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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čeká nás bezprostřední realizace výstavby pečovatelského domu na Honech a projektu na úpravu proluky u sv.
Jana - Galerie tradičních hodnot obce Ostrožská Lhota.
Stále se taky další akce připravují - protipovodňové
opatření na toku Okluky- tzv. suchý poldr a záchytné nádrže Přední hony. Přípravou prochází i realizace chodníku
v ul. Lánová (Vaštíkovo, Beňovo). Chodník bude z části ve
vozovce a umožní bezpečnou chůzi z ul. Záhumní k prodejně Jednota. Zatím stále nemáme informaci, zda obdržíme dotaci na opravu soch a kříže v obci. Není taky rozhodnuto o přidělení dotace na včelařskou základu v Hájku.

Pečovatelský dům
Obec obdržela vyrozumění z ministerstva pro místní
rozvoj (MMR), že náš pečovatelský dům byl vybrán pro
poskytnutí dotace. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele akce. Firma Archika začne stavět od konce června. Celý
objekt musí být postaven a kolaudován do konce května
příštího roku. Dům je umístěn na Honech na par.č. 1273/3
nad současným bytovým domem čp. 252. Bude zde 8 bytových jednotek. Podmínky stanovené ministerstvem jsou
následující:
I. PEČOVATELSKÝ BYT (PČB)
Cíl:
Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k
získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních
služeb sociální péče.
Cílová skupina:
Osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekonomicky aktivním věku a prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před
uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo
1,0 násobek v případě 2členné domácnosti, jejichž snížená
soběstačnost je způsobená:
a) věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+)
nebo
b) zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl., zákona o sociálních
službách.
Bude-li nájemní smlouva k pečovatelskému bytu uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý
měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou
za bezprostředně předcházející kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva k pečovatelskému bytu uzavřena v období
od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za předminulý kalendářní rok. Hodnota průměrné měsíční mzdy zveřejněná
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ČSÚ bude umístěna také na webových stránkách MMR.
Specifické podmínky pro poskytnutí dotace a nakládání s pečovatelským bytem:
a) Pečovatelské byty mohou vzniknout výstavbou podle
stanovených podmínek;
b) stavebně technické uspořádání všech pečovatelských
bytů splňuje technické požadavky upravitelného bytu1;
c) podlahová plocha pečovatelského bytu nesmí překročit
50 m2;
d) v obci je dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče podle § 39, 40, 41 a 43 zákona o sociálních
službách8;
e) v pečovatelských bytech nelze poskytovat pobytové sociální služby;
f) příjemce dotace uzavře s osobou z cílové skupiny nájemní smlouvu k pečovatelskému bytu na dobu 2 let.
Nájemní smlouva bude obsahovat ujednání o obnovování nájmu bytu na dobu určitou v případě, že nájemce
neoznámí, že nehodlá v nájemním vztahu pokračovat.
Nájem se prodlouží vždy nejvíce o další dva roky;
g) příjemce dotace může uzavřít smlouvu podle písmena
f) také s osobou z cílové skupiny podle písmena b) definice cílové skupiny, která je v ekonomicky aktivním
věku, a to pouze v případě, že počet takto pronajatých
bytů nepřesáhne 20 % z celkového počtu bytů, na které
byla dotace poskytnuta.
h) pro případ přechodu nájmu pečovatelského bytu po
úmrtí původního nájemce na osobu, která nepatří do
cílové skupiny, bude nájemní smlouva obsahovat ujednání, kterým bude vyloučeno použití ustanovení § 2285
občanského zákoníku o obnovování nájmu. Taková
osoba musí vyklidit byt nejdéle do 30 dnů po uplynutí
doby, na kterou byl nájem sjednán. V případě přechodu
nájmu na osobu, která ke dni přechodu nedosáhla osmnácti let, bude nájemní smlouva obsahovat ujednání, že
nájem skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne,
kdy nájem přešel.

Prostor pro výstavbu pečovatelského domu
i) v případě, že nedojde k přechodu nájmu podle § 2279 a
násl. občanského zákoníku a nájem bytu bude předmětem dědictví, bude příjemce dotace postupovat podle
§ 2283 občanského zákoníku. To znamená, že vypoví
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nájem s dvouměsíční výpovědní lhůtou nejpozději do
tří měsíců poté, co se dozvěděl, že nájemce zemřel, nedošlo k přechodu nájmu bytu, a kdo je nájemcovým
dědicem nebo kdo spravuje pozůstalost.

Proluka – původní stav

Galerie tradičních hodnot obce Ostrožská Lhota
Z estetického hlediska prostor proluky u sv. Jana nepůsobí uspokojivě. V lokalitě se nachází různé menší sklady
materiálu jako štěrk apod. Z hlediska funkce prostor funguje hlavně jako pěší tah z páteřní ulice k vedlejší ulici Zahrady. Prostoru chybí jasně daná funkce, která by zabránila nechtěnému využití prostoru jako skládka materiálu
apod. Z hlediska vegetace se v současnosti v území nachází
vzrostlá vegetace nevhodného druhového složení, která
neodpovídá charakteru místa - vesnický prostor. Zdravotní
stav vegetace je nevyhovující.
Cílem projektu je zapojení generací do komunitního
života v obci pomocí zapojení místních obyvatel do úpravy veřejného prostoru. Cílem je implementace požadavků
místních obyvatel zejména místní základní školy do návrhu. Místní základní škola by ráda plochu využívala k venkovní výuce a výstavě výtvarných prací svých žáků.
Snahou je regenerovat stávající prostor proluky a dát
mu vhodnou funkci tak, aby vzniklo příjemné místo k aktivnímu a pasivnímu odpočinku.
Cílem je také návrat k hodnotám místních tradic. Projekt se snaží respektovat charakter a identitu místa a pracovat s tradicemi obce. Místní tradice budou v řešeném prostoru prezentovány na akcích, kde se setkají staří i mladí
obyvatelé při vyprávění či výrobě tradičních předmětů. V
neposlední řadě jde také o přiblížení řemesel mladší generaci v rámci plánovaných akcí.

Výstavba rodinných domů v obci
Lokalita Luby
Jsou odsouhlaseny a podepsány plánovací smlouvy se
stavebníky pro první etapu výstavby. Obec má vykoupeny
i potřebné pozemky pro výstavbu komunikace a inženýrských sítí. Zatím není zpracována projektová dokumentace
(PD) pro územní řízení a stavební povolení.
Dodání PD má vliv na termíny provedení inženýrských
sítí a komunikace. Rada obce rozhodla nechat zpracovat
studii možného umístění rodinných domů na pozemcích
par.č. 6900 (obec jej kupuje) a obecní par.č. 6876/1. Obec
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má v rozpočtu finanční prostředky na postupné financování potřebných inž. sítí a komunikace v r. 2017.
Lokalita Kříbské zahrady
Je zpracována projektová dokumentace (PD) pro
územní rozhodnutí na inženýrské sítě a probíhá územní řízení. Pracuje se na PD pro stavební řízení. V jednání je i majetkoprávní řešení pozemků, které jsou pod
přístupovou komunikací tak, aby byly v majetku obce.
Lokalita Řádek
Zde se začal na pozemku par.č. 25/2 stavět první rodinný dům ve volné proluce. Veškeré inž. sítě jsou zde
obcí vybudovány.

Suchý poldr Ostrožská Lhota
Obec nechala zpracovat podklady pro zjišťovací řízení.
Jedná se o posouzení vlivu projektu na životní prostředí.
Řízení je téměř u konce, krajský úřad neobdržel žádné relevantní nesouhlasné vyjádření a závěr je – záměr nemá
významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.
Důležitou věcí, kterou je třeba vyřešit pro stavební povolení, je souhlas vlastníků dotčených pozemků s krátkodobým zaplavením pozemků vzdutou vodou. Velkou většinu souhlasů již máme. Stále nám však některé souhlasy
chybí. Někteří nereagují vůbec, jiní argumentují znehodnocením svého pozemku při zaplavení.

Víceúčelový objekt čp. 530 na hřišti
Pokračuje se v rekonstrukci objektu dokončováním
prostorů pro klubovnu hasičů a prostorů pro ubytování v
II. patře. Hotová je i hrubá stavba šatny pro hasiče v přízemí budovy. Nově je osazeno schodiště do II. patra a nový
vstup přes obvodovou zeď. Celá akce musí být ukončena
do 31. 10. 2017.

Výstavba hasičské šatny

Záchytné nádrže Přední hony
Zastupitelstvo na základě podkladů zaslaných projektantem změnilo rozsah projektu. Bude se realizovat pouze
horní nádrž, kterou projektant upraví. Změnu bude akceptovat i pozemkový úřad, který upraví zadání a musí znovu
proběhnout stavení řízení. Celou akci v případě, že budou
finanční prostředky, bude provádět pozemkový úřad a následně ji převede na obec.
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Pamětní deska
V hlavních zprávách České televize v pátek 19. 5. 2017
jsme měli možnost vidět zpravodajství o odlévání pamětní
desky Františku Bogatajovi. Jako velitel výsadkářů poslaných z Anglie se po určitou dobu schovával v místní škole.
Byl organizátorem odboje proti německým jednotkám v
době 2. světové války. V pondělí 19. 6. 2017 schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje dotaci ve výši 100 000 Kč na do-

financování pamětní desky. Část prostředků na zhotovení
desky schválilo zastupitelstvo obce (100 000 Kč) a stejnou
částku poskytli sponzoři jmenovitě na tuto akci. Autorem
pamětní desky je Otmar Oliva, sochař v letošním roce oceněný titulem Rytíř české kultury. Součástí vzpomínkové
akce bude i pojednání o statečné pomoci zdejších učitelů a
ostatních občanů tomuto veliteli paraskupiny Carbon.
Antonín Jelének, starosta obce

E.ON Distribuce investoval v regionu
za loňský rok téměř 230 milionů

Aby byla zajištěna bezpečná, spolehlivá a nákladově efektivní dodávka elektrické energie, investuje E.ON Distribuce
ročně do obnovy a rozvoje své distribuční
sítě v souhrnu více než 3 miliardy korun.
Částka zahrnuje investice určené pro obnovu a rozvoj distribuční sítě jednotlivých
regionů.
Konkrétně na území regionální správy
Otrokovice investovala společnost E.ON
Distribuce v roce 2016 více než 228 milionů korun. Z toho do obnovy a rozvoje distribuční sítě bylo investováno128 milionů
korun (realizováno bylo 370 staveb) a více
než 100 milionů korun činily náklady na
zákaznické stavby (706 staveb).
Mezi nejvýznamnější rozvojové a
investiční akce E.ON Distribuce v roce
2016 patří:

Ostrožská Lhota, Býčiny - obnova
vedení nízkého napětí. Stavba řeší obnovu sítě v obci Ostrožská Lhota, kde
bylo stávající volné vedení ze sedmdesátých let v lokalitě Býčina nahrazeno
zemním kabelem nízkého napětí. Nové
kabely jsou uloženy po obou stranách
ulice vysmyčkováním přes přípojkové
kabelové skříně, ze kterých jsou připojeni stávající odběratelé. Současně byla
provedena úprava chodníku. Skutečné
investiční náklady: 1 450 008 Kč.
Díky těmto a podobným investičním stavbám společnosti E.ON Distribuce je pro odběratele zajištěna spolehlivá a bezpečná dodávka elektrické
energie a umožněno je i bezproblémové
připojování nových odběratelů. Výrazně se snížilo také riziko případné poru-

chy a s tím spojeného neplánovaného
bezproudí.
Společnost E.ON Distribuce, a. s. provozuje v rámci energetické skupiny E.ON
elektrickou distribuční síť v jižních Čechách a na jižní Moravě a plynovou distribuční síť na jihu Čech. Hospodaření
společnosti je řízeno přísnými pravidly,
neboť na činnost provozovatele dohlíží ze
zákona Energetický regulační úřad (ERÚ),
který mimo jiné reguluje ceny za distribuci energií a chrání zájmy zákazníků a spotřebitelů.
Provozovatel distribuční soustavy
spravuje a rozvíjí distribuční síť, připojuje
zákazníky a poskytuje služby související s
distribucí elektrické energie.
E.ON Distribuce, a.s.
www.eon-distribuce.cz

Společenská kronika
Naši noví občánci
Ladislav Skopal, č.p. 427
Daniel Janečka, č.p. 491
Štěpán Ručný, č.p. 424
Kristýna Matuštíková, č.p. 498
Šimon Horsák, č.p. 426
Karin Jakoubková, č.p. 197
Sebastien Krpal, č.p. 505
Ella Eremiášová, č.p. 504
Tadeáš Loučka, č.p. 390
Kryštof Uhříček, č.p. 164
Kateřina Hájková, č.p. 368
Aneta Motyčková, č.p. 126
Anna Nedbalová, č.p. 224
Samuel Bajgart, č.p. 273

Naši jubilanti
80 LET
Božena Miklíčková, č.p. 212
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85 LET
Marie Hejtmánková, č.p. 140
Marie Křápková, č.p. 489
Božena Straková, č.p. 288
90 LET
Antonín Pijáček, č.p. 416
91 let
Antonín Šuránek, č.p. 73
50 let manželství
Anna a František Vlkovi, č.p. 86
Anna a Ladislav Zelení, č.p. 55
Marie a Antonín Radochovi, č.p. 232
Marie a Antonín Bartošovi, č.p. 307.

65 let manželství
Marie a Josef Matuštíkovi, č.p. 15

Úmrtí
Václav Žajdlík, č.p. 481
Josef Filípek, č.p. 330
Václav Zajíc, č.p. 141
Božena Šuránková, č.p. 73
Aloisie Kadlčková, č.p. 162

Uzavřené sňatky
Jitka Libigerová a Michal Ježek, č.p. 495
Gabriela Smištíková, č.p. 130 a Ondřej
Bachan, č.p. 429
Gabriela Hájková, č.p. 183 a Radek Nohál

55 let manželství
Marie a Václav Machovi, č.p. 260
Hana Havlíková, matrikářka
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Poděkování za práci v místní knihovně
Vážení spoluobčané,
ráda bych touto cestou vyjádřila
poděkování své i všech členů Správní
rady Centra otevřená škola paní Aleně
Kapustové, která se s velkým zájmem
a profesionalitou již 18 let věnuje práci knihovnice v místní knihovně a bezesporu stojí za úspěchem knihovny.
Během této doby proběhlo za
nemalého přispění paní Kapustové
nespočet akcí, určených jak malým
čtenářům, tak veřejnosti, např: Pohádková babička, Ježíškova dílna,
beseda o spisovatelce Astrid Lingrenové, pasování druháků na čtenáře,
beseda o knize pro 4. a 5.třídu, Kniha
můj kamarád, atd. Všechny tyto akce
ukazují na kvalitní, obětavou a potřebnou práci naší knihovnice. Paní
Kapustová navázala s čtenáři dobré
kontakty a ví co komu poradit.

Svou prací přispěla ke zviditelnění
naší knihovny a poukázala na tradici
i současnost, ve které mají knihovny
své důležité místo. Mnoho lidí z obce
má paní Kapustovou neodmyslitelně
s knihovnou spojenou, protože vždy
ochotně vycházela a vychází vstříc
požadavkům čtenářů. Po dlouhá léta
svým nasazením a zápalem jde s dobou a snaží se nabídnout ty nejlepší
knihovnické služby. Za jejího působení v místní knihovně je vidět, že
aktivity knihovny neustále narůstají
a knihovna má doopravdy co nabídnout.
Ač jsme vesnická knihovna, můžeme se pochlubit mnoha službami pro
místní čtenáře jako je on-line katalog,
webové stránky, příjemné prostředí,
veřejný internet, výpůjční doba. Také
máme veliký soubor knih, který je

stále doplňován nákupem nových, ale
také výpůjčkami z okresní knihovny.
Novou knihovnicí byla na základě výběrového řízení, do kterého se
přihlásilo 5 zájemkyň vybrána paní
Lenka Trčková, která s prací knihovnice začne od září 2017. Knihovna
bude otevřena ve středu a v pátek od
16.oo-19.oo hod. V knihovně budou
probíhat přednášky a besedy, o kterých budete informováni na webových stránkách http://ostrozskalhota.
knihovna.cz/.
Paní Kapustové přejeme hodně
zdraví v dalším životě a děkujeme za
obětavou činnost a dosavadní práci v
místní knihovně. Patří jí velké uznání
a poděkování za obětavou práci, která
je v dnešní společnosti velice potřebná.
Za Centrum otevřená škola
Liba Hendrychová

Vý ěna v knihovně
Před 18-ti lety obecní úřad v naší obci vybudoval nový
kulturní stánek pro děti, mládež i pro dospělé - Centrum
Otevřená škola. Jeho součástí se stala i Místní knihovna. Tak
vznikl moderní prostor pro knihy i pro čtenáře. Od samého
začátku jsem měla to štěstí pracovat jako knihovnice. Ráda
jsem půjčovala knihy i časopisy, pořádala různé knihovnické
akce, získávala nové čtenáře. Řadu akcí jsme dělaly společně s paní učitelkami ze Základní a mateřské školy, se členy
COŠ, současnými i těmi, kteří už s námi napracují. Za malými čtenáři ochotně chodily číst Pohádkové babičky, přišli i
dva Pohádkoví dědečci. Fungování knihovny se neobešlo bez

pochopení a veliké finanční pomoci obecního úřadu, ani bychom neměli tolik nových a krásných titulů.
Všem, se kterými jsem spolupracovala, kteří mi pomáhali, moc děkuji. Navíc chci také poděkovat paní Haně Uherkové , profesionální knihovnici z Ostr. Nové Vsi. Ta byla mojí
spolehlivou poradkyní a prostředníkem mezi naší knihovnou a okresní knihovnou BBB.
Po 18-ti letech předávám knihovnickou štafetu paní Lence Trčkové. Jí přeji hodně pěkných, zajímavých knih a spokojené čtenáře.
Alena Kapustová

Antonínovo léto potřetí
Poslední dva roky bylo začátkem
prázdnin na Svatém Antonínku pěkně rušno od časných ranních hodin
až do pozdního večera. I letos se
„brána“ Antonínku otevře ve dnech
9. – 14. 7. 2017 pro malé, větší, ale i
dříve narozené. Antonínovo léto 2017
odstartujeme ve 12:00 modlitbou
Anděl Páně a následným piknikem v
trávě. Po dobrém obědě si starší určitě rádi odpočinou, dají kafíčko,… ale
děti rozhodně dají přednost různým
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aktivitám a hrám. Po mši svaté, která
začne v 15:00, bude následovat divadelní představení Hrdinka Anička v
podání farníků z Ořechova. Ani pak
nebude o zábavu nouze a děti budou
moci z neděle na pondělí na Antonínku přenocovat pod „širákem“.
Během týdne si společně určitě
něco pěkného vyrobíme, zazpíváme
a zacvičíme. Těšit se můžeme na mši
svatou, která bude začínat každý den
v 18:00, společnou modlitbu Anděl

Páně, večer chval a křížovou cestu.
Samozřejmě nebude chybět táborák,
pin pong, mnohými oblíbená chůze
po laně a jiné aktivity.
Na páteční podvečer je připravený
Gala večer, dalo by říci malá akademie.
Mezi hosty nebude chybět P. František Bezděk SDB, P. Libor Churý, P.
Libor Všetula SDB, misionářka Jana
Ungrová a výtvarnice Jana Svobodová.
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Cílem Antonínova léta není příchozím všechno pěkně naservírovat.
Smyslem celého týdne je vytvořit prostor k setkávání, které se může stát
týdnem otevřených srdcí. Otevřených

srdcí nejen na straně organizátorů, ale
i všech, kdo na Antonínek připutují.
Celý týden bude tak krásný, jak si
ho krásný si dokážeme společně vytvořit.

Program naleznete na webu farnosti www.farnost-ostrozska-lhota.cz
Doprava děti na Antonínek a zpět
je individuální. Porce obědů se počítají
v 10:00, proto je dobré být už na místě.

Duše Slovácka aneb Přijďte se restar ovat na Antonínek
Dobrým restartem, neboli novým začátkem, pro nás
může být duchovní obnova. Na Svatém Antonínku se ve
dnech 5. - 9. 7. 2017 uskuteční duchovní obnova pod vedením P. Adama Ruckého, biskupského delegáta pro péči
o duchovní povolání v ostravsko-opavské diecézi. Otec
Adam Rucki si zvolil téma: Zranění je šance k zrání.

Obzvlášť srdečně zveme ty, kteří mají z podobných
akcí zbytečné obavy. Ideální je, když se zúčastníte celé
akce. Pokud však z nějakých důvodů nemůžete, přijeďte
byť jen na část programu. Začínáme ve středu v podvečer
a naše společné setkání ukončíme v neděli odpoledne.

program duchovnÍ obnovy:
STŘEDA 5. 7. 2017
17:30 - 18:00 příjezd na Antonínek
18:00 večeře
18:30 úvodní přednáška
20: 00 - 21:00 adorace
ČTVRTEK – SOBOTA
8: 30 snídaně na Antonínku
8:45 modlitba růžence
9:30 přednáška 1. (otec Adam)
11:00 přednáška 2. (otec Adam)
12:00 oběd
13:00 - 15:00 siesta

15:00 přednáška 3. (otec Adam)
17:00 mše svatá (otec Adam)
18:30 večeře
20:00 - 21:00 adorace (povede otec
Adam nebo schola, při adoraci možnost svátosti smíření, nebo rozhovor
s otcem Adamem)
NEDĚLE 9. 7. 2017
Ráno - jako předešlé dny
15:00 mše svatá - závěr
(Změna je možná.)

Při adoraci je možnost svátosti
smíření nebo rozhovoru s otcem Adamem.
Neplatí se konferenční poplatek
a není nutná registrace předem. Přihláška však poslouží pořadatelům
pro informaci o počtech účastníků a
strávníků. Stravu si hradí každý sám.
Děkujeme za přihlášení.
S dotazy se obracejte na paní Magdalenu Míškovou: tel. 734 384 671
(volejte v pracovní době), nebo na e-mail: farnostblatnice@seznam.cz
Více na www.antoninek.cz

Ve Slováckém divadle ztvárnili herci Hrubínovu
pohádku O Květušce, zahrádce a babici Zimici
Krásné představení, úžasní herci, ohromující zážitek. Tak by se
dala charakterizovat sobota (13.
května 2017) ve Slováckém divadle.
Zkušení herci nám zahráli od Františka Hrubína pohádku O Květušce, zahrádce a babici Zimici (původně dle Hrubína O Květušce a její
zahrádce), z Hrubínové pohádkové
sbírky – Špalíček veršů a pohádek.
Františka Hrubína (1910 – 1971)
mám již řadu let velice ráda. O jeho
životě i díle jsem napsala pár článků
i recenzí, spolupracovala jsem totiž s
mnoha webovými literárními magazíny. Kdo by neznal Františka Hru-
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bína a jeho velkolepá díla jako například – Romance pro
Křídlovku, Kráska a zvíře či již zmíněný Špalíček veršů a
pohádek? Náročnější čtenáři jistě nepohrdnou Hrubínovou
prózou Zlatá reneta.
Hrubínovy první sbírky (Zpíváno z dálky, Krásná po
chudobě, Země po polednách) jsou plné milostné a přírodní lyriky. Tyto prvotiny ocenil i F. X. Šalda: „… dovede
napsat magické verše zamžené krásy… díky své hůlce kouzelnické, která sluje metafora.“ (in Alois Bauer, Čeština na
dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk).
Neodpustím si ani citaci z politické poémy – Jobova
noc:
Ach, Čechy krásné…
František Hrubín
Ach, Čechy krásné, Čechy mé!
Obraze rámu prastarého,
kolikrát vytrhli tě z něho,
že odprýskaly barvy tvé
až po tmu hrobů. A v den slavný
znovu pro zraky žárlivé
napjal tě rámař starodávný.
(BAUER, Alois: Čeština na dlani (přehled světové a české literatury/ český jazyk). Olomouc: Rubico, 2000. ISBN 80-85839-56-3)

Poezie pro děti
Poezii pro děti začal psát Hrubín pro své dvě děti (dceru
Jitku a syna Víta) jen tak, nakonec se z něj stal jeden z
největších moderních autorů poezie pro děti.
Jeho první dětská knížka vznikla v roce 1943 – Říkejte si
se mnou. V roce 1957 napsal Špalíček veršů a pohádek,
který ilustroval Jiří Trnka. Je plný říkadel, básniček, hádanek i pohádek. Právě zde patří i původní Hrubínovo
dílo O Květušce a její zahrádce. Ve Slováckém divadle se
představení O Květušce, zahrádce a babici Zimici se režie
ujala Zoja Mikotová.
MOTTO: Písnička se zpívá,
pohádka se povídá.
A kdo se rád dívá,
hezké věci uhlídá.
(citace z www.slovackedivadlo.cz)
Rozkvete opět Květuščina zahrádka i přes nástrahy vládkyně zimy a mrazu? To se nechte překvapit ve Slováckém
divadle, které vřele doporučuji. Hlavní roli Květušky
ztvárnila Barbora Nesvadbová a roli babice Zimice Josef
Kubáník. Květuška má krásné dlouhé vlásky a roztomilé
růžové šaty. A ona babici Zimice má opravdu povedený
kostým. Neváhejte a vydejte se do Slováckého divadla i se
svými dětmi na kouzelný a neopakovatelný zážitek, který
zahřeje u srdce a pohladí na duši.
Jitka Libigerová

Kroužek Mladého zdravotníka z Ostrožské
Lhoty, pod vedením Jitky Štěpánové, získal 1.
místo v okresní zdravovědné soutěži. Postoupil
do krajské soutěže, která se konala ve Znojmě.
Zde se děti na stupních vítězů neumístily, ale
získaly další zkušenosti v ošetřování zraněných.
Družstvo mladých zdravotníků: Zuzana
Křiváková, Iva Turčinová, Jitka Těthalová,
Štěpán Havlík , Adam Hájek – vedoucí kroužku
Jitka Štěpánová.
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Výlet do KOVOSTEELU
V pátek 19. května jsme se vydali s dětmi z naší MŠ na
objevnou výpravu do KOVOSTEELU. Děti měly možnost
se na vlastní oči podívat, kam mizí odpady a předměty, které doma třídí, jak mohou být dále ještě užitečné. Předměty denní potřeby se přeměnily na zvířátka úžasně podobné
těm, které znají např. ze ZOO. Po celém areálu nás povozila
mašinka Steelinka. Pan mašinfíra děti seznamoval s různými sekcemi, kde se odpady třídily, drtily a řezaly. Pomáhaly
jim k tomu různé jeřáby a jiné stroje.
Starší děti pomohly Rákosníčkovi ve výukovém programu v kongresovém centru roztřídit odpadky. Odměnou jim
za to byla obrovská pochvala.
Děti si prošly celý areál s živými i kovovými zvířátky. Vyzkoušely si na obrovské pirátské lodi řídit kormidlo a obsluhovaly dřevěnou repliku děla. Na závěr si prohlédly letadlo,
zazvonily na zvonec a výpravě byl konec.

Den dětí
S svátek, který přináší všem dětem radostné zážitky,
zahájily děti soutěžemi, tancem a loutkovým divadelním
představením. Ráno je přivítala slavnostně vyzdobená
školička. Počasí nám přálo, a tak jsme se mohli vydat na
slavnostní jízdu s koníčky a vozem po obci. Cestou nás
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doprovázely veselé písničky, které hrála na harmoniku p.
uč. Zdena Červenáková, a tak všichni kolemjdoucí slavili s námi. Závěrečnou odměnou nám byla sladká tečka v
podobě ledňáčků a dárků.
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Lidový domek
Starší děti – Motýlci
si v rámci povídání o rodině, řemeslech a našich
předcích prohlédly místní lidový domek Háječek.
Seznámily se s tím, jaké
měli dříve jejich prarodiče nádobí, jak chodili oblékaní a s čím si děti v té
době hrály. Také se podívaly, na čem se dřív vařilo
a jaké bylo hospodářské
náčiní. V 1. patře domečku byla výstava obrazů zaměřená na zdejší region.

Lhotský kostel prochází největší rekonstrukcí v historii
Je to událost, která nemá historii
kostela svatého Jakuba obdoby. Lhotský chrám prochází v současné době
nejnáročnější rekonstrukcí v jeho
historii. Kostel bude mít novou dlažbu, podlahové vytápění, nové lavice,
přebudovaný presbytář, bude vymalováno a projde dalšími úpravami.
Už v minulosti se prováděly různě
náročné práce, ale všechno proběhlo
za provozu. Aktuální rekonstrukce si
vyžádala úplné uzavření kostela. Mše
svaté jsou v Pastoračním domě P. Antonína Šuránka a v neděli na svatém
Antonínku. S rekonstrukcí se začalo
v úterý po Velikonocích. Čtrnáct dnů
probíhaly brigády na vyklízení kostela a odstraňování staré dlažby.
„V minulosti se dělala fasáda, líčilo se a probíhaly další podobné úpravy, ale takový zásah do kostela ještě
v jeho historii nebyl. Momentálně je
vybrána podlaha zhruba do půlmetrové hloubky. Směrem do dědiny jsou
čtyři metry násypu, tam se zemina
nejvíce propadala. Za oltářem bylo
vlhké zdivo, momentálně se pracuje
na odvzdušnění a odizolování. Původně jsme měli staveniště předat firmě 9. května, ale podařilo se zahájit
práce hned po prvním květnu,“ přibližuje aktuální práce člen farní rady
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Václav Hájek.
Kostel dostane i nové lavice, o kterých před rekonstrukcí nebylo úplně
jasno. Rozšíří se boční vchod a přibude i nový kamenný oltář těla a krve
Páně.
„Za dob našeho ministrování probíhala bohoslužba oběti na hlavním
oltáři před svatostánkem, kdy byl
kněz otočený zády k lidu. Po druhém
vatikánském koncilu (1962/ 1965),
spolu s dalšími zásadními změnami
se začalo sloužit v opačném postavení. Poté, co se koncilní závěry začaly uvádět v život a změny v liturgii
se začaly praktikovat i v naší farnosti
uběhl nějaký čas. A tehdy u nás byl
instalován provizorní, dřevěný obětní
stůl. Ten bude nyní nahrazen za trvalý - kamenný. Lavice budou nové z
dubového masivu ozdobené reliéfem
kříže z hlavního oltáře, který bude
tvořit sjednocující prvek interiéru. Ty
původní jsou už v takovém stavu, že
si osobně nedokážu představit jejich
opravu a znovuinstalaci, “ vysvětluje
Václav Hájek.
„Naše přání je otevřít kostel ke
109. výročí vysvěcení, které bude 25.
října. S tím, že třeba nějaké dodatečné
stěhování ještě proběhne později.“
Interiér kostela se změní. Lavice

budou jednoduší. Celý kostel se bude
v technologické přestávce, která je
potřeba ke zrání betonových podlah,
malovat ve stávajícím stylu, který je
oproti původní malbě z doby po výstavbě kostela výrazně zjednodušen.
Po vymalování přijde na řadu dlažba.
„Bude mramorová velkoformátová, 60 cm na 60 cm, v tříbarevné
kombinaci, podle architektonického
návrhu Ing. arch. Meluzína. Dlaždice
se budou speciálně vyrábět, bude to
dost originální. Zásadní pro nás však
je, udržet jednotu stylu a nenarušit
při všech těchto zásazích dojem čistého a světlého prostoru, kterým se náš
kostel vyznačuje. Připravujeme i další
nutné věci, jako je vybavení sakristie,
ale také novou, uzavřenou zpovědnici, jak už je dnes standartní, neboť ta
původní už se též rozpadá a to nejen
pod tíhou našich hříchů. Doba realizace těchto a dalších plánů však závisí
na tom, jak se bude vyvíjet celkové
krytí vyvíjejícího se rozpočtu,“ říká
člen farní rady a vysvětluje financování celé rekonstrukce.
„Rozpočet se tedy pořád ještě tvoří. Stavební práce jsou včetně dlažby
nasmlouvány za necelé 4 miliony korun. Zvlášť bude smlouva na malby
a na lavice. Velké díky patří obecní-
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mu zastupitelstvu za příspěvek (milion korun) z obecního rozpočtu. To
je výrazný příspěvek k základu, který
tvořil současný výsledek hospodaření farnosti. Další příspěvky získáváme
z olomouckého arcibiskupství, kde je
Fond na údržbu církevního majetku,
přispějí mecenáši. Rozděluji dárce na
sponzory a mecenáše, neboť sponzor
za dar vždycky něco chce formou protislužby. U nás jsou to mecenáši, kteří
nezištně přispějí částkou podobnou té,
kterou věnovala obec. Pak jsou přirozeně i drobnější dárci. Samozřejmě si tím
nikdo nekupuje vstupenku do nebe. Na
to musí osvědčit jiné kvality, ale každý
tak podle svých možností připívá na
obnovu toho, co nám a našim následovníkům zachovaly a předaly generace předchozí prakticky ze všech rodů a

rodin ze Lhoty. Dále běží akce Dlaždice.
Je to dar v hodnotě tisíc korun, za kterým si můžete představit hodnotu nové
dlaždice i s prací. Kdo bude mít zájem,
dostane na památku starou dlaždici,“
popisuje Václav Hájek rozpočet a dodává.
„Celkovou sumu na opravu ještě
nejsme schopni vyčíslit. Je to pořád v
běhu. Řeší se další věci, které jsou potřebné, jen nejsou momentálně úplně
nezbytné.“
„K tomu jsme si vzali z olomouckého arcibiskupství bezúročnou půjčku.
Lhotská farnost byla zvyklá vykazovat v
hospodaření přebytek. Na to jsou také
namodelovány splátky z půjčky. Celkovou sumu na opravu ještě nejsme
schopni vyčíslit. Je to pořád v běhu.
Řeší se další věci, které jsou potřebné,

jen nejsou momentálně úplně nezbytné. Takže neustále řešíme, co se do rozpočtu ještě zahrne.“
Výběrové řízení na stavební práce
vyhrála firma Promont Uherské Hradiště. Není bez zajímavosti, že tato firma,
jako jediná, přišla s možností použít na
vnitřní práce malý bagr s elektrickým
pohonem, aby zamezila ještě víc prášení a znečištění interiéru kostela zplodinami ze spalovacích motorů.
Pokud půjde všechno podle plánu,
tak hotovo by mělo být na konci října.
„Je to naše přání, otevřít kostel k
109. výročí vysvěcení, které bude 25.
října. S tím, že třeba nějaké dodatečné
stěhování ještě proběhne později,“ řekl
na závěr Václav Hájek. Popisované práce jsou k 7. 6. 2017.
Stanislav Dufka, Václav Hájek

Lhotská přípravka na Slovácku. Vynikající věc, řekl
místostarosta
Byla to událost, která se zapíše do kroniky lhotského
sportu a která nemá v sedmdesátileté historii místního fotbalu obdoby. Nejmladší fotbalová přípravka vedla
k nástupu na utkání 1. FC Slovácko -1.FK Příbram prvoligové fotbalisty. O poločase potom předvedla své umění
v zápase proti přípravce Slovácka. Tomu všemu přihlíželo
na tribunách uherskohradišťského stadionu 3 884 diváků.
Ten nápad přišel od trenéra lhotské drobotiny Richarda
Dominika už na podzim. Na realizaci se čekalo půl roku.
„Po domluvě s vedením Slovácka nám byly nabídnuty dva
jarní termíny. Mohli jsme si vybrat mezi Brnem a Příbramí, nakonec jsem zvolil zápas proti Příbrami,“ vysvětluje
Richard Dominik.
Druhou dubnovou sobotu přišel pro kluky tolik očekávaný den. Sraz k odjezdu na stadion Slovácka byl na lhotském hřišti. Na nejmladších fotbalistech bylo vidět napětí
a obrovské natěšení na neobvyklou událost. Fotbalový
klub vypravil na utkání autobus, ve kterém nechyběli rodiče, dědečci, babičky a v neposlední řadě příznivci lhotského fotbalu.
„Jeli jsme s mladší přípravkou. Zájem byl obrovský, chtěli jet všichni, i ti nemocní. Zodpovědně to vzali i rodiče
malých kluků, myslím, že nescházel nikdo,“ říká o zájmu
kouč přípravky.
Mezi fanoušky malých fotbalistů nechyběl ani místostarosta Ostrožské Lhoty a předseda SK Josef Lopata, který
organizátorům vysekl velkou poklonu.
„Vynikající událost a vynikající věc, která bude zapsaná
v našich kronikách. Ta akce bude určitě povzbuzením
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a motivace pro další kluky. Velké poděkování patří samozřejmě Richardu Dominikovi, který celou akci zorganizoval. Moje taková představa je, abychom ty žáky
nebo tu přípravku přihlásili na podzim do soutěže,“ povídal přímo v hledišti stadionu Slovácka šéf sportu ve
Lhotě a dodal.
„V Hradišti je krásný stánek, ale i my máme na naše poměry parádní hřiště. Mládežnický fotbal ve Lhotě byl
v ohrožení. Jsem moc rád, že se obnovila přípravka.
Byla by velká škoda, kdyby na lhotském hřišti neměl za
pár roků kdo hrát,“ vyslovil obavu šéf sportu ve Lhotě.
S přihlášením do soutěže počítá i trenér Richard Dominik. „Jsme spolu už asi rok, trénujeme dvakrát týdně,
chodí tak 16 - 18 dětí. Zájem je obrovský. Zatím jsme
odehráli jenom přípravné zápasy, ale na podzim jsem
připraveni přihlásit přípravku do soutěže,“ plánuje kouč
nejmladších fotbalistů.
Na závěr ještě zpravodajská povinnost. V přestávce
utkání sehrála přípravka na prvoligovém trávníku modelové utkání proti stejně starým fotbalistům Slovácka.
A slavila obrovský úspěch – vyhrála!
1.FC Slovácko – SK Ostrožská Lhota 1:2
Branky: Matuštík, Hájek.
Sestava: Jonáš Nemečkay, Julie Dominiková, Ondřej
Matuštík, Viktor Hájek, Tomáš Havlík, Alena Dominiková, Jiří Bezděk, Gabriela Bachanová, Patrik Hodulík,
Matyáš Dřinka, Rozálie Nemečkayová: Trenér: Richard
Dominik.
Stanislav Dufka. Foto: Dušan Dufka
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Počasí rozhodlo. Sečení v Hájku se změnilo ve zpívání v sále.
Vystoupil i Mar in Hrbáč
Antonínkovému sečení trávy, které
pořádá Mužský pěvecký sbor v Ostrožské Lhotě poprvé ve své osmnáctileté
historii, nepřálo počasí. Dopolední déšť
rozhodl, že pořadatelé celou akci přesunuli do sálu Obecního úřadu.
„Definitivně jsme se rozhodli v deset hodin dopoledne. Připravit areál v
Hájku je dost náročné, ani předpověď
počasí neslibovala žádné zlepšení,“ vysvětloval vynucenou změnu umělecký
vedoucí lhotského sboru Petr Radoch a
přivítal posluchače krátkým proslovem.
„Takové sečení jste ještě neviděli.
Myslím, že už ani neuvidíte, počasí si s
námi trošku zašpásovalo. Tradičně bývá
soutěž v sečení trávy. Takže chlapi, jestli
jste si přivezli kosy, tak je můžete schovat na příští rok.“
Každoročně se tato akce koná v
předvečer hlavní poutě na Svatém Antonínku. V letošním roce byl termín
posunutý.
„Tentokrát jsme sečení naplánovali
o týden dřív. Nekolidovalo to se sečením v Malé Vrbce, proto jsme k nám
dokázali dostat i výborné horňácké
muzikanty. Už dávno jsem měl zálusk
na zpěváka Jaroša Hrbáče, „strýček“ v
letošním roce oslaví 80 let. Myslím, že
spojení s cimbálovkou Petra Mička se
vydařilo,“ hodnotil vystoupení horňáckého zpěváka šéf sboru Václav Hájek.

A nejenom Jaroš Hrbáč, do Lhoty
přijel a neplánovaně zazpíval i známý
zpěvák a rodák z Hrubé Vrbky Martin
Hrbáč. „Měl jsem volno. Věděl jsem, že
tady bude vystupovat bratranec (Jaroš
Hrbáč), tak jsem se přijel podívat,“ svěřil se 78letý muzikant.
Krátký proslov ke všem účinkujícím
si připravil také starosta Antonín Jelének.
„Čas běží a Antoníkové sečení zůstává. Zůstává i ochota Mužského pěveckého sboru tuto akci pořádat. Jsem

rád, že se tato tradice zachovala. Dneska to nebude o sečení, bude to o písničce. Bude to o tom, co nám zanechali
naši předkové a o tom, co drží dobré lidi
pospolu.“
V sobotním podvečeru vystoupili
mimo zmiňovaného Jaroše Hrbáče a
cimbálové muziky Petra Mičky mužské
pěvecké sbory z Hrubé Vrbky, Blatnice, Vlčnova a pořadatelské Ostrožské
Lhoty. Zazpívaly také místní Děvčice z
Háječku.
Stanislav Dufka

Mužský pěvecký sbor v Ostrožské Lhotě při letošním zpívání.
Foto: Stanislav Dufka

Parádní úspěch. Ondřej Turčin byl v nominaci na nejlepšího
tenistu regionu
Patří do první pětatřicítky tenistů ve sdruženém přeboru čtyř krajů. Před třemi lety bral třetí místo v tenisovém dresu Zlína v krajské soutěži mladších žáků. V roce
se 2015, jako člen TC Staré Město, nahlédl do prvoligového týmu mladších žáků a získal cenné body za tři čtvrtfinále na turnajích.
Vrchol přišel v uplynulém roce. Dvanáctiletý Lhoťan,
Ondřej Turčin, zvítězil ve dvouhře na turnaji v Uherském
Brodě, probojoval se do finále turnaje ve Strání a uhrál
další tři semifinále. Pět titulů ve čtyřhře a dvě finálové
účasti ho posunuli ještě s dvěma hráči do nominace na
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nejlepšího deblistu regionu Slovácka.
Slavnostní vyhlášení mladých talentů proběhlo v listopadu 2016 v Redutě v Uherském Hradišti na akci, která
se jmenuje Poslední fiftýn. Podle prvního trenéra a otce
mladého tenisty mohlo být úspěchů ještě víc. „Jen musí
vylepšit koncentraci, nenechat se rozhodit jasnými míči,
které zkazí,“ dobře ví Pavel Turčin a vyzvedává i přednosti nadějného sportovce. „Servis, nátlaková hra a bojovnost.“
„Může se posunout do první stovky v Česku,“ říká trenér
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Své první tenisové údery odehrál Ondra na místních
kurtech se svým otcem Pavlem v pěti letech. Krátce nato
ho zapsal do přípravky trenéra Michala Tymla. Od sedmi
let začal střídavě trénovat v Ostrožské Lhotě a ve Starém
Městě pod vedením zmiňovaného trenéra Tymla a staroměstského šéftrenéra Jana Svobody. První větší úspěch
zaznamenal Ondra v roce 2013, kdy v republikovém finále baby tenisových družstev přispěl velkým dílem k postupu Starého Města do baby tenisové ligy. Na „republice“
vyhrál Ondra 4 z 5 dvouher.
V celostátním žebříčku Česka je v obrovské konkurenci na 214. místě, podle trenéra Michala Tymla se může
posunout do nejlepší stovky tenistů v republice.
„Momentální umístění v žebříčku je pěkné. Před pěti
lety jsme s tím vůbec nepočítali, ale pokud by se posunul
do první stovky, tak to by byla na naše poměry paráda. Je
to i náš cíl,“ svěřil se Ondrův otec Pavel Turčin a přidal na
závěr statistiky z uplynulého roku.
„Na turnajích odehrál 46 dvouher z toho 30 vítězných
a 34 čtyřher z toho 27 vítězných.“
Stanislav Dufka

Nadějný tenista Ostrožské Lhoty Ondřej Turčin.
Foto: std

Lhotští hasiči třetí na Gulášovém festivalu.
Parádní úspěch – řekl velitel
Ostrožská Nová Ves – Parádní
úspěch dosáhli naši hasiči na 3. ročníku Gulášového festivalu ve Slováckém
dvoře v sousední Ostrožské Nové Vsi.
Při své premiérové účasti se domů
vrátili s pohárem za třetí místo.
„Byli jsme oslovení přímo pořadatelem akce. Šli jsme do toho rádi.
Velel tomu Martin Trněný, jediný
profesionál v našem týmu. Vařili jsme
jelení guláš, původně měl být hovězí,
ale nezbylo na nás maso. Nazvali jsme
ho Speciální guláš podle Keysiho, tak
říkáme Martinovi,“ líčí průběh celé
akce velitel lhotských hasičů Marek Miklíček, který byl s pomyslným
bronzem pochopitelně spokojený.
„Byli jsme nováčci bez zkušeností, kolem nás bylo spousta ostřílených
týmů. Konkurence byla veliká. Třetí
místo bereme jako obrovský úspěch,“
pochvaluje si umístění v konkurenci
devíti týmů a na závěr ještě přidává
recept.
„Základem byla dobrá cibulka,
kterou jsme osmažili krásně do zlatova. Jelení maso jsme přidali docela
brzy, aby byl guláš pěkně měkoučký.
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Všechno jsme to podlévali lhotským
červeným vínem. Potom už to bylo
jenom o umění a chutích mistra kuchaře. Konečnou chuť dotvořil ingrediencemi Martin,“ odtajňuje Marek
oceněný recept.
Sestava hasičů Ostrožské Lhoty na
3. ročníku Gulášového festivalu.
Martin Trněný – hlavní šéfkuchař,
jeho žena Pavlína Trněná – pomocná

ochutnávačka, Mirek Pokorný – hlavní topič, Michal Vaďura – pomocný
kuchař, Marek Miklíček – hlavní zásobovač.
Medailové umístění:
1. Kovovýroba Hoffmann – Ostrožská Nová Ves
2. Hasiči Mařatice
3. Hasiči Ostrožská Lhota
Stanislav Dufka

: Hasiči z Ostrožské Lhoty brali třetí místo na Gulášfestu.
Zleva: Mirek Pokorný, Pavlína Trněná, Michal Vaďura, Martin Trněný
a Marek Miklíček. Foto: Nina Struhelková
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Česká televize točila ve Lhotě reportáž.
Odvysílala ji v Událostech
Zhruba po roce navštívil naší Lhotu znovu štáb
České televize. Veliteli parašutistické skupiny Carbon
Františku Bogatajovi, který se za války ukrýval v naší
škole, odléval sochař Otmar Oliva na Velehradě pamětní desku. Ta bude na škole slavnostně umístěna 28.
října letošního roku. „Mně jeho příběh připadá úžasný.
Je bezvadné, že si to Lhoťané a hlavně jejich starosta
prosadili, aby ta připomínka byla na jejich škole byla

Obec Ostrožské Lhota

umístěná,“ řekl pro Slovácký deník známý umělec.
„Dnešní doba potřebuje znovu zvýraznit ty vlastnosti,
které ta deska zobrazuje. Odvahu, statečnost, vlastenectví,“ vyjádřil se přímo na odlévání starosta Antonín Jelének. Odlévání desky se uskutečnilo v pátek 19.
května nad ránem a dopoledne v Olivově velehradské
slévárně. Česká televize věnovala této události krátkou
reportáž v hlavních zprávách.

Obec Ostrožské Lhota

František Bogataj a CARBON
Čtyřčlenný výsadek CARBON byl na
jaře 1944 vyslán II.
Odborem ministerstva národní obrany
čs. exilové vlády v
Londýně se zpravodajskými a organizačními úkoly na
území protektorátu Čechy a Morava.
Tvořili jej velitel kpt. František Bogataj, rtm. Josef Vanc, rtn. František Kobzík a čet. asp. Jaroslav Šperl.
Operačním prostorem měla být oblast jihovýchodní Moravy. Skupina
byla pro svoje úkoly vybavena rádi-

ovou soupravou s názvem Jarmila a
radiomajákem Euréka pro navádění
letadel. Parašutisté přistáli v noci z
12. na 13. dubna v lesích nedaleko
Ratíškovic. Dopadli daleko od sebe
a skupina se již nikdy nesešla. Spolu
zůstali Vanc a Kobzík, kteří však byli
7. 5. 1944 zaskočeni protektorátními četníky u obce Rudice a spáchali
sebevraždu. Františku Bogatajovi se
podařilo dostat do rodného Uherského Ostrohu, kde si s pomocí rodiny a odbojové organizace Obrana
národa vybudoval síť spolupracovníků. Do konce roku se mu podařilo

vytvořit rozsáhlou odbojovou organizaci.
František Bogataj zemřel 4. února
1999 ve věku nedožitých 86. narozenin jako americký občan, 27. listopadu téhož roku urnu s jeho popelem
příbuzní pietně uložili do rodinného
hrobu na hřbitově v rodném městě
Uherském Ostrohu. Na poslední cestě se mu dostalo vojenských poct a
úcty těch, kteří neztratili historickou
paměť. O deset let později, 24. května 2009, mu Uherský Ostroh odhalil
pamětní desku na zámeckém nádvoří.
Zdroj: Bojovnici.cz

Seznamte se. Nová lhotská kapela BEZTAK - TU
Na velikonoční zábavě to mělo
být půlnoční překvapení. A klidně
můžeme napsat, že to bylo dokonalé
překvapení. Zhruba stovka účastníků byla nadšená vystoupením nové
lhotské kapely BEZTAK – TU. Spokojenost s atmosférou byla i na straně
muzikantů.
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„V první řadě bych chtěla říct, že
to pro nás byla velká zkušenost. Bylo
nás o jednoho víc, zpíval s námi Kuba
a díky jemu jsme mohli obohatit repertoár o „chlapské písničky,“ povídá
Kristýna Hyráková a přiznává i trošku
nervozity před vystoupením.
„Nějaká byla, ale v sále byla super

atmosféra a podpora organizátorů i
publika nám to velmi ulehčila. Bohužel nám moc dobře nefungovaly odposlechy a Tobiáš hned u první písničky
praskl strunu, takže nás to rozhodilo.
Ale nakonec to všechno dobře dopadlo, moc jsme si to užili a těšíme se na
další podobnou akci.“
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„První vystoupení? Zahráli jsme
čtyři populární písničky, tím jsme
publikum mile překvapili, protože od nás byli všichni zvyklí na
folklor.“ Kristýna Hyráková
Vůbec poprvé se mladá kapela
představila na podzim 2015 při otevření hvězdárny v Centru otevřená škola.
„Byla jsem oslovena společně s
Katkou Radochovou, jestli bychom
zazpívaly nějaké písničky. Na pomoc
jsme si ještě vzaly Tobiáše Macha a
Kristýnu Gabrielovou, aby nás doprovodili na kytaru a klávesy,“ vzpomíná
na první vystoupení Kristýna a dodává podrobnosti z první akce.
„Zahráli jsme čtyři populární písničky, tím jsme publikum mile překvapili, protože od nás byli všichni zvyklí
na folklor. Vystoupení se líbilo a byli
jsme pozváni na další akci, která se
jmenovala Hudební večer k 28. říjnu.“
Ta akce byla o rok později. Kapela
měla pět členů, za bicí poprvé usedl
Vašek Dominik a do programu se zapojily i děti, které s kapelou zazpívaly
i tři písničky.
„Myslím, že se to dá považovat za
naše první veřejné vystoupení. Měli
jsme obrovskou trému hned z několika důvodů. Zpívali jsme jiný žánr,

než na který jsme byli zvyklí, neuměli
jsme pořádně pracovat se zvukovou
aparaturou, ale hlavně nás znervózňovaly upřené pohledy posluchačů.“
Skupina má aktuálně nacvičených
něco kolem dvacítky písniček a podle
slov Kristýny další rychle přibývají.
Skladby většinou vybírá sama, občas
se přidá i některý člen kapely BEZTAK- TU. Jak vůbec vznikl neobvyklý
název skupiny?
„To bylo hodně složité. Všichni
se zapojili do vymýšlení, padly návrhy, aby byla v názvu Lhota, ale žádný
z návrhů se nám nelíbil. Buď to působilo moc dětinsky, nebo folklórně.
První co se nám zalíbilo, byl název
„Beztak“, který napadl Katku. Chtěli jsme to nějak ozvláštnit, vymýšleli
jsme různé přesmyčky, až z toho vnikl nynější název BEZTAK-TU,“ vysvětluje na závěr zpěvačka kapely a o
budoucnosti tohoto seskupení nijak
nepřemýšlí.
„To neřešíme, hrajeme, protože
nás to baví. Vlastně se pořád všichni
všude potkáváme a všude spolu hrajeme a zpíváme. Pokaždé ale trochu
jiný žánr.“
BEZTAK – TU
V současné době má kapela 6 členů:

Kristýna Hyráková (23) – zpěv,
kytara, kazoo a baskytara. Studovala
biologii. Zpívá ve Schóle a ve sboru
Vivo musica aneb Děcka kolem Antonínka. Chodí do Háječku.
Kateřina Radochová (24) – zpěv,
baskytara, kazoo a co je potřeba. Studovala muzikologii. Zpívá a hraje na
flétnu ve Schóle, ve sboru Vivo musica. Chodí do Háječku.
Kristýna Gabrielová (19) – klávesy, harmonika. Studuje chemii. Hraje
ve Schóle na klávesy a varhany a v CM
Višňa na cimbál. Chodí do Háječku.
Jakub Hyrák (26) – baskytara,
zpěv a kazoo. Pracuje jako programátor. V cimbálové muzice Višňa hraje
na klarinet. Chodí do Háječku.
Tobiáš Mach (18) – akustická kytara, elektrická kytara a zpěv. Chodí
na Odbornou školu v Uherském Hradišti se zaměřením automechanik.
Dále hraje ve Schóle na kytaru a v
cimbálové muzice Višňa na kontrabas. Chodí do Háječku.
Vašek Dominik (17) – bicí a cajón. Chodí na Odbornou školu v
Uherském Hradišti se zaměřením
automechanik. Dále hraje ve Fašankbendu a ve Schóle.
Stanislav Dufka

Část nové lhotské kapely BEZTAK - TU. Foto. Stanislav Dufka
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Lhoťané přijeďte na sraz!!! Zve manažerka letošního setkání
Lhot a Lehot Lenka Stonavská
Ahoj Lhoťané, posílám
plakát na letošní sraz a zároveň vás všechny
osobně zvu k
Manažerka letošního srazu Lhot
nám do Lhotky
a Lehot Lenka Stonavská.
pod OndřejníFoto: Radek Bartoníček
kem.
Do srazu Lhot se mně plete ještě maturita, ale učení nějak nejde dostat do hlavy, mám tam jenom sraz.
Věřím, že všechno dobře dopadne a pak se budu plně
věnovat jenom letošnímu srazu.
Organizováni mě baví. Mam si prý zavést agenturu
na organizování Srazu Lhot, ať se srazy nezruší!!!
Nezdá se mi to těžké, znáte to z loňska. Jenom to

člověk musí dělat od srdce. Nejtěžší je sehnat peníze
a modlit se, aby vyšlo počasí. Ještě bych chtěla říct, že
spolupráce s obcí je parádní. Nemůžeme si na nic stěžovat.
Prosba od pořadatelů.
Na našem srazu chceme uspořádat výstavku fotografií lhoteckých párů, které se seznámily na srazu.
Podmínka - každý z jiné Lhoty či Lehoty. Pošlete foto
(nejlíp svatební), připište jména a názvy obcí na mail:
lhotecke.akce@seznam.cz
Na srazu na Vás čeká odměna.
Z naší obce Lhotka pod Ondřejníkem pocházejí dva
manželské páry:
Sraz se uskuteční v termínu 7. – 9. 7. 2017. Více na
webu srazu: srazlhot2017.webnode.cz
Vaše LENKA STONAVSKÁ

Zrekonstruovaný vojenský bunkr na známém
poutním místě je už rok přístupný veřejnosti
Bunkr pod Antonínkem láká návštěvníky. Za rok přišlo přes tisíc
lidí
Ostrožská Lhota – Už rok si může veřejnost prohlédnout vojenský bunkr
pod Svatým Antonínkem, který nadšenci z Ostrožské Lhoty otvírali vloni 23. dubna.
Na známém poutním místě je to
nejen pro zájemce vojenské historie
obrovský tahák. V premiérové sezoně se na bunkr přišlo podívat několik stovek lidí. O jejich spokojenosti
svědčí i zápisy v návštěvní knize.
„Super zážitek, super výklad. Byl
jsem tady po třiceti letech, moc pěkné,“ napsal Pavel Bílek. Podobně
hodnotil prohlídku muž, který se podepsal jako Jan. „Krásné vzpomínky
na dětství, díky za odvedenou práci.“
Spokojený byl i šéf turistiky v Ostrožské Lhotě a zároveň jeden z hlavních
organizátorů rekonstrukce bunkru
Stanislav Kuřina.
„Zájem je veliký, několikrát jsme tady
byli i mimo vyhrazenou dobu. Pečlivě vedeme počet návštěvníků, přišlo
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přesně 1 043 lidí. Největší účast byla
za jeden den ze školy v Blatnici. Přišlo 147 žáků plus 7 kantorů, to byl
rekord. Nejvzdálenější návštěvník
byl bývalý plukovník, přijel se podívat až z Nymburka,“ vypočítává zajímavosti Kuřina a láká na novinky v
letošní sezoně.
„Máme aktualizované informace
ve vitrínce, v bunkru jsou nově vysílačky a polní telefon. Přes zimu

jsem udělal velkou nástěnku pro děti
s hodnostmi naší armády. Zájemci
mají možnost vidět vojenské klopové označení a výložky. Dál jsme prokopali s Josefem Bočkem odvětrání
kvůli vlhkosti, která se za dva dny
úplně vytratila. Bunkr nám krásně
luftuje.“
Turisté u bunkru otvírali sezonu
Přesně rok po otevření se lhotští turisté rozhodli, že u bunkru otevřenou

Turisté zahájili sezonu u bunkru. Foto: std
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novou turistickou sezonu. Slavnostní
zahájení bylo v neděli 23. 4.
„Celá akce probíhala zhruba od 14 do
17 hodin. K vidění bylo i pár kousků vojenské techniky. „Jsem rád, že
kluci z Hluku přijeli, bylo to takové
zpestření. Myslím, že přišlo hodně
přes stovku lidí, nestačili jsme to počítat,“ říká na závěr Stanislav Kuřina.
Vojenský bunkr pod Svatým Antonínkem

Výstavba se datuje do šedesátých let
minulého století. Dostal označení
ÚŽ-6 (vojenské označení, Úkryt Ženijní číslo 6) a ve Zlínském kraji by
podobných bunkrů mělo být minimálně 15. Jediný zpřístupněný je pod
Svatým Antonínkem.
Bunkr sloužil jako spojařská pozorovatelna šestého motostřeleckého pluku z Uherského Hradiště. Před pěti
lety ho získala do svého vlastnictví

obec Ostrožská Lhota.
Celá oprava trvala zhruba rok a bylo
na ní odpracováno úctyhodných 466
hodin. Bunkr je otevřený za příznivého počasí každou neděli od 14 do
16 hodin. Pro větší skupiny i mimo
vyhrazenou dobu.
Kontaktní telefon: Stanislav Kuřina –
604 396 639, Josef Boček – 603 915
845.
Stanislav Dufka

Zabijačka a výstava lhotských malířů.
Háječek otvíral sezonu
Slovácký krúžek Háječek zorganizoval jubilejní desáté posezení na
domečku. V průběhu nedělního odpoledne bylo k vidění několik desítek obrazů od místních malířů.
Dvě muziky, mužský pěvecký
sbor a zaplněné lavičky v prostorách
lidového domečku v naší Lhotě. Tak
to vypadalo na jubilejním desátém
Posezení při ovárku a pohárku, jak
se celá akce oficiálně jmenuje. „Řekl
bych, že je tady o maličko víc lidí jako
loni. Mimo pravidelných štamgastů
jsem zaregistroval hodně cizích. Lidi
už si na naši zabijačku zvykli. Láká je
ta atmosféra kolem domečku a teplý
ovar,“ hodnotí celou akci Franta Hájek, který připravoval celé odpoledne
zabijačkové speciality.
Nejenom skvělá zabijačka, parádní
muzika a kvalitní víno, ale také výstava lhotských malířů přitáhla návštěvníky letošního akce. Všechno vymyslela a zorganizovala Ludmila Hájková.
Obrazy budou na domečku rok,
upozorňuje Lidka Hájková
Výstava se jmenuje: Malíř maloval,
děvče se smálo. „Psala jsem o té výstavě v posledním zpravodaji. Celkem je
k vidění kolem sta obrazů od dvaceti
lhotských malířů. Od lidí jsem vybrala obrazy, všechno se to přefotilo
a upravilo k našim potřebám. Výstava
bude na domečku celý rok,“ říká Lidka Hájková a už má v hlavě další akci.
„Chci zmapovat, kolik bylo ve
Lhotě u odvodu chlapů. Bude to od
roku 1900 až do skončení odvodů,
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myslím, že to bylo v roce 2000. Rozhodím sítě a uvidím. Ve Lhotě jsou ochotní a vstřícní lidé. Věřím, že to bude jednodušší jako shánět obrazy,“ říká Lidka
a zve na závěr na další akci u domečku.
„Bude to pečení bálešů na plotně a
ochutnávka oškvarků. Zabijačku děláme od roku 2007, báleše jsme začali

péct na podzim před pěti lety.“
V poslední dubnové neděli hrála k
poslechu a také k tanci cimbálová muzika Višňa, Fašankbend a v průběhu
vydařeného odpoledne několikrát vystoupil i mužský pěvecký sbor. Všechno
organizoval slovácký krúžek Háječek.
Text a foto: Stanislav Dufka

Na domečku zahrál i Fašankband. Foto: std
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Višňa zahájila t r é po lhotských hospodách.
Slaví desáté vý očí založení
Čtyři vystoupení, na čtyřech různých místech, v naší
Lhotě během čtyř měsíců. To jsou oslavy cimbálové muziky
Višňa, která slaví v letošním roce deset let od svého založení.
„Uspořádat jeden koncertní galavečer, nám vzhledem
k významu jubilea, připadlo nedostatečné. Chtěli jsme víc,
proto jsme pro vás nachystali čtyři koncertní večery na čtyřech místech Lhoty,“ tolik primáš Franta Hájek v pozvánce.
První štaci už má Višňa za sebou. Nedělní podvečer v Kavárně pod kostelem se nesl v příjemné atmosféře. V neposlední
řadě nezapomněla cimbálovka zahrát aktuálně ke svátku i

Monice, která má kavárnu v nájmu a pro návštěvníky a muzikanty připravila skvělý guláš. Druhá štace v obecní hospodě proběhla stejně úspěšně. Ještě máte dvě možnosti slyšet
lhotskou cimbálovou muziku.
Další zastavení cimbálové muziky Višňa.
CMV TOUR - 2017
Červenec: Hospůdka na hřišti
19.7. (středa)
Srpen:
Cukrárna u Budařů
20.8. (neděle)
Na všech místech se začíná v 17 hodiny, předpokládaný
konec je ve 21 hodin.
std

Cimbálovka Višňa zahájila turné po lhotských hospodách v Kavárně pod kostelem. Foto: std

Hudební těleso z Buchlovic Ladies BUDU zazpívalo na pozvání Červeného kříže premiérově v naší obci
Rockový sbor vystupoval i s Lucií Bílou, teď zazpíval ve Lhotě
Červený kříž uspořádal pro
všechny občany Čaj o páté. Tentokrát byla už tradiční akce okořeněna o zajímavé pěvecké vystoupení.
Poslední májový čtvrtek přijelo do
Lhoty poprvé zazpívat rockové těleso Ladies BUDU z Buchlovic.
Rockový pěveckého sboru Ladies BUDU z Domova pro seniory
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Buchlovice působí na pěvecké scéně
už třináct let.
„Osmnáct zpěvaček z našeho
domova rozšířeného o seniorky z
Buchlovic a Zlechova tvoří pěvecký
sbor, který rok co rok pokřtí jedno
cérečko. Můžeme se pochlubit i dvěma digitálními optickými datovými
nosiči, zkráceně řečeno DVD,“ nechal se slyšet vedoucí buchlovického domova a sbormistr Antonín

Gajdoš a pochválil atmosféru ve
lhotském sále.
„Program a zábavu si dělá každý
divák sám. Odezva ze sálu byla perfektní, kdyby se to lidem nelíbilo,
tak by ta atmosféra nebyla taková.
Publikum si s námi dokonce zazpívalo. Myslím, že se koncert oboustranně vydařil.“
Spokojená byla i hlavní organizátorka Milena Dominiková. „Chtě-
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la bych sboru strašně moc poděkovat. Bylo to super. Ukázali jste, že v
každém věku se dá bezvadně bavit.
Jsem strašně ráda, když jsou lidi i
v seniorském věku akční. Jeďte dál.
Přeji vám, aby vás zpívání pořád bavilo.“
Pěvecký rockový sbor pod vedením Antonína Gajdoše sklidil s písničkami, z nichž velkou řadu vtipně
otextovala vedoucí sestra domova
Ludmila Hájková, celou řadu úspěchů.
Zpíval na půdě Parlamentu České republiky, pravidelně vystupuje
na adventních koncertech v Brně,
má na svém kontě vystoupení s několikanásobnou českou slavicí Lucií Bílou, s Monikou Absolonovou
nebo s italským pěvcem Drupim.
Sbor se poctivě připravoval i na svoji premiéru v Ostrožské Lhotě.
„Neděláme rozdíl, jestli zpíváme

ve Lhotě nebo v parlamentu. Děvčata
to berou poctivě, jedou každý koncert naplno,“ řekl Gajdoš a vysvětlil
také zkratku BUDU v názvu sboru,
což znamená Buchlovický důchoďák.

Písně Ladies BUDU slyšeli posluchači České rozhlasu, sbor viděli
zpívat také diváci České a Slovenské
televize.
std

Hudební těleso z Buchlovic Ladies BUDU zazpívalo v naší Lhotě.
Foto: std

Také v naší Lhotě se pálily čarodějnice
Je to starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní jarní svátek, rozšířený o tomto datu zejména v Evropě. Tuto noc se
lidé scházejí u zapálených ohňů, z pozemků vyčištěných pro
příští obdělávání pálí staré klestí, a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka. Tolik z Wikipedie, ve Lhotě
se májka nestavila, ale na pálení čarodějnic jsou už několik
let místní hasiči, kteří akci organizují na dětském hřišti.
Stejně tomu bylo i poslední dubnovou neděli, hasiči připravili pro děti různé soutěže a atrakce. A bylo téměř plno.

„Přišlo 65 dětí, soutěžily v pěti disciplínách. Za splnění úkolu dostaly balíček sladkostí, opékaly se špekáčky a
byla dětská diskotéka. Ani jsme nečekali takovou účast,“
přiznal jeden z hlavních organizátorů Michal Vaďura a
pochválil další organizátory.
„Nejvíc se staraly Ivka Vaďurová, Šárka Křiváková a
Natálka Dřinková. Pomáhali také mladí hasiči,“ řekl na
závěr.
Stanislav Dufka

Hasiči Ostrožské Lhoty organizovali letošní pálení čarodějnic. Foto: Michal Vaďura
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********************************************************

www.ostrozskalhota.cz
Rozhovory, reportáže, videa, pozvánky. To je web naší Lhoty.
Na webu najdete odkazy na všechny složky v obci a na aktuální dění ve Lhotě a
okolí. Stránky jsou pravidelně aktualizovány.

Podívejte se na stránky o naší obci. www.ostrozskalhota.cz
********************************************************

Školní okénko
Dračí lodě
Hned ráno po našem školním výletě jsme vyjeli na kolech do O.N.Vsi,
abychom zabojovali společně s deváťáky o zlatý pohár v soutěži dračích
lodích. Dvacetičlenná posádka (a
tři náhradníci) se utkala s 5 dalšími
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týmy základních škol, ale svým výkonem nenašla mezi soupeři přemožitele. Pod vedením kormidelníka p.uč.
Pjajčíka a bubenice Nelči Trněné si
lhotská dračí loď vyjela suverénní 1.
místo.

Na závěr se naši borci utkali i s
vítězem kategorie SŠ (posádka GUH
- septima !!), ale ani tady neměli středoškoláci šanci. S pohárem pro vítěze
jsme se vrátili nadšeně domů.
E.Martyčáková
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Návštěva hvězdárny
Přesně v den svátku Antonína, jsme vyjeli na
kolech na exkurzi do hvězdárny ve Veselí nad
Moravou. Cesta uběhla rychle a bez problémů,
takže jsme po příjezdu stihli malou svačinu a už
nás čekala beseda, jejíž téma se nám právě hodí
do hodin přírodovědy - Sluneční soustava. Po
vyprávění o hvězdách a jiných vesmírných tělesech jsme mohli vidět v kopuli hvězdárny v dalekohledu i planetu Venuši a na dvoře ještě hvězdu
Slunce. Zajímavý pobyt ve Veselí jsme zakončili
točenou zmrzlinou a zase se vydali na cyklocestu domů. Přálo nám počasí, takže jsme se nejen
naučili nové věci, ale také si skvěle zasportovali.
E.Martyčáková

Třídenní Ostravsko
Školní výlet pro nás začal v úterý
6.června, kdy jsme vyrazili do Ostravy a Hlučína. První zastávkou byl
Svět vědy a techniky v areálu Dolních
Vítkovic, kde jsme si ve skupinách
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vyzkoušeli vyrobit a naprogramovat
robota, shlédli 3D kino a zkoumali
různé přístroje. Ubytovaní jsme byli
v chatkách v kempu Jezera Hlučín,
kde jsme si mohli večer opékat a kou-

pat se. Dalším cílem naší výpravy byl
areál Čs.opevnění v Darkovičkách,
kdy nás dvěma soukromými bunkry provedl vojenský nadšenec, viděli
jsme autentické vybavení a dokonce
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i tanky. Odpolední čas jsme trávili
na ranči, někteří odvážlivci se projeli i na koni. Večerní návštěva pizzerie
už byla jen příjemným zakončením
středečního dne. Poslední den pobytu jsme navštívili Landek park, s

prohlídkou štoly a expozicí o důlních
záchranářích. Pak už nás jen čekala
cesta domů a vyprávění zážitků rodičům a sourozencům.
Chtěla bych velmi poděkovat rodičům, kteří byli ochotní dovézt děti

ráno na vlak do St.Města a dále dětem, které se během pobytu chovaly
vzorně a věřím, že i další společné
akce si spolu užijeme tak jako školní
výlet.
E.Martyčáková

Školní výlet do Prahy
V půli června se za
podpory Obecního úřadu a školské rady uskutečnil tradiční školní výlet deváťáků do hlavního
města. V jeho rámci žáci
prošli mnohými ulicemi historického centra,
vyzkoušeli všechny dopravní prostředky, které
pražané využívají, včetně lanovky a přívozu,
shlédli expozici výstavy
o našich parašutistech
z operace Anthropoid
a Silver A v kostele svatých Cyrila a Metoděje,
výstavu fotografií v Kálovském letohrátku v
areálu Pražského hradu,
projeli se lodí Pražské
Paroplavby po Vltavě.
Také absolvovali velkou
exkurzi na pražském
mezinárodním letišti,
kde se dozvěděli informace o jeho provozu,
mohli zblízka sledovat
startující i přistávající
dopravní letadla prošli
také hangár pro jejich
opravy.
Rodičům byli žáci
předáni řádně unavení.
T. Mlčoch

Rozloučení s paní knihovnicí
Malé pásmo básniček, písniček, recitace vlastní tvorby
a hry na flétnu si připravily děti a jejich učitelky z 1.stupně
pro paní knihovnici Alenu Kapustovou, jako rozloučení a
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poděkování za její dlouhodobou aktivní spolupráci se ZŠ.
Za ochotu a nadšení přišli poděkovat také p.ředitel Mlčoch a p.zástupkyně Martyčáková a popřáli mnoho zdraví
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a sil v dalším životě. Děti z první třídy nakonec předvedly
své čtenářské umění ve společné četbě pohádky a dohro-

mady si všichni slíbili, že i nadále budou pilnými čtenáři.
I.Kapustová

Škola v přírodě 2017 na Všemině
Škola v přírodě představuje jednu z tradičních forem
výuky a výchovného působení školy na žáky. Školy v přírodě mají pro děti velký význam z hlediska zdravotního
i výchovně vzdělávacího . Děti tráví značnou část dne ve
zdravém přírodním prostředí. Dostatek aktivního pohybu na čerstvé vzduchu zvyšuje i jejich tělesnou zdatnost ,
přispívá také k upevnění správných hygienických návy-
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ků. Poznávají nová místa, přírodní ekosystémy a organismy, které v nich žijí, rozvíjí si správný vztah k životnímu
prostředí, estetické a etické cítění . Pobyt napomáhá při
vytváření a prohlubování dobrých vztahů mezi dětmi ve
třídě a utváření třídního kolektivu.
V době od 6.6. - 9.6.2017 proběhla škola v přírodě pro
žáky 1., 2. a 3.třídy, tentokrát na téma ekologie. Děti bě-
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hem letošního pobytu navštívily ZOO Lešná, podnikaly
přírodovědné stezky, na kterých plnily různé úkoly, soutěžily v netradiční olympiádě, každý den měly možnost
zaplavat si v bazénu s mořskou vodou, ale také změřit
si síly ve štafetových závodech. Vyšláply si na turistickou
výpravu zaměřenou na ochranu přírody a zúčastnily se
výtvarné soutěže s použitím přírodnin. Za svoji snahu
byly děti oceněny diplomy i drobnými cenami.
Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli sponzorskými
dary a umožnili nám tak odměnit děti v soutěžích.
M.Habartová

Poslední prvostupňový školní výlet
Ve středu 31.5.2017 jsme se vypravili na školní výlet
páťáků, tentokrát do Přerova a blízkého okolí. Na první
den jsme si naplánovali výšlap ke zřícenině hradu Helfštýn, kde jsme měli dojednanou prohlídku s průvodcem.
Počasí bylo přímo ukázkové a tak jsme nemuseli vybalovat ani pláštěnky. Z Helfštýna jsme se vrátili do Přerova,
odkud jsme se autobusem přesunuli do nádherně upraveného prostoru letního tábora Čekyně. Po vybalení, večeři
a krátkém odpočinku jsme se vydali na pěší túru k Mamutíkovi Tomovi. Po malých komplikacích jsme sochu
mamutka nakonec přece jenom našli. Večer nás čekalo
zábavné opékání a pak už jen nabrat síly na další den a
další zážitky. Ve čtvrtek jsme navštívili záchrannou ornitologickou stanici v Přerově a v muzeu Komenského nás čekala
velmi zajímavá archeologická expedice. Pak už jsme se vy-

dali směrem k Ostrožské Lhotě. Za spolupráci při přípravě
výletu děkuji paní kolegyni Evě Martyčákové.
Mgr. Irena Kapustová

Volejbalové rozloučení
Do volejbalového zápasu nastoupil v úterý 20.června
proti družstvu „kantorů“ tým složený z žáků deváté třídy.
Tradiční sportovní zápas zorganizovala trenérka mladých
volejbalistů Jitka Štěpánová. Vzhledem k počasí se hrálo
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ve sportovní hale a po tvrdých bojích deváťáci svým protihráčům podlehli 2:0. Toto malé rozloučení s odcházejícími žáky naší školy jsme zakončili společným opékáním.
E.Martyčáková
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Přípravka Ostrožské Lhoty na Slovácku
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Foto: Dušan Dufka, Radek Salaqurda
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