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Slovácký krúžek Háječek za podpory
obce uspořádal pětadvacáté Hody s právem. V průvodu šlo 23 krojovaných párů.
Čí sú hody? Naše. Čí sú dluhy? Starostovy. Znělo
znovu v naší Lhotě
Tradiční Slovácké hody s právem se uskutečnily v naší Lhotě už po pětadvacáté. Poprvé v historii
se ale chasa musela obejít bez mše svaté v místním
kostele svatého Jakuba. Chrám prochází nejnáročnější rekonstrukcí v historii. Hotovo by mělo být až ke
konci října. Hodová mše proto proběhla v nedělním
dopoledni na kopci svatého Antonína.
Odpoledne si chasa vyzvedla právo u starosty Antonína Jelénka. Poté vyrazil průvod za doprovodu
dechovky z Blatničky na hřiště. V čele krojovaných
šel starší stárek Marek Miklíček se stárkou Eliškou
Bezděkovou a mladší stárci Jakub Hyrák a Anežka
Bezděková.
Na hřišti se uskutečnilo hodové vystoupení, které
s chasou několik týdnů nacvičovala Ludmila Hájková.
„Nacvičovali jsme pásmo od začátku května, tři
týdny před vystoupením chtěla chasa nějaké změny.
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Bylo to dost na knap, měla jsem z toho strach, ale
všechno dopadlo dobře,“ oddechla si těsně po vystoupení Ludmila Hájková a dodala.
„V letošním roce jsme měli 23 párů. Třeba
v roce 2009 bylo v průvodu 38 krojovaných, ale našim cílem není překonávat toto číslo. Chceme, aby
se všichni bavili a užívali si hodů.“
Vystoupením hodové chasy se také bavila například Martina Minhová z Prahy.
„Už jsem tady byla na hodech asi potřetí nebo
počtvrté. Je úžasné, jak se tady mladí lidi umějí bavit. Vystoupení a celé hudební pásmo bylo prostě
parádní,“ vysekla poklonu všem párům.
Slovácké hody s právem se v Ostrožské Lhotě
pořádají každý lichý rok, poprvé je uspořádaly v
roce 1956. V posledních letech pořádá hody Slovácký krúžek Háječek za podpory obce Ostrožská
Lhota.
A ještě nezbytná informace pro milovníky statistik. V roce 2015 šlo v průvodu 31 párů. V letošním roce tančilo 23 krojovaných dvojic. Rekordní účast krojovaných je z roku 2009 – tehdy bylo
v průvodu 38 párů.
Text a foto: Stanislav Dufka
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po kontrole podkladů na ministerstvu pro místní
rozvoj (MMR) se rozběhla výstavba pečovatelského
domu na Honech. Je ukončen projekt na úpravu proluky u sv. Jana - Galerie tradičních hodnot obce Ostrožská Lhota. Máme informaci, že jsme obdrželi dotaci na
opravu soch a kříže v obci.
Stále se taky další akce připravují - protipovodňové
opatření na toku Okluky- tzv. suchý poldr, inženýrské
sítě a další. Státní pozemkový úřad připravuje na katastru obce - záchytnou nádrž Přední hony a cestu PC
43, spojnici obce se silnicí Blatnice Uh. Ostroh, která
povede nad Oborou.

Pečovatelský dům
Projekt „ B.j. 8 PB –
PČB Ostrožská Lhota“
byl spolufinancován z
prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.
Obec obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace
z MMR ve výši 4,8 mil. Kč. Podíl obce je ve výši 4,1 mil.
Kč a bude čerpán z poskytnutého úvěru. Proběhlo druhé
výběrové řízení na dodavatele akce. Firma Stamos Uh.
Hradiště začala stavět od 6. září. Celý objekt musí být postaven a kolaudován do konce června příštího roku. Dům
je umístěn na Honech na par.č. 1273/3 nad současným
bytovým domem čp. 252. Bude zde 8 bytových jednotek.
Zatím jsou dva zájemci o byty. Pro další zájemce znovu
uvádím podmínky stanovené ministerstvem:
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
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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 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

Práce při úpravě pláně pro peč. dům
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Půdorys pečovatelského domu

strana 4

Říjen 2017

Obecní Zpravodaj Ostrožské Lhoty
nedosáhla osmnácti let, bude nájemní smlouva obsahovat ujednání, že nájem skončí nejpozději uplynutím
dvou let ode dne, kdy nájem přešel.
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
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.

Práce na základech peč. domu

Galerie tradičních hodnot obce
Ostrožská Lhota
V době vydání zpravodaje si již můžete prohlédnout nově upravené místo
na křižovatce u sv. Jana.
Na stávající chodník navazuje prostor vymezený živým
plotem a trvalkovým záhonem, který bude využívaný k setkávání místních obyvatel, akcím, zastavení dětí jdoucích
tudy cestou do školy, zastavení cyklistů a turistů a výstavě
prací žáků základní školy. V trvalkovém záhonu je navržen
nízký dřevěný plot kvůli bezpečnosti dětí. Stávající dlážděná plocha byla nově předlážděna žulovými odseky. Napříč územím vede hlavní pěší propojení. Stávající trasování
cesty a její zhotovení je ponecháno v nezměněném stavu.
Z druhé strany je cesta lemována trvalkovým záhonem s
keři. V záhonu se nachází cedulky s názvy rostlin (české a
latinské jméno) a dřevěné stojany pro výstavu prací dětí ze
základní školy. V prostoru se nachází mobilní sedací prvky v podobě dřevěných špalků a prken. Ty lze libovolně
přemístit podle potřeb akce, která se bude v místě konat,
ať už venkovní výuka žáků základní školy či akce týkající se tradic obce (pletení pomlázek, povídání o tradicích,
sběr plodů ze stromů a jejich zpracování). V prostoru je
navržen luční trávník s dosadbou trvalek (kopretiny, šalvěj,
fialky) a cibulovin (narcisy, bledule).
Je zde navržena sportovní plocha z minerálně zpevněného kameniva, kterou děti mohou využívat ke svým hrám
a sportu. V této ploše se nachází také vyvýšený dubový záhon s bylinkami, dřevěné pískoviště pro předškolní děti a
lavička. Za lavičkou se nachází ovocné keře (dřín jedlý) a
bodová výsadba rostlin (slézové růže, břečťan), které jsou
navrženy podél celé paty zdi stavby a ohradní zdi po se-
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Bylinkový záhon a kryté pískoviště

Nová úprava proluky
verní straně řešeného území. Tato bodová výsadba spolu s
vzrostlou trávou podél zdi tvoří malebný zplanělý bylinný
lem zakrývající možné stavební nedostatky.
Východní část řešeného území je řešena výsadbou keře
klokoče s krmítkem pro ptáky a
ponecháním stávající vzrostlé borovice. Podél plotu
sousedních stavení je navržena clona z
živého tvarovaného plotu. V prostoru je počítáno s příležitostným provozem automobilů k
vjezdům do zahrad. Výsadby zeleně v rámci celého
návrhu odpovídají charakteru tradičně pěstovaných venkovských rostlin. Mobiliář (lavičky, sedací prvky, dřevěné
stojany, informační nosič, plot, krmítko, cedulky s názvy
rostlin) je jednoduchého moderního charakteru a vyroben
na zakázku. Část prvků bude bez povrchové úpravy a část
z bezbarvou povrchovou úpravu. Dřevo tak bude přirozeně stárnout a časem zešedne.
Celý projekt Galerie tradičních hodnot obce Ostrožská
Lhota byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Poskytnutá dotace je ve výši 400 000 Kč z programu 11781
Podpora rozvoje regionů. Vlastní
zdroje obce jsou 222 000 Kč.

Opravy soch a kříže
na katastru obce
Podle sdělení projektového
manažera jsme uspěli s žádostí
o dotaci na úpravu dvou soch
při silnici na sv. Antonínek –
Panny Marie naproti hřbitova
a sochy sv. Antonína na konci
Hradištěk. Dotace bude poskyt-

Socha P. Marie
bude opravena
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nuta i na opravu kříže na konci ulice Kříb před
průmyslovou zónou. Náklady na opravy jsou ve
výši 394 000 Kč a dotace ve výši 275 000 Kč. Zatím
nemáme oficiální rozhodnutí s termínem realizace akce.

Výstavba rodinných domů v obci
Lokalita Luby
Zatím není zpracována projektová dokumentace
(PD) pro územní řízení a stavební povolení. Dodání
PD má vliv na termíny provedení inženýrských sítí a
komunikace. Jiný projektant pracuje na PD pro územní rozhodnutí pro rodinné domy na pozemcích par.č.
6900 a par.č. 6876/1 (lokalita Luby 2). Obec má v rozpočtu finanční prostředky na postupné financování
potřebných inž. sítí a komunikace v r. 2018.
Lokalita Kříbské zahrady
Je zpracována projektová dokumentace (PD) pro
územní rozhodnutí na inženýrské sítě, je vydáno

územní rozhodnutí a je možné sítě provádět. Pro rozvod
vody je třeba ještě stavební povolení. V jednání je i majetkoprávní řešení pozemků, které jsou pod přístupovou
komunikací a dále těch, které jsou potřebné pro umístění inž. sítí. Pozemky musí být v majetku obce.

Suchý poldr Ostrožská Lhota
Přes novou výzvu zatím stále nemáme souhlasy
všech vlastníků dotčených pozemků s krátkodobým zaplavením pozemků. Někteří nereagují vůbec, jiní argumentují znehodnocením svého pozemku při zaplavení.

Víceúčelový objekt čp. 530 na hřišti
Pokračuje se v rekonstrukci objektu zateplováním
obvodových stěn. Jsou dokončeny prostory pro klubovnu hasičů a prostorů pro ubytování v II. patře. Hotová je
i stavba šatny pro hasiče v přízemí budovy .
Antonín Jelének,
starosta obce

VÝPIS USNESENÍ
ze zápisu č. 3/ 2016 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota
dne 18. 8. 2017
Usnesení 3/ 17/ 01:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 18. 8. 2017
(12,0,0)
Usnesení 3/ 17/ 02:
Zastupitelstvo obce podle § 39 odst.1 zákona č. 128/ 2000
Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje záměr obce prodat
část pozemku par.č. 4178/48 označený jako „a“ o výměře 16
m² dle GP č. 568-33/2017.
(12,0,0)
Usnesení 3/ 17/ 03:
Zastupitelstvo obce podle § 39 odst.1zákona č. 128/ 2000
Sb., o obcích, v platném znění, neschvaluje zveřejnění záměru obce směnit pozemek par. č. 5771 a část pozemku par. č.
5237 o výměře asi 580 m² v k. ú. Ostrožská Lhota.
(10,1,1)

Usnesení 3/ 17/ 04:
Zastupitelstvo obce podle § 16 zákona č. 250/ 2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, schvaluje změnu rozpočtu obce pro
r. 2017, rozpočtovým opatřením č. 5, které je přílohou
usnesení.
(11,1,0)
Usnesení 3/ 17/ 05:
Zastupitelstvo obce obnovuje proces pořízení nového územního plánu obce dle usnesení č. 1/14/09 ze dne
21.3.2014.
(12,0,0)
Antonín Jelének,
starosta obce
Josef Lopata,
místostarosta obce

Pamětní deska statečným lidem
V den státního svátku 28. 10. 2017 bude na budově základní školy slavnostně odhalena pamětní deska veliteli výsadku Carbon genmjr. v. v. Františku Bogatajovi. V letech
1944 – 1945 organizoval odboj proti německým okupantům. V souvislosti s touto činností nás především zajímaly
nové informace o občanech obce do této akce zapojených.
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Jedním z lidí, který nám je poskytl, je i syn tehdejšího řídícího učitele (ředitele) školy Josefa Mikulíka, Josef Mikulík ml.
Vzpomíná na některé události:
… Npor. Bogataj a por. Šperl se chtěli pohybovat za
Moravou, ale pronásledování je rozdělilo. Šperl se vydal na
východ. Podařilo se mu se značným štěstím přejít po ještě
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nehlídaných mostech Moravu a Baťův kanál a dostal se až
na sv. Antonínek. Ale i zde se pohybovala policie. Ukryl se
v jámě v nepřehledném terénu na úpatí. Hlídka naštěstí neměla psa...
…Brzy na to se Bogataj obrátil na otce, zda by mohl pomoci s jejich úkrytem. Otec po důkladném zvažování přišel
na možnost na půdě školy (vzhledem k její poloze). Promluvil nejdříve se školníkem Františkem Mimránkem, bez jeho
pomoci by to nešlo. Samozřejmě mu sdělil i nebezpečnost a
choulostivost situace. Školník promluvil s manželkou (měli 7
dětí, tedy dost práce i starostí!) a bezvýhradně souhlasil. On
chodil brzy ráno topit a večer zase uklízet a připravovat topení. Při tom jim mohl nosit jídlo. Parašutisté by ty chladné
noci přečkali ve vytopené třídě. Velitel skupiny školu prohlédl a schválil. Do školy měli vstup zadem od hřbitova (neuzamykatelnou brankou a pak podobně oknem od záchodů).
Poblíž nebyli ani psi. Zde nutno zdůraznit: nikdo jiný mimo
otce a školníka nesměl nic vědět, protože to byla škola! A
nikdo tam za nimi nemohl přijít. Otec měl pak starosti se
zajišťováním potravin, ale i zde se našlo řešení. Jako náhradní úkryt měl otec domluven s knězem P. Josefem Kociánem
místo na faře (v zadním traktu, přístup zadem v nepřehledném místě). Knězi jen řekl, že pro případnou potřebu odbojářů, nic více. Nebylo však naštěstí třeba úkrytu využít. Otec
zažil také nejednu krušnou chvilku. Ten večer Jag komando
se psem pronásledovalo od Hluku por. Šperla. Naštěstí padal
sníh s deštěm a tak ztratili stopu. Otec slyšel nějaký hluk, vyšel ven a jeho němčina mu velmi pomohla. Němci se ptali na
schůdnost cesty nahoru. A ještě je zdržel prohlídkou mapy.
On pak otci řekl: „Utíkal jsem směr na kopec a pak zpět okolo hřbitova“...
…Otec jednou večer pozdě odcházel ze školy (hovořil s Bogatajem). Zastavili ho němečtí policisté – v noci byl
zákaz vycházení. Tak se jim nejen legitimoval, ale i vysvětlil
své pracovní vytížení ve škole i na obecním úřadě. Pak otec
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až po válce slyšel od Bogataje: „Skupina CARBON vděčí za
své přežití příslušníkům čs. policie ze stanice Hluk. Dokázali
včas varovat při mnoha akcích německé policie....
…a jeho výborná němčina mu pomohla vícekrát. V dubnu 1945 se fronta držela dost dlouho mezi Blatnicí, Radošovem a Lipovem. Otec procházel skrytým terénem a tady
narazil na dobře maskovaný německý kanon. Německý
důstojník pro něj poslal vojáka. Otec se představil a řekl, že
byl dříve u čs. armády v jeho funkci u kanonů ráže 80 mm.
A německý důstojník řekl prosbu: „Jako řídící učitel máte
jistě možnost vysvětlit lidem, aby se nedopustili napadení
německých vojáků. Máme rozkaz se tvrdě pomstít a v záloze je připravena jednotka SS“. Otec chvátal, aby vyrozuměl
Bogataje.
Před 40 léty, poslední rok jeho žití, jsme s tátou vzpomínali. Zeptal jsem se, jaký odkaz by nechal svým bývalým
žákům. Byl by to odkaz naší první – jak často zdůrazňoval
– Masarykovi republiky: „Žít a pracovat poctivě, čestně a
pravdivě. A pokud by měla být nějaká trvalá památka na
škole, tak školníka Františka Mimránka. Poctivého čestného obyčejného člověka, který v těch těžkých chvílích národa
projevil opravdové hrdinství a byl přitom nevoják. Parašutisté byli vojáci, plnili rozkaz. On byl záložní důstojník a člen
Obrany národa, plnil tedy svoji povinnost.“ Tohoto odkazu
otce si opravdu vážím.
Z celého vyprávění Josefa Mikulíka ml. je zřejmá odpovědnost jeho otce, aby nikoho svou činností neohrozil. Utajení bylo naprosté. Jídlo zajišťoval pan František Kauc naproti kostela. Ani jeho žena a děti nesměly nic vědět. Sám jídlo
dával školníkovi.
Děkuji Zlínskému kraji a všem sponzorům, že umožnili
výrobu a osazení pamětní desky. Všichni se shodují na tom,
že právě dnes je doba si uvědomit odvahu, statečnost a obětavost lidí, kteří byli ochotni položit za svobodu této země i
svůj život.
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HASIČI VE ŠKOLCE
V úterý 19. 9. v dopoledních hodinách došlo k požáru v Mateřské
škole v Ostrožské Lhotě. Požár vypukl v kuchyňce v druhém nadzemním
podlaží v době, kdy byla školka plná
dětí. Tak zněl námět taktického cvičení určeného pro hasiče místní dobrovolné jednotky. Podobné cvičení
se uskutečnilo před dvěma lety také
v základní škole.
Cvičení předcházela přednáška,
která proběhla v pondělí 18. 9. Zde
byly děti seznámeny nejen s náplní práce hasičů a integrovaného záchranného systému, ale také s hasiči
samotnými. Seznámení s hasiči je pro
děti důležité, protože pokud vznikne požár, mají malé děti ve zvyku se
schovávat před nebezpečím a osobami, kterých se bojí. Je poté nesmírně
složité takové děti při požáru najít.
Úterní cvičný požár zpozorovala
jedna z učitelek, která jej mobilním

telefonem ohlásila hasičům a poté
začala s evakuací školky. Při příjezdu
hasičů byly děti mimo objekt, kromě
dvou dětí, které byly pohřešované.
Požár byl ohlášen v kuchyňce ve druhém patře, kde se v době vzniku nacházela další dospělá osoba, která je
taktéž pohřešována. Hasiči vybavení
dýchací technikou vnikli do objektu,
kde po chvíli nalezli zraněnou osobu i
pohřešované děti a po vyvedení z objektu jim byla poskytnuta předlékařská zdravotnická pomoc. Simulovaný

požár v podobě hořících novin byl
hasiči uhašen a prostor odvětrán.
Po cvičném zásahu měly děti možnost vyzkoušet si hašení s požární hadicí, hasičskou výstroj, ale také seznámit se s vybavením hasičského auta.
Na konci celé akce byli hasiči odměněni velkým potleskem od dětí. Všem
organizátorům, ale také účinkujícím,
patří velké díky za cenné zkušenosti
získané při cvičení.
Za SDH Ostrožská Lhota
Marek Miklíček.

Společenská kronika
Naši noví občánci

Naši jubilanti

Tobias Šuránek, č.p. 110
Adéla Reimitzová, č.p. 464
Matyas Vítek, č.p. 529
Tomáš Antony, č.p. 147
Ellen Kostrůnková, č.p. 318
Filip Žádník, č.p. 161
Elena Galušková, č.p. 118
Lukáš Štefaník, č.p. 452

85 let
Marie Malušová, č.p. 69
80 let
Milada Malušová, č.p. 135

50 let manželství
Marie a Vladimír Křivánkovi, č.p. 215
55 let manželství
Marie a František Radochovi, č.p. 218
Ludmila a Stanislav Bachanovi, č.p. 11
60 let manželství
Ludmila a Oldřich Frantovi, č.p. 447

Hana Havlíková, matrikářka
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Tak jsme se dočkali
myslím tím diváky i nás ochotníky.
20. srpna se nám podařilo odehrát
premiéru letošního divadelního představení – Dědeček aneb Musíme tam
všichni. Bohužel jsme nestihli dřívější
termín jednak z důvodu obsazenosti
sálu, ale také z důvodu dovolených.
Ráda bych jménem členů Ostrožsko-Lhotského divadla poděkovala všem,

kteří se na nás přišli podívat, a pevně
věřím, že jsme vás naší komedií pobavili a dobře naladili.
Pro ty, kteří premiéru nestihli, mám
dobrou zprávu – určitě budeme hrát
derniéru. Dnes ještě nemáme přesně
určený termín, ale určitě se jej dozvíte
na facebooku nebo z hlášení místního
rozhlasu.

Co vám mohu sdělit, jsou představení, jejichž termíny již máme dohodnuté: 14.10. Kudlovice v 16.00, 21.10.
Kunovice v 19.00 a Pašovice v 17.00.
Ještě jednou díky, že jste nás podpořili a můžete přijít i na derniéru, určitě
některé pasáže ještě vylepšíme.
Za Ostrožsko-Lhotské divadlo
Eva Zajícová

Literár í okénko č. 1 – podzimní tipy knih pro knihomoly
Literatura pro děti a mládež
Pomalu, ale jistě přichází podzimní období, kdy vše
venku začne hrát všemi barvami. Děti už zase chodí
do školy, po výuce pouštějí draky, hrají si venku… A
teď tvrdá realita, sedí u počítačů, tabletů a chytrých telefonů. Alespoň někdy by si tedy mohly dát od těchto
„věcí“ pauzu a v pochmurném období se začíst do kouzelné knihy, která nás přenese do pohádkového světa.
A možná se někteří nad pěknou knihou zamyslí a nebudou brát vše v životě jako samozřejmost.
Přináším tedy pár tipů na knihy, které by neměly
zůstat opomenuty.
Lenka Rožnovská – Medvěd Tuli (Grada) – je jedna
z nejlepších knih od paní Rožnovské, která mě nadchla
i dojala zároveň. Knížka vypráví o školačce Magdalénce,
která navštěvuje první třídu a má tiché trápení, o němž
nikomu neřekla. Bystrá a empatická paní učitelka Liduška moc dobře ví, že ji něco trápí, a tak se rozhodne do
školy přinést takového medvěda, v jehož objetí se všechna bolest rozplyne. Kniha je určena pro čtenáře od šesti
let.
Aneta Františka Holasová – Lumír včelaří aneb Medový slabikář (Labyrint) – hlavním protagonistou knihy
je medvěd Lumír, který čtenáře provází celým včelařským
rokem: od podletí až k medobraní. Lumír je včelař srdce i
duší. Po svém starém dědečkovi zdědil včely, a tak se rozhodl, že se o ně postará. Velkou pomocnicí je jeho pracovitá babička. V knize se dozvíte o včelím vosku, nebo co
je to propolis, ale také zásadní věc, a to je krmení včelstva.
Babička nám kupříkladu předvede, jak přichystat cukerný
roztok. Kniha mne zasáhla tak do srdce, že bych si dovedla představit i její pokračování. O půvabných ilustracích
ani nemluvím. Kniha je určena všem malým čtenářům,
ale může oslovit i dospělé obecenstvo.
Kateřina Maďarková – Justýnka a asistenční jednorožec (Albatros) – úžasná kniha, která před nedávnem
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vyšla v nakladatelství Albatros. Justýnka, hlavní hrdinka,
trpí nedostatkem fantazie. Alespoň takto doktor konstatoval její diagnózu. Předepíše jí zvláštní léčbu: šest
dní stráví s asistenčním jednorožcem Hubertem. Jaká
dobrodružství zažijí a jak vše dopadne, prozradí překrásná kniha plná snových ilustrací.
Hubert Schirneck – No jo, medvěd! – (Albatros)
– je další knihou, která se mi vtiskla do srdce. Jde o veselé příběhy medvěda brýlatého, který žije sám v malém srubu v lese. Povídá se o něm, že je prý tak trochu praštěný, protože moc rád poslouchá rádio. Umí
dokonce číst a psát a je vášnivým sběratelem přísloví.
V jeho životě ho potkává spousta dobrodružství. Jak se
jeho život změní, až pozná krásnou medvědici brýlatou? Nechte se překvapit v knize.
Lenka Rožnovská – Velkovi tě nedám! (Albatros)
– tuto knihu mi osobně věnovala paní Rožnovská na
autorské čtení tady v Ostrožské Lhoty, kam zavítala
již před nějakou dobou (zanedlouho to bude už rok).
A přece jako by to bylo včera… Kniha vypráví o malé
Sáře, která bude mít zanedlouho sestřičku. Vůbec
z toho nemá radost. Zažívá možná stejné pocity jako
prvorozené děti, kteří čekají na příchod svého sourozence. Změní v průběhu příběhu svůj názor, nebo
zůstane mrzutá i nadále? Ať tak či onak, s tatínkem
mezitím, co je její maminka v nemocnici, zažívá nesčetná dobrodružství. Víte, děti, jak například probudit Šípkového Růženka? Že ne? Tak šup do knihovny
pro knihu. Nebo si ji přejte na narozeniny jako dárek.
Není nic hezčího, než dostat knihu plnou moudrostí a
překrásných ilustrací.
To bylo pět tipů na knihy pro děti (ale i dospělé),
které mne zasáhly nějakým způsobem do srdce, které
jsou na úrovni, mají čtenáři co říct a ke kterým se budu
ráda vracet. Tolik k podzimnímu podvečernímu čtení.
Čtení zdar, moji milí knihomolové!
Jitka Ježková

Říjen 2017

Obecní Zpravodaj Ostrožské Lhoty

Tříděný odpad – plast, sklo, Tet aPack
Papír – modrý kontejner
ANO:
Noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity,
papírové obaly, krabice, balící papír, lepenka, kancelářský papír, obálky, staré knihy apod.
NE:
Mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky, papírové pytle
s plastovou, hliníkovou folií apod.
Plasty – žluté pytle
ANO:
Čistý obalový plast – sešlápnuté PET lahve, kelímky, sáčky, plastové pytle, balící folie – od potravin a
průmyslového zboží, přepravky, polystyren, prázdné
plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čistících prostředků, nápojové kartony – vypláchnuté krabice od
džusů a mléka.

NE:
Bakelit, guma, PVC, linoleum, novodurové trubky,
plastové obaly od desinfekčních prostředků, chemikálií,
olejů, pohonných hmot, léčiv, injekční stříkačky, pneumatiky, pryž. Jakýkoliv plast znečištěný (např. od bahna, smíchaný s pískem nebo jiným stavebním materiálem apod.).
Sklo – zelené zvony
ANO:
Obalové sklo (prázdné lahve o zavařenin, sirupů a jiných potravin, alko i nealko nápojů), užitkové sklo (sklenice…), průmyslové sklo, skleněné střepy, tabulové sklo
apod. Dle barevnosti skla rozlišujeme sklo barevné (zelený
zvon) a čiré (bílý zvon). Tabulové sklo patří do zeleného
zvonu na barevné sklo.
NE:
Porcelán, keramika, zářivky, žárovky, lahvičky od léčiv,
kosmetiky, čistících prostředků a chemikálií, drátem vyplétané sklo, autosklo, zrcadla apod.

Pozvánka na ,,Hudební večer k 28.říjnu“ v sále Obecního domu v Ostrožské Lhotě.
Vážení občané,
Centrum otevřená škola pořádá koncert k 17. výročí založení COŠ a tímto Vás zveme na koncert ,
,Hudební večer k 28.říjnu“, který se uskuteční v sále Obecního domu v Ostrožské Lhotě,
dne 28.10.2017 – sobota, 19.oo – 21.oo hod.
Zahrají a zazpívají:
Lhotská kapela BEZTAK-TU
Kristýna Hyráková, Kateřina Radochová, Kristýna Gabrielová, Jakub Hyrák, Václav Dominik, Tobiáš Mach.
Programem provede Ing. Eva Zajícová a Mgr. Jaroslav Křápek.
Vstupné : 40 Kč /os.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za Centrum otevřená škola Vás zve Liba Hendrychová.

Tip na výlet - STÁTNÍ HRAD BUCHLOV
Prázdniny jsou již u konce, ale to
neznamená, že si rodiče s dětmi nemohou udělat nějaký ten vzdělávací
výlet. Takový královský hrad Buchlov, ležící na stejnojmenném kopci
v Chřibech nad Buchlovicemi, je
jistě krásnou památkou, která stojí
za zmínku.
Já se zde vydala s manželem a
mojí mladší sestrou, která u nás byla
na návštěvě. Z všedního srpnového
dne se stal neobyčejný zážitek a ty já
ráda prožívám.
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Nicméně na hrad Buchlov jsme
dorazili s předstihem těsně před
otevřením. Alespoň jsme stihli pořídit pár fotek, než se sem nahrnuly
davy lidí. Bylo kolem deváté hodiny, přesto jsme vytvořili i s dalšími
návštěvníky pěknou skupinku a
prohlídka s průvodkyní mohla začít. Zvolili jsme výběrový okruh I.
– tedy Buchlov v proměnách času.
Jde o prohlídku celým hradem jen
s průvodcem. Tento okruh zahrnuje celou expozici plus výstup na

vyhlídkovou věž. Dále jsme si mohli prohlédnout taneční sál, černou
kuchyni, zbrojnici, knihovnu (která
mě samozřejmě velice uchvátila jako
snad každou knihomolku), gotické
a renesanční prostory, přírodovědeckou sbírku, rodinné muzeum
Berchtoldů i egyptologické sbírky.
Hrad Buchlov byl vybudován
v první polovině 13. století pravděpodobně českým králem Přemyslem
Otakarem I. Ze stavebně-historického hlediska se hrad Buchlov řadí do
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přechodného románsko-gotického
období.
Během prohlídky se dozvíte mnoho zajímavostí. Mne konkrétně třeba
zaujala pověst o „Lípě neviny“, o památném stromu. V roce 1581 byl odsouzen k trestu smrti zbrojnoš buchlovského pána Jindřicha Prakšického
ze Zástřizl, se jménem Jan Vlček. Tento zbrojnoš se údajně dopustil spoluúčasti na pytláctví. Tvrdil však, že je

nevinný. Chtěl to jakkoliv dokázat.
Prosil dokonce soudce, aby mohl zasadit mladou lípu kořeny vzhůru a korunnou do země. Pakliže by se strom
do jara „chytl“, byla by tím prokázána
jeho nevinna. Ač nelogické, strom se
přeci jen ujmul a zbrojnoš byl propuštěn na svobodu. O pravdivosti této
legendy lze polemizovat, avšak strom
má opravdu zvláštní tvar koruny. Tolik
k pověsti.

Po úchvatné prohlídce jsme se ještě
vydali ke kapli sv. Barbory, která leží
přibližně kilometr od hradu Buchlov.
Není nad to spojit příjemné s užitečným, dozvědět se nové zajímavosti
a projít se krásnou letní přírodou. Byl
to povedený nevšední děn. A to my
si v životě určujeme tyto dny, proto žijte naplno, neproplouvejte jen tak bezduše životem.
Jitka Ježková

Ostrožsko – Lhotské divadlo.
Premiéru Dědečka viděl vyprodaný sál
Narvaný sál. 147 platících diváků, plus několik desítek dětí. Parádní kulisu měla předposlední neděli v srpnu
premiéra zbrusu nové hry Ostrožsko - Lhotského divadla
„Dědeček aneb Musíme tam všichni.“ Komedii Jaroslava
Koloděje režírovala představitelka paní Marie, Eva Zajícová, která si pochvalovala návštěvnost představení.
„Je to naprostá bomba. Můžeme říct, že bylo vyprodáno. Už jsme neměli žádné židle, byli jsme domluvení, že si
lidi můžou sednout i na stoly. Plný sál je motor, který vás
nakopne, je to důvod hrát dál. Líbilo se mi, jak lidi reagovali. Věřím, že si to užili i herci. Na druhou stranu musím
říct, že premiéru hrajeme vždycky dvakrát. Nejprve v pátek
a potom v neděli. Letos to z časových důvodů nevyšlo, tak
i proto byla ta návštěvnost asi vyšší. Ve hře byly i nestandardní situace, které ve scénáři a na zkouškách nebyly, ale
herci je zvládli skvěle. Pokud mám mluvit za sebe, tak myslím, že se premiéra vydařila. Nebylo tam nic, co by narušilo
hru,“ okomentovala představení spokojená režisérka.
Ostrožsko - Lhotské divadlo vzniklo před dvanácti lety.
Dá se tedy říct, že každý rok má zhruba jednu premiéru. Ta
letošní byla znovu po čtrnácti měsících.
„Nacvičovali jsme od prosince. Trošku nám komplikovalo, že jsme v lednu hráli ještě starou hru a tři lidi ze souboru chodí na směny, takže to bylo náročnější, vysvětluje
režisérka.

Komedii Jaroslava Koloděje odehraje Ostrožsko - Lhotské divadlo na známých místech. Po Ostrožské Lhotě přijdou na řadu už tradiční destinace.
„Hrajeme v Uherském Ostrohu, Pašovicích, Kudlovicích, potom je tam Nivnice, už se nám to pomaličku rozbíhá. Předcházející hru jsme hráli devětkrát, předpokládám,
že to bude podobné,“ přeje si Eva Zajícová a na prozrazuje
další umělecké plány. „Mám v hlavě další hru. Chtěla bych,
aby to byla pohádka, ale ansáblu se do toho moc nechce,
snad je přemluvím, uvidíme,“ říká na závěr s úsměvem Eva
Zajícová .
Stanislav Dufka

Turisté na Ještědu, Kozákově a v Železném Brodě
Výprava lhotských turistů strávila
koncem prázdnin čtyři dny na rozhraní Českého ráje, Jizerských hor
a Krkonoš.
Předposlední srpnový víkend se
početná skupina 14 turistů vypravila netradičně vlakem téměř na druhý
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konec republiky. Cíl výpravy a místo
odkud se vyráželo k poznávání části
Libereckého kraje, bylo šestitisícové
městečko Železný Brod.
V pátek byl v plánu Kozákov (744 m
n. m.), což je nejvyšší hora Kozákovského hřbetu a Českého ráje.

„Naskytla se nám jedinečná možnost vyhlídky na rozhledně, byli jsme
také na kozákovském naleziště drahých kamenů, pak proběhla návštěva
Otakarovy farmy,“ okomentovala první den vedoucí celé akce Mirka Malušková.
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Sobotní vrchol byl známý Ještěd
(1012 m n. m.). Následoval přesun na
hrad Trosky, návštěva Skalního města,
Besedice, Kalich a Chléviště.
„Sobotní program byl asi fyzicky nejnáročnější, ale všechno se dalo
zvládnout, zvlášť když byla tak výborná organizace,“ hodnotil a chválil druhý den Pepa Boček.
V neděli byla mimo jiné v plánu
prohlídku hradu Valdštejn, který je jeden z nejstarších hradů Českého ráje.
Poslední den se šlo ze Semil do
Železného Brodu Riegrovou naučnou
stezkou. Následoval rozlučkový oběd v
Železném Brodě a v odpoledních hodinách návrat vlakem do rodné hroudy Ostrožské Lhoty.
mm, std.

Foto: Jaromír Štěpán

Višňa ukončila oslavy. Na závěr vystoupila U Budařů
„Červené vínečko jak višňa, ty moja galánko šidíš
ňa,“ neslo se v předposlední srpnovou neděli od lhotské
cukrárny, kde zpívala cimbálová muzika Višňa.
Čtyři vystoupení, na čtyřech různých místech, v naší
Lhotě během čtyř měsíců. To byly oslavy cimbálovky
Višňa, která slaví v letošním roce deset let od svého založení. Kavárna Pod Kostelem, Pohostinství na Obecní, hospůdka Na hřišti a cukrárna U Budařů. To byly
zmiňované čtyři místa. „Uspořádat jeden koncertní galavečer, nám vzhledem k významu jubilea, připadlo nedostatečné. Chtěli jsme víc, proto jsme nachystali čtyři
koncerty, na čtyřech místech Lhoty,“ vysvětloval primáš
Franta Hájek před začátkem turné.

Na všech bylo veselo a nutno dodat, že přálo i počasí.
Na poslední štaci U Budařů odměňoval primáš posluchače cimbálovky vydařenou plackou s logem muziky.
„Ty placky jsme nechali vyrobit pro naše nejvěrnější
fanoušky. Někteří tady sice nejsou, ale my si najdeme
příležitost na předání, “ sliboval Franta Hájek.
Poslední vystoupení v rámci oslav desetiletého výročí pochválil také jeden z posluchačů.
„Takové posezení s domácí muzikou je víc, než jakýkoliv festival. Důležité bylo, že návštěvníci, kteří seděli
kolem, chtěli a uměli zpívat, bez těch by to nebylo ono,“
okomentoval vydařené odpoledne Radek Bartoníček.
std

Takový suvenýr nechala vyrobit lhotská cimbálovka pro své největší fanoušky

Říjen 2017
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Pozvánka
Farní rada Vás srdečně zve na svěcení nového oltáře v kostele sv. Jakuba St. v Ostrožské Lhotě
v sobotu 18. listopadu 2017.
Program:
10,00 hod. Slavnostní mše svatá
15,00 hod. Benefiční koncert zpěvačky Evy Henychové a Lhotské scholy v kostele sv. Jakuba St.
Výtěžek bude věnován na úhradu nákladů na opravy kostela.
16,30 hod. Občerstvení pro občany v Pastoračním domě P. Antonína Šuránka.
Všem dárcům za dary na opravu kostela děkuje farní rada.

Naše Lhota měla nejpočetnější výpravu
na Srazu Lhot a Lehot 2017
Ve druhém červencovém týdnu se ve Lhotce pod Ondřejníkem uskutečnil 38. Sraz Lhot a Lehot. Naše Lhota
si odnesla ze setkání tři ocenění
Na 37. Sraz Lhot a Lehot do Lhotky pod Ondřejníkem
přijela výprava z naší Lhoty v nejpočetnějším složení ze
všech zúčastněných obcí. Jako pořadatelé loňského srazu
jsme dorazili v počtu 85 osob. Ve výpravě nescházel ani
starosta Antonín Jelének, který na slavnostní schůzi vysekl
poklonu letošním organizátorům.
„Lhoťané ze Lhotky se této akce zhostili na výbornou. Je
to sice menší obec jako naše, ale v nadšení a organizaci se
nám plně vyrovnala,“ prohlásil Antonín Jelének a přivítal
také slovenské účastníky srazu. „Dělí nás jakási pomyslná
hranice, ale jsem strašně rád, že na srazu žádné hranice neexistují.“
Mimo nejpočetnější účast jsme získali další ocenění.
Cenu pro nejmladšího účastníka srazu dostal teprve třítýdenní Samuel Bajgart a naši hasiči vyhráli soutěž v požárním útoku.
Během třídenního setkáni v Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy, pod který Lhotka patří, připravili pořadatelé
ve dvou areálech pestrý multižánrový program. V přírodním amfiteátru U Školy vystoupily místní a okolní dětské a
dospělé folklórní soubory.
„Dětské vystoupení bylo něco úžasného. Přiznám se, že
jsem měl slzy v očích,“ chválil malé folkloristy například
Luděk Ševčík z Dolní Lhoty u Blanska.
Parádní bylo i sportovně taneční vystoupení místních
žen a mužů ve stejném areálu, které se jmenovalo Lhotecké
taneční těleso.
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V areálu Kuřin byla v pátek hlavním tahákem kapela
Mirai. V sobotním večeru vystoupila Petra Janů, kterou
doprovázela skupina Amsterdam. Přes vesnici, která má
asi 550 obyvatel, se během setkání přehnaly dvě bouřky, ale
nijak vystoupení kapel nenarušily.
Vyvrcholením celé akce byl, tak jako bývá zvykem, slavnostní průvod, ve kterém se představily všechny obce.
Příští 38. ročník se uskuteční v Dlouhé Lhotě u Mladé
Boleslavi, jako spolupořadatel se na něm bude podílet Husí
Lhota.
„Už teď pečlivě všechno chystáme. Všichni moc dobře vědí, že je to spousta práce. Spojili jsme pořadatelství s
Husí Lhotou. Obrovsky nám to pomůže, lidsky i finančně.
Ještě bych chtěla poděkovat domácím pořadatelům. Klobouk dolů za krásně připravené setkání,“ zdůraznila Adéla
Vašinová, jedna z hlavních pořadatelek příštího srazu, který se uskuteční v termínu 5. - 8. 7. 2018.
Podle posledních informací pořadatelů se 37. ročníku
Srazu Lhot a Lehot zúčastnilo 61 obcí.
Stanislav Dufka
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Jiří Kokmotos. Hody ve Lhotě? Takové akce mám rád

Jiří Kokmotos
Známý moderátor a šéfredaktor Českého rozhlasu Brno navštívil
v naší Lhotě Hody s právem
Ostrožská Lhota – Český rozhlas
má nějakou dvacítku stanic. Měl možnost projít řadu z nich, v mluveném
médiu se pohybuje od svých 14 let.
S mikrofonem začínal pracovat jako
elév pro Radiožurnál. Postupně se Jiří
Kokmotos (32) vypracoval až na šéfredaktora Českého rozhlasu Brno. Jeho
hlas znají posluchači na celé Moravě
a není výjimkou, že mezi ně také rád
vyjíždí. V uplynulých týdnech jste
se s ním mohli setkat na Jízdě králů
v Hluku, Horňáckých slavnostech ve
Velké nad Veličkou, v Ostrožské Lhotě
na hodech nebo například na Gulášfestu ve Vracově. „Inspiroval jsem se
cyklistickým závodem Tour de France,
tak jsem si udělal Tour de Morava,“
řekl přímo na hodové zábavě ve Lhotě.
Na hody do Lhoty jste přijel náhodou nebo jste to měl v plánu?
To vzniklo přes Prahu, jeden můj
kamarád, kolega z rádia tady má přízeň. Dal mi vědět, že jsou tady hody
s právem. Máme ještě nějaké známé
přes folklór, když zjistili, že se budu
pohybovat v okolí, tak přišla pozvánka
i od nich.
Měl jste čas projít si naši dědinu?
Jak se vám Lhota líbí?
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Abych se přiznal, tak tady nejsem
úplně poprvé, ale neměl jsem Lhotu
nijak zvlášť prochozenou. Jaksi taková
důkladná prohlídka byla až dneska (na
hodech 23.7.). Musím říct, že pro mě
je to dědiny, tak akorát. Nemám rád
velká města, sice žiji v Brně, ale není to
úplně, co bych si do budoucna představoval. Někde jsem četl, že Ostrožská
Lhota je na dovolenou krásná, ale na
život strašná. Nevím, proč to ten dotyčný napsal. S tím nemůžu souhlasit.
Z našich hodů jste dělal do rádia
přímý vstup. Měl jste v okolí ještě
další pracovní aktivity?
Ano. Na Horňáckých jsem měl to
štěstí, že jsem dělal rozhovor s paní
Aničkou Šajdlerovou, která zpívala na
slavnostech před 60 lety a vystupoval i
na těch letošních. V neděli jsem dělal
přímý vstup s hlavní organizátorkou
hodů v Ostrožské Lhotě s paní Ludmilou Hájkovou a měl jsem ještě jednu
akci v Luhačovicích.
Horňácké slavnosti měli 60. výročí. Jak se vám zamlouval letošní program?
Mám Horňácké slavnosti moc rád,
ale doufám, že mě Horňáci teď nebudou zle častovat. Na mě už je to moc
masová akce. Letos to bylo ještě větší,
přijela dokonce televize. Mám rád akce
typu, kde se sejde tak maximálně do

tisícovky lidí. Potom už z té akce vysychá atmosféra, ale je tom můj pocit,
který nechci nikomu brát.
Nedávno jste dělal přímý vstup
z hlucké Jízdy králů. Slovácký region
máte po folklórní stránce tedy důkladně zmapovaný?
Český rozhlas Brno je rozhlas celé
Moravy. Jsme tady doma, tak to musíme znát všude.
Když půjdeme přímo k vám. Prozradíte nám, odkud pocházíte?
Kupodivu jsem rodilý Pražák, ale
mám komplikovanější původ. Část rodiny mojí maminky pochází z Valašska,
tatínek je Řek, já jsem se narodil a drtivou většinu života jsem prožil v Praze.
Před nějakými pěti lety jsem dostal nabídku jít dělat šéfa programu do Brna.
Tím, že jsem jezdil za rodinou a kamarády na Moravu, tak to byla jasná volba.
Můžu říct, že už jsem tady doma.
Na Slovácku a Horňácku se v drtivé většině pohybujete po folklórních
slavnostech. Jak moc je vám lidová
muzika blízká?
Byť jsem vrůstal v Praze, tak jsem
folklór vždycky rád. Když zahraje cimbál, tak to moravské srdíčko tam prostě
je. Jak říká jedna moje kolegyně. „Nezáleží, kde se člověk narodí, ale co má
v srdci.“
std
Foto: Archiv Jiřího Kokmotose a std.

Jiří Kokmotos zpovídá hlavní organizátorku hodů Ludmilu Hájkovou a
tatínka obou stárkyň Jiřího Bezděka

Říjen 2017

Obecní Zpravodaj Ostrožské Lhoty

Miroslav Kolář: Do fyzioterapie jsem se zamiloval
Miroslav Kolář se narodil v jihočeském Milevsku.
V Českých Budějovicích potkal Lhoťanku Ludmilu Hájkovou, která tam studovala učitelství chemie a
biologie. Tři roky žili v Praze a pak se rozhodli pro
život v Ostrožské Lhotě. Vzali se, postavili si dům a
mají dvě děti. Tady je Miroslav Kolář šťastný, tady má
práci, kterou má moc rád. Najdete ho ve druhém patře
víceúčelového domu Sedmikráska – je fyzioterapeut.
„Vůbec jsem nevěděl, co od toho oboru mám čekat, ale
během studií jsem se do fyzioterapie zamiloval,“ říká
33letý chlapík, který si v letošním roce na jaře rozšiřoval vzdělání pobytem v americkém Austinu.
Co vám dal pobyt v Americe?
Vzdělávám se v metodě MDT, říká se jí také McKenzie metoda. Po dokončení vysoké školy jsem začal
chodit na kurzy. Jsou to čtyři kurzy, když je splníš, tak
můžeš jít na zkoušku, na které jsem byl před dvěma
lety. Když uděláš tu zkoušku, tak máš možnost tu metodu studovat dál. Studuje se na univerzitě ve Skotsku, když splníš i toto studium, tak můžeš jet na devět
týdnů na stáž. Máš na výběr, buď Dundee ve Skotsku,
nebo Austin v Texasu. Vybral jsem si Ameriku. Když
tohle všechno absolvuješ, tak se můžeš přihlásit na závěrečnou zkoušku. Tu budu dělat koncem října ve Španělském Alicante.
Bylo studium za mořem náročné? Neměl jste
z něho obavy?
Byl jsem tam ještě s jedním kolegou z Kanady. Nechci říkat, že jsem měl obavu. Respekt tam určitě byl,
protože jsem absolutně nevěděl, co mám čekat, jelikož
jsem byl první fyzioterapeut z ČR, který na stáž do
Austinu jel. Ale byla to příjemná zkušenost. Hodně
tě naučí, bez nějakého stresu, hodně na tobě pracují a
pomůžou ti.
Co si máme představit, že na tobě hodně pracují?
Celou dobu pobytu, osm hodin denně po devět týdnů, jsem pracoval pod dohledem instruktora, který se
mnou pak rozebíral moji práci do nejmenšího detailu.
Vedl mě k tomu, jak příště lidem lépe pomáhat s jejich
potížemi.
„Práce u běžkařské reprezentace? Příjemná zkušenost, ale mám jiné priority.“
O prázdninách jste získal i první zkušenost s reprezentanty Česka.
Byl jsem začátkem srpna s běžkařskou reprezentací
v Německu. V Oberhofu je krytá hala, ve které je na
okruhu 1.8 kilometru sníh celoročně. Nabídl mi to kamarád, který dělá fyzioterapii u skokanské reprezentace. Musím říct, že to byla příjemná zkušenost. Byli tam
lidi, kteří byli ochotni diskutovat o tom, jak budeme
spolupracovat.
Budete v té spolupráci pokračovat?
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Možná ano. Momentálně jsme v nějakém procesu,
ve kterém se domlouváme na další spolupráci. Moje
priorita je pracovat tady. Nechci být venku dvě stě dnů
v roce, to jsem mohl před deseti lety. Dnes, kdy máme
děti, mám jiné priority. Uvidíme, jak to bude do budoucna.
Říkáte, že máte priority pracovat doma. Prozraďte nám, jak jste se vůbec dostal do Ostrožské Lhoty?
Manželka je ze Lhoty, poznali jsme se na škole
v Českých Budějovicích, tam jsme začali spolu chodit.
Pak jsem bydlel v Praze a ona ve Lhotě, myslím, že to
byly čtyři roky. Potom přišla svatba a společné bydlení
v Praze, tam jsme byli tři roky. Když jsme čekali prvního prcka, tak jsme se přestěhovali do Lhoty.
V Praze jste vystudoval fyzioterapii?
Dostal jsem se k ní víceméně náhodou. V Milevsku
jsem chodil na gympl, potom jsem šel na jednooborový tělocvik do Budějovic, tam jsem si udělal bakaláře
a šel na navazující magisterské studium do Prahy na
FTVS (Fakulta tělesné výchovy a sportu) a zároveň do
prváku na fyzioterapii.
Fyzioterapie vás okamžitě zaujala?
Studoval jsem tělovýchovu a sport. Rozhodoval
jsem se, co bych chtěl dělat, napadla mě fyzioterapie.
Bylo to v době, kdy jsem nevěděl, co od toho oboru
mám čekat, ale během studia jsem se do fyzioterapie
zamiloval.
Kde jste získával praxi? Měl jste už na škole první
zákazníky?
Fyzioterapie se studuje pět let. Tři roky bakalářské
studium, na které
navazuje dvouleté magisterské. Až
když jste bakalář,
tak teprve potom
máte oprávnění pracovat. Na praxi jsme
chodili do akreditovaných zdravotnických zařízení. Ještě
jsem studoval a už
jsem začal pracovat.
Od školy se vlastně
živím výhradně fyzioterapií.
S jakým problémem k vám nejčastěji zákazníci přicházejí?
Většina přichází
z bolestí zad. Pokud chcete přesné
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čísla, tak z celkového počtu pacientů je to 40 procent
bederní páteř, 25 procent krční páteř, 5 procent hrudní
páteř, 40 procent dolní končetiny, a 15 procent horní
končetiny.
Dokážete ten problém úplně odstranit nebo jenom potlačit?
Asi se dá říct, že ve většině případů se ten problém
dá odstranit. Někdy je to tak, že se s ním musí člověk
naučit lépe zacházet, ale to bych řekl, že je tak do 10
procent. Určitě to není tak, že té bolesti zbavím každého. To by bylo moc jednoduché.
Co znamená naučit se s problémem lépe zacházet?
Dejme tomu, že jsou potíže, které jsou změnitelné a
které jsou nezměnitelné. To znamená, že když je něco
strukturálně poškozeno třeba kloub, který je opotřebovaný. Nebo je třeba natržený sval, kde schází ta struktura, tak já ji zpátky nedostanu. Neumím to operovat.
Umím naučit lidi, jak se s tím problémem mají chovat a
nedráždit si ho. Ale to jen opravdu malá část, pro většinu je možné dlouhodobé odstranění bolesti.

„Jsem tady spokojený. Mezi životem na
malém městě a větší vesnici nejsou velké
rozdíly. Ve Lhotě vidím větší ochotu si
vzájemně pomáhat, což je super.“
V poslední době je v módě tejpování různých svalů a částí těla. Jaký na to máte názor?
Že je to z velké části móda a je to nadužívané. Že by
tejpování řešilo bolesti krku nebo zad, tak to si nemyslím. Neříkám, že se to nemá používat nikdy, ale pro
svoje klienty to používám jenom výjimečně. Když má
třeba pacient v zaměstnání hodně jednostranný pohyb.
Za den se například tisíckrát předkloní, tělo je z předklonu unavené. V tom případě nalepím na záda pásku,
která při předklonu zatáhne na zádech za kůži. Tělo vy-

šle do mozku informaci „Zase se předkláníš, dej tomu
tělu na chvíli oraz,“ to děláme krátkodobě na tři čtyři
dny.
Takže žádný velký příznivec tejpování nejste…
Snažím se věci ve fyzioterapii dělat tak, aby byly vědecky podložené. Není to jednoduché, ale na většinu
věci už výzkumy existují. Člověk se může dozvědět,
jestli to reálně funguje nebo nefunguje. Až když ty důkazy nejsou dostupné, tak nastává prostor pro názor.
U tejpování si myslím, že ten prostor pro názor není.
Výzkumy jasně říkají, že tejpování ještě nikoho nevyléčilo.
Musí být fyzioterapeut fyzicky zdatný? Je to po
fyzické stránce náročná práce?
Vůbec ne. Spousta lidí si to myslí, ale 80 procent
času strávím mluvením a přemýšlením. „Gró“ práce
spočívá v tom, že musíte systémem otázek pochopit
problém, který pacient má. Člověk, který přijde poprvé, je tady hodinu, z toho si třeba tři čtvrtě hodiny
povídáme. Povídáme si o té bolesti, abychom se v tom
společně vyznali. Proč to bolí, kde to bolí, jak to bolí.
Někdy pak dělám manuální techniky, tedy používám
svoje ruce. To je zhruba 10 procent práce.
Pracujte jenom na lhotském domě služeb Sedmikráska nebo k pacientům také zajíždíte?
Nezajíždím. Jsem vytížený tady. Ještě před rokem
jsem pracoval dva dny v týdnu v Luhačovicích. Bylo to
v zařízení ministerstva vnitra, chodili ke mně hasiči a
policisté, kteří měli odslouženo patnáct let, po těch letech měli nárok na placenou čtrnáctidenní rehabilitaci.
Jste rodák z jihočeského Milevska. Není obvyklé,
aby se tady někdo usadil z takové dálky. Jak se vám
líbí na Slovácku? Jak se vám ve Lhotě žije?
Nedávno jsme se nastěhovali do nového rodinného
domku. Nějaký čas jsem žil i v Praze, prvních pět let
jsem tam byl spokojený, pak už mi vadilo to množství

Miroslav Kolář má svůj stan ve víceúčelovém domě Sedmikráska
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John Scaplen, fyzioterapeut z Calgary,
který byl na stáži s Miroslavem Kolářem
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lidí. Relativně často pobývám v Praze i teď, ale stačí tři
čtyři jízdy metrem a už se těším zpátky do Lhoty. Jsem
tady spokojený. Mezi životem na malém městě a větší vesnici nejsou velké rozdíly. Ve Lhotě vidím větší ochotu si
vzájemně pomáhat, což je super.
Na co se těšíte nejvíc, máte ve Lhotě oblíbené místo?
Určitě nežijete jenom prací a rodinou. Jaké jsou vaše
záliby?
Oblíbené místo je rybník Patrika Trčky (Močidla) a
žleb, který k němu vede. Poslední dva roky jsem hodně
času trávil na stavbě, jinak mě baví sporty všeho druhu
- fotbal, posilovna, turistika, běh. Dřív jsem závodně běhal a hrál fotbal. Vždycky jsem fandil Spartě a pokud nás
nekoupí Číňané, tak to tak i zůstane.
Také jste se přiženil do hodně folklórní rodiny. Jak
moc jste si musel zvykat?
Míra oddanosti tomuto koníčku mě překvapila, ale
zvykl jsem si (směje se).
Nedávno jste se nastěhovali do nového domu. Nechtěl jste si v něm zřídit ambulanci?
Nechtěl. Jsem tady (na domu Sedmikráska) spokojený
a nemám důvod to měnit. Musíte mít nějaké odpovídající metry čtvereční, čekárnu, toalety pro klienty, toaletu

pro sebe, místnost na převlékání. To by zabralo celé patro.
Také jsem příznivcem toho, že práce se má od domova
oddělovat. Pracovní telefon si nechávám tady a beru si ho
až ráno. Dřív jsem se snažil nějaké věci řešit i po pracovní době, ale bylo to na úkor času stráveného s rodinou.
Možná až si pořídím kolegu a budeme tady dva nebo i
tři, což je do budoucna můj sen, tak budeme mít nějakou
stálou službu.
Mgr. et Mgr. Miroslav Kolář - 17.11 1983 Milevsko.
Registrovaný a vystudovaný fyzioterapeut. V Ostrožské
Lhotě na víceúčelovém domě Sedmikráska působí čtyři
roky. Manželka Ludmila, děti Petr (4 ) a Michal (2). www.
fyzioterapiekolar.com
Co je McKenzieho metoda?
Mechanická diagnostika a terapie McKenzie metoda
MDT se využívá na celém světě a je vhodná pro celý pohybový systém, jak pro problémy dolní části zad a krku,
tak i pro klouby končetin. Metoda je v současnosti jednou
z nejvíce výzkumem podložených metod v oblasti fyzioterapie. Hlavním odlišujícím rysem je vstupní vyšetření,
které bezpečně a spolehlivě odhalí a určí diagnózu a teprve pak stanoví vhodný léčebný plán.

Text a foto: Stanislav Dufka

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
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Vítání nových občánků Lhot
Páté vítání občánků v letošním roce proběhlo v nedělním dopoledni na obecním úřadě 17. září. Zástupci obce
přivítali pětici malých občánků Ostrožské Lhoty a předali
jim drobné dárky. V letošním roce to bylo už páté vítání
a do konce roku se ještě nejméně jedno uskuteční. Zatím
bylo v roce 2017 přivítáno na obci patnáct dětí.

Slavnostního vítání 17. 9. 2017 se zúčastnili:
Klára a Tomáš Nedbalovi - dcera Anna
Andrea a Lukáš Bajgartovi – syn Samuel
Veronika Janásová, Ondřej Šuránek – syn Tobias
Taťána Goliášová, Zdeněk Reimitz – dcera Adéla
Barbora a Michal Vítkovi – syn Matyas

foto: std

Šéf lhotského tenisu Pavel Turčin: Výsledky
byly nad očekávání
Tenisový dorost Ostrožské Lhoty
má za sebou první úspěšnou sezonu
ve sdruženém krajském přeboru
Uherský Brod, Bzenec, Napajedla
nebo třeba Bystřici pod Hostýnem. Takové tenisové bašty proháněl smíšený
tým dorostenců naší Lhoty v nedávno
skončeném ročníku sdruženého krajského přeboru Zlínského a Jihomoravského kraje. Tento mladý mančaft si ve
svém premiérovém vystoupení nevedl
vůbec zle. V tabulce obsadil šesté místo a skončil pouhý bod od bronzového
stupínku. V konečném účtování bral
dvě výhry, třikrát odešel poražený nejtěsnějším výsledkem a vyhořel vlastně
jenom na půdě lídra tabulky v Napajedlích. „Před sezonou jsem si říkal, že
pokud vyhrajeme jeden zápas, tak to
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bude skvělé,“ přiznal po skončení soutěže trenér a šéf tenisu ve Lhotě Pavel
Turčin.
Po dlouhé době se hrál ve Lhotě
soutěžní tenis. V tabulce jste obsadili
šesté místo, s kterým můžete být spokojení. Souhlasíš?
Určitě jsme spokojení. Myslím, že
jsme měli v soutěži druhý nejmladší
tým. Také z tohoto pohledu je pro mě
hodně potěšující, že jsme byli vyrovnaným partnerem ostatním klubům.
Když se podívám na výsledky, tak nás
vlastně dělili jenom dva body od druhého místa. Tři zápasy jsme prohráli
4:5. Dvakrát to bylo dokonce v „supertajbrejku“ s rozdílem pouhých
dvou bodů. Jenom v Napajedlích jsme
dostali nakládačku. Je skvělé, že se po

sezoně díky uhraným bodům objeví
v celostátním žebříčku tři naši kluci.
Ondra Turčin, Viktor Malina a Tomáš
Krchňáček.
Můžeme vyzvednout nejlepší zápas sezony?
Domácí utkání proti Uherskému
Brodu, které jsme vyhráli 6:3. Cenná je i druhá výhra proti Bzenci, který bojoval o druhé místo v tabulce.
Byl to perfektní výkon. Vzhledem
k odehraným zápasům, zkušenostem a postavení v tabulce jsme měli
obě rozhodující čtyřhry prohrát, ale
my jsme je prostě šmikli. Kousíček
k úspěchu nám chyběl i na kurtech
Sokola v Uherském Brodě. Před sezonou jsem si říkal, že pokud vyhrajeme
jeden zápas, tak to bude skvělé.
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Dá se vyhodnotit nejlepší hráč
v průběhu celé sezony? Kdo byl váš
největší tahoun?
Nejvíce bodů uhráli Ondra Turčin
(9), Viktor Malina (8) a Tomáš Krchňáček (8), ale pochválil bych celý
mančaft. Celé jaro byl vidět týmový
duch. I když jsme třeba v Napajedlích
vysoko prohráli, tak celý tým se strašně snažil, všichni se vzájemně povzbuzovali. Tak to bylo vlastně celou
sezonu, všichni táhli za jeden provaz.
Kamarádský duch byl vidět i na závěrečném grilování.
Mluvil jsi o tom, že v soutěži jste
měli druhý nejmladší tým. Půjdete
do nového ročníku ve stejné sestavě?
Měli jsme na hostování Rudu
Stindla ze Starého Města. Ten u nás už
asi nebude, ale příležitost určitě dostane Honza Chudík, který si už něco
uhrál. Přemýšlíme o nějakém hostování děvčat ze Skalice, která nám nabídl Zdeněk Zalubil (lhotský rodák a
trenér ve slovenské Skalici). Holky by
hrály za Lhotu venku, na domácích
kurtech by nastupovala naše děvčata.
Neplánujete odehrát proti Skalici nějaký exhibiční zápas?
Začátkem prázdnin máme ve Lhotě dva tréninkové kempy. První vede
zkušený trenér Radek Tyml, tam mu
budu vypomáhat. Druhý kemp je i
pro úplné začátečníky, ten povede Jan
Svoboda z Uherského Hradiště. Do
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konce září pokračují ještě nějaké turnaje. Do Skalice jsme dostali pozvánku na zimu, hraje se tam v nafukovací
hale, určitě ji využijeme.
Jako nováček máte za sebou první ročník v soutěži. Jaké je tvoje přání do příští sezony?
Už jsem mluvil o tom, že výsledky
byly nad naše očekávání. Spokojenost
byla i z toho důvodu, že když se podíváme na daleko větší okolní kluby,
tak třeba Veselí nepostavilo žádný
mančaft, podobně Ostroh nebo třeba

Kunovice. V práci s mládeží se nám
daří, aktuálně jsou vidět výsledky za
několik posledních let. Na druhou
stranu bych si dokázal představit na
lhotských kurtech víc dětí. Chodí
nám třináct dětí, z toho osm hraje
závodně. To není málo, ale kdyby jich
bylo dvacet, tak by to bylo super.
A pokud budeme mluvit o tom
výsledkovém přání?
Posunout se v tabulce výš. Chtěli
bychom v další sezoně skončit do třetího místa.
Stanislav Dufka

Výsledky TK Ostrožská Lhota: Soutěže smíšených družstev 2017
Věková kategorie: dorost III.TŘÍDA sk. DD
TK Bystřice p.H. B TK Ostrožská Lhota 5:4
TK Ostrožská LhotaSK Uherský Brod
6:3
TJ Sokol Uherský Brod TK Ostrožská Lhota 5:4
TK Ostrožská LhotaTK Fatra Napajedla TK Ostrožská Lhota -

1
2
3
4
5
6
7

SK Zlín-Mladcová
4:5
TK Ostrožská Lhota 8:1
Tenisový klub Bzenec 5:4

Konečná tabulka:
TK Fatra Napajedla
6
Tenisový klub Bzenec
4
SK Zlín-Mladcová
3
TK Bystřice p.H. B
3
TJ Sokol Uherský Brod
3
TK Ostrožská Lhota
2
SK Uherský Brod
0

0
2
3
3
3
4
6

42:12
33:21
26:28
26:28
25:29
24:30
12:33

12
10
9
9
9
8
6
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Staří páni čtvrtí na mezinárodním turnaji
v Berouně
Internacionálové Ostrožské Lhoty obsadili na
turnaji v Moravském Berouně 4. místo. Individuální
ocenění si odnesl Dalibor Gabriel, který byl zvolen
nejlepší hráčem turnaje
Bývalí hráči SK Ostrožská Lhota se poslední červencový víkend zúčastnili 8. ročníku fotbalového turnaje Old Boys Moravský Beroun 2017.
Na turnaji startovala mužstva starých pánů z Moravského Berouna, polské Bieruně, slovenské Tepličky
nad Váhom, Budišova nad Budišovkou, Babic a borců
z naší Lhoty.
V prvním zápase porazili naši chlapi domácí Moravský Beroun na penalty 9:8. Rozhodující penaltu
proměnil Leo Pippal.
Ve druhém zápase už se našim internacionálům
tolik nedařilo. Prohráli s polským týmem a pozdějším
vítězem celého klání Bieruňem 1:3. Jedinou branku
vstřelil Dalibor Gabriel.
Jedna výhra a jedna prohra poslala naše hráče do
boje třetí místo. Proti slovenskému klubu z Tepličky
nad Váhom se diváci branek nedočkali. V penaltovém
rozstřelu měli tentokrát více štěstí hosté ze Slovenska,
na penalty zvítězili 3:2.
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V konečném účtování obsadili Lhoťané čtvrté místo
a získali jedno individuální ocenění.
„Po prvním zápase jsme měli tři zraněné hráče. Dopředu to bylo špatné. V útoku nám chyběli konstruktivnější hráči. Poláci vyhráli celý turnaj zaslouženě,
byli dobří, měli v kádru bývalé třetiligové hráče,“ hodnotil celé klání nejlepší hráč turnaje Dalibor Gabriel.
Přehled zápasů:
Ostrožská Lhota - Mor. Beroun 0 : 0 PK 9:8
Ostrožská Lhota - Bieruň 1 : 3
o 5.místo: Babice - Mor.Beroun 1 : 0
o 3.místo: Teplička - Ostrožská Lhota 0 : 0 PK 3:2
o 1.místo: Bieruň - Budišov 2 : 0
Ostrožskou Lhotu reprezentovali:
Mirek Malušek, Dalibor Gabriel, Mirek Dominik,
Franta Pavlas, Zdeněk Turčin, Broněk Zámečník, Zdeněk Machala starší (kapitán), Leo Pippal, Lukáš Bajgart, Josef Havlík, Svaťa Žajdlík mladší, Svaťa Žajdlík
starší, Tomáš Matuštík, Jirka Haláč, Tomáš Hanák (posila z Uherského Ostrohu), Ivan Šesták.
Stanislav Dufka.
Foto: Old Boys M. Beroun
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Rekordní účast na rybářských závodech. 10. ročník
vyhrál Matyáš Dřinka
Skoro vyprodáno. Rybník Močidla
byl první sobotu v září obsypaný mládeží. Lhotští rybáři uspořádali pro děti
už tradiční závody – v letošním roce
měly závody malé výročí. Chytalo se
po desáté. Skvělou účastí byl v letošním ročníku překvapený i šéf Petrova
cechu Patrik Trčka.
„Účast je skvělá, i přesto, že jsme
závodům nedělali žádnou velkou reklamu. Napočítal jsem 36 dětí, ani
jsem nevěřil, že jich kolem rybníka tolik narveme. Myslím, že to je rekord,
nikdy v historii víc dětí nebylo,“ hlásil
předseda rybářů a vysvětloval pravidla.
„Chytají děti do patnácti let na jednu udici. Letos máme jednu novinku,
děcka můžou být v doprovodu dospě-

lého. Závody trvají celý den a děcka
jen těžko udrží pozornost, tak dospělý
může udici na chvilku pohlídat. Jsou
jako jeden tým.“
Závody trvaly osm hodin, ukončení bylo úderem páté odpoledne. Nejdelší ryba skončila na háčku Mytáše
Dřinky, byl to amur, který měřil 67.5
cm. Na druhém místě skončil Štěpán
Havlík s kaprem o délce 63 cm. Pomyslnou bronzovou medaili bral Petr
Bachan, také on chytil kapra, ten měřil
60 cm.
Suma sumárum se na letošních závodech chytilo 21 ryb. 14 kaprů, 5 línů,
jeden amur a karas. Za loňským rokem
se zaostalo o sedm ryb. Šéf rybářů to
vysvětloval následovně. „Loni nebylo
tak velký přechod z horka do chladna.

V den závodů bylo dvacet stupňů, den
předtím o deset víc. Pro ryby je to zlomové počasí, přestaly brát, ale i tak se
jich ulovilo dost,“ povídal Patrik Trčka.
Ceny připravili pořadatelé pro
všechny účastníky. První tři dostali poukázku na rybářské potřeby v hodnotě
1200, 900 a 800 korun, další rybáři potom poukázky v menší hodnotě.
Výsledková listina přehledně:
Dětské rybářské závody 2017. Rybník
Močidla, ulovené normové ryby.
1. Matyáš Dřinka – amur 67.5 cm
2. Štěpán Havlík – kapr 63 cm
3. Petr Bachan – kapr 60 cm
4. Štěpán Havlík – kapr 55 cm
5. Matyáš Dřinka – kapr 54 cm
6. David Ratajský – kapr 52.5cm
std. Foto: std, Patrik Trčka

Rybářské závody 2017. 1. místo: uprostřed a nahoře - Matyáš Dřínka - amur 67,5
2. místo: Štěpán Havlík - kapr 63 cm, vpravo 3. místo: Petr Bachan - kapr 60cm
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Skvělý úspěch. Mladá Lhoťanka je vicemistryně
České republiky v cyklotrialu
Alžběta Vaněčková reprezentovala Česko na Světových hrách
mládeže v dánském Viborgu. Ve
finálovém klání obsadila 4. místo.
S cyklotrialem začala teprve
v loňském roce, ale už v letošní sezoně sbírá parádní úspěchy. Alžběta
Vaněčková z Ostrožské Lhoty se střídavě umisťuje na prvních a druhých
místech v závodech domácího seriálu Českého poháru mládeže v cyklotrialu neboli
Youth Games.
Nejvýznamnějším domácím závodem bylo
bezpochyby Mistrovství
České republiky mládeže v
cyklotrialu, které se konalo koncem května v Blansku. Devítiletá Alžběta
Vaněčková ve své kategorii
Youth girls (mladší dívky)
obsadila 2. místo a stala se
tak vicemistryní České republiky v cyklotrialu.
Svými výsledky z šesti nominačních závodu
si vybojovala účast ve 14
členném reprezentačním
týmu České republiky, který startoval na Světových
hrách mládeže v dánském
Viborgu ve dnech 4. - 6.8.
Ani zde se mezi světovou
špičkou neztratila a v sobotní kvalifikaci vybojovala 4. místo a zajistila si tím
účast v nedělním finále, do
kterého postupovalo osm
nejlepších dívek ve věku
9-11 let.
„Na to, jak krátce jezdí,
se se sekcemi velmi dobře
poprala a skončila těsně
pod stupni vítězů na fantastickém čtvrtém místě.
Zúročila tak náročnou
přípravu, pilný a svědomitý přístup k tréninku,“
okomentoval finálový vý-
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sledek mladé Lhoťanky Radek Janka
z českého svazu cyklotrialu.
Pozadu nezůstává ani její bratr
Kryštof Vaněček, který je zatím na
průběžném druhém místě v Českém
poháru mládeže – Youth Games 2017
v kategorii Promesa. Ta je určena pro
děti do osmi let. Kryštof je velkou nadějí do dalších sezon. Oba jsou členy
SC Biketrial Veselí nad Moravou.

O tom, že je Bětka všestrannou
sportovkyní svědčí i její atletické
úspěchy. Mezi největší v letošní sezoně v individuálních soutěžích patří
vítězství na Čokoládové tretře na trati
200 m v krajském kole v Uherském
Hradišti a postup do celorepublikového semifinále, které bylo součástí
Zlaté tretry v Ostravě, kde se umístila
na 13. místě.
std, av
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Senzace!!! Antonín Křápek je mistr světa
v týmovém motokrosu
První sobotu v září se jel v dánském městě Randers
Motokros národů ve třídě Classic Motocross. Členem
vítězného týmu v kategorii 66+ byl Lhoťan Antonín
Křápek.
Která dědina se může pochlubit, že má mistra světa?
Naše Lhota ho od druhého víkendu v září má. Stal se jím
Antonín Křápek, muž, jehož velkou láskou jsou motorky a motokros. Parádní úspěch vybojoval o druhém zářijovém víkendu. Známý motokrosový jezdec získal titul
mistra světa v dánském městě Randers. Startoval v soutěži družstev. Startoval jako člen čtyřčlenného týmu ve
věkové kategorii 66 +. Dvaasedmdesátiletý Antonín
Křápek, hodnotí soutěž družstev, jako daleko náročnější
než individuální závod.
„V jednotlivcích jsem skončil na mistrovství Evropy
dvakrát na třetím místě, to není tak složité. Družstva
jsou daleko náročnější. Jste čtyři na startu. Nikdo nesmí upadnout, nic se nesmí stát, všichni musíte přijet
do cíle. Jeden člověk odstoupí a je konec, je po závodě,“
vysvětluje specifika týmového klání.
Na jeho slova málem došlo v průběhu závodu. Českému týmu hrozila diskvalifikace před startem do
druhé rozjížďky. Antonín
Křápek měl těsně před startem problémy s motorkou.
„Nešla nastartovat, ani ťuk.
Musel jsem si půjčit stroj od
kamaráda z Mutěnic, který jel v kategorii 70+, jinak
nás diskvalifikovali hned na
startu.“
Křápkův
servisman
Martin Gál upřesnil závadu. „Odešla spojka, nešlo to
nastartovat, rozletěl se spojkový koš,“ hlásí muž, který
jezdí jako mechanik už bezmála dvacet let. „Po Evropě
jedenáct a po závodech u
nás asi osmnáct,“ upřesňuje.
V soutěži družstev startují všichni závodníci naráz. Jedou se dvě rozjížďky.
Podle jednotlivého pořadí
se potom počítá týmové
umístění. „Stodůlka skončil
první, Hanáček na druhém
místě a Kozák kolem pátého místa, už přesně nevím.
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Já jsem skončil třináctý a desátý. Jelo asi osm družstev,
v naší kategorii to bylo nejmíň. V jiné kategorii startovalo třeba i patnáct týmů,“ vysvětluje Křápek systém
závodů a postěžoval si na počasí. „Celé čtyři dny propršelo, trať byla hodně těžká, náročná. Šlo o to, udržet
motorku vůbec na trati. To jsem v životě nezažil.“
Celé družstvo Česka 66+ ve složení Jiří Stodůlka,
Miroslav Hanáček, Karel Kozák, Antonín Křápek se
stali šampióni před druhou Anglií a třetím domácím
Dánskem. V této třídě podal nejlepší výkon Jiří Stodůlka, který dojel druhý a první. Miroslav Hanáček a
Karel Kozák byli v obou rozjížďkách v první pětce, přičemž je skvěle doplňoval Antonín Křápek, který skončil třináctý a desátý. Toto vítězství je historicky první v
dané kategorii pro Českou republiku. I přesto se žádné
velké oslavy po náročném závodě nekonaly.
„Jenom jsem si zazpíval s Mirkem Hanáčkem na
slavnostním vyhlášení hymnu. Po závodech jsme chvilku poseděli, byli jsme unavení,“ povídá na závěr čerstvý šampión z dánského Randers a nejstarší muž týmu.
Stanislav Dufka

strana 25

Obecní Zpravodaj Ostrožské Lhoty

Lhotský fotbal slavil. Zvládli jsme to perfektně,
řekl šéf domácího SK
Ostrožská Lhota – Byla to sobota, na kterou se bude
v naší Lhotě ještě dlouho vzpomínat. Tři parádní zápasy, spousta krásných branek a neposlední řadě ocenění
bývalých hráčů a funkcionářů. Místní fotbalový klub
slavil 70. výročí založení. Slavnostní odpoledne začalo
zápasem přípravek Lhoty proti Blatnici.
Po nich nastoupili místní muži proti internacionálům Slovácké Slavie Uherské Hradiště. Vpodvečer se
podávalo hlavní fotbalové menu, ve kterém se utkali
domácí staří páni proti prvoligovým fotbalistkám Slovácka.
I když skončil zápas remízou, tak žádný exhibiční
duel v duchu dohody na závěrečném výsledku se nekonal. K vidění byl urputný boj se spoustou parádních
akcí a branek. Fotbalistky byly sice více na míče, ale
domácí borci je školili v efektivitě.
„Myslím, že to byl vydařený zápas. Náš kádr sice
nebyl kompletní, scházely nám cizinky a hráčky, které jsou z větší vzdálenosti. I tak se ve Lhotě představil
silný tým,“ hodnotil propagační duel kouč fotbalistek
Petr Vlachovský.
František Štergenich: Jsem hrdý, že můžu šéfovat takové partě
Obrovský podíl na vydařeném odpoledni měl organizačně také manažer domácích starých pánů František Štergenich. Šéfa domácích internacionálů potěšil
hlavně výkon mančaftu.
„Kluci zahráli takový zápas, jaký jsem od nich neviděl snad pět let. Musíme si přiznat, že holky byly po
fotbalové stránce někde jinde. Řekl bych, že držení
míče bylo tak 70 :30 v jejich prospěch, ale my jsme měli
po delší době kvalitní trenérskou dvojici. Ta hodně pomohla. Chtěl bych všem klukům poděkovat za přístup
k zápasu. Jsem hrdý, že můžu šéfovat takové partě,“
smekl před domácími borci Štergenich.
Na slavnostním odpoledni byla k vidění i výstava
fotografií mapující uplynulých 70 let fotbalu ve Lhotě.
Během odpoledne bylo oceněno několik bývalých hráčů a funkcionářů domácího klubu.
Ocenění předával starosta obce Antonín Jelének,
místopředseda OFS Uherské Hradiště Čestmír Šátek
a šéf místního SK Josef Lopata, který se organizačně
podílel na celé akci.
„Myslím, že jsme to zvládli perfektně. V rámci našich možností to byly důstojné oslavy. Bylo vidět, že
všechny mužstva fotbal baví. Všichni k zápasům přistoupili zodpovědně, divák viděl spoustu krásných
branek. Jsem rád, že se představila i naše přípravka.
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Pro děti jsme ten areál budovali a budujeme. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří se na oslavách organizačně
podíleli,“ řekl na závěr vydařeného odpoledne předseda SK Ostrožská Lhota Josef Lopata.
Výsledkový servis: Přípravky:
SK Ostr. Lhota – FK Blatnice 6:11 (2:7)
Branky: Hensirovski 3, T. Havlík 2, Š. Havlík – L. Vaněk
4, Cícha 4, Horký 2, P. Vaněk.
SK. Ostr. Lhota: Š. Havlík, T. Havlík, Hensirovski, Bezděk, Hodulík. Střídali: Turčinová, A. Dominiková, J.
Dominiková, Hejtmánek, V. Drexler, M. Drexler. Trenér: R. Dominik.
Blatnice: Horký, P. Vaněk, L. Vaněk, Cícha, Novotný.
Trenér: D. Vaněk.
SK Ostr. Lhota (I. mužstvo) – Internacionálové Slovácké Slavie UH 2:5 (0:1)
Branky: 67. Kusák, 70. O. Zalubil – 12. Hladiš, 53. Soviš starší, 60. Botek, 75. Machala, 77. Bednařík.
SK Ostr. Lhota: Jakoubek - D. Pešík, Horák, P. Štergenich, E. Pešík – Kusák, D. Štergenich, Kopeček, M. Zalubil – O. Zalubil. F. Zbořil. Střídali: Šicha, S. Zbořil,
Šmahaj, Vaněk, Lúčný.Trenér: J. Jurásek.
Internacionálové Slovácké Slavie: Barcuch – Machala,
L. Soviš mladší, Beníček, Bednařík – Botek - Malůš,
Perůtka, L. Soviš starší – Kromsián, Hladiš. Střídali:Jevický, Smělík. Trenér: K. Kuba, V. Bednařík. Vedoucí
mužstva: R. Vlk.
SK Ostr. Lhota (staří páni) - 1. FC Slovácko – ženy
4:4 (2:2)
Branky: 24. Hanáček, 26. R. Dominik, 45. Pavlas, 71.
Hnídek – 29. Strnadelová, 37. a 74. Waltrová, 50. Dubcová.
SK Ostr. Lhota: Soukeník – M. Dominik, Gabriel,
Kapusta, Z. Machala mladší – Hyrák, R. Dominik, J.
Dominik, Bajgart – Pavlas, Bachan. Střídali: Malušek,
Turčinek, Hanáček, Turčin, Fantura, Žajdlík, Hnídek,
Bachan, Hubík, Z. Machala starší. Trenér: I. Žajdlík, P.
Ratajský. Vedoucí. F. Štergenich.
1.FC Slovácko ženy: Růžičková – Janků, Sedláčková,
Strnadelová, Waltrová – K. Dubcová, Maťavková, M.
Dubcová, Sedlačíková – Molková, Janíková. Střídala:
Fabová. Trenér: P. Vlachovský.
Rozhodčí: Kotačka, Zelený, Toman. Diváci: 250.
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Seznam vyznamenaných členů fotbalového klubu u
příležitosti 70. výročí založení

Miroslav Hyrák - 312 startů - dlouholetý trenér dorostu

Kategorie předsedové klubu:
Miroslav Zalubil - předseda, vedl klub dvě volební období
Antonín Miklíček - předseda a sekretář
Stanislav Kapusta - in memoriam, 2x předseda.Od
samého začátku psal sportovní kroniku, věnoval se jí
přes šedesát let.

Kategorie nejlepší střelec SK Ostrožská Lhota:
Martin Zalubil - 126 branek
Stanislav Zbořil - 125 branek
Antonín Matuštík - 117 branek

Kategorie trenér:
Josef Dominik - patří k nejúspěšnějším trenérům ve
Lhotě, v roce 2006 získal ocenění Trenér roku od OFS
Antonín Ondrušek - několik let vedl muže, naposled
vypomáhal s dorostem.
František Škvaridlo - trénoval muže v 90 letech
Kategorie správce areálu:
Miroslav Ratajský - bývalý hráč, později hospodář
Josef Boček - také bývalý hráč, trenér a hospodář klubu.
Karel Rychlík - od mládí se staral o dorost jako vedoucí
mužstva, dlouhá léta působil jako správce areálu.
Kategorie nejvíc zápasů za SK Ostrožská Lhota:
Petr Ratajský - 378 startů- pracoval jako hospodář
František Pavlas - 364 startů- byl taky předsedou

Kategorie nejlepší brankář SK Ostrožská Lhota:
Milan Tureček
Miroslav Bachan
Miroslav Malušek
Kategorie osobnost lhotského fotbalu:
in memoriam Jan Matuštík
(3. května 1955, Uherské Hradiště – 23. března 2009)
S fotbalem začínal v 10 letech v SK Ostrožská Lhota,
v dorosteneckém věku už nastupoval i za muže. Před
vojnou hrál za Spartak Uherský Brod, na vojně za VTJ
Tachov. Po vojně hrál druhou ligu za ŽD Bohumín. V
roce 1979 hrál první ligový zápas za Baník Ostrava.
Po odchodu z Baníku Ostrava hrál za TŽ Třinec, ČSK
Uherský Brod a TJ Vlčnov. S Baníkem Ostrava získal v
sezónách 1979-1980 a 1980-1981 dvakrát ligový titul.
V Poháru mistrů evropských zemí si zahrál v dresu Baníku Ostrava proti Bayernu Mnichov a také Dynamu
Kyjev.
Stanislav Dufka

foto: std
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Skvělé! Lhotská přípravka hraje znovu
soutěžní zápasy
V loňské sezoně sice trénovali, ale
hráli jenom přátelské zápasy. Od letošního podzimu přihlásil trenér Richard
Dominik své svěřence do soutěže.
Lhotská fotbalová přípravka, tak po
několika letech hraje znovu mistrovské zápasy.
„Řekl bych, že je to po třiceti letech.
Bylo to v roce 1987, tehdy se přihlásilo
z dvanácti kluků ve třídě do přípravky
jedenáct. Hráli jsme soutěž dvě sezony,

pak jsme přešli do žáků,“ vzpomíná tehdejší trenér přípravky Josef Dominik.
Aktuálně vedou mladší i starší přípravku jeho syn Richard Dominik, kterému pomáhá Josef Havlík. Hlavně u
starších kluků by trenéři přivítali v kádru větší konkurenci.
„Starších je míň. Máme jenom dva
nebo tři kluky na střídání, ještě bychom
potřebovali nějaké posily,“ říká Richard
Dominik.

Po pěti kolech byla mladší přípravka na skvělém čtvrtém místě,
starší kluci zatím na svou první výhru v soutěži čekali.
Ještě zpravodajská povinnost
z kroniky. První zmínka o přípravce
je v kronice z roku 1985. První trenéři byli Tonda Hyrák a Tonda Matuštík.
Text a foto: std

Mladší přípravka
Zleva dole Ondřej Matuštík, Jiří Bezděk, Alena Dominiková, Patrik Hodulík, Tomáš Havlík. Zleva nahoře: Richard Dominik – trenér, Matyáš Dřinka, Jonáš Nemečkay a Milan Drexler, Josef Havlík – asistent trenéra a
v jeho náručí je Matyáš Havlík.

Starší přípravka
Zleva dole: Jakub Hensirovský, Štěpán Havlík, Alena Dominiková, Václav Drexler, zleva nahoře: Richard Dominik – trenér, Lukáš Dominik, Jakub Tesařík, Viktor Hájek, Václav Cícha. Foto: std
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Školní okénko
Čím jednou budu?
To je název celoročního výtvarného projektu žáků 8.třídy. Každý měsíc nás přijde navštívit jeden
host, který nám povypráví o svém
povolání – jak se stal tím, čím je;
jakou musel vystudovat školu; jak
vlastně vypadá jeho pracovní den
atd.; a odpoví nám na naše otázky. V následujících hodinách Vv se
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pokusíme jeho povolání výtvarně
zpracovat.
Osmáci by totiž měli začít pomalu přemýšlet, kam budou směřovat
po ukončení ZŠ, co je vlastně baví
a jaké zaměstnání si jednou zvolí.
Tímto projektem bych jim chtěla
trochu pomoci při rozhodování a
díky zajímavým a ochotným hos-

tům přiblížit alespoň některá povolání.
Ve středu 27.září jsme v naší třídě
přivítali prvního odvážného hosta, aby
nám přiblížil své povolání a pověděl
nám něco o své každodenní práci. Paní
Taťána Galečková pracuje jako anesteziologická sestra v Uherskohradišťské
nemocnici na oddělení ARO. Řekla
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dětem, jaká cesta vedla k jejímu povolání, popsala svoji každodenní práci,
podělila se o vlastní zážitky, zodpověděla všechny naše dotazy a společně
jsme si procvičili i znalosti z první pomoci. Moc děkujeme!

Dalšími hosty, kteří nás čekají během podzimu, jsou novinářka, herec Slováckého divadla a tlumočník.
Všechny besedy budeme dokumentovat a zveřejníme na stánkách naší třídy na webu školy – zsol.cz/viii-trida.

Kdyby měl někdo ze čtenářů chuť,
čas a zájem nám přijít povyprávět své
pracovní zkušenosti, velmi rádi ho
mezi sebou přivítáme.
Eva Martyčáková

Miniolympiáda
Už tradičně patří druhý týden nového školního roku společnému sportování žáků 1.stupně. Letošní miniolympiáda proběhla v pátek
15.září za hezkého počasí. Dvanáct smíšených
družstev, složených ze žáčků 1., 2., 3. a 4. třídy,
se vydalo na nenáročnou trať, aby si své dovednosti a znalosti soutěžící změřili na stanovištích podél cyklostezky do Hluku. Zajímavé
úkoly si pro ně připravili žáci 9.ročníku. Ani
po proběhnutí cílové pásky děti nezahálely,
další nápadité soutěže si pro ně připravili spolužáci z 5.třídy. Za to jim všem patří velký dík!
Nejúspěšnější družstvo tvořili : A.Šimčíková
4.tř., A.Malušová 3.tř., P.Hodulík 2.tř a K.Mičková 1.tř. , ale vyhrál každý, kdo proběhl cílem.
Gratulujeme všem účastníkům!!!
Martina Habartová
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FOTOGALERIE ZE SRAZU LHOT A LEHOT
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