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Z dalšího obsahu zpravodaje: Distanční výuka prvňáčků, covidový příběh  
Nikoly Beňové, Lhoťan střílí branky za Polešovice, plakát mužského sboru.

Vánoční příběh,zvyky a tradice.

Prosinec 2020 Čtvrtletník občanů Ostrožské Lhoty Cena 10 Kč
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Foto na titulní straně Stanislav Dufka, foto na druhé straně Stanislav Dufka a Roman Tuháček.  
Pozvánka na předposlední straně Alka Skřenková. Foto na poslední straně std. 

Vánoční strom v naší Lhotě je ze zahrady školky.
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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
úvodem bych vám všem chtěl poděkovat za to, jak 

zodpovědně jste se postavili k situaci týkající se covi-
du-19. Buďme i nadále trpěliví. Spousty z nás se tato 
doba dotkla velmi osobně a pro většinu to byl náročný 
rok jak po stránce zdravotní, psychické, tak i finanční. 
Právě proto si všichni daleko více uvědomujeme hodno-
tu zdraví, rodiny a vzájemných vztahů. 

Nicméně jsme se nezastavili a většinu záměrů se povedlo 
dotáhnout do konce.

Rekapitulace roku 2020
I přesto, jak složitý byl letošní rok z hlediska různých 

omezení a opatření, povedly se realizovat především níže 
uvedené záměry. Nad rámec očekávaných příjmů se povedlo 
z dotací získat navíc do obecní kasy cca 4 mil. korun.

Letos jsme zrealizovali:
•  Doplněné herní prvky na dětském hřišti „Na Placi“ - 

branky s basketbalovými koši, síť na tenis a nohejbal, 
houpačka pro děti. Těší mě pohled na to, jak je nyní hři-
ště využíváno dětmi, mládeží i dospělými.

•  Oprava sochy sv. Antonína u Pavlišovy studánky v Kra-
soticích.

•  Výměna oken a vstupních dveří na poště a oprava fasá-
dy, na které budeme ještě pracovat (okolnosti nedovolily 
dokončit opravu fasády).

•  Byty na poště mají nové skladovací prostory, které tvoří 
vybudovaný domeček pod poštou.

•  Máme zpracovanou uzemní studii v lokalitě Za Humny 

B1 a B2 (uvedený název je 
dle územního plánu).

•  Na Lubech I a II byly rea-
lizovány inženýrské sítě s 
místní komunikací celko-
vě nově pro 12 stavebních 
parcel. (Na nově zasíťo-
vaných parcelách již byla 
zahájena výstavba RD. 
Předpokládáme, že v roce 
2021 se budou stavět RD 
ve větším počtu.)

•  Provedli jsme malou část 
oprav místních komunikací.

•  V ZŠ proběhla rekonstrukce podlah jak v učebně, tak na 
chodbách včetně schodiště, v učebnách proběhla moder-
nizace osvětlení a hlavní dveře byly vyměněny za nové.

•  V MŠ byla vybudována jedna nová učebna pro děti o ka-
pacitě do 10 dětí.

•  V MŠ proběhla rekonstrukce sociálního zázemí a elekt-
roinstalace.

• A další: 
 º  Například nový nápis na fasádě obecního domu, aby i 
„přespolní“ trefili na obecní úřad.

 º  Také máme zmodernizované vánoční ozdoby na veřej-
ném osvětlení.

 º  Probíhá těžba suchých modřínů napadených kůrovcem 
v lesíku v Hájku. Atd.

Starosta Roman Tuháček
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Územní studie Za Humny B1 a B2
Se stavební komisí a projektanty jsme řešili územní stu-

dii v lokalitě Za Humny. Jedná se o území mezi ulicí Nové 
Záhumní a Kříb. Tato lokalita je dle současného územního 
plánu svou rozlohou největší zastavitelnou plochou v obci. 
Lokalita Za Humny se skládá ze dvou částí, a to územím 
označeným na územním plánu jako B1 (horní část) a B2(-
dolní část). Územní studie prověřuje stav a možnosti rozvo-
je území především v zastavitelných, nebo ve vybrané části 
nezastavěného území z hlediska komplexního řešení krajiny. 
Studie řeší územně technické, urbanistické a architektonické 
podmínky využití území. Tato studie nám ukazuje, jak lze 

území organizovaně využít pro výstavbu. Stu-
die vymezuje a eliminuje nutnou zastavitelnou 
plochu, řeší infrastrukturu, zeleň i možnost 
parkovacích ploch. Zpracováním územní stu-
die již například víme, že v novém územním 
plánu nebude v této lokalitě zabírat zastavitelná 
plocha 9 ha, ale celkem (B1+B2) jen cca 2,2 ha.  
Snahou bylo zachovat majetkoprávní vztahy 
dle zástavby v ulici Záhumní a efektivně vyu-
žít území i z hlediska ekonomického. V územní 
studii je myšleno na příjezd „do humen“ (za-
hrad) stávajících rodinných domů. V územní 
studii je navržená zástavba v lokalitě B1 – 15 
RD a v lokalitě B2 – 34 rodinných domů.

Rozvoj tohoto území je závislý na součin-
nosti jednotlivých majitelů pozemků. Toto je 
jen stručné představení této územní studie. 
Máme v plánu, jakmile to bude možné, studii 
podrobněji projednat s jednotlivými majiteli. 
Bude vhodné nasměřovat výstavbu i ve zbýva-
jících lokalitách, kde jsou dle stávajícího územ-
ního plánu navrženy zastavitelné plochy, tím 
vzniknou jasné podklady pro tvorbu nového 
územního plánu.

Děti z mateřské školky jsou zpět ve svých 
třídách

Od konce srpna do konce října probíhala v MŠ rekon-
strukce sociálního zázemí a elektroinstalace. Tato rekon-
strukce trvala pouze dva měsíce.

Po tuto dobu byl provoz MŠ přestěhován do sportovní 
haly. S tímto náhradním prostředím si paní učitelky i děti 
poradily. Koncem října byly stavební práce v MŠ dokonče-
ny a v posledním týdnu v říjnu proběhl úklid a stěhování 
nábytku hraček za pomoci paní učitelek a pracovníků obce. 
Pomoct přišla i jedna maminka. Začátkem listopadu byly 
děti zpět ve svých třídách. V MŠ v obou podlažích jsou nové Stěhování zpět v MŠ
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umývárny a WC jak pro děti, tak i pro paní učitelky (samo-
zřejmě odděleně). Na podestách schodiště, na chodbách v 
umývárnách, na WC a kuchyňkách jsou nové povrchy pod-
lah. V místnostech MŠ je nová malba. Dále jsou zde nová 
úsporná svítidla, a hlavně nové rozvody vody a kanalizace a 
částečně elektriky. 

Zhotovitelem zmíněné rekonstrukce je firma Kodrla. 

Pomoct uklízet přišla i jedna maminka

Výsadba stromů v obci
Rád bych vás nyní seznámil s projektem s názvem Ozele-

nění intravilánu obce Ostrožská Lhota. Jedná se stručně ře-
čeno o výsadbu stromů v obci. Na výsadbu stromů bychom 
chtěli zažádat o dotaci Státní fond životního prostředí ČR, 
kde je potřeba splnit různé podmínky. Jednou z nich je mít 
zpracovaný odborný posudek. Pro nás zpracovává projekt 
biolog, ekolog, krajinář a environmentalista Jakub Hrubý. 
Řeší v něm vhodný druh stromů, ale hlavně vhodné umístě-
ní stromů vůči danému prostředí a inženýrským sítím. Pro 
splnění těchto podmínek moc prostoru nemáme, ale i přesto 
se již podařilo něco vymyslet. Stromy v intravilánu (v obci) 
mají velký vliv na zmírnění prašnosti i hlučnosti v obci. Drž-
me se hesla pana Jakuba Hrubého: Každý stromek, každé 

Zrekonstruované sociální zařízení

Třída nachystaná pro děti

TDI (technický dozor investora) zajišťovala Ing. Adéla Va-
něčková.

Částka dle SOD 2 105 430 Kč.
Na tento investiční záměr máme zažádáno o dotaci přes 

MAS Ostrožsko Horňácko, tak věřme, že se nám podaří zís-
kat nějaké finance zpět pro další opravy a rozvoj obce.

Návrh výsadby stromů ul. Dědina
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Co nás čeká v roce 2021
V roce 2021 bychom chtěli investovat především do 

oprav místních komunikací a chodníku:
Jedná se především:

•  rekonstrukci místní komunikace v ul. Burešín (před MŠ) 
– panelová cesta bude nahrazena asfaltovou, před MŠ a 
sportovní halou přibyde 23 parkovacích stání, v této tra-
se bude vybudován nový chodník; 

•  rekonstrukci místní komunikace a chodníku v ul. Řá-
dek – panelová cesta bude nahrazena asfaltovou, bude 
zrekonstruován chodník od Sedmikrásky po Hyrákovo;

•  zahájení výstavby chodníku na Kříbě (to bude závislé na 
financích).

•  Nutno podotknout, že tyto tři záměry jsou finančně ná-
ročné. Dle rozpočtu projektanta se jedná o tyto částky:

•  Burešín 7,7 mil. (vč. opravy kanalizace v daném úseku 
před MŠ),

• Řádek 3,9 mil.,
•  Chodník Kříb 4,8 mil. (včetně 1,4 mil za opravu komu-

nikace podél chodníku).
Jak vidíte, součet uvedených čísel je vysoký. Při těch-

to hodnotách se všechny tři záměry v jednom roce neda-

zelené místečko, kterému je vdechnut život přírodě, má ob-
rovský dopad na to, jak budeme žít za dvacet, sto a více let.

Věřím, že se nám společně podaří v obci stromy vysázet.
Níže se podívejte na návrh projektu, abyste měli před-

stavu o tom, ve kterých místech se o výsadbě uvažuje:
Dědina: 12
Pastuška: 3-5
Parkoviště u OÚ: 1
Pošta :1
Průmyslová zóna: 23

V průmyslové zóně jsou v tuto chvíli navrženy lípy. Na 
ostatních místech v obci jsou v tuto chvíli navrženy kašta-
novníky. Pozor, nejedná se o jírovec – koňský kaštan! Navr-
žený kaštanovník roste pomalu, dobře snáší řez a tvarování a 
nerozpíná se příliš do prostoru, ale tvoří kompaktní koruny 
s krátkými tlustými větvemi, často i v nižších výškách, takže 
dokáže dobře izolovat od prachu z komunikací.

Návrh výsadby stromů ul. PastuškaNávrh výsadby stromů u průmyslové zóny
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jí zvládnout. Předpokládám, že se nám podaří vysoutěžit 
uvedené zakázky za podstatně nižší ceny (jak se podařilo 
na zakázce ZTV Luby I a II). Na investiční záměr komuni-
kace Burešín a Řádek budeme žádat o dotaci Ministerstvo 
pro místní rozvoj a na chodník na Kříbě o dotaci přes MAS 
Ostrožsko Horňácko na IROP. O průběhu dotačního řízení 
budete informováni.

To není všechno, co nás čeká v příštím roce. Dále je ve 
výhledu:

•  úprava zahrady v ZŠ (škola má přislíbené dotace, ale fi-
nancováno a dofinancováno vše bude přes obec);

•  vybudování zahrady mezi MŠ a tělocvičnou (stejně ja-
kou u předchozího záměru financováno bude přes obec);

•  vybudování plochy pro venkovní posilovnu – tzv. wor-
koutové hřiště (jedná se o rozšíření posilovny) – tento 
záměr bude řešen svépomocí prostřednictvím místních 
kulturistů za pomoci obce.
Jsou to vysoké cíle, ale bez stanovení cíle nikam nedo-

jdeme.
Rekonstrukce komunikace a chodníku s novými parko-

vacími místy před MŠ
V příštím čísle zpravodaje vám představím: 

•  Projekt úpravy prostoru před Jednotou (autobusová za-
stávka, parkovací místa, úprava prostoru pro kontejne-
ry);

•  Studii rekonstrukce s půdní vestavbou bytového domu č. 
p. 252 (stará škola – objekt pod pečovatelským domem);

•  Studii nového objektu technické zázemí pro pracovníky 
a techniku obce.
K nahlédnutí plánujeme zveřejnit dokumentaci k jed-

notlivým projektům i územní studii na webových stránkách.

Lhotská JSDH
V letošním roce měla lhotská jednotka sboru dobrovol-

ných hasičů v čele s panem Ing. Markem Miklíčkem napilno. 
Nezasahovali jen v Ostrožské Lhotě, ale i v okolních obcích. 
Například zasahovali při zvednuté hladině potoka v červ-
nu, pak řešili odstraňování vyvrácených stromů po silných 
poryvech větru. V říjnu měli opět pohotovost, když hladina 
potoka stoupla až ke třetímu stupni povodňové aktivity, což 
značí stav ohrožení (u nás se jedná o 3. stupeň povodňové 
aktivity při výšce hladiny dosahující 160 cm na hladinomě-
ru). Při tomto stavu jsme chystali pytle s pískem pro případ-
nou potřebu použití. Této akce se zúčastnili i dobrovolníci.

Tímto všem klukům z jednotky děkuji za skvělou spo-
lupráci.

Myslivci sází stromy
Myslivci vysázeli v extravilánu obce 200 dubů. Dále vy-

sázeli 40 stromů (líska turecká, kaštan jedlý), které opět vě-
noval pan Miloš Valenta, jednatel Svazu včelařů Ostrožská 
Nová Ves. Jak myslivcům, tak včelařům velmi děkuji za sou-
činnost a starost o přírodu kolem nás. 

Kulturní akce
Letošní rok byl z hlediska kulturních akci kvůli epide-

miologické situaci slabý. Věřme, že v roce 2021 si vše vyna-
hradíme. Čeká nás výročí 650 let od první zmínky o naší 
obci. Toto výročí spolu oslavíme od 12. do 15. srpna.

Dále nás čekají hody s právem, lhotští hasiči oslaví zpět-
ně 120. výročí, kulturisté budou slavit 50. výročí, volejbalisti 
40. výročí a další. Zkrátka v roce 2021 bude v naší obci vese-
lo. (Pokud ovšem samozřejmě situace dovolí.)

Musím se s Vámi podělit o jeden příběh.
Jeden hodný pán, pan Míšek, který provozuje výkup 

kovů, věnoval obci železnou kostru parkové lavičky, aby-
chom ji opravili a aby lavička sloužila lidem. Obecní pra-
covníci kovovou část opravili a pan František Hájek doplnil 
dřevěnou výplň. Z rozbité, vyhozené lavičky vznikla pomo-
cí šikovných rukou krásná parková lavička jako nová. Naši 

Hladinoměr u Jednoty. Foto: OU Ostrožská Lhota
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„Chlapi“ (pracovníci obce) umístili lavičku u Boží muky na 
Veselských padělkách (v Hájku u záchytné nádrže) na mís-
to, odkud je krásný výhled. Lavičku Chlapi přivázali řetězem 
ke stromu. Byl jsem přesvědčený, že je zbytečné, aby lavička 
byla připoutaná řetězem, ale budiž. Bohužel lavička byla asi 
tak hezká, že se někomu převelice líbila, a tak přecvakl řetěz 
a lavičku si sebral jen pro sebe. Celkem zmizely v obci dvě 
lavičky.

Třeba nám zmizely do teplých krajů a na jaře se zase vrátí. 

Pan ředitel Ivo Vojtík
Bohužel nás letos provázely i smutné události. Dovolte 

mi, abych s úctou krátce vzpomněl na zesnulého pana ře-
ditele naší základní a mateřské školy Mgr. Ivo Vojtíka. Naši 
školu vedl od srpna roku 2018. Měl velice lidský přístup a 
dokázal dát základní a mateřské škole v naší obci (i za tak 
krátkou dobu) nový moderní směr. Pan ředitel zemřel ve 
věku 57 let 17. listopadu 2020 na své narozeniny.

Odešel, jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpomín-
kách zůstává dál. 

Poděkování
Děkuji všem zaměstnancům obce a těm, kteří spolupra-

cují s obecním úřadem za dobrou spolupráci. Velmi si cením 
jejich ochoty, vstřícnosti a pracovitosti. Jsem rád, že jsme tak 
skvělý tým.

Roman Tuháček
 

OBEC OSTROŽSKÁ LHOTA
687 23 Ostrožská Lhota 148 U S N E S E N Í

ze zápisu č. 4/2020 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota
dne 10.12. 2020

Usnesení 4/20/ 01: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva 

obce dne 10. 12. 2020. Program je rozšířen o bod č. 15.
Pro: 15  Proti: 0    Zdrželo se: 0    Usnesení bylo přijato.

 Usnesení 4/20/ 02: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje pod-

le „Pravidel pro poskytování peněžitých darů určených na 
kompenzaci nákladů spojených s  rekonstrukcí starých ro-
dinných domů a s demolicí starých a následnou výstavbou 
nových rodinných domů v již zasíťovaném území Obce Os-
trožská Lhota“ přidělení peněžitého daru ve výši 160 000,- 
Kč žadatelce …….., Ostrožská Lhota 687 23, na demolici 
neobydleného domu č.p. 237 s následnou výstavbou nové-
ho domu na pozemku parc.č. st. 421 v k.ú. Ostrožská Lhota. 
Termín čerpání daru r. 2023.

Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Usnesení bylo přijato.

Usnesení 4/20/ 03: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota dle § 85 písm. a) 

zákona o obcích schvaluje prodej nemovité věci, a to pozem-
ku nově označeného jako st. parc. č. 124/2 o výměře 7 m2 
v obci a k.ú. Ostrožská Lhota (vzniklého oddělením části z 
pozemku parc. č. 4178/48 dle GP č. 1040-1182020). Kupní 

cena pozemku činí 400,- Kč/m2. Náklady spojené s převo-
dem nemovité věci hradí kupující – paní ………, Ostrožská 
Lhota, 687 23.

Pro: 15    Proti: 0  Zdrželo se: 0   Usnesení bylo přijato.

Usnesení 4/20/ 04: 
Zastupitelstvo obce podle § 39 zákona č. 128/ 2000 Sb., 

zákon o obcích, v platném znění, potvrzuje zákonné zveřej-
nění záměru prodeje části pozemku z par. č. 4178/9 nově 
označenou jako st. parc.č. 124/2 v  k.ú. Ostrožská Lhota 
v době od 23.11.2020 do 10.12.2020.

Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 4/20/ 05: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podle „Pravidel pro posky-

tování peněžitých darů na kompenzaci nákladů spojených 
s rekonstrukcí starých rodinných domů a s demolicí sterých 
a následnou výstavbou nových rodinných domů v již zasíťo-
vaném území obce Ostrožská Lhota“ posunutí termínu na 
dokončení rekonstrukce RD na parc. č. 377 v k. ú. Ostrož-
ská Lhota a poskytnutí finanční dotace 60 000 Kč žadatelům 
………………………. až v r. 2021.

Pro: 15    Proti: 0  Zdrželo se: 0  Usnesení bylo přijato.
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Usnesení 4/20/ 06: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podle „Pravidel pro posky-

tování peněžitých darů na kompenzaci nákladů spojených 
s rekonstrukcí starých rodinných domů a s demolicí sterých 
a následnou výstavbou nových rodinných domů v již zasíťo-
vaném území obce Ostrožská Lhota“ posunutí termínu do-
končení RD a poskytnutí finanční dotace 100 000 Kč žadateli 
……… na demolici a následnou výstavbu RD na par.č. st. 
7281 v k. ú. Ostrožská Lhota až v r. 2021.

Pro: 15    Proti: 0  Zdrželo se: 0   Usnesení bylo přijato.

Usnesení 4/20/ 07: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje bezúplat-

nou směnu části obecního pozemku z parc. č.4178/5 nově 
označenou GP č. 1037-136/2020 jako st. parc. č. 944 o vý-
měře 12 m2, v obci a k. ú. Ostrožská Lhota za část z pozem-
ku parc. č. 7281, nově označenou na GP číslo 1037-136/2020 
jako parc.č. 7321 o výměře 12 m2, v obci a k. ú. Ostrožská 
Lhota bez doplatku. Náklady spojené se směnou pozemků 
hradí žadatel o směnu.

Pro: 15    Proti: 0  Zdrželo se: 0  Usnesení bylo přijato.

Usnesení 4/20/ 08: 
Zastupitelstvo obce podle § 39 zákona o obcích potvrzu-

je zákonné zveřejnění záměru směnit část obecního pozem-
ku z parc. č.4178/5 (nově označenou GP č. 1037-136/2020) 
jako st. parc. č. 944 o výměře 12 m2, v obci a k. ú. Ostrožská 
Lhota za část z pozemku parc. č. 7281 (nově označenou GP 
č. 1048-158/2020) jako parc. č. 7321 o výměře 12 m2, v obci 
a k. ú. Ostrožská Lhota. v době od 24.11.2020 do 10.12.2020.

Pro: 15    Proti: 0  Zdrželo se: 0   Usnesení bylo přijato.

Usnesení 4/20/ 09: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje směnu 

části obecního pozemku z parc. č.4178/5 nově označenou 
GP č. 1048-158/2020 jako parc. č. 4178/61 o výměře 12 m2, 
v obci a k. ú. Ostrožská Lhota za část z pozemku parc. č. 162, 
nově označenou GP č. 1048-158/2020 jako parc. č. 162/2 o 
výměře 26 m2, v obci a k. ú. Ostrožská Lhota. Rozdíl výmě-
ry pozemků 14 m2 bude Obcí Ostrožská Lhota uhrazen ve 
výši 142,90 Kč/m2 stanovené znaleckým posudkem č2721-
128/2020 zpracovaným Ing. Vítěslavem Hlaváčkem. Nákla-
dy spojené se směnou části pozemku bude hradit žadatel o 
směnu - Obec Ostrožská Lhota.

Pro: 15    Proti: 0  Zdrželo se: 0   Usnesení bylo přijato.

Usnesení 4/20/ 10: 
Zastupitelstvo obce podle § 39 zákona o obcích potvrzu-

je zákonné zveřejnění záměru směnit část obecního pozem-
ku z pacr. č. 4178/5 nově označenou GP č. 1048-158/2020 
jako parc.č. 4178/61 o výměře 12 m2, v obci a k. ú. Ostrožská 
Lhota za část z pozemku  parc. č. 162, nově označenou GP 
č. 1048-158/2020 jako parc. č. 162/2 o výměře 26 m2, v obci 
a k. ú. Ostrožská Lhota v době od 24.11.2020 do 10.12.2020.

Pro: 15    Proti: 0  Zdrželo se: 0   Usnesení bylo přijato.

Usnesení 4/20/ 11: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje nabytí ne-

movité věci koupí od ……….., 68723 Ostrožská Lhota, a sice 
části z pozemku parc. č. 208 nově označenou GP č. 1048-
158/2020 jako parc. č. 7322 o výměře 14 m2, v obci a k. ú. 
Ostrožská Lhota, za částku 2001,- Kč stanovenou znaleckým 
posudkem č. 2721-128/2020 zpracovaný Ing. Vítěslavem 
Hlaváčkem. Náklady spojené s nabytím nemovité věci koupí 
pozemku uhradí kupující Obec Ostrožská Lhota.

Pro: 15    Proti: 0  Zdrželo se: 0   Usnesení bylo přijato

Usnesení 4/20/ 12: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje nabytí 

nemovité věci koupí od Jednota spotřební družstvo v Uher-
ském Ostrohu, IČO: 000 32 310, a to části z pozemku parc. č. 
542 nově označenou GP č. 1049-154/2020 jako parc. č. 7320 
o výměře 162 m2, v obci a k. ú. Ostrožská Lhota, za částku 21 
146,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č.2720-127/2020 
zpracovaný Ing. Vítěslavem Hlaváčkem. Náklady spojené s 
koupí části pozemku uhradí kupující Obec Ostrožská Lhota.

Pro: 15    Proti: 0  Zdrželo se: 0   Usnesení bylo přijato.

Usnesení 4/20/ 13: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje zveřejnit 

záměr prodat část obecního pozemku z parc.č. 10/17 nově 
označenou na GP č. 1049-154/2020 jako parc.č. 10/42 o vý-
měře 12 m2 v obci a k. ú. Ostrožská Lhota.

Pro: 15    Proti: 0  Zdrželo se: 0   Usnesení bylo přijato.

Usnesení 4/20/ 14: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje nabytí 

nemovité věci koupí od ………., a to části z pozemku parc 
č. st. 380 nově označenou  GP č.  1046-157/2020 jako parc. 
č. 7323 o výměře 45 m2, v obci a k. ú. Ostrožská Lhota, za 
částku 5874,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č.2719-
126/2020 zpracovaný Ing. Vítěslavem Hlaváčkem. Náklady 
spojené s koupí části pozemku uhradí kupující Obec Ostrož-
ská Lhota.

Pro: 15    Proti: 0  Zdrželo se: 0   Usnesení bylo přijato.

Usnesení 4/20/ 15: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota na základě ustano-

vení § 6 odst. 1) písmeno c), odst. 5) písmeno f) a § 56 záko-
na č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v aktuálním znění a ustanovení § 35 odst. 
1) a § 84 odst. 2) písmeno y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) v aktuálním znění:

-  Bere na vědomí dosavadní postup příprav pro zpraco-
vání Zadání územního plánu Ostrožská Lhota

Další postup pořizování Územního plánu Ostrožská 
Lhota bude následující:

1. Pořizovatel zpracuje Zadání územního plánu Ostrož-
ská Lhota tak, jak bylo schváleno zastupitelstvem obce Os-
trožská Lhota dne 15.11.2019 usnesením č. 5/19/08.
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2. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem za-
eviduje Územní studii – lokalita rodinných domů B-1, B-2, 
Ostrožská Lhota.

Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0   Usnesení bylo přijato.

Usnesení 4/20/ 16: 
Zastupitelstvo obce podle § 12 zákona. č. 250 2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v  platném 
znění, a podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/ 2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, schvaluje rozpočet obce na r. 2021 
jako vyrovnaný, v kapitole příjmy ve výši 21 764 000,- Kč, 
v kapitole výdaje ve výši 21 764 000,- Kč. Závazným ukaza-
telem na straně výdajů jsou jednotlivé paragrafy.

Pro: 15    Proti: 0  Zdrželo se: 0   Usnesení bylo přijato.

Usnesení 4/20/ 17: 
Zastupitelstvo obce dle § 102 odst. 2, písm. a) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v  platném znění, a dle § 16 zá-
kona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, zmocňuje Radu obce schvalovat 
rozpočtová opatření pro rok 2021 v rozsahu stanoveném za-
stupitelstvem obce takto: 

- na straně příjmů bez omezení
- na straně výdajů u poskytnutých dotací bez omezení
- u výdajů do výše 400 000 Kč v jednotlivém paragrafu.
Zastupitelstvu obce bude dána každá taková změna roz-

počtového opatření na vědomí na nejbližším zasedání zastu-
pitelstva.

Pro: 15    Proti: 0  Zdrželo se: 0   Usnesení bylo přijato.

Usnesení 4/20/ 18: 
Zastupitelstvo obce dle čl. III bod 2) Statutu Sociálního 

fondu Obce Ostrožská Lhota schvaluje rozpočet fondu pro r. 
2021. Rozpočet je přílohou usnesení.

Pro: 15    Proti: 0  Zdrželo se: 0   Usnesení bylo přijato.

Usnesení 4/20/ 19: 
Zastupitelstvo obce potvrzuje zákonné zveřejnění ná-

vrhu rozpočtu obce na r. 2021 v  době od 24.11.2020 do 
10.12.2020.

Pro: 15    Proti: 0  Zdrželo se: 0   Usnesení bylo přijato.

Usnesení 4/20/ 20: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podle § 10 a) zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpo-
čtů, v platném znění, a § 85 písm. c) zákona č. 128/ 2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotace pro:

-  Sportovní kluby Ostrožská Lhota na částku 340 000 a 
270 000 Kč

Pro: 15  Proti: 0    Zdrželo se: 0 

-  Římskokatolickou farnost Ostrožská Lhota na částku 
90 000 Kč

Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 1

-  Český svaz včelařů z.s. základní organizace Ostrožská 
Nová Ves na částku 100 000 Kč

Pro: 15    Proti: 0  Zdrželo se: 0  Usnesení bylo přijato.

Usnesení 4/20/ 21: 
Zastupitelstvo obce podle § 2 a § 3 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v plat-
ném znění, schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na 
roky 2022 – 2024. Výhled rozpočtu je přílohou usnesení.

Pro: 15    Proti: 0  Zdrželo se: 0   Usnesení bylo přijato.

Usnesení 4/20/ 22: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje  podání 

žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pro 
rok 2021 v rámci výzvy 117D8210 – Podpora obnovy a roz-
voje venkova - dotační titul DT 117d8210A – Podpora ob-
novy místních komunikací - k projektům: 
Rekostrukce místních komunikací Burešín a Řádek (dle pasportu 
komunikací: č 009 a 016).

Pro: 15    Proti: 0  Zdrželo se: 0   Usnesení bylo přijato.

Usnesení 4/20/ 23: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje podání žá-

dosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pro rok 
2021 v rámci výzvy 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje 
venkova - dotační titul DT 117d8210C - Podpora obnovy 
staveb a zařízení dopravní infrastruktury - k projektu:
„Místní komunikace Burešín“ (stavební objekt SO 102.. – Parko-
viště)

Pro: 15    Proti: 0  Zdrželo se: 0  Usnesení bylo přijato

Usnesení 4/20/ 24: 
I.  Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota pověřuje radu 

obce zadat výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvy pro-
jektů:

a)   „Místní komunikace Burešín“  
(stavební objekt SO 101.1. – Komunikace) 

c)  „Místní komunikace Burešín“  
(stavební objekt SO 01-Oprava stoky A9) 

d) ,,Místní komunikace ulice Řádek, Ostrožská Lhota“
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  Usnesení bylo přijato.

Usnesení 4/20/ 25: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje realizaci investič-
ního záměru s názvem: „Rozšíření zázemí pod MŠ pro kulturisti-
ku“.

Pro: 14    Proti: 1    Zdrželo se: 0   Usnesení bylo přijato.
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Společenská kronika
85 let
Marie Pavelková, č. p. 53

50 let manželství
Jiřina a Václav Zámečníkovi,  

č. p. 482

Úmrtí
Josef Urbanec, č. p. 34

Marie Křápková, č. p. 489

Marie Zalubilová, č. p. 388

Jak všichni víte, v letošním roce 
probíhala velká rekonstrukce budovy 
MŠ. Jelikož se zahájení oprav posu-
nulo na září, byli jsme nuceni pro pro-
voz školky hledat náhradní prostory. 
Jako nejlepší řešení se nabídla spor-
tovní hala. Vybavení nutné k provozu 
se tak na dva měsíce přestěhovalo. 
Protože hala není uzpůsobená dě-
tem předškolního věku, bylo nutné 
vyřešit sociální zařízení. Na naši vý-
zvu o zapůjčení stupínků velmi rych-
le zareagovala spousta rodičů a než 
jsme se nadáli, měli jsme stupínky 
ke všem sociálním zařízením.

Do vstupní místnosti jsme nastěho-
vali šatní skříňky a vznikla tak dostaču-

jící společná šatna. Z bývalé „agitačky“ 
se stala jídelna a z tělocvičny jedna vel-
ká třída. V zadní části se vyhradilo mís-
to k odpolednímu odpočinku pro děti. 
V šatně pro sportovce vzniklo zázemí 
kuchyně. Z hygienických důvodů se v 
hale žádné jídlo připravovat nemohlo, 
vozila nám jej paní Helena Jarošová ze 
školní jídelny. 

Zapojili jsme se do 
sportovního sokolského 
projektu

Když prvního září přišly děti do 
náhradní školky, byly u vytržení z nové 
třídy. Nejdříve proběhly celým pro-
storem a pak nadšeně zdolávaly opičí 
dráhu, která byla seskládaná uprostřed 

Mateřská škola ve sportovní hale. 
Líbilo se nám tam, ale na návrat jsme se těšili

na koberci z velkých barevných kostek. 
Z plastových cihel si stavěly domečky, 
které využívaly k námětovým hrám. Ze 
školky jsme převezli i spoustu hraček, 
aby si všechny děti měly s čím hrát.

I letos jsme se zapojili do sokolské-
ho projektu „Svět nekončí za vrátky, 
cvičíme se zvířátky“. Při nepříznivém 
počasí jsme tím pádem využili všechny 
možnosti haly k plnění zadaných spor-
tovních úkolů. Děti skákaly, zdolávaly 
překážky, házely míčem, balancovaly 
na overballech a závodily. Z důvodu 
koronavirové pandemie jsme se snažili 
většinu dopoledního času trávit na čer-
stvém vzduchu. V hale se nám líbilo, 
ale na návrat do nově zrekonstruované 
školky jsme se těšili všichni.

Na závěr bych chtěla poděko-
vat všem, co se podíleli na organizaci 
provizorní školky, zvláště panu sta-
rostovi za svolení tyto prostory využít. 
Také všem paním učitelkám, že skvěle 
zvládly realizaci provozu ve ztížených 
podmínkách a paní Daně Malůško-
vé za pečlivý úklid a dezinfekci všech 
místností. Dále Jitce Štěpánové, Daně 
Pavlasové, které pomáhaly s úklidem 
haly. Poděkování patří taky všem ro-
dičům, kteří byli shovívaví a tolerantní 
k provizorním podmínkám provozu 
školky.                                                             

Eliška Pospíšilová,  
vedoucí učitelka školky

Mateřská školka byla dva měsíce v hale. Foto: RT
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Spolupráce s rodiči byla úžasná,  
říká Adéla Warchilová o distanční výuce prvňáčků

V naší škole pracuje od roku 
2018, ve kterém začínala jako speci-
ální pedagog několik hodin v týdnu. 
Od září 2019 dostala svoji první třídu 
(4. třídu) a letos učí prvňáčky. Adéla 
Warchilová studovala Střední zdra-
votnickou školu, jejím snem bylo 
stát se lékařkou. „Osud mě ale chtěl 
ve školství, a tak jsem se po střední 
škole rozhodla vystudovat speciální 
pedagogiku, která se zdravotnictvím 
úzce souvisí. Dnes pracuji v klasické 
škole a jsem za to moc ráda,“ prozra-
zuje v našem rozhovoru, který byl ne-
jen o návratu prvňáčků do škol.  

Většina nejmladších žáků se 
zhruba po měsíční pauze kvůli opat-
řením proti covidu-19 vrátila zpět do 
lavic. Jak moc vám děti scházely? 

Mé děti mi tu nepřítomnost prv-
ňáčků vynahradily. Ale už jsem se na ty 
své žáky moc těšila. 

Co myslíte, že je pro bezpečnost 
vás a dětí nejdůležitější v současné 
době, kdy se výuka vrátila do škol?

Nejdůležitější je myslet pozitivně. 
Přes roušku se na sebe usmívat, radovat 
se z maličkostí, které nám každý den 
přináší, mýt si ruce, a když se nebude-
me cítit dobře, odpočinout si doma. 

Věříte, že dostatečná vládní opat-
ření nedopustí podobné zavírání škol 
v budoucnu?

Nevím. Politikům jejich rozhodo-
vání nezávidím. Jsem ráda, že můžu 
učit a budu ráda, když to bude 
možné již pouze „face to face“ 
(tváří v tvář). Pokud nám školy 
zavřou, zvládneme to.

Nošení roušek bylo 
povinné od 1. září. Situace se zhor-
šovala, osobně jste čekala, že se školy 
zavřou?

Připravovala jsem se i na tuto va-
riantu, například výběrem učebnic pro 

děti. Vybírala jsem takové, které mají 
dostupné online verze, abychom mohli 
pracovat prostřednictvím sdílené obra-
zovky stejně jako ve škole. 

Nebála jste se, že se ve třídě naka-
zíte a ohrozíte svoji rodinu?

Obavy jsem měla.

V čem byla podzimní distanční 
výuka (vyučování na dálku) jiná než 
ta jarní?

Pro mě osobně ve všem. Minulý 

školní rok jsem distančně učila děti, 
které uměly číst, psát a pracovat s po-
čítačem. Na podzim bylo potřeba dis-
tančně učit prvňáčky, kteří si na školu 
zatím zvykali.

Měly děti dostatečnou techniku 
na distanční výuku? Měly 
všechny připojení k inter-
netu?

Ano, všechny děti z první 
třídy měly připojení k inter-
netu a technicky byly vybave-

né dostatečně. 

Nemáte obavy, že letošní výpadky 
tradiční výuky poznamenají děti na 
delší čas?

Nemyslím si, že by děti tento vý-

„Děti mě každé ráno s úsměvem přivítaly.  
Sdílely se mnou i s kamarády své zážitky, 

posílaly mi fotky z procházek i domácího učení.“

 Učitelka prvňáčků Adéla Warchilová. Foto: std
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padek výrazně poznamenal. Učivo se 
dožene. Pokud se tato situace nebude 
opakovat dvakrát do roka, tak to s dět-
mi zvládneme bez problémů. 

Za jak dlouho se dá výpadek 
zvládnout?

To se nedá zobecnit. S prvňáčky je-
deme podle plánu. Ve čtení, v matema-
tice i v prvouce jsme zvládli učivo i v 
rámci videohovorů. Jediné, co musíme 
trochu více potrénovat, je psaní a gra-
fomotorika. Rodiče byli úžasní, ale ne-
můžu po nich chtít, aby se z nich ze dne 
na den stali odborníci na grafomotori-
ku. (Grafomotorika je soubor činností, 
který je důležitý nejen při psaní a kres-
lení, ale při veškerých manipulačních 
činnostech dětí.)

Prošli jste nějakým školením 
ohledně distanční výuky, nebo jste si 
nastavila vlastní pravidla?

Už loni na jaro celý učitelský sbor 
prošel školením, díky němuž jsme se 
naučili pracovat s aplikací Teams, pro-
střednictvím které všichni se svými 
žáky komunikujeme. Rámcová pravi-
dla jsme si ve škole domluvili. Výuku 
už vedl každý učitel tak, jak uznal za 
vhodné vzhledem k potřebám svých 
žáků. 

Jak vlastně u vás probíhala a jak 
složitá je distanční výuka?

Nejprve byly děti rozděleny na sku-
pinky po třech, čtyřech dětech a kaž-
dý den jsme měli s každou skupinkou 
čtení, psaní a matematiku. Až jsme si 
na tento způsob výuky zvykli, rozdělila 
jsme děti už pouze na dvě skupiny, aby 
se potkávalo více kamarádů najednou. 
Dalším důvodem byla potřeba více 
času na děti, které vyžadovaly trochu 
více individuální péče. Každý den jsme 
se s dětmi přivítali, četli jsme, psali a 
skládali slova, počítali jsme a hráli jsme 
hry. Neřekla bych, že je pro mě distanč-
ní výuka složitější, spíše okolnosti, kte-
ré ji provází.

Které třeba myslíte?
V mém případě to byl zejména co-

vid, který jsem během distanční výuky 
prodělala i s celou rodinou a role ma-

Adéla Warchilová:  Moc ráda vařím, hlavně thajskou,  
vietnamskou a indickou kuchyni. 

Pocházím z Horního Němčí. Studovala jsem střední zdravotnickou 
školu, obor zdravotnické lyceum, protože mým snem bylo stát se lékařkou. 
Osud mě ale chtěl ve školství, a tak jsem se po střední škole rozhodla vystu-
dovat speciální pedagogiku, která se zdravotnictvím úzce souvisí. 

Dnes pracuji v klasické škole a jsem za to moc ráda. Ve Lhotě se mi líbí, 
připomíná mi moji rodnou vesnici. V naší škole pracuji od roku 2018, kdy 
jsem zde začínala jako speciální pedagog pracovat několik hodin v týdnu. 
Od září 2019 jsem zde dostala svoji první třídu (4. třídu) a letos mám prv-
ňáčky. Po rodičovské dovolené jsem pracovala ještě v Dolním Němčí jako 
asistentka u dívenky s postižením, kterému jsem se věnovala během svého 
studia, takže jsem zde získala cenné zkušenosti, za které jsem moc vděčná. 
Dlouhých devět let jsem byla maminkou na plný úvazek. Dnes už musím své 
síly a lásku rozdělit mezi své děti a další děti ve škole (i když láska se nedělí, 
ale násobí). 

Většinu mého života vyplňovala hudba, kterou miluju dodnes a mým 
velkým koníčkem je také sport, zejména běh. Také moc ráda vařím, hlavně 
thajskou a vietnamskou a indickou kuchyni. Jinak moje práce je mým koníč-
kem, takže hodně času trávím také v této oblasti, snažím se vzdělávat.

minky, kterou jsem musela 
plnit i v době, kdy jsem učila. 
Z rodičovského pohledu to 
celé pro mě bylo vážně slo-
žitější.

Zabere vám příprava 
na distanční vyučování více 
času?

Popravdě, nikdy jsem ne-
počítala, jak dlouho mi pří-
pravy na výuku trvají. Ale asi 
více času nad přípravou trá-
vím při klasickém vyučování. 

Vyučování probíhalo 
z domu, nebo jste chodila 
každý den do školy? 

Vyučovala jsem z domu.

Stalo se, že děti výu-
ce nerozuměly a rodiče ji 
neuměli vysvětlit? Jak jste to 
řešila?

Nestalo, děti byly moc 
šikovné a rodiče a prarodiče to zvládli 
také skvěle. 

Jak je složité vyučovat své žáky a 
zároveň všechny své děti?

Mé děti (3. a 5. třída) si musely své 
online hodiny i domácí úkoly hlídat 

samy. Řekla bych, že je to také posunu-
lo dopředu, takže to beru s nadhledem. 
Manžel mi byl velkou oporou a v pra-
covně jsme se střídali. Nejmladší syn 
mi občas asistoval při výuce a také se 
toho spoustu naučil.

„Děti mě každé ráno s úsměvem 
přivítaly. Sdílely se mnou i s kamarády 

 Rodinná fotka u kaple svaté Barbory na kopci Modla v Chřibech.
Adéla (31), manžel Mirek (35), Lukášek (10), Matoušek (4)  
a Verunka (9).  Foto: Archiv: AW
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Dovolte mi, abych krátce zavzpo-
mínal a zároveň vyjádřil svou lítost 
nad odchodem skvělého člověka, 
mého dlouholetého kamaráda a pří-
tele Iva.

Když jsem se v posledních dnech 
vracel desítky let zpět, uvědomil jsem 
si, že se spolu známe vlastně už od 
doby, kdy jsme se potkávali na hřišti 
jako kluci.

V paměti mi ale nejvíce utkvěla až 
naše spolupráce na začátku 90. let v re-
dakci tehdy nově vzniklých novin. To 
byl ten úplný začátek společných zážit-
ků a ryzího přátelství. Obdivoval jsem, 
s jakou lehkostí dokázal napsat spoustu 
krásných textů, jak si hrál se slovy, jak 
se otevřeně a bez zábran pouštěl do pro 
mě tehdy nových věcí. Povznesení nad 
ideové šarvátky, jeho nadšení pro filmy, 
knihy, jeho vášeň pro sport a cestování, 
to všechno mě inspirovalo. Užíval jsem 
si naše slovní hříčky, které nás často ro-
zesmály k slzám. Nikdy jsem neváhal, 
když se mi v mobilu objevila zpráva 
„Nezajdem na jedno?“

V posledních letech jsme si oba 
uvědomili, že ačkoliv jsme povahově 

velmi různí, přesto se dokážeme skvěle 
doplňovat a obohatit. Co nezvládl je-
den, dokázal ten druhý. Čím dál častěji 
se ukazovalo, že jsme si vlastně souze-
ni. A i když jsme někdy vybuchli, nikdy 
to netrvalo déle, než pár minut. 

„Ahoj Liborku, jak se máš?“ znělo 
často, když jsem zvedl telefon a na dru-
hém konci byl Ivo. Nebylo možné jeho 
dobrosrdečnosti cokoli odmítnout. A 
dělal jsem to rád, protože každé setkání 
s ním mi dodávalo spoustu energie. I 
díky němu a jeho vášni pro knihy, jsem 
objevil pár knih, které velmi ovlivnily 
můj život, můj pohled na svět. Ivo mě 
dělal lepším.

Pak pro něj přišla výzva v podobě 
možnosti stát se ředitelem v jeho oblí-
bené škole v Ostrožské Lhotě. Veške-
rou energii a čas věnoval právě tomu, 
aby tato škola mohla fungovat tak, jak 
si představoval. Oba jsme věděli, že v 
pohledu na vzdělávání jsme zaměření 
úplně stejně a to, co jednomu nešlo, 
doplnil ten druhý. Proto jsem neváhal 
a velmi rád přijal jeho nabídku, abych 
se stal zástupcem školy a pomohl mu 
uskutečnit jeho velký sen.

Vždycky jsem si vážil toho, že je 
mým kamarádem – blízkým přítelem. 
Za celý život jsem od něj nezažil jedi-
ný podraz, faleš nebo lež. Spíše naopak. 
Dokázal rychle a účinně pomoct bez 
ohledu na svoje pohodlí. Bylo mi ctí 
poznat ho jako člověka, bylo mi ctí pra-
covat pod jeho vedením.

Milý příteli, jsem rád, že mi tě Bůh 
přivedl do života… Snad ti podobná 
myšlenka taky občas bleskla hlavou… 

   Libor Daňhel

Vzpomínka na ředitele školy.  
Bylo mi ctí ho poznat, píše Libor Daňhel

své zážitky, posílaly mi fotky z prochá-
zek i domácího učení.“

Jak se na distanční výuku díváte 
jako rodič, nikoliv kantor?

Mým dětem distanční výuka vyho-
vovala. Pracovaly svým tempem, úkoly 
odevzdávaly v předem domluvených 
termínech. Ale chybí jim kamarádi…

Měly děti dostatečnou motivaci 
využít naplno distanční výuku?

Dle mého názoru se děti z první 
třídy na distanční výuku těšily. Každé 
ráno mě s úsměvem přivítaly, sdílely se 
mnou i s kamarády své zážitky, posílaly 
mi fotky z procházek i domácího učení 
a vždy mi to udělalo velkou radost. Bez 

motivace by to asi nešlo. 

Budete chtít zachovat něco z dis-
tanční výuky i v klasickém režimu?

S rodiči komunikujeme prostřed-
nictvím WhatsApp (aplikace v chytrém 
telefonu) již od začátku školního roku, 
takže v tom se chystáme pokračovat. V 
distanční výuce jsme spíše využívali di-
daktické prostředky, které používáme 
běžně při vyučování a děti jsou na ně 
zvyklé. I v tom budeme pokračovat (in-
teraktivní učebnice, tabule).

Měli jste během distanční vý-
uky rodičovské schůzky? Jak jste 
informovala rodiče? Jaká byla vůbec 
spolupráce s rodiči?

Rodičovské schůzky jsme neměli. S 
rodiči jsem byla v každodenním kon-
taktu prostřednictvím aplikace What-
sApp ať už ve skupinovém chatu, nebo 
soukromém. Spolupráce byla úžasná, 
mám každý rok velké štěstí na skvělé 
rodiče, se kterými je radost spolupra-
covat. 

Budete děti nějak v polovině 
roku klasifikovat?

Myslím si, že v první třídě je na 
pololetí známkou téměř vždy zaslou-
žená jednička. V mé pedagogické praxi 
se mi osvědčilo dětem ke klasickému 
vysvědčení předat také osobní slovní 
hodnocení. Chystám se i letos. 

Stanislav Dufka

Ivo Vojtík
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Nika Beňová se svým manželem Kamilem po návratu z nemocnice

Zatímco při vypuknutí pandemie v 
jarních měsících koronavirus naši Lhotu 
obcházel, tak ve druhé vlně už každý Lho-
ťan znal někoho, kdo byl nakažený, nebo si 
nemoc prodělal sám. Nika Beňová (42) má 
za sebou nezáviděníhodnou zkušenost s co-
vid-19. Její průběh nemoci se řadil k těm 
složitým. „Jsem šestý den pozitivní a pátý na 
JIPce. Jsem připojená různými hadičkami k 
přístrojům, pod klíční kostí mám zavedenou 
kanilaci, ze které vychází a jsou přišité tři 
vývody pro kanily. Hlavně mám nonstop dý-
chací masku s kyslíkem. Dostávám antibio-
tika do žíly, kapačky a ten slavný remdesivir, 
taky injekce do břicha a k tomu hrst prášku 
několikrát denně,“ svěřila se Nika Beňová. 
Tímto jí také děkujeme, že po naší prosbě 
popisuje svůj boj s covidem. Popisuje, jak 
tato nemoc může být nebezpečná.

Jaké byly první příznaky? Tušila jsi, že 
to je covid? 

První příznaky se objevily o víkendu 
10. - 11. října: zvýšená teplota, únava, bolest 
kloubů, postupně se přidával kašel a ve stře-
du (14. 10.) bolest na plicích při nadechnutí. 
Že by se mohlo jednat o covid jsem tušila, 
protože u manžela v práci bylo v tu dobu ně-
kolik pozitivních kolegů, a i on měl zvýšenou 
teplotu, kašel a byl celkově unavený.

Přišla také ztráta čichu a chuti?
Ano, ale až později, když už jsem byla v 

nemocnici.

Máš tušení, kde ses mohla nakazit?
Jistá si nejsem, ale je možné, že covid „donesl z práce“ 

manžel.

Po jak dlouhé době od prvních příznaků ses dostala 
na testy? Jak dlouho jsi čekala na výsledky?

První příznaky se objevily o víkendu. V pondělí jsme s 
manželem volali MUDr. Mezulianikovi a po nahlášení pří-
znaků nám řekl, že se máme objednat na testy do nemocnice 
v Hradišti, že on tam pošle žádanky na testy. První volný 
termín byl ve středu 14. 10. ve 13 hodin. Výsledek, že jsem 
pozitivní, jsem se dozvěděla SMS zprávou druhý den ve 
14.30. To už jsem byla více než 12 hodin hospitalizovaná v 
nemocnici. Kamil byl taky pozitivní, nemoc prodělal s mír-
nými příznaky doma v karanténě.

Kdy ses dostala do nemocnice? Bylo to okamžitě na 
JIP? Co přesně Ti bylo?

Do nemocnice mě odvezla rychlá záchranná služba v 
noci ze středy na čtvrtek. Sanitku mi volal Kamil, protože 
jsem měla vysokou horečku, nemohla jsem dýchat a dusila 
jsem se kašlem. Jelikož jsem v tu dobu ještě neznala výsledek 
testu, zavezli mě na infekční oddělení, kde jsem dostala ka-
pačky a kyslík.

Jak probíhalo léčení? 
První den jsem byla na rentgenu, kde mi zjistili 

oboustranný zápal plic. Nasadili mi dvoje antibiotika, bohu-
žel nezabraly a můj stav se zhoršoval. Druhý den jsem pro-
to byla převezena na interní JIP. Po konzultaci s primářem 
ARO mi byl nasazen remdesivir a morfium. Zdravotní stav 

Rozhodně to není chřipečka.  
Dostávala jsem Remdesivir a měla strach - říká Nika Beňová o svém boji s covidem
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se stále nezlepšoval, největší potíže mi stále dělalo dýchá-
ní. V neděli (na svoje narozeniny) jsem dostala od primáře 
dýchací kyslíkovou masku (do té doby jsem měla hadičky 
v nose). Kyslíkovou masku jsem měla nasazenou neustále 
s výjimkou jídla. To mi sestřičky daly opět jen hadičky do 
nosu. Sedět a jíst bylo v prvních dnech velmi vyčerpávající. 

Kdy to bylo podle tebe nejhorší?
Čtvrtý den hospitalizace – v neděli 18. 10.

Myslela jsi v té době na nejhorší?
V prvních dnech, kdy mi bylo opravdu velmi špatně a 

měla jsem vysoké horečky, jsem většinu dne i noci prospala. 
Takže žádné myšlenky na nejhorší nebyly. Když ale přišla 
vizita a můj stav se stále nelepšil, doktoři nevěděli už co se 
mnou a hrozilo mi připojení na plicní ventilaci a umělý spá-
nek, měla jsem velký strach. 

Po jaké době se to začalo zlepšovat?
Šestý den v nemocnici. Po pěti dnech podávání remde-

siviru se mi konečně trochu ulevilo a zmizely i horečky. Na 
JIP jsem byla 11 dní, poté mě převezli zpátky na infekční 
oddělení. Celkem jsem v nemocnici strávila 16 dnů.  

Kdy jsi věděla, že už máš vyhráno?
Když mi řekli, že můžu jít domů. Nicméně i nyní (měsíc 

po hospitalizaci) mám stále zápal plic a bylo mi řečeno, že 
úplné vyléčení může trvat až tři roky. 

Co myslíš, že Ti nejvíce pomohlo? Co Tě psychicky 
drželo?

V dnešní době je obrovskou výhodou, že i na JIP může-
me mít mobilní telefon a být tak v kontaktu se svými blíz-
kými. Psychicky mi pomáhaly zprávy od rodiny i kamarádů, 
kteří se mě snažili podpořit, povzbudit. 

Jaká byla péče ze strany nemocnice?
Bylo hodně poznat, že jsou oddělení přetížena pacienty, 

sestry nestíhají, je jich málo a podle toho vypadala péče. Co 
se týká hygieny u pacienta napojeného na přístroje, který 
se nedostane dál jak metr od postele, se raději rozepisovat 
nebudu. Ovšem, co se týká zdravotní péče na JIP, tak péče 
byla dostačující.

Doktoři a sestry chodili v takových těch ochranných 
pláštích. Vlastně jsi je vůbec neviděla. To asi nebyl pří-
jemný pocit.

Byl to velmi zvláštní pocit. Předtím, než vešli na po-
koj, museli si na své „normální pracovní oblečení“ obléct 
kombinézu, gumový a jednorázový plášť, gumáky s návleky, 
dvoje rukavice, roušku, štít a čepici. Byly vidět jen oči. Po 
odchodu z pokoje museli téměř všechno vysvléct, vyhodit 
do koše a zbytek vydezinfikovat. Proto velmi dlouho trvalo, 
než na zavolání přišli. Většinou se jen ode dveří zeptali, co 
potřebujeme a řekli, že přijdou, až ponesou léky. Sestřičky si 

stěžovaly, že v těch dvojích rukavicích nemají cit v rukou a 
dělalo jim to problémy např. při braní krve. Taky jsme viděli, 
jak měli otlačené čelo od šítu.

Změnil Tě nějak koronavirus?
Po prodělání nemoci mám ke covidu větší respekt a 

rozhodně bych ho nepodceňovala. Vím, že ho spoustu lidí 
prodělala s mírnými nebo žádnými příznaky. Ale taky jsem 
viděla na JIP bezmocné lidi na přístrojích a plicních venti-
lacích. Covid není JEN chřipečka, jak si někteří ještě stále 
myslí. Vím, že se i na chřipku umírá, ale neznám nikoho, 
kdo by měl chřipku a ležel několik dní napojený na přístro-
jích. A už vůbec se nikdy nestalo, aby lidé s chřipkou takhle 
obsadili několik oddělení nemocnice. 

Byla jsi někdy tak dlouho v nemocnici?
V nemocnici jsem kromě dvou porodů nikdy nebyla.

Vzkázala bys něco na závěr čtenářům našeho zpravo-
daje?

Chtěla bych závěrem popřát všem pěkné Vánoce, pevné 
zdraví a šťastný nový rok. 

        
 Stanislav Dufka

Kyslíkovou masku jsem měla nasazenou neustále s výjimkou jídla.  
Říká Nika Beňová o nejhorším období v nemocnici. Foto: 2x archiv NB
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Taky máte poslední dobou pocit, že koronavirus 
řídí naše životy od A do Z? Že to na nás média valí ze 
všech stran a o to víc nás to straší? Neupírám 
viru a situaci kolem něj jeho závažnost. 
Dodržujme všechna opatření a řiď-
me se pokyny a doporučeními ať 
už ze strany vlády, tak ze stra-
ny nás, zdravotníků. Jen tak 
to zvládneme, když budeme 
myslet jeden na druhého a 
konat jeden pro druhého.  
A proto:

•  nosme roušky či respirá-
tory,

•  omezme sociální kontak-
ty,

•  dezinfikujme věci denní po-
třeby (mobil, klíče, peněžen-
ka atd.),

•  dbejme na časté a řádné mytí rukou 
(voda, mýdlo, čas alespoň 30 vteřin),

• udržujme zdravé tělo,
• ve zdravém těle zdravý duch.

A to je to, na co bych ráda upozornila. Tato doba, doba 
koronavirová, s sebou nese nejen sociální a ekonomické do-
pady, ale také potíže jednotlivců na psychické úrovni. Ztráta 
zaměstnání, dlouhodobá izolace, domácí výuka dětí, obavy 
z budoucnosti, všechny tyto bolesti této doby mají za důsle-
dek narušení našeho duševního zdraví. Čím dál častěji v lé-
kárnách pozoruji zvýšenou poptávku po volně prodejných 
přípravcích na stres, neklid a poruchy spánku. A přeplněné 
ordinace psychiatrů a psychologů můj dojem jen potvrzují.

V případě, že Vám současná doba způsobuje nějaké po-
tíže typu vnitřní neklid, poruchy spánku, bušení srdce, ne-
volnost, pocity tíhy na hrudníku či zrychlené dýchání, prav-
děpodobně trpíte úzkostnou poruchou. S touto diagnózou 
se v nějaké její míře a podobě v průměru setkává za život 
kolem 15 % populace. V závislosti na tom, zda je její trvání 
krátkodobé či dlouhodobé, zda je spouštěčem pouze nároč-
nější období v životě člověka, či je přetrvávající, se stavíme i 
k její léčbě.

S dlouhodobými obtížemi se obraťte na svého ošetřují-
cího lékaře. Pokud se u Vás problémy vyskytují pouze oje-
diněle nebo pouze nyní, v tuto pro všechny z nás náročnou 
dobu, nebojte se obrátit na mě, Vašeho lékárníka. Ráda Vám 
pomohu s výběrem volně prodejného sortimentu, aby se 

Ve zdravém těle zdravý duch a čistota – půl zdraví
Vaší duši ulevilo. Přípravků na bázi meduňky, kozlíku, mu-
čenky, melatoninu, vitamínů skupiny B a hořčíku je nesčet-

ně a mohou pomoci normalizovat nervové děje ve 
Vašem těle. Stejně tak je pro tuto diagnózu 

dostupná i volně prodejná homeopatic-
ká léčba.

O vitamínech a dalších lát-
kách na podporu imunity toho 

bylo už zveřejněno hodně. 
Zdůrazňuji pozitivní vliv na 
imunitní systém u vitamí-
nu D, vitamínu C, zinku, 
probiotik a betaglukanů, 
látkách získávaných přede-
vším z hlívy ústřičné. Jezte 
vyváženou stravu bohatou 

na ovoce a zeleninu, udržujte 
přiměřenou hmotnost a fyzic-

kou aktivitu, dbejte na dostatek 
spánku. Vyhýbejte se nadmíře 

stresu, protože i ten má za příčinu 
snížení obranných schopností našeho 

imunitního systému. Případně doplňte výše 
zmíněné vitamíny.

Máme zde advent, čas vánoční. Prožijme ho v klidu a po-
hodě v kruhu rodinném a třeba i s rouškou na obličeji. Vždyť 
to je to nejmenší, co pro sebe můžeme udělat. Nikdo nevíme, 
jak dlouho tato situace bude ještě trvat, ale je to na každém 
z nás. Čím zodpovědnější budeme, tím rychleji se náš svět 
vrátí zase do normálu.
Foto: Lékárnice v naší Lhotě Maruška Fojtíková. Archiv MF

Přeju Vám pokojné Vánoce a hodně zdraví 
do nového, snad lepšího, roku 2021.

Upřímně Vám děkuji za Vaši náklonnost, podporu, 
pochopení a za všechny Vaše návštěvy u mě v 
lékárně. Vážím si toho. Jsem zde pro Vás.

Vaše lékárnice Maruška Fojtíková
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Koncem dubna jsme zaznamenali 
první výjezd, kdy nám občané z by-
tového domu nahlásili výskyt hada, 
kterého spatřili, jak zalézá do žlabu u 
domu. Na místě jsme rozebrali krytí 
žlabu, ale hada jsme nenalezli. Dne 1. 5. 
se obcí rozezněly sirény a naše jednot-
ka byla vyslána k pátrání po nezvěstné 
osobě se sebevražednými úmysly do 
Uherského Ostrohu. Při výjezdu jed-
notky nám bylo vysílačkou oznámeno 
ukončení pátrání, a tak jsme nakonec 
ani vyjíždět nemuseli. 

Začátkem května jsme byli staros-
tou obce požádáni o pokácení několi-
ka stromů hrozících pádem u lhotské 
studánky. Všechny nebezpečné stromy 
v blízkosti studánky jsme odstranili 
pomocí motorové pily. Dne 20. června 
došlo vlivem dlouhotrvajících dešťů k 
vzestupu hladiny potoka. Při monito-
ringu vodního toku jsme zjistili uvol-
nění dřevěné lávky za hřištěm. Tu jsme 
následně bezpečně vytáhli na břeh a 
dále pokračovali v kontrole a uvolňo-

vání naplavenin v potoce Okluky. V 
kontrolách jsme pokračovali i následu-
jící den až do opadnutí hladiny potoka. 
Na konci července se naším regionem 
prohnala silná bouře a zanechala po 
sobě velkou spoušť. Naše jednotka byla 
vyslána k odstranění spadených větví 
na cestu do Močidel a následně do Os-
trožské Nové Vsi, kde byly také spade-
né větve, ale někdo je uklidil již před 
naším příjezdem. Cestou zpět jsme na 
příkaz operačního střediska monitoro-
vali průjezdnost komunikací. 

Začátkem října způsobil silný vítr 
pád větve na cyklostezku do Hluku, 
naše jednotka vyjela na žádost staros-
ty větev odstranit. Dne 14. 10. nás opět 
potrápily silné deště, které rozvodnily 
potok. Od rána jsme na příkaz povod-
ňové komise obce monitorovali stav 
hladiny potoka a následně jsme museli 
i odčerpávat vodu ze dvou sklepů. Od-
poledne se situace stále zhoršovala, blí-
žil se 3. SPA, a tak povodňová komise 
rozhodla o preventivní přípravě pytlů 

s pískem, ty naštěstí nebyly potřeba, 
protože hladina potoku začala pomalu 
klesat.

Oslava 120. výročí založení  
sboru bude v roce 2021

Z kulturních akcí se nám povedlo 
uspořádat po roční pauze ples. S pří-
pravami jsme začali již koncem mi-
nulého roku a 15. února ples úspěšně 
proběhl. Letos nám na plese zahrála 
DH Gloria a i díky ní byla návštěvnost 
velmi vysoká. Další plánované akce již 
ovlivnila první vlna epidemie korona-
viru, a tak jsme svoje aktivity soustře-
dili na pomoc v boji s nemocí. Členky 
našeho SDH se aktivně zapojily do šití 
roušek a zbylí členové jim pomáhali 
se zajišťováním potřebného materiálu 
a distribucí roušek do míst, kde byly 
potřeba. Zajišťovali jsme také službu 
nákupů s dovozem domů pro potřeb-
né a ve spolupráci se základní školou a 
klubem deskových her jsme zajišťovali 
distribuci společenských her do domů 
pro zahánění nudy. V červnu proběhlo 
kněžské svěcení našeho člena Vojtěcha 
Radocha v olomoucké katedrále, kte-
rého se zúčastnili také naši zástupci. 
Následně v červenci proběhla primiční 
mše svatá, kde jsme pomáhali s její or-
ganizací a starali se o pohoštění zúčast-
něných lidí. 

V červenci jsme také plánovali 
uspořádat oslavy 120 let od založení 
hasičského sboru ve Lhotě. Tato oslava 
ale musela být bohužel odložena až na 
příští rok. Na jaře měl proběhnout dal-
ší ročník Gulášfestu, ale kvůli epidemii 
byl odložen na září. Přihlásilo se deset 
soutěžních týmů, ale některé kvůli ko-
ronaviru musely svou účast zrušit, a tak 
jsme na poslední chvíli improvizovali a 
týmy doplnili. Akce nakonec úspěšně 
proběhla a těšila se hojné návštěvnosti.

Aktuálně máme v zásahové jed-
notce 12 členů, z toho jsou 3 velitelé 
družstev a 3 strojníci. Devět členů má 

Hasiči hlásí v letošním roce víc výjezdů

Hasiči se také spolupodílejí na Dětském dni. Na fotce velitel Marek Miklíček. Foto: Stanislav Dufka

Přiblížil se konec roku a je na čase ohlédnout se zpět, co nového se letos 
událo. Jako i všechno ostatní v tomto roce také naši činnost výrazně ovlivni-
la pandemie koronaviru, která nám neumožnila uspořádat některé plánova-
né akce. Výrazně nás ale potrápily rozmary letošního počasí, jejichž vlivem 
nám vzrostl počet výjezdů.
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V letošním roce uplynulo již 120 let 
od založení snad nejstaršího lhotského 
spolku, a to Dobrovolného hasičského 
sboru ve Lhotě Ostrožské, jak se pů-
vodně nazýval. V plánu byly i oslavy 
tohoto jubilea, bohužel, jak už tomu 
tak letos bylo, i tuto připravovanou akci 
jsme museli kvůli koronaviru odkládat 
a nakonec i přeložit na příští rok. Snad 
už se situace uklidní a umožní nám 
toto výročí důstojně oslavit. Pojďme si 
tedy alespoň stručně připomenout his-
torii hasičů ve Lhotě.

Na přelomu devatenáctého a dva-
cátého století začínají na našem území 
postupně vznikat v každé obci dobro-
volné hasičské sbory, profesionální za-
čaly vznikat mnohem později. Historie 
lhotského hasičského sboru se oficiálně 
píše od 24. června roku 1900, kdy se na 
podnět tehdejšího ředitele školy An-
tonína Jadrníčka a hostinského Anto-
nína Vaněčka konala ustavující schůze 
sboru. Při svém založení sbor čítal 21 
členů. Do svého vedení si zvolil právě 
lidi, kteří dali podnět ke vzniku sboru a 
zasloužili se také o veškeré nutné zaklá-
dací dokumenty.

Následující rok se sbor rozšířil o 
další členy a bylo pořízeno první vy-
bavení v podobě ruční stříkačky, uni-
forem a přilbic. Zásluhou lhotského 
mlynáře Bohuslava Hřebíčka bylo v 
roce 1903 postaveno hasičské skladiště 
(budova hasičské zbrojnice, která byla 
v roce 2019 zbourána). Sbor se slibně 
rozvíjel, zasahoval u několika požárů, a 
také organizoval různorodé kulturní a 
společenské akce v obci až do začátku 
první světové války. Tato zanechala na 

jeho činnosti své stopy, protože většina 
členů musela narukovat a někteří ve 
válce i padli. V meziválečném období 
zažilo československé hasičstvo velký 
rozmach, který ve Lhotě vyvrcholil po-
řízením nových stejnokrojů v roce 1938 
a o rok později zakoupením první mo-
torové stříkačky. Druhá světová válka 
opět zanechala stopy na činnosti sboru, 
kdy došlo k jejímu velkému útlumu. 

Počátkem šedesátých 
let proběhla generální 
rekonstrukce požární 
zbrojnice

V poválečném období se členská 
základna sboru opět začala rozrůstat 
a činnost se obnovila. Roku 1956 byl 
sboru přidělen starší nákladní automo-
bil značky Opel-Blitz, který sloužil do 
roku 1965, kdy jej nahradila nová Tatra 
805. Počátkem šedesátých let proběhla 
také generální rekonstrukce požární 
zbrojnice, protože přestala vyhovovat 
požadavkům hasičů. Roku 1977 sbor 
obměnil zásahový vůz nákladním au-
tem značky Avia.

Od 60. let se začíná značně roz-
máhat i požární sport, zde i Lhoťané 
zaznamenali své úspěchy. Nejcennější 
byly z celorepublikových soutěží, na 
nichž dorostenka Svaťa Machalová v 
roce 1976 získala první místo a dále na-
příklad ze soutěže v Českém Krumlově, 
kde družstvo mužů získalo druhé mís-
to. Největší zásluhu na výcviku mla-
dých hasičů, a tedy i na rozvoji požár-
ního sportu nejen v naší obci má Marie 
Hejtmánková. 

Velký zásah při povodni 
v roce 1984

Z největších zásahů během histo-
rie lhotských hasičů lze zmínit hlavně 
povodně, které v historii opakovaně 
zasáhly naši obec, ale i její okolí. Vy-
zdvihnout lze zásah v roce 1984, kdy 
vlivem prudkého lijáku proud vody z 
polí zaplavil bleskově tři domy v ulici 
Pastuška. V jednom z nich zůstali uvěz-
něni František Žajdlík se svojí manžel-
kou. Voda v místnostech sahala až po 
strop. Do domu násilně vnikli požár-
níci Stanislav Štajnoch s Petrem Tětha-
lem a sousedem Stanislavem Pavlačkou 
a zachránili jeho obyvatelům život. Při 
poslední velké povodni v roce 1997 za-
sahovali hasiči nepřetržitě více než 14 
dnů, a to nejen v naší obci, ale i v Uher-
ském Ostrohu a v Hluku. Největší po-
žáry v obci jsou spojeny s místním ze-
mědělským družstvem, kde hořel stoh 
slámy v roce 1966 a o třicet let později 
zde od blesku vzplál seník.

120 let hasičů v Ostrožské Lhotě.  
Prapor posvětil Jan Graubner

osvědčení nositelů dýchací techniky, 
dva členové jsou proškolení v poskyto-
vání předlékařské první pomoci, jeden 
je technik ochrany obyvatelstva a nově 
dva členy máme proškolené k obsluze 
motorových pil. Ve sboru dobrovol-

ných hasičů aktuálně působí 41 dospě-
lých členů a 45 mladých hasičů.

I když naše plánované akce byly 
ovlivněny pandemií koronaviru, tak 
jsme nezaháleli a odvedli kus práce. 
Jménem všech lhotských hasičů vám 

přeji klidné prožití vánočních svátků 
a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v no-
vém roce 2021.

     
 Marek Miklíček,  

velitel JSDH Ostrožská Lhota

Marek Miklíček, velitel JSDH Ostrožská Lhota
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Ve středu 14. října byla naše obec po 
třídenních deštích jen patnáct centime-
trů od vyhlášení III. stupně povodňo-
vé aktivity. Potok Okluky se rozvodnil 
nejvíc za posledních deset let. Prakticky 
po celý den byla aktivní jednotka Sboru 
dobrovolných hasičů v naší Lhotě. Od 
ranních hodin hasiči hlídkovali u po-
toka, několikrát čerpali vodu ze sklepů 
a preventivně začali připravovat pytle s 
pískem. Nejhorší scénář se nakonec ne-
potvrdil, velká voda začala kolem sedmé 
večer pomaličku opadat.  

    

Velká voda v naší Lhotě

Takto rozvodnily třídenní vytrvalé deště potok Okluky.  Foto: Stanislav Dufka

V posledních letech se místní sbor 
hasičů dále rozvíjí, došlo k obměně 
vybavení, ale i k rozšiřování členské 
základny. Dne 25. října 2008 byl posvě-
cen olomouckým arcibiskupem Janem 
Graubnerem nový prapor hasičského 
sboru. Podařilo se obměnit zásahové 
vozidlo, když v roce 2013 obec zakou-
pila starší cisternu z Holandska a ná-
sledně v roce 2019 byl zakoupen do-
pravní automobil Ford Tranzit. Roku 

2018 se hasiči přestěhovali do nové 
budovy na hřišti, kde po rekonstrukci 
nevyužívané autobusové garáže vznikla 
nová hasičská zbrojnice. Byly nakoupe-
ny nové osobní ochranné prostředky 
pro hasiče, například dýchací přístroje 
umožňující práci v zakouřeném pro-
středí. Povedlo se také obnovit aktivitu 
mladých hasičů. Došlo k pořízení věcí 
potřebných pro jejich činnost, zejména 
pak nové závodní hasičské stříkačky, 

která nyní umožňuje vyrovnat se s kon-
kurencí nejen u mladých hasičů, ale i u 
dospělých.

Taková byla stručná historie naše-
ho sboru zaznamenaná v kronikách. 
Doufáme, že příští rok se situace ko-
lem koronaviru uklidní a budeme moci 
spolu s Vámi důstojně oslavit výročí za-
ložení našeho sboru.

     
 Marek Miklíček,

velitel JSDH Ostrožská Lhota

std
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V minulém čísle Zpravodaje jsem se dotkl fotbalu v 
té době. Nechci ani nebudu se plést fotbalovým histori-
kům do jejich práce. Ta vzpomínka byla součástí života, 
tvorby nálady, ale taky určitá pokora k tomuto krásnému 
sportu, který zde má silné kořeny. Byl součástí zábavy, 
odpočinku i krásným vyplněním víkendového dne a o to 
především šlo a mělo by jít vždy.

Mládež potřebuje pohyb, potřebuje soutěžit, potřebuje 
si stanovovat cíle, které ve sportu naplňuje. To vše ovlivňuje 
vývoj osobnosti. V obci jsou mimořádné podmínky na spor-
tování, mnohdy daleko větší obce ani města nemají takovou 
vybavenost, jakou máme my tady. Jediné, co chybí, jsou děti.

V době, o které píši, navštěvovalo ZŠ kolem 200 žáků. 
Dnes je to kolem stovky, a to je rozdíl. Proč? Není mým cílem 
potom pátrat a ani to dělat nebudu. Ještě maličkost. Je třeba 
vyzvednout práci obětavých funkcionářů a trenérů, kteří se 
o mládež ve svém volném čase starají. Fotbal se tu hraje od 
nepaměti, ale jakýsi řád dostal někdy v šedesátých letech, kdy 
tehdejší funkcionáři přivedli z Hluku trenéra, pana Antoní-
na Pančíka. Byl to dle mého názoru nejlepší počin v rozvo-
ji fotbalu v Ostrožské Lhotě. Nedokážu říct, kde tento pán 
čerpal tu energii, kterou tu rozdával mezi mladé fotbalisty, 
ale hlavně hráče prvního mužstva. Měl svůj doslova otcov-
ský slabikář, ve kterém učil fotbalové krůčky nás mládežní-
ky všemu, co fotbal potřebuje. Nemohli jsme se dočkat, kdy 
uslyšíme jeho jawu bublat při příjezdu, kdy hodil mezi nás 
kožené míče a kdy začal trénink. Byl to svátek, bylo to po-
hlazení, kdy naše srdíčka bouchala blahem, že nás trénuje 

I tak se žilo v Ostrožské Lhotě – krok za krokem
opravdový trenér, pan ANTONÍN PANČÍK Z HLUKU. To-
lik jenom krátká vzpomínka do historie fotbalu, která měla 
v budoucnu dopad na tu generaci, o které jsem psal minule. 
Přesto jedno krédo, které by si měl uvědomit každý, kdo ho 
chce hrát. Balon pro fotbalistu nesmí být nepřítel. Jinak je to 
špatně.

Ruku v ruce se sportem kráčela taky kultura. Byly to ne-
jen kapely, které zde hrály na různých zábavách v průběhu 
roku a je jedno, v kterém to bylo ročním období. O kulturu 
se starala školská a kulturní komise, která tyto akce koor-
dinovala. Vystoupil zde Josef Kobr (bavič z Ostravy) Naďa 
Urbánková, Petr Novák, sourozenci Ulrychovi, Moravanka 
a mnozí další zajímaví umělci. Na jedné takové zábavě „koš-
tu vína“, která byla hojně navštívená, byl přítomen tehdejší 
předseda ONV Ing. Lapčík. Tento člověk měl velmi kladný 
vztah k naší obci. Dlouhá léta, než nastoupil do této funkce, 
pracoval jako ředitel okresní zemědělské správy. Oceňoval 
a vysoce hodnotil výsledky našeho družstva, které patřilo v 
okrese k nejlepším. Obec jako taková prosperovala dobře, 
výsledky byly, tak bylo o čem diskutovat. Byl středem zájmu, 
občané mu kladli otázky a on v klidu a ochotně odpovídal. I 
tato beseda ale končila a on závěrem poděkoval za pozvání 
a dal obci a všem občanům veřejný slib: „Pokud postavíte 
čističku, zasadím se o to, že budete plynofikovat obec.“ Mu-
sím přiznat, že v tehdejší Radě MNV jsme o tom několikrát 
mluvili. Ale to ovoce se nám zdálo, že visí příliš vysoko. Ply-
nofikace obce by obci strašně prospěla, už kvůli tomu, jak 
je naše obec položena. Kolik jsme dýchali smogu z vytápění 
RD. Mnohdy nekvalitní uhlí, které se špatně spalovalo, mělo 

velký obsah síry a kyslíčníku uhličitého 
a dalších zplodin. V domácnostech se 
spálilo všechno, co hořelo. Ano, to jsme 
dýchali. A teď taková možnost.

Plynofikace v okrese teprve začína-
la. Pomalu jsme začali hledat možnosti. 
Kontakty na tehdejší Gottwaldov, kde 
bylo ředitelství. Tam nás přijali vlídně 
(podle mě až moc vlídně a ochotně) a 
dali dokonce nějaké rady a další tipy, jak 
dál. Další krůček byl projektový úkol a 
projektová dokumentace. Osvědčená 
metoda byla zatáhnout do toho pracov-
níky plynáren. I to se zdařilo. A pak to 
přišlo: peníze, lidi, „vyjadřovačky“ a PA-
LIVOVOU ZÁKLADNU. Tu povolova-
la Česká plánovací komise v Praze, a to 
bylo něco. Ocelové potrubí potřebné k 
rozvodu sítí podléhalo zvláštnímu reži-
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mu strategických investic, a to vyžadovalo 
další povolení, jelikož akce „Z“ do tohoto 
režimu nespadala. Ještě jednu pikantní věč 
– zdánlivě banální, ve skutečnosti pro nás 
neřešitelný problém. Palivovou základnu 
povolovalo ministerstvo energetiky a paliv 
v Praze.

Doložit k povolovacím řízení ekono-
mickou návratnost díla. Ostrožská Lhota, 
obec cca 1500 obyvatel, jeden větší pod-
nik JZD, budovy, MŠ, ZDŠ, SPORTOVNÍ 
HALA, KOSTEL, MNV, PÁR PROVO-
ZOVEN A RD. Nebyla šance naplnit při 
tehdejších cenách plynu ekonomickou 
návratnost. Spása přišla v tom, že v teh-
dejší době na JZD k sušičce byl přiveden 
vysokotlaký přivaděč, a ten se dal v po-
volovacím řízení použít. Vyřídili jsme 
stavební povolení, získali peníze. Zase 
musím vzpomenout JZD, které přišlo se 
sdruženými prostředky. Ocelové potrubí vyráběly čtyři pod-
niky v Československu: NHKG Ostrava, VŽKG Ostrava, 
VSŽ KOŠICE, a Chomutov. Počáteční písemné objednávky 
se nám vracely nepotvrzeny. Údajně nikde nebyla kapaci-
ta. Tak jsme se rozjeli. Výsledek byl lepší, ale pořád málo. 
Další jednaní, a pak se dostavil úspěch. Když člověk najde 
ty pravé dveře, ledy se rozmrazí, a pak „voda teče“. Materiál 
jsme měli, a že to nebylo jednoduché, řeknu jednu malou 
příhodu. Byl jsem u oběda, když mně volala I. Mikulášová, 
že máme na obci návštěvu, ať rychle přijdu. Před MNV stála 
613 Tatra se slovenskou poznávací značkou. V zasedačce če-
kali tři pánové. Představili se jako zástupci vedení JADERNÉ 
ELEKTRÁRNY MOCHOVCE a po seznámení moc prosili, 
jestli bychom jim neprodali ocelové potrubí průměr 40 cm 
na jadernou elektrárnu. Prodali jsme jim všechen přebytek. 
Samotné práce po obci byly velmi složité, vyžadovaly trpěli-
vost v kamenitém terénu, mnoho manuální práce se sochory, 
pajzry a kladivy. Výkopové práce prováděl hlavně L. Denner 
a radil si s tím výborně. Pomáhali nám i jiné podniky, hlav-
ně V. Olbrech z JZD BLATNICE, NĚKDY I PROVOZOVNA 
O.N.VES. Odborné svařovací práce prováděli pracovníci z 
plynáren Uh. Hradiště. Vydatně jim pomáhal Zdeněk Ma-
chala. Zdeněk byl machr. Úsek od silnice po regulační sta-
nici je veden ve vysokotlaku. Na to musí být speciální sváry, 
které se kontrolují rentgenem. Zdeněk jich několik provedl a 
všechny mu vyšly na výbornou. Nízkotlaké potrubí svařoval 
společně se svářeči plynáren naprosto běžně. Moc pomohl 
na této stavbě dá se říci za hubičku. Ještě na jednoho účast-
níka stavby nesmím zapomenout. Václav Malůšek (nadlesní) 
má velký podíl na kvalitní izolaci svárů. Pomáhal vždy, když 
to bylo třeba, i když pršelo. On si na své práci zakládal. Rád 
mu věnuji tuto vzpomínku. 

V závěru dnešního vzpomínání jsem nechal místo oso-
bě, která prakticky 15 let skromně a ochotně, když bylo po-
třeba, působila v naší obci na dílech, jako byly panelové vo-
zovky, školka, vodovod, plynovod, kanalizace, zkrátka všude 
tam, kde bylo potřeba jeřáb. A tak, jak jsem se zmiňoval, že 
jsme měli štěstí na kvality O. Franty co by bagristy, Vladimí-
ra Dennera, muže pro všechno, a další, které jsem tu s úctou 
vzpomínal, tak Josef Veselý (Jožka již nežije), pracovník OSP 
Staré Město, který dá se říct zde trávil „mládí“. Je pravdou, 
že to bylo i díky tomu, že naši poslanci, Páč Bohuslav, Franta 
Vlk i Josef Polášek, měli v podniku takovou pověst a auto-
ritu, že vedení podniku naše požadavky vykrývalo. Ono to 
nebyla jenom doprava. Byly to elektromonterské práce, pod-
lahářské, projekční, malířské, zámečnické práce, které jejich 
střediska uměla. Díky této spolupráci mohl J. Veselý v našem 
kolektivu pracovat. Vzpomeňte na vždy usměvavého, ochot-
ného, kamarádského chlapíka, kterému i touto vzpomínkou 
chci poděkovat za jeho pomoc. Okresní stavební podnik v té 
době byla jedna z nejlepších firem, která zde v té době půso-
bila.

Co nevidět budou Vánoce. Myslím si, že budou jiné než v 
minulosti, ještě nikdy jsme neslavili Vánoce v takové situaci, 
jakou nám nese tato doba, tato přítomnost pandemie, ne-
moci, kterou nikdo nezná a která tady asi ještě nějakou dobu 
bude s námi a my se s ní musíme naučit žít. Přesto Vám chci 
popřát, abychom je prožili v míru a pohodě. Buďme optimis-
ty, radujme se z toho, co máme a věřme, že bude líp.

                             Pavel Skopal, prosinec 2020

Foto: archiv PS
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V muzeum v Ostrožské Lhotě nás prováděl David Válek.

Nenápadné stavení ukrývající se 
nedaleko tamního obecního úřadu na 
břehu potoka Okluky přitom bylo za 
první republiky palírnou, později tě-
locvičnou či skladem sudů a posléze 
chátrající usedlostí. Od roku 2011 se v 
části domku proměněné v archeologic-
ké muzeum nacházejí tři sály, které k 
nahlédnutí nabízejí vystavené předmě-
ty, jež jsou zčásti majetkem lhotského 
muzea a zčásti je zapůjčilo Slovácké 
muzeum v Uherském Hradišti.

Základem vzácné lhotské expozice 
jsou sbírky dvojice místních archeolo-
gických nadšenců Miroslava a Jaromí-
ra Páčových v podobě štípaných ná-
strojů a kamenných seker. „Ty byly pro 
toto muzeum klíčové, stejně tak jako je 
třeba zmínit neúnavného archeologic-
kého nadšence Martina Dufku, který 
nejenže vznik muzea prosadil na obec-
ním úřadě, ale věnoval jeho vybudová-
ní i sběru artefaktů v našem katastru 

Napsali o nás: 

Vzácnost v Ostrožské Lhotě. Neskutečné archeologické muzeum

Je tomu už devět let, co v Ostrožské Lhotě zpřístupnili veřejnosti místní ar-
cheologické muzeum. Vzniklo v jedné z částí víceúčelového domu zahrádkářů 
a svým návštěvníkům nabízí ke zhlédnutí nepřeberné množství artefaktů ze 
starší doby kamenné až po středověk a novověk, včetně nálezů z 20. století.

neskutečné množství času,“ prozradil 
kurátor expozice David Válek.

Je sobota 11. března a já spolu se 
skupinkou zhruba dvou desítek čle-
nů a příznivců Historické společnosti 
Velehrad vstupuji do viditelně nedáv-
no opraveného domku. Zatímco ten z 
venku připomíná současnou vesnickou 
architekturou zmodernizované zástav-
by z dob minulých, interiér na návštěv-
níka dýchne zcela jiným, nečekaným 
dojmem. Překročením jeho prahu se 
totiž najednou ocitnete v prostředí ar-
cheologických expozic, precizně uspo-
řádaných a na sebe navazujících nápa-
ditým a srozumitelným členěním.

V přízemí je umístěna stálá expo-
zice, která má návštěvníka provést dě-
jinami obce. Prohlídka začíná u mode-
lu obce z roku 1827. Jednotlivé vitríny 
jsou pak chronologicky řazené jakoby 
cestou zpět do minulosti. „Máme zde 
raný středověk, dobu římskou, dobu 

železnou, dobu bronzovou i mladší a 
starší dobu kamennou. Nejstarší ex-
ponáty jsou z katastru obce a nejbliž-
šího okolí. Jedná se o pazourky, různé 
škrabky, čepele,“ vypočítává hloubku 
historického dosahu vystavených ex-
ponátů náš průvodce David Válek. Ne-
chybí například sobí parohy nebo části 
mamutích klů.

„V Ostrožské Nové Vsi se při těžbě 
štěrkopísku našla spousta pozůstatků 
zvířat z toho období, z mamutů, noso-
rožců. Časová linka končí jeskyní s fo-
silními nálezy. Mohou pocházet z doby 
30 až 50 tisíc let před Kristem,“ nazna-
čuje mladý archeolog. Prostoru v pří-
zemí dominují na dřevěném sloupu ve 
spirále umístěné repliky keramických 
nádob od hrnčířů ze Zlechova. Vitríny 
ve stěně pak mají tvar charakteristic-
ké nádoby z určitého období. „Napří-
klad u keramiky nejstarších zemědělců 
měly ty nádobky takový kulovitý tvar 
a teprve v pozdějším období se začala 
profilace nádobek členit a ony získáva-
ly složitější tvar,“ vysvětluje David Vá-
lek, zatímco já i mnozí další návštěv-
níci kolem s pootevřenými ústy němě 
zíráme na ty historické skvosty kolem.

V katastru Ostrožské Lhoty je 
kvalitní černozem a nejstarší osídlení 
lokality těmi nejstaršími zemědělci je 
patrné podle nálezů keramiky. „Určitě 
zde existovala sídliště, ale musíme mít 
na paměti, že kultura těch nejstarších 
zemědělců obsahuje cirka 800 let dějin. 
Tedy zhruba deset těch sídlišť nebylo 
současných. Neexistovaly zaráz. Sídli-
ště střídalo sídliště.

Máme zde řadu nálezů z jednotli-
vých částí v katastru Ostrožské Lhoty 
z mladší doby kamenné i mladší doby 
bronzové,“ snaží se nám laikům ar-
cheolog napomoct rozklíčovat stáří 
nálezů i to, do kterých období je řadit.
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K vidění je také keramika  
z katastru Blatnice, kde 
existovala zaniklá osada 
Smíchov

„Doba železná se dělí na dva časo-
vé úseky, starší a mladší. Starší se říká 
halštatská a mladší laténská. No a v po-
sledních čtyřech století mladší doby že-
lezné u nás žili Keltové. Byli strašně vy-
nalézaví, zavedli tady spoustu novinek. 
Jako první na našem území vyráběli 
skleněné artefakty. Náramky, korálky. 
Keltové také razili mince, inspirovali 
se těmi řeckými,“ klestí se David Válek 
historií a zaměřuje se na nálezy kachlí. 
Ty místní doplňují také kachle z pan-
ství rodu Cimburků. K vidění je také 
keramika z katastru Blatnice, kde exi-
stovala zaniklá osada Smíchov.

„Tam se té keramiky dá najít spous-
ta. Neví se přesně, kdy osada zanikla, 
ale traduje se, že se její obyvatelé přiži-
vovali jako loupežníci. Jisté však je, 
že byli zemědělci,“ upřesňuje kurátor 
expozice. Na území Ostrožské Lhoty 
se podle něj určitě pohybovali lovci 
mamutů a není vyloučeno, že osídlení 
tamní lokality sahá až do období téměř 
nepředstavitelných 38 tisíc let před 
Kristem. „Nejbližší doložené sídliště 
lovců mamutů bylo v katastru Ostrož-
ské Nové Vsi ve směru k lázním. Ta 
lokalita je všeobecně známá. Pochází 
z období 22 – 28 tisíc let před naším 
letopočtem. Nejslavnější lokality toho-
to období jsou Věstonice Pavlov pod 
Pálavou. Právě z tohoto období máme 
pěkné nálezy od Libora Ježka z Dol-
ního Němčí, který zde má takový me-
dailonek a jeho nevystavené artefakty 
máme uschovány u nás v depozitáři,“ 
dodává David Válek.

V uherskohradišťské ulici Dlouhá 
našli archeologové Slováckého muzea 
vzácné nálezy. Raritou byl kompletně 
zachovalý zlatý náramek.

Archeologové našli při 
výzkumu zlatý řetízek a část 
hradišťských hradeb

Paleolitické nálezy ze sbírky Libo-
ra Ježka: Během řady let intenzivních 
povrchových průzkumů nashromáždil 
Libor Ježek také kolekce artefaktů ze 
starší doby kamenné (paleolitu). Ná-
lezy pocházejí z katastrálních území 
obcí Dolní Němčí, Horní Němčí, Hluk, 
Nivnice, Slavkov a Vlčnov. Všechny 
lokality leží v údolí potoka Okluky a 
jsou situovány převážně v nižších par-
tiích svahů. Tyto polohy byly později, v 
mladší době kamenné (neolitu), osíd-
leny příslušníky kultury s lineární nebo 
moravskou malovanou keramikou.

Prohlídku přízemní končíme prů-
chodem kolem kostrového hrobu ženy 
z doby bronzové 2000 let před Kristem. 
Po dřevěných schodech poté vystou-
páme do podkroví, kde autoři výstavy 
přichystali návštěvníkům z řad laiků 
i „archeologických fajnšmekrů“ dal-
ší neskutečnou porci obdivuhodných 
nálezů. Tuto expozici, kde se nachází 
také přednáškový sál, pojmenovali V 
lesku bronzu. Tam jsou shromážděny 
artefakty počínaje starší i mladší dobou 
bronzovou, tedy 1 300 až 1000 před na-
ším letopočtem.

„Jsou zde také věci z mladší doby 

železné. Sekerky, které jsou nejstarší, 
jaké se u nás kdy vyráběly, měly tvar, 
který vidíte právě tady,“ ukazuje ar-
cheolog bohaté sbírky v dalších něko-
lika prosklených vitrínách, za které by 
se nemuselo stydět ani krajské archeo-
logické muzeum

„Vystavených zde máme tisíce ar-
tefaktů. Nálezy jsou z velké části míst-
ní, ale také zapůjčené, odkoupené či 
darované ze soukromých sbírek a ze 
Slováckého muzea. Třeba soubor seker 
a srpů máme od nálezce z Bohuslavic 
u Kyjova,“ rozpovídal se kurátor těsně 
před koncem prohlídky tohoto nesku-
tečného lhotského muzea.

    Pavel Bohun.  
Autor je šéfredaktorem Slováckého 

deníku.

Přesleny
Součástí archeologické sbírky lhot-

ského muzea jsou mj. také drobné ke-
ramické předměty diskovitého tvaru o 
průměru asi 5 cm s otvorem uprostřed. 
Jedná se o přesleny, které nepřímo do-
kládají znalost textilní výroby v pravě-
ku (obr. 1). Nálezů samotných textilií, 
popř. jejich otisků je z tohoto období 
k dispozici jen poskrovnu. Praktickou 

V katastru Ostrožské Lhoty je kvalitní černozem a nejstarší osídlení lokality těmi nejstaršími 
zemědělci je patrné podle nálezů keramiky. Foto: 2x Pavel Bohun
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funkci přeslenů objasňují ikonografic-
ké prameny a etnografická svědectví.

Přesleny se uplatnily při spřádá-
ní příze potřebné ke tkaní látek. Této 
činnosti se tradičně věnovaly ženy. Su-
rovinami k získávání příze byla vlákna 
rostlinného (len, později též konopí) 
nebo živočišného (nejčastěji ovčí vlna) 
původu. Již nejstarší zemědělci z mlad-
ší doby kamenné (6. tis. př. Kr.) pěsto-
vali len a chovali ovce. Na obrázcích ve 
středověkých rukopisech mívají přad-
leny upevněné předivo (např. lněnou 
koudel nebo ovčí stříž) na horní části 
dřevěné tyče – přeslice (obr. 2).

Aby přadlena získala ze shluku 
vláken přízi, postupovala při tom ná-
sledovně: zatímco jednou rukou vyta-
hovala z přediva vlákna a mnutím mezi 
prsty je zkrucovala, druhou rukou na-
víjela soukanou nit na roztáčené vře-
teno. Byla jím dřevěná hůlka zatížená 
přibližně ve spodní čtvrtině své délky 
přeslenem. Ten udržoval vřeteno ve 
svislé poloze a v otáčivém pohybu. Jde 

o stejný princip jako u dětské káči. Vře-
teno je možno roztáčet jak ve vzduchu, 
tak na zemi. Z tohoto důvodu bývala 
rozšířená spodní část dříku zašpičatělá.

Přeslen tedy sloužil jako závaží a 
současně jako setrvačník zajišťující otá-
čení vřetene. Na hmotnosti a vyvážení 
přeslenu závisela stabilita vřetene při 
točení. Bylo žádoucí, aby se roztočené 
vřeteno nevyvracelo do stran nebo aby 
se předčasně nezastavovalo. Znesnad-
ňovalo by to proces předení a odrazilo 
by se to na zhoršené kvalitě příze. Ex-
perimenty prokázaly, že zručná přadle-
na dokázala za hodinu upříst 60 až 100 
m příze.

Ke spřádání rostlinných vláken 
jsou potřebné těžší přesleny, zatímco 
ke spřádání vlny se hodí přesleny leh-
čí. Ženy proto zřejmě vlastnily několik 
tvarově, velikostně a váhově odlišných 
přeslenů pro tvorbu různých druhů 
příze. Tomuto závěru nasvědčují i po-
měrně časté nálezy a tvarová variabilita 
těchto artefaktů. Z časového hlediska se 

první přesleny objevují v mladší době 
kamenné. Archeologové se s nimi se-
tkávají nejčastěji při výzkumu sídlišť, 
občas se ale vyskytnou také v ženských 
hrobech. V podomácké textilní výrobě 
se v našich zemích místy používaly ješ-
tě i koncem 19. stol.

Přesleny se obvykle tvarovaly z hlí-
ny a následně vypalovaly. Občas býva-
jí též zdobeny vpichy, rytými liniemi 
apod. (obr. 3). Někdy posloužily k je-
jich zhotovení i silnostěnné zlomky vý-
dutí z rozbitých nádob (obr. 4). Ploché 
kruhové terčíky, vybroušené ze střepů 
a uprostřed provrtané, jsou charakteri-
stické zvláště pro Kelty v mladší době 
železné (4. až 1. stol. př. Kr.). Slované 
raného středověku vytvářeli kromě 
keramických také kamenné přesleny. 
Vzácněji se objeví exempláře kostěné, 
skleněné či olověné. Na základě etno-
grafických analogií mohlo k výrobě 
přeslenů posloužit i tvrdé dřevo.

Ke zhotovení kamenných přesle-
nů, vyráběných ve specializovaných 
dílnách, se využívaly měkké a snadno 
opracovatelné horniny (např. jílovec, 
mastek, opuka, prachovec). Z blízkého 
okolí se takovou dílnu podařilo archeo-
logicky doložit v Uherském Hradiš-

Přesleny různých tvarů a velikostí

Přadlena z Velislavovy bible (1. pol. 14. stol.)

Zdobený přeslen Přeslen zhotovený ze zlomku keramické nádoby.
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ti-Sadech. V jednom ze zdejších síd-
lištních objektů předvelkomoravského 
období z 8. stol. byl zjištěn sklad suro-
viny a fragmenty polotovarů. K výrobě 
přeslenů sloužil na Sadské výšině míst-
ní jílovec (lupek). Z lupkové desky se 
nejdříve vyřezal hrubý kotouček, který 
se následně provrtal. Do finálního tva-
ru byl přeslen vysoustruhován, popř. 
ještě vybroušen. Protože lupek větrá-
ním puká a ve vlhku se rozpadá, byly z 
něj zhotovené přesleny vypáleny, čímž 
získaly žádoucí tvrdost a trvanlivost.

Specializovanými dílnami na výro-
bu přeslenů z kvalitní růžové břidlice se 
proslavila sídliště slovanských Drevlja-
nů v okolí hradiska Ovruč na Volyni 
(SZ Ukrajina). Díky atraktivní barvě 
suroviny se tyto přesleny staly dokon-
ce předmětem dálkového obchodu. Od 
10. do 13. stol. se šířily nejen po celé 
Kyjevské Rusi, ale i na území dnešního 
Polska a Švédska. Po dlouhou dobu (od 

konce 13. stol. až do novověku) se vy-
ráběly vápencové přesleny v hornoslez-
ském Opolí (jižní Polsko). Jako vzácné 
importy se kamenné přesleny z Polska i 
Ukrajiny objevily též na našem území.

Artefakty klasifikované jako přes-
leny mohly mít ve skutečnosti i jiné 
funkce: např. coby šperky (drobné 
kusy lze jen stěží odlišit od korálků) 
nebo amulety. Protože se nacházejí též 
na atypických lokalitách (např. v hůře 
dostupných horských terénech daleko 
od lidských obydlí) nebo i v mužských 
hrobech, uvažují někteří archeologové 
o užívání přeslenu jako pomůcky k roz-
dělání ohně. Třením dříku o dřevěné 
prkénko za pomoci přeslenu a kožené-
ho řemínku (místo tětivy luku) se expe-
rimentálně podařilo zažehnout troud.

Ze získané příze se tkaly textilie ur-
čené především ke zhotovování oděvů. 
K výrobě tkanin sloužily v pravěku 

jednoduché tkalcovské stavy tvořené 
svislými dřevěnými rámy. Nepřímým 
svědectvím o jejich existenci v někte-
rých objektech (někdejších obydlích či 
dílnách) jsou hliněná závaží, která kdy-
si zatěžovala osnovní nitě. Výrobu pří-
ze urychlilo spřádací kolo (předchůdce 
kolovratu), které se u nás začalo použí-
vat ve 14. stol.

Předla každá žena bez ohledu na 
společenské postavení. Příznačně se 
proto označuje ženská větev rodu vý-
razem „po přeslici“. Předení bylo důle-
žitou činností nejen z praktického hle-
diska, ale také ve společenském životě 
našich předků. Přástky za dlouhých 
zimních večerů, kdy se v jedné světni-
ci sešlo více přadlen s příp. mužskou 
společností, byly mj. též příležitostí pro 
vyprávění příběhů a předávání zkuše-
ností.

David Válek

Smutné, bolestné a nečekané. Pá-
teční datum 16. 10. 2020 se zapíše 
černým písmem do historie bývalých 
hráčů SK Ostrožská Lhota. V tento den 
nás nečekaně navždy opustil zakláda-
jící člen, spoluhráč, výborný kamarád 
a úžasný člověk Josef Urbanec. Odešel 
nečekaně brzy, odešel ve svých 52 le-
tech. Byl to kluk s obrovským srdcem 
pro každého, vždycky veselý a připra-
vený kdykoli a komukoli pomoci. Jož-
ko, moc ti všichni děkujeme za to, co jsi 
pro kolektiv udělal. Všem nám budeš 
strašně moc chybět. Odpočívej v poko-
ji – nikdy na Tebe nezapomeneme!

Patřil k zakládajícím členům sta-
rých pánů

Jožka, stejně jako spousta jeho ka-
marádů, začal s fotbalem v žácích, poz-
ději přešel do dorostu, kde hrál až do 
nástupu na vojnu. Po návratu z vojny 
upřednostnil zaměstnání, k fotbalu se 

vrátil až do dresu starých pánů, patřil 
k zakládajícím členům. I když na hřišti 
moc zápasů neodehrál, tak si vždycky 
nějakou činnost našel. Nejčastěji jsme 
ho ovšem viděli u udírny s klobásami. 
Zúčastnil se téměř každé akce, ať to 
byla zabijačka nebo brigáda. Velmi ak-
tivně se podílel na téměř všech akcích 
starých pánů. Nejlepší a nejvyhlášeněj-
ší jeho akcí bylo pořádání letního sou-
středění Lažo plažo, které pořádal spo-
lečně s Petrem Hyrákem. Soustředění 
pořádal na svém nejoblíbenějším místě 
– na chatě u štěrku. Celý život prožil s 
úsměvem na tváři, tak budeme na Jož-
ku také vzpomínat.

„Odešel dobrý člověk, každý ho 
měl rád, odešel nám v nenávratnu, teď 
musíme jen vzpomínat.“ 

S přispěním kronikáře SK  
Bedřicha Doležala  

Staří páni Ostrožská Lhota

Odešel nám kamarád s velkým srdcem.  
Zemřel Josef Urbanec

Foto č. 6. Josef Urbanec. Nejčastěji jsme ho 
ovšem viděli u udírny s klobásami. Foto: std.
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Jiné roky bychom při takové reka-
pitulaci představili výčet akcí, na kte-
rých jsme účinkovali nebo které jsme 
u nás v obci organizovali. Letos však 
můžeme napsat pouze to, že nic z toho, 
co jsme připravovali a plánovali, jsme 
bohužel uskutečnit nemohli.

Už na konci loňského roku jsme za-
čali připravovat tradiční košt slivovice 
a pomalu plánovat antonínkové sečení 
trávy. Začali jsme sbírat vzorky na košt, 
domlouvali degustátory a také účinku-
jící sbory. Termín koštu slivovice byl 
stanoven na 25. dubna, sečení trávy 
jsme plánovali přímo na Antonína 13. 
června. Bohužel ani jedna z těchto akcí 
se nemohla uskutečnit. Košt slivovice 
jsme se pokoušeli zorganizovat ještě 31. 
října, ale přišla druhá vlna.

I tak jsme se scházeli (pokud to 
bylo umožněno) a zpívali (pokud to 
bylo povoleno).

A tak jediným naším letošním vy-
stoupením bylo zpívání ve Strání v pá-
tek 28. srpna, kde místní mužský sbor 
S.E.N. zorganizoval 13. ročník setkání 
pěveckých sborů na nádvoří místního 
Zámečku. Ve společnosti dalších účin-

Jak prožil letošní rok Mužský sbor?

kujících – Netáta a S.E.N. ze Strání, 
Rokytenka z Liptálu, MS z Milotic, CM 
Strýci a gajdoše Pavla Popelky – byla 
velice příjemná atmosféra a všem to 
hezky zpívalo.

U nás ve Lhotě jsme pomohli s pří-
pravou letošních hodů. V sobotu jsme 
postavili před obecním hodovou májku 
a v nedělním programu jsme si zazpí-
vali jak v průvodu, tak na hodové zá-
bavě. Jsme rádi za to, že se letos hody 
podařilo uskutečnit alespoň v takové 
formě.

V září jsme ještě stihli pokácet 
májku a připravit pohodové posezení 
na hřišti s FAŠANK BENDEM.

Bude-li to možné, v příštím roce 
bychom rádi opět uspořádali naše kaž-
doroční akce - košt slivovice (20. břez-
na 2021) a samozřejmě antonínkové 
sečení trávy (12. června 2021). 

Milí přátelé a příznivci, 
děkujeme Vám za přízeň a podporu 

a přejeme Vám hlavně pevné zdraví v 
těchto časech, mnoho životního optimi-
smu a radosti, klidné prožití Vánoc a v 
příštím roce 2021 se snad společně sejde-
me třeba při pěkné písničce.

Petr Radoch
 

Na tuto otázku je odpověď zcela jednoduchá. Celý život spolku byl, stej-
ně jako život celé naší společnosti, ovlivněn tou zatrápenou pandemií.

Petr Radoch,šéf Mužského pěveckého sboru  
v naší Lhotě. Foto: std

Fotka Mužského pěveckého sboru na prostřední dvoustraně je z letošních hodů.

Chlapi ze sboru:
Josef Žajdlík, Jaroslav Dominik, František Vaněk, Bohuslav Dominik,  

Stanislav Kuřina, Pavel Maluš, Petr Radoch, Pavel Indruch, Petr Páč,  
Michal Pěnčík, Jakub Dominik, Ladislav Hanák, Silvestr Mach.

V kostce by se dalo napsat, že nic. 
Ale nebyla by to úplně pravda. Na jaře 
jsme začali zkoušet hru Zácpa. Jarní 
koronavirus nám zkoušky zhatil, tak 
jsme horko těžko doháněli v letních 
měsících, kdy jsme měli zkoušky i tři-
krát týdně a domluvené představení 
v červenci v Uherském Ostrohu. Bylo 
super, že si všichni divadelníci při své 

práci a rodinných povinnostech našli 
čas na zkoušky a velikánské díky posí-
lám jejich partnerům a rodinám, které 
toto hektické období s nimi přetrpě-
li, abychom mohli v červenci odehrát 
první představení Zácpy od Antonína 
Procházky.

V září jsme si pozvali na hostování 
divadelní soubor P.O. KRO. K z Kromě-

Co nového u divadelníků  
Ostrožsko – Lhotského souboru?

Soňka Krátká (dnes už Petraturová) se v září vdávala a takto jsme jí šli divadelníci přát přímo na obřad. Tedy jen 
část divadelníků. Dříve to bývalo oblíbené zatahování. Na fotce je Ondra Balíček – těhotná milenka ženicha s 
jedním dítětem. Julča Surá – matka těhulky. Eva Zajícová – fešný nápadník nevěsty a muzikant – Anička Surá.
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říže s detektivní komedií Případ čestné 
nevěstky. Kdy diváky okouzlil nejen 
Sherlock Holmes, ale hlavně spous-
ta krásných žen v ještě krásnějších a 
smyslných kostýmech, neboť děj hry se 
odehrával ve „vykřičeném“ domě, kde 
slavný detektiv s doktorem Watsonem 
pátrali za pomoci krásné hospodyně po 
matce nalezeného dítěte. Vtipný text z 
pera autora hry, režiséra a herce v jed-
né osobě Jaroslava Fránka nás provedl 
celou hrou. Nechyběly ani zápletky a 
„choulostivé“ scény (v rámci dobrých 
mravů), kterých se účastnili i „šťastliv-
ci“ z řad diváků. Nechyběl ani kankán 
a najednou byl konec. Sice jsme se ne-
dozvěděli, kdo je matkou nalezeného 
dítěte, ale byli jsme svědky momentu, 
kdy zarputilý Sherlock Holmes požádal 
o ruku svoji krásnou hospodyni.

Zácpa se bude hrát i na jaře. V Hlu-
ku už 7. února

Ve Lhotě jste nás v Zácpě mohli 
vidět 27. září. Děkujeme všem, kteří se 
přišli podívat a podpořit naše snažení, 
protože bez diváků by to fakt nebylo 
ono. Poprvé si s námi zahráli Lhoťané: 
Franta Cícha, Kuba Hyrák, Marek Ka-
pinus a Ostrožané Magda Vaňková a 
Jarek Polehňák. Zajisté si zahrály i naše 
stálice – Šárka Křiváková, Evka Marý-
zková, Anička Surá, Soňa Petraturová 

(Krátká), Anička Krátká, Anička Jurač-
ková, Tonka Dvořáková, Silva Šimčíko-
vá, Ondra Balíček, Jarda Zajíc. Magda 
Těthalová statečně „nahazovala“ (na-
povídala) těm, kterým vypadl text, a o 
zvuk se postaral Martin Dufka. 

Letošní sezónu jsme měli napláno-
vanou až do konce listopadu a těžko 
jsme hledali volný termín pro jiné zá-
jmy než divadlo. Bohužel situace se vy-
vinula tak, že už jsme se s toto hrou ni-
kde nepředvedli. Jelikož se jedná o hru 

Herci Ostrožsko – Lhotského divadla. Foto: 2x archiv EZ

veselou, aktuální a divácky kladně hod-
nocenou, budeme ji hrát i na jaře 2021. 
Budeme se nažit najít vhodné termíny 
i v okolních vesnicích (Hluk máme 
naplánovaný 7. února 2021), kam nás 
v letošním roce dosud „koronavirus 
nepustil“. Ale určitě ji zahrajeme ještě 
jedenkrát ve Lhotě a moc se vás těšíme.

Za členy Ostrožsko-Lhotského divadla  
Eva Zajícová

Na podzim tohoto zvláštního roku byla svolána mi-
mořádná schůze členské základny za účelem volby 
nového organizačního vedoucího Slováckého 
krúžku Háječek. Na této schůzi byla drtivou vět-
šinou zvolena novou vedoucí dosavadní dlou-
holetá členka – slečna Lucie Bachanová.

S jejím nástupem do funkce k 1. 1. 2021 se 
uzavře i moje bezmála 10letá kapitola na této po-
zici.

Když jsem tenkrát, zjara roku 2011, s návrhem 
své osoby na post vedoucího souhlasil, netušil jsem, na 
jak dlouho se k tomu zavazuji, ani jak moc to ovlivní můj 
život.

Už samotné navázání na letitou službu předchozích ve-
doucích a úroveň jejich práce nebylo vůbec snadné. Če-

kala nás také nevyhnutelná generační obměna. Ně-
kteří „zasloužilí členové“ vyměnili taneční kroj za 

zástěru a místo v bufetu, ve sklepě, nebo u kotliny 
s oškvarkama, jiní ukončili činnost úplně.

Přesto se postupně podařilo doplnit „stavy“ 
z vlastních odchovanců z Kameňáčku i přilákat 
nové, třeba i folklorem zatím příliš nepolíbené 

nadšence. Společnými silami jsme pak udržovali 
našimi předchůdci vytyčený směr, kterým je udržo-

vání a rozvoj tradic v naší obci. 
Se skvělým kolektivem plným chuti do práce, který tam 

Slovácký krúžek Háječek má po deseti letech novou vedoucí. Františka Hájka střídá Lucie Bachanová. 
KRÁL JE MRTEV, AŤ ŽIJE KRÁL!
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vždy převažoval se pak dařilo bez větší nadsázky vše, do čeho 
jsme se pustili. Od dokončení podkroví na lidovém domku, 
přes každoroční podnětné výstavy fotografií, uspořádání 
30. výročí založení krúžku se setkáním bývalých členů, spo-
luúčasti na Srazu Lhot a Lehot 2016 režií folklórního pro-
gramu, založení nové „tradice“ turnaje folklorních souborů 
v plážovém volejbale o putovní pohár s přiléhavým názvem 
Háječek CAP a mnoho dalšího.

Společně s přáteli z Ostrožanu a Dolňácka jsme absolvo-
vali Národní dožínky v Praze na Letné v letech 2017, 2018 a 
2019, společně se zdokonalovali na soustředěních a společně 
také připravovali zájezd na folklórní festival do Černé Hory. 
Právě družba a navázání užší spolupráce s nejbližšími fol-
klorními sousedy z Hluku a Uherského Ostrohu se ukázaly 
jako velmi žádané a efektivní prvky fungování krúžku právě 
v dobách, kdy při nepřeberném množství možností na vyžití 
ve volném čase neoplývají především malé lokální soubory 
přebytky zájemců o členství. Zejména pak ty skupiny, jejichž 
primární náplní není tvorba a dril scénického divadelního 
představení ve folklorních kostýmech, nýbrž život folklorem 
a tradicemi prosáklý, s hlubokou vazbou k vnitřním koře-
nům, s pokorou k předkům a jejich dřině, kterou v krajině 
kolem nás zanechali, s veškerou prací, láskou a v neposlední 
řadě humorem. To vše v takové míře, jakou si k tomu lze jen 

představit. //A že sme sa my kluci při štěpánském koledování 
nebo šlahačkové obchůzce nasmáli!! Děvčice, keré na nás do 
noci čekaly už míň!// 

Aneb, jak kdosi kdysi trefně poznamenal, Háječek není 
jen folklorní soubor, HÁJEČEK JE ŽIVOTNÍ STYL! 

Za toto patří dík všem, kdo v něco podobného, byť v 
koutku duše věří, nebo těm slovům alespoň rozumí, a proto 
Háječek už roky podporují a s ním sympatizují. Jste to vy 
všeci, Lhoťani, kteří rok co rok s úsměvem otvíráte dveře 
chase na hody, nebo průvodu masek při fašanku s taléřkem 
milostí v jedné ruce a flaškú gořalky ve druhé. A s otevřeným 
srdcem. Pro vás to děláme a pro vás dělat budem!

Háječek v posledních deseti letech mně mnohé dal i 
mnohé vzal. Vzal mně spoustu kamarádů, protože udržení 
nastaveného směru svěřené instituce nebylo vždy v souladu 
s přesvědčením všech. Dal mně naopak příležitosti poznat 
mnoho zajímavých lidí z řad folklórních a národopisných 
osobností. Pomohl mi dospět a našel jsem si v něm ženu (i 
když ta by si mě asi našla kdekoliv).

Upřímně obdivuju svoje rodiče za vytrvalost, se kterou 
pro Háječek žijí a slouží mu. Obdivuju také to, jak dokázali 
oni a dříve i manželé Radochovi řídit soubor – prakticky ne-
přetržitě – a přitom vychovávat děti a vést rodiny. Tehdejší 

Foto v textu: Lucie Bachanová bude novou vedoucí Háječku. Háječek na krojovém plesu v Babicích v roce 2018.Foto: 2x archiv Františka Hájka
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doba ale byla v mnohém jiná než ta dnešní. Především byla 
míň uspěchaná.

Já žiju dnes a rozhodl jsem se, že se chci rodině věnovat 
na plný úvazek. A proto předám „žezlo“ dál. 

Lucce v nové pozici přeju, aby nezhasnul ten oheň, který 
žene její temperament vpřed. Přeju jí, aby měla minimálně 
stejné štěstí na lidi kolem sebe jako sem měl já. A taky, aby 
cítila vaši přízeň a podporu v takové nebo větší míře, jak sem 

to měl možnost cítit já. Protože bez toho ani sebelepší vedou-
cí nemůže být úspěšný.

Já za sebe mohu slíbit, že budu Lucce k dispozici jak ra-
dou (bude-li o ni stát), tak hudebním doprovodem a v nepo-
slední řadě také přísunem nových členů.

Díky všem!! 
Za Slovácký krúžek Háječek 

(naposledy) František Hájek IV.

Mezi hlavní činnosti mysliveckého spolku Ostrožská 
Lhota patří ochrana přírody a krajiny, zlepšování životních 
podmínek volně žijících živočichů, zajištění chovu a ochrany 
zvěře a její přikrmování po celý rok. V letním období zajiš-
ťujeme rozvod vody do napáječek, které jsou v hojném počtu 
navštěvovány zvěří. V zimním období členové mysliveckého 
spolku pravidelně přikrmují zvěř. Další činností spolku je 
odchov divokých kachen a bažantí zvěře, která je následně 

Myslivecký spolek
vypuštěna do honitby. Myslivecký spolek se aktivně zapoju-
je do nových výsadeb zeleně na katastru obce. Odměnou za 
celoroční práci v honitbě je uspořádání společného lovu na 
drobnou zvěř. 

Myslivosti zdar! 
                            předseda MS Ostrožská Lhota  

Leoš Kadlček          

Fotka je z honu, který se konal v sobotu 5. 12. Foto: Archiv LK
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Milí spoluobčané, 
současná situace ve světě je hodně náročná ve 

vícero ohledech.  O to víc si žádá naši odvahu i 
ukázněnost současně, abychom byť nechtěně ne-
ohrožovali sebe i své bližní v jejich trápeních či 
obavách. Současnost přitom též vyžaduje více než 
jindy připravenost pomáhat. Těm, kdo trpí nejis-
totou nabídnout povzbuzení a naději, strádajícím 
hmotně pomoc materiální.

V těžkých chvílích se člověk neobejde bez po-
moci druhých lidí, bez podpory společenství. Přiro-
zeně to zcela platí i obráceně. Mysleme prosím na 
potřebné bližní. Snažme se jim být podle svých sil 
všestrannou oporou i příkladem vlastním zodpo-
vědným přístupem. Sledujme i v případě ochran-
ných zdravotních opatření více než subjektivní zá-
jmy a literu omezujících nařízení smysl a ducha 
těchto opatření. A využijme i jedinečné příležitosti 
k rozlišení hodnot a věcí pro život zbytných od ne-
zbytných. Aby se naše konání stávalo co nejvíce 
bohumilé. Vždyť při kolika příležitostech bychom 
si mohli říci; mně to nic neudělá a tobě to pomůže.

Hospodaření farnosti je jako každé jiné hospo-
daření pouze s tím rozdílem, že stranu příjmů plní 

z 85 % příspěvky ze sbírek a darů. A ty jsou letos 
z důvodu protiepidemiologických opatření výraz-
ně omezeny. Samozřejmě tomuto stavu bude při-
způsobena i strana výdajů, leč s náklady na pro-
voz tvořící podstatnou část nákladů se toho moc 
podniknout nedá. Obdobně je to s ročními 300-ti-
sícovými splátkami dluhu, kterých nás v nadchá-
zejících letech čeká ještě šest. Momentálně situace 
v tomto ohledu úplně kritická není, letošní splátku 
dluhu řádně uhradíme, leč přesto stav hospodaření 
je výrazně poznamenán. 

Pokud by někdo i v této situaci byl schopen a 
ochoten vedle přímé pomoci mnoha potřebným 
finančně podpořit i hospodaření naší farnosti, 
nabízí se možnost darovaný příspěvek vhodit do 
schránky v předsíni kostela (vlevo u vnitřních dve-
ří do kostela), nebo zaslat na účet farnosti číslo 154 
342 6379/0800.

Přestože právě procházíme  obdobím mnoha 
nezvyklých zmatků a nejistot, nezapomínejme, že 
se vždy máme na koho s důvěrou obrátit.

 S přáním pokoje a dobra Václav V. Hájek  
– vedoucí farního dobrovolnického střediska PAŠ  

a hospodář farnosti.

Turistický klub a Centrum Otevřená škola Ostrožská Lhota pořádají zájezd

IZRAEL – země nádherných míst a památek 
Osmidenní zájezd byl přeložen z letošního roku kvůli pandemii koronaviru  

na říjen 2021. Termín a program zůstávají v platnosti.

• Ubytování v Nazaretu a v Betlémě, 
• Plavba lodí po Galilejském jezeře, 
• návštěva Golanských výšin,
• přírodní rezervace Rosh Hanikra, 
•  Betlém, město, kde se podle evangelia narodil  

Ježíš Kristus. 
• Výstup na horu Sijón, 
• koupání v Mrtvém moři, 

• Návštěva Jaffy a největšího města krajiny Tel Avivu. 
To je v krátkosti program zájezdu. Bližší informace o 

obsazenosti a ceně podá Josef Lopata.
std
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Obec se chtěla pustit do čistění lesíku v Hájku už na jaře. 
„Všechno se díky koronaviru o něco posunulo, jsem rád, že 
jsme se k tomu dostali. Chtěli bychom to vyčistit ještě v le-
tošním roce,“ nechal se slyšet starosta Roman Tuháček.

V lesíku je z drtivé většiny modřínové dřevo, které je 
napadeno kůrovcem, ale jsou tam třeba i nemocné jasany. 
„Jsou napadeny chalarou (houbou, která rozkládá větve). Ty 
musí jít také pryč. Je to nebezpečné z hlediska pádu větví, 
mohly by někoho ohrožovat,“ obává se starosta.

Nové sazenice stromů obec v Hájku zatím neplánuje. „To 
jsme řešili s inženýrem Petrem Kvapilem, který nám ve Lho-
tě radí s lesním hospodářství. Tvrdil, že tento les není potře-
ba podsazovat, protože je tam spousta výrostů a obnoví se 
sám. Chceme ten lesík poléčit, aby byl zase v pořádku,“ přeje 
si na závěr starosta. A ještě dodává: „Plánujeme tam něja-
kou brigádu, že bychom tam obnovili tu cestičku, jak se jde 
směrem ke hřbitovu. Mohlo by to navázat na areál včelařů, 
všechno by bylo pěkně propojeno, ale to až na jaře.“ 

Dřevo stahuje klisna Selima

„Zpátky, doleva, jdi,“ takové pokyny se ozývaly o svá-
tečním listopadovém úterý (17. 11) z lesíka v Hájku. Zača-
lo čištění napadeného a zarostlého lesíku. Začalo stahování 
kmenů koněm. Z náročného svahového terénu kmeny napa-
dené kůrovcem přibližuje k cestě dřevo Josef Prachař a jeho 
přítelkyně Kateřina Novotná s pětiletým koněm. 

„Je to klisna a jmenuje se Selima, tahala dřevo už jako 
tříletá. Je to plemeno Českomoravský belgik. To jsou koně 
většinou na práci, velice dobře ovladatelní. Když s nimi dě-
láte pořád, tak práci zvládají. Horší je, když vyjdou ze cviku 
a člověk je nechá třeba rok doma, potom se do toho jenom 
těžko dostávají,“ povídá Josef Prachař. 

I když se nám lesík v Hájku jeví jako náročný terén, kočí 
ze sousedního Hluku to tak nevidí. „Terén je dobrý, je to v 
pohodě, dolů je to kousek. Když jsem tahal dřevo z kopců 
kolem Javořiny, tak jsme chodili kolem dvou kilometrů,“ po-
vídá chlapík, který má doma ještě další dva koně. 

        
Stanislav Dufka

Chceme lesík v Hájku poléčit,  
aby byl zase v pořádku, říká starosta

Z náročného svahového terénu kmeny napadené kůrovcem přibližuje k cestě dřevo Josef Prachař ze sousedního Hluku. Foto: std
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Máte společnou fotku se známou osobností, sportov-
cem, hercem, zpěvákem nebo zpěvačkou? Neděláte s tím 
tajnosti? Pošlete ji (sdufka@seznam.cz), připojte krátkou 

Pošlete fotku s celebritou, rádi ji zveřejníme

František Hanáček s Marií Machalovou  
a  Ivo Valenta

František Hanáček se sestrou Marií Machalovou v Sená-
tu České republiky s panem senátorem Ivo Valentou (v době 
vzniku fotky byl Ivo Valenta senátorem). „Na prohlídku jsme 
se dostali se seniory z Moravského Písku. Bylo jich málo, tak 
přizvali lhotské mažoretky Kamélie. Franta Hanáček jim 
dělal někdy řidiče. Do senátu s komentovanou prohlídkou 
jsme se podívali 16. prosince 2015,“ píše autorka fotky Vlas-
ta Hanáčková. 

    Připravil Stanislav Dufka

informaci, kde byla fotka pořízena, jak vznikla a kdo je jejím 
autorem. Rádi ji zveřejníme ve lhotském zpravodaji. Tady 
je další várka fotek, za které znovu moc a moc děkujeme.

Josef Dominik a Jaroslav Šilhavý
Bývalý trenér Lhoty a dnes trenér mládeže ve Veselí nad Moravou má po 

fotce s Danou Zátopkovou další velmi cenný snímek. Na zápase pražské Slavie 
proti Barceloně v Lize mistrů, který se hrál zhruba před rokem, se vyfotil spo-
lečně s Jaroslavem Šilhavým. Ten je aktuálně trenérem fotbalové reprezentace 
České republiky. Šilhavý je také rekordmanem v počtu odehraných ligových 
zápasů – za dvacet let aktivní činnosti odehrál 465 utkání.  

Manželé Chmelařovi se Simonou Stašovou
Simona Stašová je česká herečka, dcera herečky Jiřiny 

Bohdalové a seismologa Břetislava Staše. Začínala hrát v 
Českých Budějovicích, od roku 1977 v divadle E. F. Buria-
na a od roku 1991 v Městských divadlech pražských. Hos-
tuje pravidelně v Činoherním klubu. První velká filmová 
role měla jednoznačně dramatický charakter (Mys dobré 
naděje), v pozdějších letech byla obsazována převážně do 
komediálních rolí.  Z těch nejznámějších třeba Pelíšky nebo 
Román pro ženy. Fotka je z náhodného setkání v Ostrožské 
Nové Vsi z roku 2017. Fotku pořídila dcera Renata.

Bývalý fotbalový trenér Lhoty Josef Dominik  
a reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý. Foto: Archiv JD

 Manželé Chmelařovi se v Ostrožské Nové Vsi vyfotili  
se Simonou Stašovou: Foto: Renata Chmelařová

Na prohlídce Senátu. František Hanáček s Marií 
Machalovou a Ivo Valenta: Foto: Vlasta Hanáčková



36

obecní zpravodaj Ostrožské Lhoty

prosinec 2020

24. prosince - Štědrý den:
• ráno nesnídáme, snídají pouze malé děti.
•  dopoledne muži s dětmi zdobí stromeček, ženy 

připravují oběd a některé pokrmy k večeři, 
připravíme též punč, který v noci jen ohřejeme, 
poklidíme co je třeba, nemělo by viset prádlo

•  k obědu se podává jablečný štrůdl, nebo se drží 
půst; místy se podává hrachová kaše i jiné pokrmy, 
nikdy se nepodává maso a to ani u večeře

•  ve tři hodiny odpoledne jdeme na procházku nebo 
odpočíváme

•  po procházce prostíráme a smažíme rybu, 
chystáme večeři - čočku, kubu, rybí polévku a rybu 
se salátem

•  slavnostní večeře může začít po vyjití první 
hvězdy, tedy po 16h, tehdy můžeme i rozsvítit 
světýlka, svíce a stromeček, nemáme se přejíst

•  následují dárky a zvyky a zpívání koled, pohádky
•  před půlnocí vyrazíme do kostela nebo na noční 

procházku
•  po půlnoční či procházce si dáme poprvé vánočku a 

punč
25. prosince - Boží hod vánoční - den 
odpočinku, nic nevaříme (dojídáme to, co se nesnědlo 
o večeři), nic neděláme, můžeme klidně zůstat v 
nedbalkách a koukat na pohádky nebo jít na procházku 
do přírody, podle tradice máme až teď jíst cukroví, 
neděláme návštěvy
26. prosince - Štěpána - den návštěv a předávání 
malých dárků těm, které jsme neviděli na štědrý den, 
k obědu se podává české jídlo,kupříkladu svíčková na 
smetaně, v posledních letech je oblíbená kachna se 
zelím.                                               
   Přátelé českých tradic

Doba vánoční. Zvyky a tradice

Říká se, že pravda má velkou výhodu v tom, že si člověk 
nemusí pamatovat, co řekl. O pravdě se také říká, že je krutá, 
nelítostná, že bolí a je nemilosrdná, ale také že je čistá, jasná, 
strohá, obyčejná, že vítězí a že vždy vyplave na povrch jak olej 
na vodu. Pravda je jen jedna. Ale záleží na tom, kdo, komu, 
kdy a jak ji sděluje. Záleží totiž na úmyslu, s jakým pravdu po-
užíváme či zneužíváme. Je těžké říkat pravdu v případě, že se 
týká choulostivých záležitostí, například zdraví nebo něčeho, 
co by mohlo ublížit někomu dalšímu. 

To se lží je to mnohem lehčí. Sice se říká, že lež má krátké 
nohy a daleko neujde, ale to málokoho od lhaní odradí. O lži 
se říká, že je nevinná, milosrdná, kouzelná, smyslná, sladká, 
malicherná, veselá…jaká jen chcete. Se lží je to tak, že když 
jde do tuhého, dá se říct, že „to byla sranda a že jste to tak ne-
mysleli“. Ale přátelé pozor, říká se, že „co z hloupý huby vylít-
ne, ani sto volů zpátky nevtáhne“. Prý máme všichni to lhaní v 
genech. Lež je vždy po ruce, abychom zakryli skutečnost, aby-
chom se udělali lepšími. Lžeme ze strachu, z pudu sebezácho-
vy, z prospěchu, z legrace. Říká se, že kdo lže, ten krade a kdo 
krade, může i zabít. Je to pravda nebo lež? Už docela malé dítě 
umí lhát, i když ho to nikdo neučil. Nebo snad učil? Nejsme 

to my dospělí, kteří dětem lžou různé věci, třeba o tom, jak se 
narodily, kdo nosí na Vánoce dárky a podobně. Dospělí neradi 
z výchovného hlediska přiznávají před dětmi svou chybu, a tak 
zalžou… Například vysvětlit dítěti podle věku se přece nemusí 
dopodrobna, jak bylo počato a jak se narodilo, aby ho to uspo-
kojilo. Dřív se říkalo, že děti nosí čáp nebo vrána. Například 
mně rodiče tvrdili, že si mě koupili. A já jsem asi do 10 let 
prosila rodiče, abychom koupili ještě jednoho sourozence. Pak 
spolužákova maminka čekala dítě a já jsem z nechutných a 
sprostých poznámek „chytřejších“ spolužáků pochopila, že to 
není tak jednoduché a přestala jsem rodiče o sourozence pro-
sit. Horší však bylo, že ve mně nadlouho zůstal pocit něčeho 
velice nepěkného. 

Mnohem přijatelnější pro dítě i dospělé jsou povídačky - 
lži, kdo nosí dárky „na Mikuláše“. Nám rodiče vyprávěli pří-
běh o svatém Mikuláši, že to byl biskup, žil pradávno v řeckém 
městě Myra a na svůj svátek dával v noci za okno dárky hod-
ným dětem. A že od těch dob to tak je každý rok. Chtěli jsme 
s bratrem spát v kuchyni při otevřeném okně, abychom viděli, 
jak tam ty dárky dává. Ale nikdy jsme ho nezahlédli. Naši sa-
mozřejmě okno hned zavřeli, když jsme usnuli. A ráno tam 
dárky byly. Vůbec nám nevadilo, že jeden Mikuláš nakládá 
dárky nám a všem dětem, a jak to vůbec stíhá. Děda nám ří-
kal, že se spouští v našem humně a to, co mu popadalo, posbí-
ral pro nás. Další Mikuláš uklouzl, když šel „hore Podsetky“ 

Pravda a lež
Předvánoční zamyšlení
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a náš stařeček se stařenkou posbírali to, co se mu rozkutálelo, 
když šli právě k nám. Dnes chce chodit „za mikuláše, anděle 
a čerty“ většina dětí a nikdo nechce zůstat doma. A tak chodí 
k čím dál menším dětem, které je snadné vystrašit. A ty pak z 
toho mají děs. Je to správné, zneužívat tak dobrotivé historické 
postavy, jakou sv. Mikuláš bezesporu byl, ke strašení malých 
dětí? Není lepší ten pravdivý příběh o dobrém člověku, který 
naděloval tajně a z dobroty srdce? S vánočním nadělováním je 
to stejné, také se tam pravda ztrácí. Při vzpomínkách z dětství 
na vánoční přípravy se mi vybaví otec, jak šikovně vyspravu-
je náhradními větvičkami nepříliš pěkně narostený smrček či 
jedličku. Do vyvrtaných dírek na kmínku otec doplnil náhrad-
ní větvičky tak, aby byl stromeček stejnoměrný. 

Na Štědrý den ráno jsme stromeček společně nazdobili. 
Jsem ráda, že nás naši nebalamutili tím, že stromeček přinesl 
Ježíšek, ani ty dárky pod ním, ale že se to všechno děje proto, že 
se narodil. Vánoce byly pro nás stejně kouzelné a krásné. Vždyť 
v každé koledě se zpívá popravdě, jak to bylo. Uviděli hvězdu 
a každý vzal, co měl, a spěchal do Betléma, aby obdaroval Je-
žíška. Nic tam není o tom, že narozený Ježíšek létá po nebi od 
města k městu a rozdává mobily, lega, barbíny a všechno, kdo 
si co poručí. A nespokojené děti nadávají, že takovou značku 
mobilu nechtěly. Vždyť už v obchodě při kupování dárků vám 
řeknou, že ho rádi po Vánocích vymění. Má to smysl? Není 
lepší ten pravdivý příběh, že na seně leží, všecko tam k němu 
běží a chce něco darovat? „Jak si krásné neviňátko vprostřed 
bídy nebožátko, před tebou padáme, dary své skládáme.“ 

Ano, říkávalo se, když si někdo něco přál: „Napiš Ježíško-
vi.“ nebo „Cos dostal od Ježíška?“ Jsou to slovní obraty, které 
vyjadřují, že kvůli Božímu narození se od těch dob lidé obda-
rovávají z lásky, s jakou láskou chtěli obdarovat malého Ježíš-
ka. V různých zemích mají pro děti různá vysvětlení, odkud se 
vánoční dárky berou. Někde nosí dárky Santa Claus se svými 
soby, jinde je nosí Děda Mráz a u nás asi narozený Ježíšek. 
Mně se docela líbí příběh z Italie, kde nosí dárky kouzelnice 
nebo čarodějka, která tak dlouho shromažďovala pro naro-
zeného Ježíška dárky, že když přišla do Betléma, byli Josef s 

Marií a Ježíškem už na cestě do Egypta, kde museli utéct před 
Herodovými vojáky, kteří chtěli Ježíška zabít. Čarodějka nevě-
děla, co si s tolika dárky má počít, takže od té doby je každý 
rok rozdává dětem. Nám říkali rodiče, že dárky pod stromeč-
kem zařídí Ježíšek tím, že dá rodičům zdraví, aby mohli pra-
covat a vydělat peníze a také jim dá nápady, co komu darovat. 
Tento pravdivý příběh o Božím narození tím neztratil nic ze 
svého kouzla, protože na tak slavné narozeniny, jakými Boží 
narozeniny jistě jsou, je správné si vzájemně dělat radost a ob-
darovávat se a přát si štěstí, zdraví pokoj svatý. Vždyť i v době 
válek byl na Vánoce vyhlášen klid zbraním. Celý svět se na 
Vánoce ztiší a chce být lepší. Všechno se připravuje na to Boží 
narození, jako kdyby se Ježíšek měl opravdu narodit v každém 
domě. Dokonce jsou osvětleny a ozdobeny domy bez rozdílu 
vyznání. Všichni si chtějí připomenout pravdivý příběh, starý 
téměř dva tisíce let. Náš letopočet se počítá po Kristu, čili od 
ukřižování Ježíše. 

Na Vánoce a vlastně po celý advent (4 týdny před Božím 
narozením) jsou lidé trochu jiní než jindy, aniž si to mnozí 
uvědomují. Všechno se to děje díku tomu Božímu narození, to 
uklízení, pečení, dárky, předsevzetí. Zkrátka každý si ty Váno-
ce chce udělat co nejkrásnější. Je to hluboko v každém z nás a 
těšíme se celý rok. Ale podstata je v tom, že chceme být lepší a 
potřebujeme radost. Dělat i přijímat. Proč to tak rychle opad-
ne? Vždyť nic nebrání tomu, aby to bylo krásné po celý rok. 
Nejsou k tomu potřeba drahé dárky, ale pouze úsměv, který 
je zadarmo, dobrá nálada, pokora a hlavně láska. Nenechte si 
vzít dobré myšlenky a dobré úmysly, které máte v období ko-
lem Vánoc, ale vysílejte je k bližním po celý rok. Asi nic důleži-
tějšího není. Vyprávějte dětem a vnukům, jak jste vy prožívali 
vánoční čas v době, kdy na vás ze všech stran netlačily lživé re-
klamy o tom, že máte utratit peníze za něco, co ve skutečnosti 
opravdu nepotřebujete. Povězte jim opravdovou podstatu Vá-
noc. Nebojte se. Děti budou šťastné za dárky od vás i bez lží. 

Ludmila Hájková
Pokojné a radostné Vánoce i celý příští rok, vám všem 

přeje  Slovácký krúžek Háječek v Ostrožské Lhotě.

Připomínáme, že v podkroví Lidového domku v Os-
trožské Lhotě je stále výstava „Děvčica z Burešína a Co ste 
hasiči, co ste dělali“ ke 120. výročí založení Sboru dobro-
volných hasičů v Ostrožské Lhotě a výstava „Muzikanti, 
co děláte“ ke 170. výročí založení dechové hudby v Os-
trožské Lhotě.

Výstavy můžete vidět kdykoliv po domluvě až do 31. 3. 
2021. 

Další výstava bude věnovaná 650. výročí od první pí-
semné zmínky o naší obci: 1371 – 2021. Bude přístupná od 
poslední dubnové neděle roku 2021 až do konce března roku 
2022. Pokud máte doma nějaké zajímavosti týkající se naší 
obce, můžeme je přidat k této výstavě. Děkujeme.

Milí Lhoťané, před několika lety jsem začala zapisovat 
lhotské nářeční výrazy a slovní spojení, protože mizí s jejich 
uživateli. Kdysi mi přinesl asi dvacet takových výrazů pan 
Ing. Antonín Malůšek a utvrdil mě, že není špatný nápad 
tyto výrazy zachytit. Takže pár takových vám přikládám na 
ukázku. Od příštího zpravodaje budou vycházet jako seriál. 

Chtěla bych vás tímto opět poprosit o spolupráci. Za-
vzpomínejte na své předky a možná se vám vybaví nějaký 
nářeční výraz, který užívali a už ho není slyšet. Budu vděčná 
také za místní pověsti nebo příběhy vztahující se k naší obci. 
Za ochotu vám předem děkuji a přeji vám zdraví a pohodu.

Ludmila Hájková
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Čákat – stříkat něco, například vodu
Učáknůt bokem – dát něco ve prospěch někoho
Zgučit – zmuchlat
Zgučený – schoulený
Jazgotat – drze povykovat
Pliskýř – mozol
Cháby – suché větve nebo křoví
Růbat oklešky – nasekat větvičky na pálení

Drchma – neučesané děvče
Suchár – uschlý strom
Peň – kmen
Cukrůvka – hrdlička
Neposlucha – neposlušné dítě
Forota – hromada, zásoba
Cunda – červená řepa
Foršus – záloha

Přípravy na Vánoce jsou v  plném proudu. Mnohým 
lhotským rodinám patří k adventu, onomu období pří-
prav, věnec se čtyřmi svíčkami. Málokdo z nás však už 
možná ví, co klasický adventní věnec symbolizuje. 

Jeho kruhový tvar představuje jednotu lidí a Boha. Ze-
lené jehličí, z  něhož je věnec zhotoven, symbolizuje věčný 
život, který Kristus přislíbil všem věřícím, plameny svíček 
pak představují lásku Ježíše Krista ke každému člověku. Na 
věnci se nacházejí čtyři svíčky. Tři bývaly dříve fialové a jed-
na růžová. Představují totiž čtyři adventní neděle a  v  ad-
ventní době se používá fialová barva pro liturgická roucha a 
výzdobu s výjimkou třetí neděle adventní, kdy je liturgickou 
barvou růžová. Tato neděle je předzvěstí očekávané radosti, 
která se přibližuje. Adventní věnec se k nám dostal ze se-
verního Německa a začal se ve větší míře vyrábět v polovině 
19. století.

„Podle nejstarší dochované písemné zprávy pověsil první 
adventní věnec roku 1838 Johann Heindrich Wichern na dve-
ře sirotčince v Hamburku. Byl ozdobně vyře-
závaný ze dřeva. Na tento věnec každý den 
připevnil zapálenou svíci a pod ním byla po-
kladnička na milodary pro sirotky.“ (Vavři-
nová – Průvodce svátečním časem, 2010)

Snad právě proto, že možná důležitěj-
ší, než připravit se na Vánoce po hmotné a 
vnější stránce je připravit se vevnitř. Znovu 
otevřít svá srdce pro bližní, a to naše blíz-
ké, kteří možná potřebují naše odpuštění 
a další šance, vlídné slovo a pohodovou 
rodinnou atmosféru místo předvánoční-
ho stresu, nebo právě i pro ty slabé a po-
třebné, kterými bývali dříve sirotci. I dnes 
jsou mezi námi potřební a lidé s  dost ši-
rokým srdcem je dokážou najít a účinně 
pomoci jako kdysi před dávnými časy svatý 
Mikuláš (Obdaroval podle legendy 3 sest-
ry, které neměly na věno a jejich otec roz-

hodl, že si na něj mají vydělat prostitucí). 
Mezi potřebné patří dnes určitě všichni, kteří se ocitli 

v  důsledku onemocnění covid-19 a vládních nařízení bez 
příjmů, jsou neočekávaně bez práce, nebo jsou dokonce ne-
mocní, či přišli o někoho ze svých blízkých. Jejich nesnáze 
ovšem nemusí být spojeny s médii tolik omílanou chorobou. 
Víme o nich, nebo chceme o nich vědět?

Při benefičním prodeji adventních věnců se 
vybralo 5245 korun. Bylo vyprodáno

Naše farnost vlastně patří taky mezi ty, jejich činnost 
byla citelně omezena a teprve se jako řada organizací pro-
bouzí z nuceného mrazivého spánku. Vládní omezení prak-
ticky nedovolovala, abychom se jako farnost scházeli k bo-
hoslužbám ani jinak. Mše svaté jsme prožívali nejčastěji 
doma u televizních přijímačů nebo přes internet. Uskutečnit 
plánované sbírky pokrývající splátky dluhu zůstávajícího po 
opravě našeho kostela bylo prakticky nemožné. Proto naši 

Advent nejen v naší Lhotě

Krásné adventní věnce, které holky vtipně pojmenovaly. Foto: Archiv HM

Zliskat – zpohlavkovat
Dostat po čuni – dostat facku
Žgarby – harampádí
Hamatný – bytelný, tlustý, objemný
Lúkotě – dřevěné výplně kola vozu
Šprušel – stupátko na žebříku
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mládež napadlo alespoň malinko přispět svými silami a zor-
ganizovat na začátku adventu za dodržení vládních opatření 
benefiční prodej adventních věnců. Bylo to letos poprvé, co 
se něco podobného v  naší farnosti uskutečnilo, bylo proto 
velmi náročné odhadnout zájem občanů. 

Holky vytvořily šestnáct nádherných věnců, které vtipně 
pojmenovaly. Většinou byly záhy rezervovány a do jednoho 
na místě prodány. Zájem by byl i o další – k radosti všech 
zapojených a věřím, že i mnohých dobrodinců, kteří přispěli 
poskytnutím materiálu, pomocí s organizací nebo finančně, 
i když se na ně při benefičním prodeji už nedostalo. Vybralo 
se 5245 Kč. Bude-li chuť, vůle a budou-li přát okolnosti těch-
to nejistých dob, věřím, že stojíme u zrodu nové farní tradice, 
která snad bude v příštích letech pokračovat. 

Ke zmiňovanému adventnímu „probouzení se ze spán-
ku“ patří jistě i roráty, tedy pro tohle období typické ro-
rátní mše svaté. Konají se právě na úsvitu a symbolizují 
tak nádherně těsně před začátkem nového dne očekávání 
nového života. V Ostrožské Lhotě se konají po celou dobu 
adventní v pondělí a ve středu v 6.30 ráno. Počet zúčastně-
ných je omezen podle aktuálních nařízení a byly zrušeny sní-
daně, které obvykle v minulých letech po rorátech následo-

valy v Pastoračním domě Antonína Šuránka. 
Pojmenování roráty vzniklo podle latinského zpěvu 

„Rorate, coeli, desuper et nebes pluant justum…“ (zname-
ná: Rosu dejte nebesa shůry a oblakové dštěte Spravedlivé-
ho…“). Uslyšíme ho jen v  tuto roční dobu, protože právě 
v adventu si i s jeho pomocí připomínáme časy, kdy židovský 
národ toužebně očekával Mesiáše – Zachránce a Krále. A my 
křesťané věříme, že se zrodil v Ježíši Kristu, což slavíme právě 
o Vánocích. 

K adventu patří i půst od zábavy i laskomin, sebezapření 
v brzkém vstávání i ve snaze vše dobře připravit na Vánoce, 
snad proto, abychom cvičili svou vůli, dokázali se těšit a až 
advent vyvrcholí a skončí Štědrým dnem, abychom nebyli 
přecpaní vánočním cukrovím, neměli vypito všechno dob-
ré pití, ohrané všechny koledy i pohádky, abychom se sami 
neošidili i o  radost ze setkání a dokázali i u chudých jesli-
ček žasnout nad zázrakem života a  splnění dávného přísli-
bu. Nenechme se ošidit o krásu příhodného času tím, že si 
dopřejeme všechno hned a nedokážeme čekat, ani tím, že se 
nedokážeme chvilku zastavit a žasnout! Největší dar se zrodil 
v chudém chlévě připraveným srdcím. Krásný zbytek adven-
tu a poté pravou vánoční radost všem!

Hana Machová

Tsolmonchymeg Basygalan, tak se jmenuje mongol-
ská manželka Václava Drexlera. V naší Lhotě žije už tři-
náct let a vánoční svátky a tradice se jí v česku líbí.

Jak se slaví Vánoce v Mongolsku a na Ukrajině

Rodina Drexlerova.  O Vánocích děláme dvě různé ryby a bramborový 
salát. Foto: Archiv VD

„U nás se vůbec Vánoce neslaví, proto se mi líbí ty české. 
Je to takový krásný rodinný svátek. Živý stromeček, dárky, 
rodina je spolu, ze všeho má člověk velkou radost. V Mon-
golsku se mi zase líbí Silvestr, tam je to svátek rodiny, tady je 
to spíš svátek mladých,“ povídá manželka Václava Drexlera.

V Mongolsku se slaví Silvestr, vánoční svátky 
se tam neslaví. 

„Neslavíme Vánoce, protože devadesát procent populace 
jsou buddhisti. Vánoce jsou křesťanské svátky a křesťanů je 
v Mongolsku velmi málo.

Stromeček máme, zdobíme ho týden před Silvestrem 
a všichni, kdo nás navštíví, tak nám na něj dají peníze, které 
si po ozdobení stromečku rozdělí děti. Celý stůl je plný jídla, 
které si vybereme podle chuti, ale nesmí chybět dort a bram-
borový salát.

Všechny děti jsou obdarovány sladkostmi a dárečky od 
Dědy Mráze, za kterého se obleče člen rodiny. Před půlnocí 
popřeje hlava rodiny hodně zdraví a štěstí do nového roku. O 
půlnoci se otevře šampaňské, poslouchá se projev prezidenta 
a  jeho přání k novému roku. Pak jdou všichni ven a odpá-
lí ohňostroje. Je tradicí, že mezi sebou slaví jenom rodina,“ 
říká Tsolmonchymeg Basygalan, která si na české Vánoce 
rychle zvykla.
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V jednom velkém městě kdysi stával nádherný kostel. 
Byl tak obrovský, že z jeho dveří člověk stěží dohlédl ke ka-
mennému oltáři, vrchol kostelní věže se zvony se ztrácel v 
oblacích. Ve věži visely krásné zvony s jasným hlasem, kte-
rým se prý žádný jiný na světě nevyrovnal. Jediná potíž spo-
čívala v tom, že je nikdy žádný smrtelník neslyšel. 

Byly to totiž vánoční zvony. Směly zvonit jen o Štědrém 
večeru, a navíc pouze tehdy, až bude Ježíškovi položen na 
oltář ten nejkrásnější dar. 

Po mnoho let si však žádný dar takovou odměnu neza-
sloužil. Přesto se lidé každý rok o Vánocích scházeli s dárky a 
snažili se vymyslet ten nejkrásnější dar, aby překonali ostat-
ní. Ač byl kostel při každé půlnoční mši plný lidí a bohosluž-
ba byla čím dál propracovanější a slavnostnější, z kamenné 
věže lidé pokaždé slyšely jen meluzínu. 

Pěkný kus cesty do města ležela vesnice, v níž bydlel se 
svým bratrem chlapec jménem Pedro. Doslechli se o nád-
herných darech, které lidé nosí o Vánocích do onoho koste-
la, a celý rok se těšili, že se na tu slávu půjdou také podívat. 
Vydali se den předem. Padal sníh a chvilku před setměním 
spatřili na obzoru město. Kousek před městskou branou si 
všimli, že ve sněhu podél silnice leží nějaká žena. Byla příliš 
vyčerpaná a nemocná, než aby mohla hledat útočiště. Pedro 
se k ní sklonil a pomohl jí na nohy, ale nepodařilo se mu to. 
„Neuzvednu jí, je na mne moc těžká. Raději tu s ní zůstanu. 
Budeš muset jít sám,“ otočil se na mladšího bratra. „Já sám?“ 
zvolal bratr. „Vždyť bys přišel o vánoční mši.“ „Nedá se nic 
dělat,“ pokrčil rameny Pedro. „Jen se na ni podívej. Když ji 
tu necháme, bez pomoci umře. Viď, že se trochu podobá ob-
razu Panny Marie v boční kapli? Všichni šli do kostela, tak tu 
s ní počkám, než skončí mše. Pak už určitě seženeš někoho, 
kdo jí pomůže. Počkej, tady máš tenhle stříbrňák. Nezapo-
meň ho položit na oltář – je to můj dárek pro Ježíška. A teď 
už běž!“

Proč se rozezněly zvony
Pedro sledoval vzdalujícího se bratra a po tvářích se mu 

kutálely slzy zklamání. Usilovně mrkal, aby je zadržel, ale 
moc se mu to nedařilo. Pak paží podložil hlavu ženy, která 
slabě sténala, a pokoušel se na ni mluvit. „Ještě chvilku vy-
držte, paní,“ řekl jí, „brzy přijde pomoc.“

Štědrovečerní bohoslužba byla toho roku ještě velkole-
pější než kdykoli předtím. Varhany hrály a lidé zpívali, co 
jim hrdlo stačilo. Nakonec se všichni, chudí i bohatí, posta-
vili do dlouhého průvodu a přinášeli k oltáři své dary. U jes-
liček se kupily šperky a předměty ze zlata, stříbra a slonové 
kosti spolu s voňavými a lákavě vyhlížejícími sladkostmi a 
drahými látkami. Jako poslední, za šustění hedvábí a cinkotu 
šavlí, zamířil k oltáři král. V ruce nesl královskou korunu 
vykládanou drahokamy, jejichž odlesky barevně svítily do 
všech stran. Dav zašuměl vzrušením. „Tentokrát určitě usly-
šíme zvony!“ radovali se lidé. 

Král položil na oltář svou nádhernou korunu. Lidé ztich-
li, že by bylo slyšet spadnout špendlík na zem. Se zatajeným 
dechem natahovali uši, zda se konečně ozvou zvony.

Ale zvonicí se dál honil vítr. Lidé nevěřícně zavrtěli hla-
vou. Ozvaly se hlasy, že ty zvony možná ani nikdy zvonit ne-
budou. „Možná už je nikdy nikdo nerození.“

Když se lidé vrátili zpět do lavic, varhaník se chystal 
zanotovat závěrečnou píseň, ale zarazil se, jako by do něj 
uhodil blesk. Shůry, z vrcholu zvonice k němu totiž dolehl 
nezvyklý zvuk. Hluboké i vysoké hlasy slavnostních zvonů 
se slévaly v jednu okouzlující melodii a naplnily celý chrám. 
Lidé ještě nikdy nic tak krásného neslyšeli. Všichni oněměli 
úžasem. Chvíli strnule naslouchali a pak se začali rozhlížet, 
kdo zvony svým darem probudil. Zahlédli jen malou dět-
skou postavu, která se postranní lodí tiše vzdalovala od oltá-
ře. Byl to Pedrův bratr. 

Bruno Ferrero - Vánoční příběhy pro potěchu duše. 
Vybrala Alka Skřenková.

„Naše rodina slaví obojí. Slavíme Vánoce po česku i Sil-
vestra. O Vánocích děláme dvě různé ryby a bramborový 
salát. Zdobíme stromeček ještě před Vánocemi a dáváme si 
dárky.

Naše rodina ale nedodržuje ohledně Silvestra všechny 
mongolské tradice. Děti nedostávají peníze, protože už mají 
dárky a také neslavíme jen mezi sebou, ale i s přáteli. Přeje-
me vám všem příjemné svátky vánoční. Rodina Drexlerova.“ 

Na Ukrajině se jí bezmasá jídla, kterých musí 
být na svátečním stole připraveno dvanáct

Stejně jako v  Mongolsku, také na Ukrajině se neslaví 
vánoční svátky. Štědrý den je tam normálním pracovním 
dnem.

„Volno je až 1.  ledna, dokonce i Silvestr je na Ukrajině 

pracovní den,“ vysvětluje Bohdan Hensirovký, absolvent vy-
soké školy a manžel Jany Hensirovské, rozené Těthalové. 

Křesťanské Vánoce se na Ukrajině většinově slaví pod-
le juliánského kalendáře. Slaví je jak ukrajinští řeckokatolíci, 
tak i ukrajinští pravoslavní. Slaveny jsou tedy především až 
po příchodu občanského nového roku, od 6. do 19. ledna.

„Šestého je večeře, ale to není svátek, tak jako je to tady. 
Na Ukrajině se jí bezmasá jídla, kterých musí být na sváteč-
ním stole připraveno dvanáct, stejně jako je měsíců v roce. 
Potom sedmého je svátek, v  noci se narodil Ježíš Kristus. 
Dárky se u nás nedávají. Sedmého ledna se chodí do kostela, 
zdobí se stromeček, který by měl vydržet čtrnáct dnů. Nej-
větší svátky jsou na Ukrajině Velikonoce,“ prozradil nám na 
závěr Bohdan Hensirovký, který je rodákem z vesnice Staryj 
Martinov na západní Ukrajině. Od naší Lhoty je vzdálená 
asi 750 km.

Stanislav Dufka
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První prosincovou středu několik minut po osmé hodi-
ně ráno padl k zemi vánoční strom pro naši Lhotu. Urostlý 
smrk pochází z areálu místní školky a údajně ho tam 
vysadila začátkem osmdesátých let bývalá ředitel-
ka školky Ivana Vlková. Smrk byl dlouhý 14,90 
metru, ale musel být kvůli přepravě a také kvůli 
vzhledu o pět metrů zkrácený.

Ve středu odpoledne už smrk zdobil plo-
chu u obecního úřadu. Zdobení měli na sta-
rosti, ostatně stejně jako v uplynulých letech, 
pracovníci naší obce. „Máme novou hvězdu, 

Vánoční strom se rozsvítil také v naší Lhotě

Když zvonek zazvoní, cukroví zavoní,
to jsou Ty Vánoce, co máme rádi,
být společně v pohodě, to jsme si přáli.
Ať na sněhu nebo na blátě,
Vánoce jsou vždycky bohaté
na pohodu a splněné sny.

Štěstí, radost pod stromečkem a vše nejlepší v novém roce přeje všem 
občanům Ostrožské Lhoty Centrum otevřená škola. 

Současně děkujeme za pomoc při zajištění chodu Centra, sponzorům 
za jejich věcné i finanční dary, občanům za návštěvy v knihovně a na 
akcích pořádaných Centrem.

Za Centrum otevřená škola Josef Lopata

vyměnili jsme některé ozdoby, rozsáhlejší výměnu výzdoby 
plánujeme na příští rok,“ prozradil starosta naší obce Ro-

man Tuháček.
Vánoční strom se rozsvítil v sobotu 5. 12. v 

16.30 hodin. Při té příležitosti popřál starosta 
obecním rozhlasem občanům pohodové pro-
žití Vánoc a poděkoval za trpělivost v této ne-
lehké době.

Fotogalerii najdete na druhé straně našeho zpravodaje.
      

std

Obec Ostrožská Lhota a Antonín Bartoš Vás srdečně zvou na:

Slavnostní křest knihy o lhotských muzikách:

Když Lhota žila dechovkou  
aneb Životní vzpomínky muzikanta Antonína Bartoše z Ostrožské Lhoty.

Křest se uskuteční v sále Obecního úřadu v sobotu 23. ledna 2021 v 19 hodin. 
Během večera zahraje Antonín Bartoš a FAŠANKBEND.  Večerem vás provede Eva Zajícová. 

Občerstvení je zajištěno. Tož dojděte – těšíme se na Vás.
Sledujte aktuální koronavirovou situaci a stránky obce. V případě nepříznivé situace bude akce přeložena.

POZVÁNKA
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Klidné prožití Vánoc, zdraví a pohodu po celý rok 2021  
přejí členové ODS Ostrožská Lhota 
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Přejeme  Vám krásné prožití svátků vánočních 
a hodně zdraví a štěstí v roce 2021

Zaměstnanci Obce Ostrožská Lhota

Pokojné, radostné a požehnané prožití svátků 
Naděje, do nového roku pevné zdraví a Boží 
milost přeje všem spoluobčanům farní 
rada farnosti Ostrožská Lhota. 
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Fotbal v  Polešovicích se snaží 
navázat na svoji nedávnou slávu. 
Mančaft vedený zkušeným ligovým 
trenérem Miroslavem Hlahůlkem 
vládne okresnímu přeboru a  nema-
lou zásluhu na tom má také Lhoťan 
Tomáš Fantura. V posledním zápase 
před koronavirovou pauzou vstře-
lil šikovný forvard do sítě Jarošova 
rekordních pět gólů. Na svém kontě 
už má v  nedohrané podzimní části 
sezony čtrnáct branek, kterými táhne 
spoluhráče do krajské soutěže.

Už jsi někdy dal v mistrovském 
zápase pět branek? Vyjdou tě góly 
draho?

To si ani nevybavuju. Obávám se, 
že se mi celkově za muže ještě takhle 
nepoštěstilo. Klukům jsem slíbil, pokud 
dám jeden gól, abych zaokrouhlil svých 
deset fíků v tabulce střelců, že donesu 
do kasy litr pálenky. Hned v druhé mi-
nutě bylo splněno! Za hattrick je tam 
dalšího půllitru. Po zápase jsem slíbil, 
že to zaokrouhlím na dva litry kvalitní 
pálenky.

Nemrzí tě, že takový zápas vidělo 
jenom pár lidí? Jak se vůbec hrálo 
bez diváků? 

V první řadě je hlavní, že se vůbec 
hrálo! Určitě nás to mrzí. V tuto sezonu 
je návštěvnost v Polešovicích dost vel-
ká. Také padá dost gólů, na hru samot-
nou se dá také už dívat a nám se daří.

Co se stalo s Polešovicemi, že tak 
najednou dominujete a vedete okres-
ní přebor? Je za tím třeba i trenér 
Hlahůlek? 

Vrátily se některé opory týmu. Dal-
ší hlavní faktor je určitě kouč. Ví, co 
chce, tréningy připravuje hře a  slovy 
nás nešetří, ani když jsme třeba vedli 
nad Bánovem 8:0 pár minut před kon-
cem zápasu.

Jaký trenér je Hlahůlek? Jak moc 
se vám pod novým koučem změnila 

Tomáš Fantura:  

Doufám, že se Polešovice a Lhota setkají ve stejné soutěži

příprava?
Lepšího trenéra jsem zatím neměl. 

Umí nás namotivovat, ale i zkritizovat. 
Tréninky jsou připravovány hře. A vý-
sledky tomu nasvědčují. Kluci chodí. 
Přes sezonu nebyl trénink, kdy by nás 
bylo míň než deset. Hned jak se bude 
moct trénovat, tak jdeme do haly. Mlu-

vilo se i o „umělce“ v Hradišti.

Za Polešovice hraje i další Lho-
ťan Saša Machala.

Jasně. Saša je velký kliďas a zkuše-
ný fotbalista. Je opora týmu s chladnou 
hlavou při hře. Sem tam zastane i roli 
trenéra. Jsem rád, že ho máme v týmu. 

Jste první. Začíná se v Polešovi-
cích mluvit o postupu nebo vám stačí 
okresní přebor? 

Ještě je všechno moc daleko. Ně-
kteří jedinci by chtěli postupovat, 
ale většina spíše ne. Máme náběh na 
double (výhru v poháru OFS a okres-
ním přeboru). Nic jiného teď neřešíme. 
Pokud se sezona vůbec dohraje a my 
naplníme cíle, můžeme se bavit dál.

Ty osobně bys chtěl o třídu výš?
Rozhodně ano! A nejenom o jednu 

soutěž.

Můžeš se trošku představit? Ne 
všichni Lhoťané Tě znají, kde jsi 
začal s fotbalem?

K  fotbalu jsem se dostal přes tať-
ku, který vedl celou malou kopanou 
v  Přerově. Úplné začátky jsem měl v 
KMK Přerov (Klub mládežnické kopa-
né). Následně mě oslovil mládežnický 
trenér sousedních Kozlovic. Do Lhoty 
jsem se nastěhoval hlavně kvůli studiu 
v Uherském Hraditi, kde jsem úspěšně 

Forvard Tomáš Fantura zatím sedí na lhotském hřišti na lavičce hostů.  
Uvidíme, jak to bude v budoucnu. Foto: std
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dostudoval Fakultu logistiky a krizové-
ho řízení Tomáše Bati.

Takže už pracuješ?
Ano.

Můžeš prozradit kde?
Loni jsem dostudoval. Od té doby 

jezdím do HAMÉ v Bzenci. Jsem koor-
dinátor pro LEAN/BOZP.

Co přesně to znamená?
LEAN se říká česky „štíhlá výroba“, 

kdy se snažíš zamezit ve fabrice plýt-
vání, hledáš úspory a zkvalitňuješ pro-
ces. A také zastřešuju fabriku ze strany 
BOZP (bezpečák).

Pojďme zpátky k fotbalu. Hrál jsi 
také za Lhotu. Proč jsi odešel?

V  době mých začátků, když jsem 

začal hrát za muže, se ve Lhotě mi-
nimálně trénovalo. Chodívali jsme 
v hodně malém počtu, to mě spíše od 
fotbalu odrazovalo. 

Jaké byly další tvoje kluby? 
Ze Lhoty jsem šel do Popovic, kde 

hrají moji spoluhráči z  florbalu. Ná-
sledně přišly Polešovice. 

Proč zrovna Polešovice?
Oslovil mě dobrý kamarád, jestli si 

nechci s nimi zahrát „přátelák“. Ten mi 
dopadl až moc dobře. A pro velký zá-
jem vedení jsem to šel zkusit. V týmu 
jsem se chytil a hraju tam dodnes.

Fotbalisty ve Lhotě znáš. Jak vi-
díš budoucnost fotbalu v naší Lhotě? 

Za poslední dobu se to tu zvedá. 
Vrátili se dobří hráči z  Hluku, zača-

lo se i víc trénovat. Doufám, že se oba 
mančafty brzo potkají ve stejné soutěži. 

Také jsem se dočetl, že hraješ 
florbal a běžel jsi půlmaratón. Ještě 
pořád běháš?

Letos je situace, jaká je, ale jinak 
hrávám florbal v  Hluku. Dobře mi to 
navazuje. Když skončí jeden sport, začí-
ná druhý a naopak. Když není co dělat, 
tak se jdu proběhnout – provětrat hla-
vu. Mám rád pohyb a půlmaratón byla 
jen taková výzva. Jen jsem to chtěl vy-
zkoušet. „Kousl jsem se“ a měl jsem to 
za hodinu a 43 minut.

Stanislav Dufka  
s přispěním Libora Kopla.

Byla poslední neděle letošního srp-
na, naše fotbalová přípravka hostila na 
domácím hřišti sousední Ostrožskou 
Novou Ves. Mladší přípravka vyhrála 
11:8. Mužstvo vedl vůbec poprvé An-
tonín Brhel, po zápase zářil pochopitel-
ně spokojeností. 

Lhota je skvělé místo  
– říká nový trenér nejmladší přípravky

„Krásná výhra. Děcka jsou šikov-
ná, máme fotbalové holky a výborně 
hrál celý tým. Individuálně bych ne-
chtěl chválit. Důležité je, že děcka mají 
o  fotbal zájem,“ zhodnotil duel nový 
trenér. 

Neznalé informujeme, že lhotská 
přípravka má od léta nového kouče. 
Trenérského vesla se chopil zmiňovaný 
Tonda Brhel ze sousední Blatnice. Fa-
noušci lhotského fotbalu znají Tondu 
především ze zápasů prvního mužstva. 
Ještě před nedávnem hrával za Lhotu 
na postu důrazného beka. 

Jak je známo, tak podzimní soutě-
že zastavil koronavirus, stejné to bylo 
u soutěží žáků a přípravky. Nový trenér 
přesto hodnotil podzim kladně. 

„U přípravky ani tak nejde o  vý-
sledky, ale měli jsme v soutěži i nějaké 
výhry. To děcka vždycky povzbudí. Na 
trénink chodilo kolem šesti dětí, spo-
lupracoval jsem s Josefem Havlíkem a 
Ríšou Dominikem, kteří také trénují 
děti. Potom přišla ta nucená covidová 
pauza,“ posteskl si Tonda.

Ptáte se, jak se stalo, že v naší Lhotě 

trénuje kouč z Blatnice? 
„Bylo to díky dcerce Janě. Znám 

se s  Ríšou Dominikem, jednou jsem 
se mu zmínil, že holku baví fotbal. Měl 
málo dětí, tak jsme začali Janču vo-
zit do Lhoty na tréninky a  na zápasy. 
Fotbal dělám celý život, práce s dětmi 
mě baví. Lhota je skvělé místo, moc se 
mně tady líbí,“ pochválil naši dědinu 
otec Lenky, Barče, Adély a nejmladší 
fotbalistky Jany. Šikovné fotbalistky si 
v letošním roce všimli také trenéři Slo-
vácka, ale otec byl proti. 

„V první řadě aktuálně preferujeme 
školu a  bylo by to pro nás časově ná-
ročné vozit holku do Hradiště,“ přiznal 
na závěr bývalý hráč Tvarožné Lhoty, 
Kněždubu, Blatnice nebo Suchova.

                        std
Trenér nejmladších lhotských fotbalistů Antonín 
Brhel z Blatnice se svou dcerou Janou.  
Foto: 2x Stanislav Dufka

Jana Brhelová. Chtělo ji Slovácko, ale nakonec 
zůstala ve Lhotě
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Před posledním domácím zápasem před „koronavi-
rovou přestávkou“ mu výbor a hráči popřáli hodně zdraví 
a štěstí. Taktéž mu poděkovali za vše, co pro fotbal ve 
Lhotě vykonal.

V dresu Lhoty odehrál jen několik zápasů, vstřelil tři 
branky, ale to vše kvůli vážnému zranění kolena. Hráčskou 
kariéru ukončil velmi brzy. V roce 1992 začal pracovat ve vý-
boru fotbalu. Byl vedoucí mužstva žáků, později dorostu. V 
roce 2004 se stal místopředsedou oddílu a v roce 2005 stál u 
zrodu mužstva starých pánů. Celkem čtyřikrát byl vyhod-
nocen jako nejlepší člen SK Ostrožská Lhota. Vykonával 
také funkci sekretáře klubu a v roce 2010 se stal předsedou 
klubu. Nebylo to jenom „funkcionaření“, Tonda taky dovedl 
posekat kvalitně hrací plochu, opravit sekačku nebo podat 
pomocnou ruku při zvelebování areálu. Za jeho předsedová-
ní se postoupilo do krajské soutěže a dvakrát se hrálo finále 
poháru OFS, z toho jednou Lhota slavila v poháru výhru. 
Tonda Miklíček ještě dneska vypomáhá fotbalovému klubu, 
občas ho můžete vidět při mistrovském zápase u pokladny. 

Antonín Miklíček oslavil šedesátku.  
Za jeho šéfování se postoupilo do kraje

Tonda Miklíček často vypomáhal fotbalovému klubu i po své bohaté 
funkcionářské kariéře. Foto: Stanislav Dufka

My se také připojujeme a přejeme Tondovi k šedesátinám, 
ale i po nich hlavně zdraví, zdraví a zdraví.

        
Bedřich Doležal – kronikář SK

Generální rekonstrukci pódia můžete aktuálně vidět na 
našem hřišti. Všechno organizuje šéf SK Josef Lopata. „Před 
nedávnem se udělal nový parket. Máme přístřešek, který se 
vybudoval na Sraz Lhot, a pódium je vlastně závěrečným dí-
lem celého komplexu,“ vysvětluje Josef Lopata. 

Na hřišti bude nové pódium.  
Pokřtít ho přijede VUS Ondráš

Pódium prochází kompletní rekonstrukcí. Největší no-
vinkou bude průchodnost novou brankou směrem k mys-
livecké chatě. Kapely, které tak budou na hřišti hrát, budou 
přijíždět od myslivecké chaty. 

„Ještě vznikne odkládací prostor vzadu, za pódiem. Celé 

Nové pódium na našem hřišti by mělo být hotovo do hodů 2021. Foto: Stanislav Dufka
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pódium jsme prohloubili o 2,60 metru, délka zůstává stejná, 
to je 14 metrů. Provádělo se tam několik složitých operací, 
které nejsou na první pohled moc vidět. Hodně práce nám 
dalo odvodnění ze střechy do trativodu. Je tam také nová 
elektrika,“ prozradil Josef Lopata. 

Celé dílo by mělo být hotovo do poloviny prázdnin, kdy 
jsou na hřišti hody. Nové pódium by se mělo křtít na osla-

vách, které budou k 650. výročí od první zmínky o naší obci.
„Budou v srpnu a měl by u nás vystupovat známý Vojen-

ský umělecký soubor Ondráš,“ prozradil Josef Lopata a na 
závěr vyslovil poděkování. „Patří starostovi Romanu Tuháč-
kovi a celému zastupitelstvu. Hodně hodin tady strávil Pat-
rik Trčka, tímto mu také děkuji.“ 

     std

Tento rok nám díky celé situaci kolem covidu 
moc nepřál, ale i  přes tuto komplikaci jsme se 
snažili trénovat dál, zúčastnili jsme se i některých 
závodů, které se výjimečně konaly koncem června 
a začátkem července.

První závody jsme pořádali 27. 6. u nás v Ostrož-
ské Lhotě, kde se dětem velice dařilo – starší žáci se 
umístili na 1. místě, mladší žáci na 2. a 7. místě a pří-
pravka vybojovala krásné 1. místo. I naši dorostenci 
se umístili skvěle – Kuba Dřinka se umístil na 2. mís-
tě, Zuzka Křiváková na 3. místě a Šarlota Vaďurová na 
1. místě v disciplíně 100 m s překážkami.

Další závody, kterých jsme se letos zúčastnili, se 
konaly v Míkovicích dne 4. 7. Na nich jsme závodili 
pouze s  mladšími žáky a vybojovali jsme krásné 1., 
8. a 9. místo. Za dorostence se umístila nejlépe Nela Trněná 
na 1. místě, Šarlota Vaďurová na 2. místě a Filip Váverka na 
3. místě v disciplíně dvojboj.

Dne 11.  7. se konaly závody v Šumicích, kde jsme vybo-
jovali 1. a 8. místo v kategorii mladší žáci. Za dorostence se 
umístil Jakub Dřinka na 2. místě, Filip Váverka na 3. místě, 
Šarlota Vaďurová na 1. místě a Nela Trněná na 2. místě v dis-
ciplíně dvojboj.

Skvělý úspěch. Třetí místo juniorů na 
Gulášfestu

Na začátku srpna jsme odjeli na soustředění v  počtu 
24 dětí a 10 dospělých na Babí horu do Hluku. Připravova-
li jsme se s dětmi na podzimní závod požárnické všestran-
nosti, který se nakonec kvůli situaci kolem covidu nekonal. 

Mladí hasiči prv ní ve Lhotě, v Šumicích a také Míkovicích

Hráli jsme různé hry a večer čekala na děti stezka odvahy. 
Všichni jsme si to moc užili a na další soustředění v létě se 
už moc těšíme.

Tým našich dorostenců nám v  září vypomohl na Gu-
lášfestu, kde nahradili soutěžní tým, který se na poslední 
chvíli nemohl zúčastnit. Při jejich premiéře vybojovali krás-
né třetí místo.

V září se konal nábor hasičů ve věku od 3 do 18  let, a 
tak k nám do SDH přibylo 15 nových dětí. Celkem máme 45 
mladých hasičů a velmi se těšíme na další sezónu, až budeme 
moct zase závodit, setkávat se a trénovat. 

Ivana Vaďurová, trenérka mladých hasičů

Mladí hasiči naší Lhoty po úspěšném závodě. Foto: Ivana Vaďurová

Lhotští turisté na Kelčském Javorníku
Poslední neděli v  září měli turisté 

v  plánu výšlap na rozhlednu Kelčský 
Javorník. Z  důvodu nepříznivého po-
časí byl hlavní organizátorkou Hankou 
Radochovou výšlap o  týden přeložen. 
Deset členů a  příznivců turistiky vy-

razilo první sobotu v říjnu autokarem 
směr Hostýnské vrchy – přesně do 
obce Chvalčov. Odtud se šlo po žluté 
a následně po zelené značce až na roz-
hlednu, která je v provozu od listopadu 
2015.
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Turisté a příznivci lhotské turistiky na vrcholu Kelčského Javorníku  
(865 m. n. m). Foto: Stanislav Dufka a vychodni-morava.cz

Našli jste někdy na výletě či procházce malovaný kamí-
nek a nevěděli jste, kde se tam vzal a co s ním? Pokud tuto 
aktivitu neznáte, můžete se o ní v tomto článku něco dozvě-
dět. 

Principem putovních kamínků je udělat radost někomu 
neznámému. Zapojit se může opravdu každý od dětí až po 
seniory. Můžete kamínky pouze hledat, nebo je také malovat 
a schovávat pro ostatní. Malování může být dobrá zábava či 
relaxace.

Pokud najdete takový malovaný kámen a máte Face-
book, přidejte se do facebookové skupiny „Kamínky“ a vlož-
te tam fotku kamínku z obou stran. Do komentáře napište 
místo nálezu a opište z kamínku PSČ bez mezer. Ten, kdo 
kamínek namaloval, pak může sledovat, kde se zrovna na-

chází. Vy zase podle 
poštovního směro-
vacího čísla zjistíte, 
odkud k vám kamí-
nek doputoval. Ka-
mínek si pak můžete 
nechat, ale ještě lépe 
– můžete ho nechat 
putovat zase někam 
dál. Já osobně jsem 
pro přemístění. Je 
zábava sledovat, 
kde všude kamínek 
docestoval. 

Zaujalo vás to 
a  chcete také tvo-
řit? Směle do toho! 
Užijete si spoustu 

Putovní kamínky pro radost

legrace a třeba se někde váš kamínek časem objeví. Nezapo-
meňte na něj z druhé strany napsat FB #Kamínky a PSČ va-
šeho bydliště. Kamínky namalujte akrylovými barvami nebo 
akrylovými fixami, aby obrázek nesmyl déšť. 

Na závěr můžete kámen ještě přelakovat bezbarvým 
akrylovým lakem. 

Až budete mít kamínek hotový, položte ho na viditelné 
místo, kde je pravděpodobné, že si jej někdo všimne. Nej-
častěji jsou k nalezení na turisticky frekventovaných místech 
jako například u hradů, zámků, rozhleden, v parcích, nebo 
třeba v ZOO. 

Tato aktivita navíc funguje jako dobrá motivace k tomu 
vydat se někam ven, na procházku, hledat kamínky a nějaké 
námi vytvořené zase schovat, aby mohly udělat radost ně-
komu dalšímu. Děti při malování podporují svou kreativitu 
a následně při sledování, kde všude jejich kamínky putují, si 
zase rozšiřují povědomí o různých místech České republiky. 
A kdo ví, odkud bude (nebo kam se podívá) právě váš příští 
kamínek.

   Ludmila UhříčkováTobík a Kryštofek Uhříčkovi při hledání 
kamínků. Foto: LU

Trasa z Chvalčova patří mezi ty náročnější výšlapy k roz-
hledně. Začíná se na 370 metrech nad mořem a vrchol Kel-
čského Javorníku se nachází 865 m. n. m. Nám trvala cesta 
k vrcholu dvě hodiny a patnáct minut. Ti odvážnější nako-
nec vyšlapali až na samý vrchol nové rozhledny, která má 
156 schodů a je vysoká 35 m. 

Vstup na rozhlednu je volný, celoroční s ohledem na ak-
tuální povětrnostní podmínky. Výjezd k rozhledně osobním 
automobilem není možný. 

Cesta zpátky už byla o poznání pohodlnější a rychlejší. 
Vydařený den jsme ukončili pozdním obědem v  příjem-
ném hotelu Říka ve Chvalčově. „Je potřeba poděkoval Hance 
Radochové za perfektní organizaci celého výletu,“ pochvá-
lil hlavní organizátorku předseda lhotské turistika Pavel 
Žajdlík. 

std
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Je to zhruba na půldenní výlet nedaleko naší 
Lhoty. Kaple vnitřního ticha je stromová kaple za-
ložená v roce 2016 u obce Nová Lhota. Najdete ji 
na kopci severozápadně od obce v lokalitě, která 
se jmenuje Záhumenice a Mezicestí. My jsme za-
parkovali auto hned na okraji obce u čističky, od 
které se vydáte po polní cestě nahoru. Zhruba po 
půlkilometrovém stoupání uvidíte po pravé straně 
24 lip vysázenými do tvaru kaple. V budoucnu by 
se koruny stromů měly spojit a vytvořit tak jakési 
zastřešení prostoru se sloupovím kmenů. Přírodní 
kaple by tak měla být hlavně pro příští generace. 
Z místa je nádherný výhled na všechny světové 
strany. Jako na dlani budete mít před sebou Novou Lhotu a 
údolí od Suchovských Mlýnů až po Vápenky. Parádní výhled 
je také na nejvyšší vrchol Bílých Karpat – na Velkou Javořinu 
(970 m. n. m).

K Havranímu vodopádu se od kaple musíte vrátit a po-
kračovat přes louku směrem severozápadně, lhotsky řečeno 
„furt dozadu“. Cesta k vodopádu není nijak značená, prostě 
musíte v roklině většinou listnatého lesa narazit na potok a 
jít po proudu až najdete vodopád. Od čističky, kde jsme měli 
zaparkované auto, jsou to necelé kilometry. To jsme ještě ne-
šli přímo a vodopád hledali. Nejlepší je dát si vodopád do 
navigace. Později jsme na mapách zjistili, že vodopád najde-
te na Havraním potoku, který se nachází mezi Novou Lho-
tou a přírodní rezervací Jazevčí.

Stanislav Dufka

Havraní vodopád
Výška: 2,5 metru
Průtok: 15 l/s
Mohutnost: 37,5 m*l/s
Sklon: 90°
Tok: Havraní potok
Nadmořská výška: 410 m n. m.
Geologický podklad: křídový pískovec
Genetický typ: sekundární, strukturní
Přesná poloha na mapách.cz
GPS: 48.8636847N, 17.5695597E

 Máte i vy tip na výlet v blízkém nebo i vzdálenějším 
okolí? Napište nám, rádi ho i vaším komentářem zveřejní-

me. Okolí nám utíká.....      
 

Tip na výlet: Kaple vnitřního ticha a Havraní vodopád

Havraní vodopád najdete pár stovek metrů od kaple. Foto: 2x std

Kaple vnitřního ticha je stromová kaple u obce Nová Lhota
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Centrum otevřená škola v Ostrožské Lhotě Vás srdečně zve na přednášku

Cestovatele, spisovatele, scénáristy a záhadologa
pana Arnošta Vašíčka

pátek 9.dubna 2021 v 18:30
V CENTRU OTEVŘENÁ ŠKOLA
Ostrožská Lhota 306 (budova ZŠ)

ČESKÉ TAJEMNO
Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, překvapivé hypotézy

Dějiny jsou plné událostí, které se navzdory vědeckému zkoumání doposud 
nepodařilo uspokojivě vysvětlit, a které nás provokují svou tajemností. Záhadné 
archeologické nálezy i podivné záznamy v kronikách naznačují, že minulost je 
daleko vzrušivější, než si vůbec dovedeme představit.

Arnošt Vašíček představuje nejtajemnější záhady ze své knihy a televizního cyklu 
České tajemno.

Hrad svatého grálu - Prokletá hrobka - Skrytá tvář zlatodějů – Šokující objevy 
- Po stopách mágů – UFO útočí - Tajemství homunkulů – Na vlnách podivna - 
Vládci blesků – S přízraky v patách……



51

obecní zpravodaj Ostrožské Lhoty

www.ostrozskalhota.cz



52

obecní zpravodaj Ostrožské Lhoty

prosinec 2020

Svatojakubské hody v naší Lhotě
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Svatý Antonínek
Se změnou času 

přecházíme na zimní
otevírací dobu:

11.00 - 15.00


