí a celým průvodem 
panovala krásná a veselá atmosféra, kterou velkou měrou 
podpořili účastníci průvodu z Ostrožské Lhoty.

V neděli se zúčastnili krojovaní z Ostrožské Lhoty pře-
hlídky krojů

Silva Machová (Pavlasová) s manželem Martinem Ma-
chem představili kroj, který nosili rodiče při úvodu miminka 
(tento úvod vychází ze starého obřadu při svátku Očišťování 
Panny Marie aneb Uvedení Pána do chrámu). Ještě do 40 
let se u nás na tyto úvody chodilo. Maminka po 40 dnech 
po porodu přišla se svým manželem a děťátkem i se svíčkou 
hromničkou v ruce do kostela, dostali zvláštní požehnání, 
maminka obešla oltář (udělali takzvanou ofieru) a dítě i mat-
ka byli přijaty do farnosti.

Naše Lhota na Slavnostech vína v Uherském Hradišti

V letošním roce šlo v průvodu za obec Ostrožská Lhota 37 lidí, na společné fotce schází čtyři. Foto: 2x Petr Nedoma www.fotopn.cz.

Starosta naší obce Roman Tuháček a jeho manželka Mirka Tuháčková v 
čele průvodu Lhoťanů na Slavnostech vína.

Taťána Tuháčková představovala kroj děvčice, která šla k 
1. svatému přijímání. Lucka Bachanová s přítelem Markem 
Skorcem z Hluku představovali kroj ženicha a nevěsty.

Krojované z Ostrožské Lhoty pro přehlídku krojů po-
mohla zorganizovat pro klub kultury paní Ludmila Hájková.

Všem zúčastněným, kteří reprezentovali na Slavnostech 
vína naši obec, patří velké poděkování. Opět krásná a vyda-
řená akce.

Roman Tuháček – starosta obce Ostrožská Lhota
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Sraz sedmdesátníků, Foto: 2 x Věra Pavliňáková

Sraz osmdesátníků
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Pošlete fotku s celebritou, rádi ji zveřejníme
Máte společnou fotku se zná-

mou osobností, sportovcem, her-
cem, zpěvákem nebo zpěvačkou? 
Neděláte s tím tajnosti? Pošlete 
ji (sdufka@seznam.cz), připojte 
krátkou informaci, kde byla fot-

ka pořízena, jak vznikla a kdo je 
jejím autorem. Rádi ji zveřejní-
me ve lhotském zpravodaji. Tady 
je další várka fotek, za které zno-
vu moc a moc děkujeme.

Ludmila Dominiková a Josef Bazala
Po senátorovi Ivo Valentovi tu máme dalšího zástupce horní komory Parla-

mentu České republiky. Právě Josef Bazala porazil v posledních senátorských vol-
bách Ivo Valentu. S Ludmilou Dominikovou jsme dlouholetého starostu Starého 
Města (2006–2021) vyfotili na oslavách 650. výročí naší obce. Josef Bazala se zú-
častnil čtvrtečního vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš a v ne-
dělním dopolední slavnostní schůze a průvodu. SenátorJosef Bazala je také velký 
folklorista a skvělý zpěvák.

Pavel Miloš a Ján Kozák
Pavel Miloš je nejpilnějším dodavatel naší rubriky. Tentokrát poslal fot-

ku s  fotbalovým a  trenérským bouřlivákem Jáne Kozákem (67). Je to bývalý 
československý fotbalista a  také bývalýtrenér slovenského reprezentační-
ho A-mužstva. V  prosinci loňského roku se stal sportovním ředitelem 
druholigového týmu FC Košice. Právě v Košicích na golfovém turnaji se s ním 
Pavel Miloš vyfotil. Jeho syn Ján Kozák je fotbalovým záložníkem. 
Jedná se o odchovance FC Lokomotivy Košice, hrával i za pražskou 
Duklu. V době své reprezentační kariéry odehrál 55 zápasů, ve kterých 
vstřelil za Československo 9 gólů. Zúčastnil se Mistrovství Evropy ve 
fotbale 1980 a Mistrovství světa ve fotbale 1982.

Libor Daňhel a Eva Josefíková
Ředitel lhotské školy Libor Daňhel je známý svou zálibou v létání. 

O letošních prázdninách se s ním proletěla téměř celá Josefíkova ro-
dina. Tam také vznikla fotka s herečkou Evou Josefíkovou. Pochází z 
Uherského Hradiště, kde také vystudovala tamní gymnázium. V roce 
2001 se s rodiči přestěhovala do Vlčnova. Od roku 1999 navštěvova-
la literárně-dramatický obor na Základní umělecké škole v Uherském 
Hradišti.V roce 2008 dostala nabídku hostování do Národního diva-
dla, kde v letech 2009–2010 ztvárnila roli Barunky v inscenaci Babička. 
Hrála také ve Stavovském divadle.Žije v Praze. Podle bulvárního tis-
ku byla přítelkyní Jiřího Mádla. V lednu 2021 oznámila, že je těhotná. 
Dne 21. května 2021 se jí narodila dcera Lota. Jejím partnerem a otcem 
dítěte je scenárista Matěj Podzimek.

     Připravil Stanislav Dufka

Pavel Miloš a fotbalový bouřli-
vák Ján Kozák. Foto: Archiv PM.

 Libor Daňhel a herečka Eva Josefíková. Foto: Archiv LD.

Ludmila Dominiková a senátor Josef Bazala. Foto: std.
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Báleše, oškvarky, sádlo, burčák a 
další dobroty. To bylo lákadlo na pod-
zimní posezení v Lidovém domku Há-
ječek v naší Lhotě, které se uskutečni-
lo poslední neděli v září. K poslechu 
hrály dvě lhotská hudební tělesa – Fa-
šankbend a cimbálová muzika Višňa. 
Všechno zorganizoval Slovácký krúžek 
Háječek.

  Stanislav Dufka

Podzimní posezení  
na domečku

Poslední neděli v září Lhoty uspořádali zahrádkáři Lho-
ty tradiční výstavu ovoce, zeleniny, zavařenin, bylin, a do-
konce i dekorací v domě zahrádkářů. K vidění bylo přes sto 
exponátů.

„Martin Dufka z Blatnice dodal 52 exponátů. Polovi-
nu dala Lhota a polovinu Martin Dufka,“ prozradil jeden z 
hlavních organizátorů Stanislav Bachan z Hájku a k výstavě 
ještě dodal:

„Máme tu vzácný jev. Růžový ořech – nejvzácnější expo-
nát, který věnoval právě Martin Dufka.“

Vloni výstava kvůli pandemii neproběhla. Letošní vysta-
vené kousky věnují zahrádkáři do školní jídelny. „V pondělí 
si všechno ovoce odveze vedoucí školní jídelny Jiřina Pěnčí-
ková,“ informoval na závěr Stanislav Bachan.

     Stanislav Dufka

Zahrádkáři vystavovali. K vidění byl růžový ořech

Letošní vystavené kousky věnovali zahrádkáři do školní jídelny.

Růžový ořech – nejvzácnější exponát, který 
věnoval Martin Dufka. Foto: 2x std.

Organizátorům podzimního posezení vyšlo nádherné počasí.  
Na snímku pravidelné účastnice akcí v Lidovém domku. Foto: std.
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Předposlední srpnovou sobotu bylo ve Včelařské 
základně Hájek živo. Včelaři z Ostrožské Lhoty a 
Ostrožské Nové Vsi uspořádali Včelařský den. Po 
loňském otevření základy to byla vlastně první veřejná 
akce. 

„Dopoledne jsme slyšeli odborné přednášky. Přednášel 
Jiří Kalenda a profesoři ze Slovenska. Poté následoval přesun 
na folklorní domeček u kostela v Ostrožské Nové Vsi, kde 
byl zajištěn oběd a občerstvení, trhy pro včelaře i nevčelaře, 
volná diskuze s přednášejícími a jako kulturní vložka ochut-
návka medu a soutěž O nejlepší med,” přiblížil program Vče-
lařského dne jednatel spolku Miloš Valenta.

V Hájku přednášel profesor z Košic
Po Jiřím Kalendovi přednášel v Hájku profesor Pavel 

Filo z Banské Bystrice, kterého jsme krátce vyzpovídali při 
prohlídce včelařské základy.

„Včelařství je hodně složité, musíte naplnit osm faktorů, 
aby byl úspěch. Jakmile jeden vypadne, tak nemáte úrodu. V 
prvním řadě je to kvalita královny, dál jsou tam i schopnosti 
včelaře – jak umí reagovat na výkyvy počasí v rámci roku, 
další faktor je okolí. Existují oblasti, které nejsou vhodné pro 
chov včel, jsou tam ještě další aspekty,“ povídal Pavel Filo, 
který je mimo jiné ředitelem střední odborné školy se zamě-
řením na včelařství.

A jakou že mají v letošní sezoně včelaři úrodu? Letošní 
sezona je velmi rozdílná pro jih a pro sever, kde 
jsou lesy a větší chladno. Ovšem letošní jaro bylo 
kruté pro obě strany, byla zima, včelstvo hynulo 
i v dubnu. Pokud to mám krátce vyhodnotit, tak 
máme v letošní sezoně průměrnou úrodu.“

Posledním přednášejícím byl profesor Juraj 
Toporčák, výzkumný pracovník na univerzitě ve-
terinárního lékařství a farmacie, který přijel na 
Včelařský den z Košic.

Po loňském otevření to byla vůbec první vče-
lařská akce v nově vybudovaném centru. „Budeme 
to každoročně opakovat. Jsme rádi, že nám také 
vyšlo počasí, jinak bychom se museli přestěhovat 
do Ostrožské Nové Vsi,“ řekl na Miloš Valenta.

Přednášku profesorů pozorně sledoval také 
lhotský včelař a kapelník Fašankbandu Jarek Do-
minik.

„Když se potřebuješ dozvědět nějakou kon-
krétní věc, tak odborníci ti poradí. Ví, o čem mlu-
ví. Každý si z té přednášky něco vzal. Byly tam 
rozebírány věci, které zajímají včelaře. Odpoledne 
jsem byl také na druhé půlce Včelařského dne v 
Nové Vsi, bylo to bezvadné,“ chválil celou akci Ja-

rek Dominik.
   Stanislav Dufka

Včelařský den v Hájku.  
Budeme ho opakovat každý rok,  
prozradil jednatel spolku

Přednášku profesorů pozorně sledoval také lhotský včelař a kapelník Fašankbandu 
Jarek Dominik. Foto: 2x std.

Jednatel spolku Miloš Valenta zahájil Včelařský den. 
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Včelařství v Ostrožské Lhotě
Samotný včelařský spolek s působností v obci nikdy 

neexistoval. Lhotští včelaři se vždy sdružovali v Ostrožské 
Nové Vsi ve „Včelařském spolku pro Ostrožskou Novou 
Ves a okolí“, později v „Českém svazu včelařů“. Lhotští 
včelaři přistoupili do spolku až deset let po založení spol-
ku v roce 1936, v počtu 18 členů. Tehdy bylo ve Lhotě nej-
více včelařů a včelstev. Také ve Lhotě utlumila včelařství 
2. světová válka, také ve Lhotě nastal všeobecný úpadek 

včelařství po reorganizaci našeho zemědělství. I když 
byly ve Lhotě o něco příznivější snůškové podmínky než 
např. v Nové Vsi, dopadly uvedené změny na rentabili-
tu včelaření stejnou silou a nakonec vyvolaly, dá se říct, 
nekončící úbytek včelařů a souběžně i úbytek včelstev. 
Poslední informace je z roku 2016. To je ve Lhotě 10 vče-
lařů s 95 včelstvy.

Zdroj: vcelarionv.webnode.cz

Kvůli pandemické situaci v loňském roce výstava králí-
ků, holubů a drůbeže nebyla. Letošní výstava se uskutečnila 
netradičně, v prvním srpnovém víkendu, v areálu nad pečo-
vatelským domem.

„Na přípravu potřebujeme několik týdnů, moc na výběr 
s termínem jsme neměli. Chtěli jsme výstavu zorganizovat 
samostatně, v roce 2016 jsme ji uspořádali v rámci srazu 
Lhot, ale návštěvnost byla velmi slabá,“ posteskl si předseda 
chovatelů Vlastimil Souček. Letos byla účast velmi dobrá. Už 
první den – v sobotu, zhruba dvě hodiny po otevření, bylo 
v areálu několik desítek návštěvníků. K vidění bylo přes 120 
kusů vystavovaných exponátů.

Jediným lhotským zástupcem byl Antonín Vaněček, kte-
rý je známý chovem králíků. „Chovám je už 56 let, mám jich 
čtyřicet, v době největší slávy jsem měl kolem stovky králí-
ků,“ prozradil známý chovatel.

Chovatelé ze sdružení Ostrožsko mají svůj areál v naší 
Lhotě, ale členové jsou ze sousední Ostrožské Nové Vsi a 
Hluku. Celkem vystavovalo 26 chovatelů. Nejvzdálenější byl 
René Prokop ze Staré Paky, účast Milana Míči ze slovenské 
Senice dala výstavě mezinárodní punc.

                                              Stanislav Dufka

Chovatelé ze sdružení Ostrožsko mají svůj areál naproti hřbitova.  
Foto: 2x std.

Chovatelé znovu po dvou letech vystavovali

Jediným lhotským zástupcem byl Antonín Vaněček,  
který je známý chovem králíků.

Klub seniorů si letos již potřetí od založení našeho spol-
ku v roce 2010 volil předsedu. Volba byla celkem jednodu-
chá. Byla navržena jen jedna osoba, a to stávající předsedky-
ně Vlasta Hanáčková. Pro zvolení bylo všech 53 přítomných 
členů. Taková příjemná práce a nikomu se do toho nechce. 
Předsedkyně zhodnotila deset let práce výčtem aktivit.

Díky finanční podpoře Nadace Děti-kultura-sport jsme 
navštívili: Staré Město – hotel Synot, Trenčianské Teplice 
– vila Ivana, hotel Tatra Trenčín v roce 2010 a v roce 2016 

Klub seniorů schůzoval. Nová předsedkyně hodnotí 10 let činnosti
tentýž hotel po rekonstrukci nazvaný Elizabeth, který byl 
vyhlášen jako nejlepší historický hotel Evropy – přímo pod 
trenčínským hradem, Hotel U hejtmana Šarovce v Uher-
ském Hradišti. Tyto pobyty byly většinou týdenní a každý 
den byl program za poznáním či kulturou. V roce 2017 jsme 
byli na prohlídce zrekonstruovaného Grandhotelu Tatra ve 
Velkých Karlovicích.  

Kancelář tehdejšího senátora Ivo Valenty nás pozvala na 
koštování s Frantou Uhrem a Veselou trojkou, Piňakoládou 
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a Black Bandem. Loni nás pozvali do sklepů Mařatice na 
koštování s Frantou Uhrem a Ivošem Valentou

Připravili jsme několik přednášek: BESIP – cyklista, 
chodec, řidič, HASIČI – prevence požární ochrany obyvatel-
stva, POLICIE – prevence – otevřená okna.

Navštívili jsme spoustu měst: Olomouc, Lednice, Miku-
lov, Hodonín, Milotice, Rohatec, Znojmo vinobraní, Kromě-
říž Floria, Muzeum tvarůžků Loštice, víska Hoštice – Slunce, 
seno…, Valtice, Osičkovi Lanžhot, Luhačovice, Bratislava, 
Piešťany, Skalica, Velehrad, Živá voda Modrá, archeoskan-
zen Modrá, Rožnov pod 
Radhoštěm, Brno prohlídka 
kasemat (podzemní chod-
by pevnosti) na Špilberku, 
Český Krumlov a České Bu-
dějovice, Vrbno pod Pradě-
dem s prohlídkou kostela – 
byli jsme na lešení v úrovni 
varhan, opravoval se strop kostela, Krnov, Jeseník.

Účel spolku je sdružování občanů seniorského věku a 
občanů se zdravotním postižením bez ohledu na jejich ná-
rodnost, náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální 
postavení, profese a zájmy.

Toulali jsme se přírodou: Pustevny, Baťův kanál Strážni-
ce, Javořina, Žítková, Lopeník, Filipov, Macocha – Punkevní 
a Kateřinská jeskyně, Stezka korunami stromů Lipno, Pra-
děd, elektrárna Dlouhé stráně.

Prohlídka Pivovar Janáček v Uh. Brodě, Muzeum kočá-
rů Čechy pod Kosířem, ruční výroba papíru Velké Losiny, 
hvězdárna Veselí nad Moravou s výkladem o vzniku vesmí-

ru, Tulln Rakousko – výstava květin.
Navštívili jsme poutní místa a katedrály: Svatý Hostýn- 

významné mariánské poutní místo, katedrála sv. Petra a Pav-
la v Brně, Svatý Kopeček u Olomouce - Bazilika Navštívení 
Panny Marie, Velehrad Bazilika Panny Marie a sv. Cyrila a 
Metoděje, navštívili jsme spoustu kostelů v Krakově - Pol-
sko, ve Starém Městě jsme se podívali do nového kostela 
svatého Ducha, navštívili jsme světoznámé solné doly Wie-
liczka v Polsku, v Rakousku Hitlerovo Orlí hnízda a jezero 
Königssee s projížďkou parníkem.

Hrady: Trenčanský, 
Buchlov, Bouzov, Špilberk, 
Český Krumlov.

Zámky: Bojnice, Kro-
měříž, Milotice, Buchlovice, 
Velké Losiny, Bruntál, Val-
tice, Hluboká nad Vltavou, 

Telč, Červená Lhota.
Zoologické zahrady: Lešná, Olomouc, Hodonín, Brno, 

KOVO ZOO ve Starém Městě.
Lázně – termální koupele: Aphrodite Rajecké Teplice, 

Nimnice, Senec, Malé Bielice, Piešťany, Trenčanské Teplice, 
Dunajská Streda, Velký Meder, Velké Losiny. 

Husí hody u Racka, Kačení hody Na obecním – v hospo-
dě u Juráskové, tamtéž ochutnávka pizzy.

Pro zdravotní regeneraci jsme si zašli na masáže a pedi-
kúru k Sedmikrásce.

Účel spolku je sdružování občanů seniorského věku 
a občanů se zdravotním postižením bez ohledu na jejich 

národnost, náboženskou 
víru, politickou přísluš-
nost, sociální postavení, 
profese a zájmy s cílem 
aktivizovat jejich život for-
mou vzdělávacích, osvěto-
vých, kulturních, sportov-
ních a zájmových činností 
a tímto umožnit jim aktiv-
ně se začlenit do života ob-
čanské společnosti.

Tak, jak už to musí být. 
Někdo je spokojený a ně-
kdo bude stále „remcat“, 
ale těch spokojených je 
snad víc!

Vlasta Hanáčková, 
předsedkyně

Účel spolku je sdružování občanů seniorského 
věku a občanů se zdravotním postižením bez 
ohledu na jejich národnost, náboženskou víru, 

politickou příslušnost, sociální postavení, 
profese a zájmy.

Předsedkyně klubu seniorů Vlasta Hanáčková na výroční schůzi. Vedle Jiřina Jurásková. Foto: archiv VH
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Klub seniorů – brigáda  
pro naši obec

Klub seniorů před slavností 650 let 
Lhoty znovu pročistil prorostenou trá-
vu na silnici kolem svatého Jána. Parčík 
pod Trnečkovým již taky žádal odple-
velit. Na řadu přišlo i okolí pomníků 
u kostela. Prostříhat vyhrabat, posekat 
trávu a vytrhat plevel mezi kostkami. 
Další pomoc byla při oslavě 650 let 
obce, 21 členů obětavě pracovalo od 
čtvrtka až do neděle. Díky všem!

Vlasta Hanáčková – předsedkyně
Členové klubu seniorů. Foto: Archiv VH.

V katastru Lhoty je nový rybník, jmenuje se Drahy. 
Bude sloužit i veřejnosti.

Poslední středa v letošním září byla dnem, na který Ja-
roslav Kusák čekal téměř třicet let. Otevřením ventilu pár 
minut po půl druhé odpoledne se začal plnit rybník za lhot-
ským splavem. Rybník vybudovala rodinná firma Paleso. 
Začal zkušební provoz rybníka, který by se měl plnit tři, 
možná čtyři týdny.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na výstav-
bě vysněného rybníka,“ řekl Jaroslav Kusák v krátkém pro-
slovu ke svým zaměstnancům a dal rybníku jméno. „Křtím 
tento rybník jménem, které této lokalitě dali již naši předko-
vé – „Drahy.“

Jak dlouhá doba uplynula od první myšlenky k hotové-
mu dílu? „Trvalo to strašně dlouho, nejmíň dvacet, možná 
i třicet let. Lhota nemá moc vhodných lokalit pro rybníky, 
toto je jedna z mála. Díky splavu lze tady takový rybník vy-
budovat.“ 

Rybník se bude plnit postupně, aby si jednotlivé části 
díla také postupně sedaly.

„Zkušebním provozem zjistíme případné nedostatky. 
Všechno je to příroda, člověk do dna nevidí a neví, kde může 
nastat problém. Pokud se žádné nedostatky neprojeví, v což 
doufáme, pak teprve bychom rybník otevřeli oficiálně i pro 
veřejnost,“ prozradil autor rybníka a dodal technické para-
metry díla:

„Rybník má rozlohu 0,8 hektaru, největší hloubka bude 
2,70 metru, rybník má ostrůvek a kousek plážičky na koupá-
ní. Je tady zařízení na lovení ryb, takže předpokládáme, že 
tady budou i ryby."

Čistotu vody bude zajišťovat zařízení, které je umístěno 
na nápustu rybníka.

„Bude zachytávat velké kaly, které se drží při dně. Měly 
by být odseparovány a do rybníka půjde jenom čistá voda z 
potoka Okluky. Pokud poteče v potoce delší dobu špinavá 
voda, tak se nápust jednoduše uzavře.“

Nejsložitější bylo pro vodní dílo získat pozemky
Původní myšlenka byla vybudovat nad rybníkem suchý 

poldr, což by sloužilo jako protipovodňová ochrana Lhoty. 
„Bohužel, to se nepodařilo dotáhnout do konce. Předpo-

kládá to souhlas velkého množství majitelů dotčených po-
zemků a podporu obce. Osobně bych se moc přimlouval za 
vybudování takového poldru, protože ničivé povodně všude 
ve světě jsou a budou. Zatím pořád jsou tyto stavby dotovány 

Otevřením ventilu se začal plnit rybník za lhotským splavem. Jmenuje se 
Drahy. Otevření provedl Jaroslav Kusák, který rybník vybudoval.
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Zaměstnanci firmy Paleso při spuštění zkušebního provozu. Foto: 2x std.

Bývalý majitelé pozemků stávajícího rybníka Drahy:
Ostrožská Lhota: Josef Maluš – 69,  Božena Mičková – 

329,  Marie Kaňová – 406, Marie Polehňová – 475, Marie Pá-
čová – 405, Josef Malušek – 61, František Bezděk – 46. 

Ostatní majitelé: Římskokatolická farnost Ostrožská Lho-
ta, Zdeněk Maluš Hluk 570,  obec Ostrožská Lhota,  Bohuslav 
Válek Veselí nad Moravou 1114, Roman Goláň Dolní Němčí 
778,  Ludmila Vyvozilova Veselí nad Moravou 583, Ostrožsko 
a.s. - směna pozemků.

státem a obec by to nemuselo stát ani korunu. Navíc jako 
bonus by se po koruně této protipovodňové hráze zřídila 
kvalitní cesta a nová stylová lávka přes potok. Tím by se pro-
pojila cyklostezka na Hluk s asfaltovou cestou k Antonínku. 
Bylo by dobré se nad tím znova zamyslet,“ navrhuje do bu-
doucna Jaroslav Kusák. 

Rybník je na soukromém pozemku a soukromou stav-
bou. Přesto chce majitel, aby sloužil i veřejnosti. „Už vlastně 
veřejnosti slouží, kolem rybníka chodí hodně lidí. Při budo-
vání jsem měl obavy, aby se tedy nestal žádný úraz, naštěstí 
k ničemu nedošlo. Je potřeba si dávat pozor a hlídat hlavně 
děti. Koupání bude samozřejmě na vlastní riziko, tak jako 
všude.“ Prosím také všechny, aby po sobě nezanechali žádný 
nepořádek!!!

Nejsložitější bylo pro vodní dílo získat pozemky, zname-
nalo to přesvědčit k prodeji 14 majitelů. 

„Chtěl bych tímto všem, kteří nám poskytli pozemky, 
maximálně poděkovat. To byla alfa a omega celé stavby. Dal-
ší dva roky se připravoval projekt, včetně stavebního povo-
lení. Samotná stavba trvala rok a třičtvrtě. Je potřeba říct, že 
jsem budoval rybník, jen když jsme jako firma měli volnou 
kapacitu lidí a potřebné techniky. Také bych chtěl tímto po-
děkovat minulému vedení obce s bývalým starostou Tondou 
Jelénkem a místostarostou Josefem Lopatou a také součas-
nému vedení a včele se starostou Romanem Tuháčkem. V 
neposlední řadě také své rodině za trpělivost a podporu,“ 
vyzvedl Jaroslav Kusák své nejbližší a na závěr dodal: „Na 
rybník jsme nečerpali žádné dotace, vše je pořízeno z vlast-
ních prostředků, náklady se ještě dopočítávají. Kolaudace by 
měla proběhnout do konce roku.“

     Stanislav Dufka

Další informace o naší obci 
naleznete na:

www.ostrozskalhota.cz
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Rybník Drahy by se měl napouštět tři až čtyři týdny. Fotka je z 9.10. Foto: Silvestr Mach.

Tak to představovali. První místo v turnaji a výhru vě-
novat kamarádovi, na jeho počest turnaj uspořádali. Bývalí 
hráči Ostrožské Lhoty vyhráli první ročník Memoriálu Jose-
fa Urbance.

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

Organizátoři pozvali čtyři týmy: domácí SK, mužstvo 
Březové, odkud rodina Urbanců pochází a dva mančafty ze 
severní Moravy. Tradičního účastníka z Moravského Berou-
na doplnil tým Jistebníku z okresu Nový Jičín. Hrálo se 2 
x 20 minut systémem každý s každým, v případě remízy se 
kopaly tři penalty. 

Slavnostní výkop provedl syn Josefa Urbance Marek 
a šlo se na věc. Turnajem prošli bez prohry domácí hráči. 
Postupně porazili Březovou, na penalty Jistebník a Morav-
ský Beroun. Se třemi brankami se stal nejlepším střelcem 
domácí Petr Kohút. Na druhé příčce skončil překvapivě tým 
Březové, který měl nejstarší věkový průměr. „Nechodíme 
hrávat, sešli jsme se jen k tomuto turnaji,“ prozradil nejstarší 

Lhoťané vyhráli turnaj a uctili památku kamaráda
účastník 73letý Josef Urbanec.

Nejstarší muž na domácí lavičce byl 67letý Josef Domi-
nik. 

„Byl jsem pozvaný po ,iks‘ letech, jsem rád, že jsem se 
zúčastnil. Lhota byla herně nejsilnější, měla velké posily. 
Kusák nebo Zalubil by měli být příslibem pro staré pány 
do budoucna. Velice dobrý byl Jistebník. Byl to fotbalový 
mančaft, bylo vidět, že ti kluci nehráli základní třídu. Sme-
kám před mužstvem Březové,“ vysekl poklonu nejstaršímu 
týmu turnaje Josef Dominik, který trénuje žáky ve Veselí nad 
Moravou.

Třetí místo obsadil tým Jistebníku, který měl ve svých 
řadách nejlepšího hráče turnaje - Tomáše Nováka. 

Čtvrtý skončil tradiční účastník Granitol Moravský Be-
roun, ten bral cenu za nejlepšího brankáře. Stal se jim Zde-
něk Trčka.

„Sice jsme skončili poslední, ale jsme spokojení. Spousta 
kvalitních hráčů nemohla z různých důvodů přijet. Organi-
začně super, viděli jsme kamarády a trochu si zasportovali,“ 
hodnotil turnaj Vlastimil Kusmič z Moravského Berouna.

V domácím dresu nastoupil také starosta Lhoty Roman 
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Tuháček, který dostal slovo na slavnostním vyhlášení.
„Spousta z vás Jožku znala, je to krásné, že jste uctili 

památku kamaráda. Chci poděkovat za skvělou organizaci, 
takové akce sem patří. Staří páni jsou parta chlapů a jsou 
pořád mladí. Když jsem viděl pány, že mají přes 70 let a po-
řád běhají po hřišti – tak klobouk dolů – je to neuvěřitelné,“ 
obdivoval první muž obce nejstarší účastníky turnaje. 

Celé klání odřídili bez nejmenších problémů jako hlavní 
rozhodčí Jaroslav Vacula a Pavel Králíček. Na pomezí byli 
Petr Hanáček, David Krátký a Roman Prachař. 

Ještě dodejme, že v posledním ročníku 2019 vyhrálo tur-
naj mužstvo z Dolního Němčí. Domácí obsadili čtvrté místo.

Zrcadlo výsledků: Ostrožská Lhota - Březová 3:0, 
Jistebník -  Moravský Beroun 3:1, Ostrožská Lhota – 
Jistebník 2:1 (na penalty), Březová – Moravský Beroun 
1:2 (na penalty), Ostrožská Lhota – Moravský Beroun 5:2, 
Březová – Jistebník 1:0.

Konečné pořadí: 1. Ostrožská Lhota
                             2. Březová
                             3. Jistebník
                             4. Moravský Beroun  
                         
     Stanislav Dufka

Domácí postavili velmi silný tým. Na snímku hráči a pořadatelé po slavnostním zahájení. Foto: Stanislav Dufka.

V Třebíči se konal uprostřed srp-
na první ročník turnaje starších žákyň 
Kouba Cup 2021. Turnaj je přehlídkou 
talentovaných starších žákyň do 15 let, 
které vytvořily čtrnáct regionálních vý-
běrů z Česka. Zajímavým zpestřením 
byl start týmu Bratislavského fotbalo-
vého svazu.

V dresu Zlínského kraje nastoupily 
dvě hráčky SK Ostrožská Lhota, Jana 
Brhelová a Bětka Vaněčková, která ak-
tuálně hraje za 1. FC Slovácko.

Kouba CUP 2021. Dvě Lhoťanky ve výběru Zlínského kraje
„Odehráli jsme šest zápasů, ka-

ždý den dva. Celkově jsme skončily 
na pátém místě. Holky hrály všechny, 
střídaly jsme se po dvaceti minutách. 
Ubytování bylo výborné, strava byla, 
no, samá zdravá jídla,“ svěřila se Jana 
Brhelová.

Ještě dodejme, že mnohem důleži-
tější než pořadí je to, že se v jeden čas 
na jednom místě předvedly všechny 
patnáctileté talentované hráčky z celé 
republiky. 

    std

V dresu Zlínského kraje nastoupily dvě hráčky 
SK Ostrožská Lhota, Jana Brhelová (vlevo)  
a Bětka Vaněčková.
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Bětka Vaněčková byla v polovině září na 
přípravném kempu pro výběr do reprezentace, 
kategorie WU14 v Nymburce. Na kemp byly 
vybrány dívky z celé Moravy, z toho čtyři  
z 1. FC Slovácko.

V letošním podzimu postavila naše 
Lhota ve fotbalových soutěžích mláde-
že tři mančafty.

Mladší přípravku, kterou trénuje 
Tonda Brhel ze sousední Blatnice. V 
této věkové kategorii chodí na trénink 
kolem deseti dětí. 

Starší přípravku trénuje Josef Hav-
lík. Za starší přípravku občas nastupují 
i fotbalisté z mladší přípravky.

Poslední tým jsou žáci, kteří hrají 
okresní přebor a jsou na špičce tabulky. 
V soutěži je deset týmů. Žáky trénuje 
Richard Dominik.

    std

Fotbalová mládež Lhoty. Žáci patří mezi nejlepší na okrese

Mladší přípravka SK Ostrožská Lhota: 
Horní řada zleva: Kateřina Pokorná, Petr Kolář, 
Marek Kaňa, Beata Frantová.
Dolní řada zleva: Jakub Pokorný, Martin Boček, 
Matyáš Varmuža, Theodor Vítek, Matyáš Havlík. 
Foto: Stanislav Dufka.

Silvestr Mach pokračuje ve skvě-
lých výkonech v lukostřelbě. Člen klu-
bu dp lukostřelby Zlín se v závěru červ-
na a v polovině července zúčastnil tří 
závodů, ve všech skončil na stupních 
vítězů. Nejlepšího umístění dosáhl ve 
Zlíně, kde celé klání za účasti 15 závod-
níků vyhrál.

Silvestr Mach byl úspěšný i v Čejči 
a na dalších závodech ve Zlíně –Velíko-
vé, v obou případech skončil na třetím 
místě. V Čejči startovalo v jeho kate-
gorii 14 závodníků a ve Zlíně 21. Tyto 
závody pořádá Česká lukostřelecká 
asociace, která sdružuje závodníky od 
Hodonína až po Mladou Boleslav.

„Jako vždy je konkurence veliká a 
cením si každého umístění. Mnoho-
krát o umístění rozhoduje i jeden jedi-

Silvestr Mach na stupních vítězů ve Zlíně i v Čejči

Diplom a medaile z dalších zlínských závodů. 
Foto: 2x archiv SM.

Ve Zlíně-Velíkové skončil Silva Macha na třetím 
místě. 

ný šíp,“ okomentoval skromně své letní 
úspěchy Silvestr Mach. 

  Stanislav Dufka
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Další parádní výsledky má za se-
bou Klára Zmeškalová. Česká repre-
zentantka v silovém trojboji si přivezla 
z Mistrovství světa univerzit zlatou me-
daili. Světový šampionát se konal letos 
v červenci v pobaltské Litvě.

„Se závody v letošním roce to bylo 
složitější. Z důvodů covidových opat-
ření bylo zrušeno březnové Mistrovství 
světa univerzit ve Francii, čekalo se až 
na červenec. Připravovala jsem se tedy 
prioritně na Litvu,“ nastiňuje letošní 
sezonu Klára Zmeškalová, která se při-
pravuje pod vedením kouče Radomila 
Vašíka. 

V litevském Vilniusu získala ve své 
kategorii žen do 76 kg 1. místo s výko-
nem 435 kg. Celkově napříč kategorie-
mi obsadila 3. místo.

„Zvítězila jsem v každém liftu z 

trojboje, takže to byly čtyři zlaté celko-
vě. V absolutním pořadí to byla bron-
zová medaile. Startovalo celkem 25 
žen, ale musím říct, že kvůli restrikcím 
z covidu nebyla ta konkurence tak vel-
ká. Některé státy na závody pořadatelé 
vůbec nepustili. Celkově to hodnotím 
jako dobrý úspěch a dobrý začátek se-
zony,“ shrnula Klára Zmeškalová závo-
dy v Litvě.

Úspěch i na evropském šampioná-
tu ve Francii

Postupně se covidová opatření 
zmírňovala, a nakonec se koncem srp-
na uskutečnilo i Mistrovství Evropy 
univerzit ve francouzském Mérignac.

„Ve Francii jsem zvítězila ve své ka-
tegorii. V některých disciplínách jsem 
ale byla i poražena. Takže jsem si od-
vezla dvě zlaté a dvě stříbrné medai-

Zmeškalová má zlato ze světového šampionátu univerzit 
v Litvě. První byla také ve Francii

le. V celkovém pořadí jsem tentokrát 
skončila ,až na pátém místě‘. Ovšem 
holky tentokrát předvedly opravdu 
úžasné výkony, které mě namotivovaly 
k další práci a zlepšování se,“ říká s od-
hodláním Klára Zmeškalová, která už 
se připravuje na další závody.

„Bude to mistrovství České repub-
liky v divizi OPEN, do které jsem se 
již svým věkem oficiálně přestoupila. 
Závod se bude konat poslední říjno-
vý víkend v Plzni. Tento závod je pro 
mě nyní největší výzvou, protože se 
postavím na platformu vedle nejsil-
nějších žen v naší republice. Velice se 
na závody těším a věřím, že všechny 
předvedeme super výkony a hlavně, že 
si to užijeme,“ říká na závěr rodačka z 
Ostrožské Lhoty a členka klubu Iron 
Warriors Zlín.

  Stanislav Dufka

Členka klubu Iron Warriors Zlín a česká reprezentantka v silovém trojboji Klára Zmeškalová si přivezla z Mistrovství světa univerzit zlatou medaili. Foto: archiv KZ.
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Divoká kočka. Tak se nazývá vo-
jenské vozidlo korejské a japonské ar-
mády z roku 1976. Přesně je to JEEP 
DAIHATSU. Takový vůz můžete občas 
vidět u vojenského bunkru pod Svatým 
Antonínkem, jeho majitelem je Stani-
slav Kuřina.

„Koupil jsem ho na Filipově, stál 
u chaty Megovka. Dělal jsem na něm 
celou zimu, hodiny nepočítám. Jsou na 
něm nové podlahy, prahy, blatníky, ča-
lounění a také lak. Zůstal podvozek a 
motor. Těžko se k rekonstrukci sháněla 
dokumentace, na podobný vůz jsem 
narazil na internetu až v Budapešti,“ 
prozrazuje milovník historických vo-
zidel.

Poprvé se vůz představil o letoš-
ních prázdninách. Premiérově ho vidě-
ly děti z příměstského tábora uhersko-
hradišťského Mesitu. 

„Pořizovali jsme ho primárně na 
vožení dětí u bunkru. Budeme ho vy-
užívat na dětský den, zahájení sezony 

U bunkru bude k vidění 
 historický Jeep

Poprvé se Jeep představil o letošních prázdninách. Premiérově ho viděly děti z příměstského tábora 
uherskohradišťského Mesitu. Foto: std. 

u bunkru a na podobné akce,“ povídá 
Stanislav Kuřina a dodává technické 
parametry vozu.

„Je to Daihatsku, rok výroby 1976, 
objem 2,5 litru, uveze i s řidičem osm 

lidí, spotřeba je 12 litrů benzinu na sto 
kilometrů. Vůz je řádně zaregistrovaný 
a má veteránská klubová čísla,“ dodal 
na závěr Stanislav Kuřina.

  Stanislav Dufka

Po delší přestávce zaviněné záka-
zem společných akcí se lhotští turisté 
vydali druhou červencovou sobotu na 
přechod Pálavy. Jedná se o chráněnou 
krajinnou oblast v nejteplejší části Mo-
ravy. 

„Naše trasa vedla z Dolních Věsto-
nic po červené turistické značce až do 
Mikulova. Cestou jsme se zastavili na 
zřícenině Dívčího hradu, na nejvyšším 
bodu Pálavy Děvíně (550 m. n. m.), 
na zřícenině Sirotčí hrádek a vyhlídce 
Kozí Hrádek v Mikulově,“ prozradila 
hlavní organizátorka akce Hana Rado-
chová. Celková trasa byla cca 17 km za 
příjemného slunečného počasí. Akce 
se zúčastnilo celkem 14 osob.

     
Hana Radochová

Z Dolních Věstonic do Mikulova. Turisté přešli Pálavu

Turisté z naší Lhoty na přechodu Pálavy. Foto: archiv HR.
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Tentokrát vyrazíme na kole, do cíle 
našeho výletu dorazíme výhradně po 
cyklostezce. Nás cíl je Suchá Loz a vy-
hlášená minerální voda.

Na trasu si stačí rezervovat delší 
odpoledne. My jsme vyrazili ze Lhoty 
v  13.30 hodin. Jelo se po stezce přes 
Hluk, Dolní Němčí, Nivnici, tam se 
můžete napojit na stezku dvěma směry. 
Buď pojedete po vyznačené cyklotrase, 
nebo se vydáte přes dědinu, kolem kos-
tela a koupaliště. Obě trasy se nakonec 
spojí. Z  Nivnice vede do Suché Lozi 
krásná cyklostezka, na konci přechází 
pár metrů do šotoliny a panelové ces-
ty. V Suché Lozi jsou docela přehledné 
ukazatele na místní hřiště a  kyselku, 
tak je dobré držet se směrovek. Jede se 
pořád do mírného kopce.

Pramen je přímo u hřiště a je v ma-
jetku obce.

Po cestě zpět jsme se zastavili na 
statkuVolenov, který měl několik ma-
jitelů, delší dobu byl státním statkem. 
V  současnosti jsou zde různé dřevař-
ské podniky, a hlavně italská prodejna 
a  občerstvení, takže byla zastávka na 
kávu a zmrzlinu. Statek je asi dva kilo-
metry od Suché Lozi. Celá trasa našeho 
cyklovýletu měřila 44 km.

A ještě něco ke kyselce. 
Uhličitý minerální pramen s mír-

ným obsahem soli a  vysokým obsa-
hem lithia se nachází u jižního okraje 
vsi Suchá Loz, poblíž místního hřiště. 
Okolí pramene má parkovou úpravu. 
Pramen má několik jmen: Slatina, 
Lozanka a  Loza. Vyvěrá pod úrovní 
terénu a  je chráněn dřevěným altá-
nem. Polní cestou je možno pokra-
čovat kolem pramene dál na jih do 
lesů Bílých Karpat.To píše chytrý web 
o minerálních vodách.

Tip na výlet: Cyklovýlet pro sucholožskou kyselku 
Po cyklostezce ze Lhoty až do Suché Lozi

Jednou z účastnic byla i Jarka Bočková. 
Je přímo u pramene kyselky. 

Na kole ze Lhoty do Suché Lozi. Trasa (tam i zpět) měří 44 km. Foto: 2x std.

Máte i vy tip na výlet v blíz-
kém nebo i vzdálenějším okolí? 

Napište nám, rádi ho i s vaším 
komentářem zveřejníme.  
                        Stanislav Dufka
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Obě reprezentují oddíl In-line rychlob-
ruslení Veselí nad Moravou, ale také naši 
Lhotu. Sestry Alexandra a Emma Gálovy si 
zamilovaly kolečkové brusle.

„Alexandra tíhla k bruslení odmalič-
ka. Popud k in-line bruslení nastal v lednu 
2020, kdy jsme potkali známou, která vidě-
la Alexu bruslit a doporučila nám manžele 
Korvasovi, kteří vedou oddíl ve Veselí nad 
Moravou. Spojili jsme se a šli na první tré-
nink, tehdy to bylo do veselské haly. To bylo 
v únoru 2020,“ popisuje začátky svých dcer 
Jana Gálová.

Alexandra ještě před bruslením cvičila 
čtyři roky aerobic, běhala, jezdila na kole a 
měla další sportovní aktivity. Bruslení se ji 
zalíbilo.

„Oproti aerobiku to byla velká změna, 
ale byla z bruslení nadšená. V říjnu loňské-
ho roku se k ní přidala i druhá dcera Emma, 
která cvičila aerobic od tří let. Vzhledem k 
tomu, že v pandemii tréninky neměli a ona 
chtěla něco dělat, začala bruslit s Alexand-
rou. Postupně dospěla k myšlence změny, 
místo aerobiku začala závodně bruslit. Obě 
začaly až celkem v pozdním věku, ale jsou 
ostatním závodnicím rovnocennými sou-
peřkami,“ povídá maminka Jana.

Úspěchy na Slovensku i v Polsku
To potvrzuje i umístění obou děvčat na 

závodech, i za těch pár měsíců tréninku se 
můžou pochlubit skvělými výsledky. 

„Alexandra preferuje silniční závody před dráhovými. 
Největší úspěch má třetí místo v Trenčíně 2021 a třetí místo 
v rodinných štafetách se sestrou Emmou na veselských zá-
vodech 2021. Emma skončila hned na svých prvních závo-
dech na 10 km v Olomouci na třetím místě. Po velkém úra-
zu na závodech v Kladně uspěla ve velmi silné konkurenci 
na dráhových závodech v polském městě Duszniki-Zdrój. 
Uspěla tak ve velmi silné konkurenci polských závodnic, 
které jsou evropskou špičkou,“ vyjmenovává největší úspě-
chy svých dcer Jana Gálová.

Druhý víkend v září startovaly holky na silničních zá-
vodech v Opavě. „Závod o pohár primátora města Opavy“ 

byl zároveň Finále Českého in-line poháru. Alexandra ve 
své kategorii (žákyně A) obsadila 4. místo a Emma v ka-
tegorii kadetky 3. místo. „Oni tak nejsou důležité výsled-
ky. Důležité je, že to obě holky baví a nebojí se postavit na 
start,“ říká na závěr Jana Gálová.

Ještě dodejme, že in-line bruslařská dráha je ve Veselí 
nad Moravou šest let. Od roku 2020 je vybudován speciál-
ní povrch, který v případě pádů tlumí následky úrazů. Na 
stránkách inlineveseli.cz se dozvíte, že oddíl přijímá i nové 
členy.

Stanislav Dufka

Alexandra a Emma Gálovy si zamilovaly   
kolečkové brusle. Reprezentují Veselí

Alexandra (vlevo) a Emma Gálovy závodí za Veselí nad Moravou. Foto: Jana Gálová.
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Během léta uspořádal tenisový 
klub šest větších akcí: Dětský teniso-
vý kemp formou příměstského tábora, 
Turnaj veteránů, Mistrovství Lhoty ve 
dvouhře mužů, Dětské tenisové hry, 
Turnaj smíšených dvojic a Burčákový 
turnaj. Jak vidíte, snažili jsme se neza-
hálet a využít náš hezký tenisový areál 
v rámci možností. 

Velkou radost jsme měli z dětské-
ho týdenního kempu o prázdninách. 
Děti dělaly pokroky, byly velice hodné 
a trenérům Turčinovým se s nimi dob-
ře pracovalo. Mimo tenis si děti užily 
i nedalekého koupaliště v Hluku, tělo-
cvičny a relaxační zóny. 

Výše uvedené turnaje měly velice 
slušnou účast. Nejvíce hráčů a hrá-
ček se zúčastnilo turnaje ve smíšené 
čtyřhře – dohromady 16. Vítězství si 
odnesli Pavel Valčuha a Táňa Goli-
ášová. Přeborníkem Lhoty ve dvou-
hře mužů se v 16 letech už podruhé 
stal Ondra Turčin, který se mimo své 
hraní (2. místo na krajském turnaji ve 

Tenisový klub uspořádal šest akcí. 
Mistrovství Lhoty vyhrál Ondra Turčin

čtyřhře v Otrokovicích a účast ve finále 
Jihomoravské tenisové ligy smíšených 
družstev dorostu v Prostějově) věnuje i 
dětem na tréninku.

Turnaj veteránů ovládl bezkonku-
renční Zdeněk Kotačka a Burčákový 
turnaj se stal kořistí zkušené dvojice 
Juraj Jenčo a Martin Hubík. Kromě 
těchto akcí probíhá pravidelné tréno-

vání dětí – 18 hráčů a hráček a žen – 9 
hráček. Počet členů v tenisovém klubu 
vzrostl na konečných 58, za což jsme 
samozřejmě rádi. V podzimních mě-
sících uspořádáme ještě turnaj mužů 
na tvrdém povrchu v Lískovci, turnaj 
mužů i žen v nafukovací hale ve Starém 
Městě a pro děti uspořádáme tenisové 
vánoční hry v nafukovací hale ve Stráž-
nici.

Všem čtenářům zpravodaje přeje-
me hezký a zdravý podzim.

    Pavel Turčin – předseda klubu

O prázdninách se konal na lhotských kurtech dětský tenisový kemp.

Nejvíce hráčů a hráček se zúčastnilo turnaje ve smíšené čtyřhře. Foto: 2x archiv PT.
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V netradičním termínu – poslední 
prázdninový víkend – uspořádali lhot-
ští rybáři tradiční Dětské rybářské zá-
vody na rybníku Močidla. Podle našich 
počtů to byl 13. ročník této oblíbené 
akce. Děti soutěžily se v jediné katego-
rii – do 15 let na jeden prut. Děti do 
10 let mohly lovit za doprovodu rodi-
čů. Začátek byl v osm ráno, vyhlášení 
výsledků ve tři odpoledne. Na rozdíl 
od uplynulých závodů, které byly před 
dvěma roky, to letos mladým rybářům 
moc nebralo. 

„Moc se toho nepochytalo, asi pět 
ryb, z toho dva kapři. Je to způsobené 
změnou tlaku a počasí. Ryby jsou po 
těch vedrech citlivé na změnu počasí, 
takže neberou. Na závodech máme 23 
rybářů, kapacita našeho rybníka je 32, 
ale některé asi odradilo počasí, které 
teď aktuálně je. Trošku nám mrholí. 
Ale jinak je tady výborná nálada,“ po-
vídal hlavní organizátor Patrik Trčka a 
ještě dodal:

„Máme kvalitní občerstvení, letos 
je to vynikající ovar, který vaří Fran-
ta Kapinus. Ceny máme pro všechny 
zúčastněné rybáře. Také bych chtěl 

Závody v Močidlech vyhrál rybář z Břeclavi
poděkovat všem sponzorům za dary a 
členům spolku za organizaci,“ hodnotil 
Dětské rybářské závody šéf lhotských 
rybářů.

Ještě pro pořádek dodejme, že zá-
vody vyhrál Jakub Čapka z Břeclavi s 
kaprem 58 cm, druhý byl David Páč z 
Ostrožské Lhoty (kapr 51 cm) a třetí 
Jan Kolařík ze Záhorovic, který ulovil 
kapra 50 cm. Vítěz bral, mimo jiné, i 
poukázku na nákup rybářského mate-
riálu v hodnotě tisíc korun.

Jenom na závěr pro zajímavost: na 
posledních závodech v roce 2019 vy-
hrál Matyáš Dřinka s kaprem 79 cm.

Rozhovor s vítězem. Ryby chytám 
poprvé, říká Jakub Čapka

Překvapivého vítěze měly Dětské 
rybářské závody na rybníčku Močidla. 
Jakub Čapka se na závody nijak zvlášť 
nepřipravoval, dokonce měl půjčený i 
prut. Náš rozhovor vznikl v době, kdy 
scházelo do ukončení závodů nějakých 
šedesát minut. Ryby v letošním roční-
ku moc nebraly, tak už se dalo tušit, že 
Jakub závody vyhraje.

Na co chytáš?

 Jakub Čapka s vítězným kaprem. Foto: 2x std.

Mám tam kukuřicu s ananasem a 
tak normálně. Chytám aj na šrot.

Čí jsi Kuba?
Čapka.
Jsi ze Lhoty?
Ne, z Břeclavi.
Kde ses tady vzal?
Jezdím sem za mamkou.
A jak se jmenuje tvoje mamka?
Lenka Páčová.
Co si vzala Petra Páče?
Ano.
Jsi rybář?
No, tak začínám.
Jak dlouho chytáš?
Dá se říct, že dneska jsem začal. 

Jsou to moje první závody.
První kapr, první závody a hned 

to vypadá na první místo. Čekal jsi 
to?

Ani ne.
A kapra nemáš…
Nemám, pustil jsem ho. Jen jsem se 

s ním vyfotil, ptal jsem se a nikdo se s 
tím neměl čas kuchat.

Udice jsou tvoje?
Ne, ty mně půjčil Kuba Dominik.

Stanislav Dufka
Rybářské závody vyhrál Jakub Čapka z Břeclavi s kaprem 58 cm (uprostřed), druhý byl David Páč z 
Ostrožské Lhoty (vlevo), kapr 51 cm a třetí Jan Kolařík ze Záhorovic, který ulovil kapra 50 cm. 



Foto: Dušan Dufka, std.
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