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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
otvíráte poslední zpravodaj
volebního období 2014 – 2018.
Rád bych Vás seznámil s akcemi,
které v obci probíhají a s krátkou
rekapitulací akcí v končícím volebním období. Přehled práce
za poslední čtyři roky je zkrácený a heslovitý, protože jste byli
o jednotlivých akcích průběžně
informováni v obecních zpravodajích a máte možnost je v obci vidět. Snahou bylo zlepšit
život v obci.
ROK 2015
1. Chodník ul. Záhumní – 1. etapa
2. Opravy místních komunikací r. 2015
3. Řešení lokality B9 – výstavba Kříbské zahrady
4. Suchý poldr na toku Okluky – příprava, projektová dokumentace (PD)
5. Technické zhodnocení rozvodů kabelové televize (KT)
6. Opravy čp. 530 – začátek prací na opravách prostorů
sport. klubů (SK)
7. Mapování zájmu o pečovatelskou službu, byty
ROK 2016
1. Chodník ul. Záhumní – 2. etapa
2. Inž. sítě Hony – PD
3. Pečovatelský dům - příprava dotace, PD
4. Inž. sítě a komunikace Luby – PD – studie, příprava
pro r. 2017
5. Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) ul. Býčiny
6. Příprava projektu PC 43 (cesta nad Oborou), PEO 1,2
– realizace SPÚ
7. Příprava projektu VH 2, 3 (záchytná nádrž) - realizace
SPÚ
8. Rekonstrukce čp. 530 – začátek nové výstavby
9. Sraz Lhot – technické zázemí

… a krátké doplnění.
Chci všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci
výše uvedených akcí, poděkovat. Osobně si vážím pomoci
Josefa Poláška, který pro obec provádí technický dozor.
Člověk a obec nežije jen stavbami a výstavbou chodníků. Lidé se potřebují potkávat, předávat si svoje pocity
a druhého oslovit svým uměním. Tím chci říci, že obec
žije aktivní činností spolků, souborů i ostatních občanů.
Jsme svědky fašanku, netradičních ženáčských hodů, reprezentativního vystoupení našich souborů na slavnostech vína, znovu ožívající činnosti mladých hasičů apod.
Zvláštní poděkování si zaslouží organizátoři Srazu Lhot
a Lehot 2016. Bez všeho tohoto dění by pohled na obec
minulých čtyř let nebyl úplný. Všem, kteří tento obraz dotvářeli, děkuji a věřím, že je jejich práce těší.
O aktuálních akcích něco víc…
Pečovatelský dům
Dne 15. července 2018 proběhlo slavnostní otevření pečovatelského domu. Výstavbu umožnila především poskytnutá dotace z MMR – Program 11706 Podpora bydlení, ta
byla ve výši 4,8 mil. Kč. Podíl obce ve výši 4,1 mil. Kč byl
čerpán z poskytnutého úvěru a zbytek nákladů z běžného
účtu. Projekt se realizoval pod názvem „B.j. 8 PB – PČB Ostrožská Lhota“. V obci se jedná o první projekt Ministerstva
pro místní rozvoj, kterým podporuje výstavbu bytů pro osoby starší 65 let a dále pro osoby se zdravotním omezením.
Obec má teď povinnost do konce listopadu byty obsadit. Zatím jsou však některé byty stále neobsazeny nájemníky z cílové skupiny a obec tak neplní podmínky dotace.
Výstavba inženýrských sítí Luby a Kříbské zahrady
V Kříbských zahradách se jedná o sítě v délce asi 260 m
(kanalizace a komunikace zde jsou). Je dokončen rozvod
NN, veřejného osvětlení a kabelové televize. Dokončuje se
rozvod vody a do konce září bude dokončen i rozvod plynu. V lokalitě začala i výstavba prvního soukromého domu.

ROK 2017
1. Pamětní deska Fr. Bogataj
2. Pečovatelský dům – zahájení prací na 8 b.j.
3. Technické zhodnocení čp. 530
Rok 2018
1. Pečovatelský dům
2. Chodníky a parkoviště – ul. Lánová, Školní, Hájek
3. Inž. sítě Kříbské zahrady – ukončení do 1. 10. 2018
4. Inž. sítě Luby 1. etapa – ukončení do 30. 11. 2018
5. Chodník N. Záhumní 2. část
6. Oprava silnice ul. Řádek
7. Oprava ul. Lánky
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Rozvody
NN,
VO a KT
v Kříbských
zahradách
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Záchytné nádrže Přední hony
Probíhají práce na dokončení horní záchytné nádrže.
Celý projekt je realizován a financován Státním pozemkovým úřadem ČR. Následně bude převeden na obec.

Výkopové práce pro vodovod- Kříbské zahrady
Na Lubech se začíná pracovat na potřebné komunikaci a následně na inženýrských sítích v délce asi 120 m.
Tato první etapa pro dva rozestavěné RD bude ukončena
do 30. 11. 2018.
Projektant pracuje na PD pro územní rozhodnutí
a stavební povolení pro rodinné domy na obecních pozemcích par. č. 6900 a par. č. 6876/1 (lokalita Luby 2).
Oba pozemky společně budou rozděleny na 5 stavebních
míst, které bude obec prodávat.
Chodníky a parkoviště v obci
Celá akce je dokončena. Chodník v ulici Lánová
umožňuje bezpečnou chůzi občanů na autobusovou zastávku a do prodejny. Nové parkoviště mezi hřbitovem
a kostelem bylo v průběhu prací rozšířeno na 7 parkovacích míst. Nové je i parkoviště v ulici Hájek (pod vyústěním ulice Školní) na hranici parku.

Parkoviště v Hájku
Oprava komunikace v ul. Řádek a ul. Lanky
Je opravena ul. Lanky a většina ul. Řádek. Na Řádku zůstala zatím nedokončena část opravy. Zhotovitel
řešil technický způsob opravy (není zde podkladní vrstva). Dokončena bude i tato část. Rozsah opravy byl dán
schválenými finančními prostředky.
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Záchytná nádrž

PODĚKOVÁNÍ
PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZASTUPITELSTVU OBCE
V úvodu článku je seznam akcí o jejichž realizaci rozhodovalo zastupitelstvo obce. Jako starosta obce bych chtěl
všem členům zastupitelstva poděkovat za jejich práci v tomto
volebním období. Vážím si jejich odpovědnosti a snahy prospět všem občanům. Ne všichni současní zastupitelé kandidují nebo budou zvoleni. Především jim patří předešlá slova.
Ostatní budou mít možnost navázat na výsledky své práce
a pokračovat. Věřím, že i nové zastupitelstvo se bude snažit
o rozvoj obce, o to, aby se spoluobčanům v obci žilo dobře.
PODĚKOVÁNÍ PRACOVNÍKŮM OBCE
Nemusí dojíždět do zaměstnání mimo obec, ale jsou
pod dohledem celé obce. Mnohdy neplatí, že pracovní
doba skončila. V účetnictví, matrice, evidenci obyvatel nesmí být chyba. Ale chyby nemohou být ani v ostatní práci po obci - údržba zeleně, úklid obecních prostorů, chod
sportovní haly, zimní údržba, oprava chodníků, ale také
odborné práce při stavbách. Úkoluje je celá obec. Končí volební období, nekončí jejich práce. Určitě si taktéž zaslouží
moje poděkování. Děkuji.
SLOVO K OBČANŮM
Vážení spoluobčané,
komunální volby jsou mezníkem v činnosti zastupitelstva
obce, skupiny lidí, kteří řídili obec poslední čtyři roky. Důvěra
od voličů přenesená do rozhodování o chodu obce. Jako starosta obce vždy přemýšlím, co z představ na začátku období
se podaří provést, co bude v obci nového. Ale obec nelze zúžit
jen na chodníky, inženýrské sítě a pečovatelský dům.
Je to také společné soužití občanů. Vzájemná sousedská
pomoc funguje a fungovat určitě bude. Někdy však přece
přijde splín. Věc, kterou neumím pochopit, je nenávist,
vzteklá slova „Musíte pokácet i sousedův strom!“ Nesmyslný „rozkaz“ proti zdravému rozumu. Tento i ostatní stromy
se hodně lidí pokusilo zachránit.
Antonín Jelének, starosta obce
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NOVÍ OBČÁNCI
Lucie Pěnčíková, č.p. 21
Jakub Machala, č.p. 189
Alice Lehkoživová, č.p. 488
Nela Žajdlíková, č.p. 24
Filip Kusák, č.p. 130
UZAVŘENÉ MANŽELSTVÍ
Veronika Pospíšilová
a Jaroslav Štefánek, č.p. 246
Eliška Kadlčková
a Jakub Šimon, č.p. 162

Společenská kronika
MANŽELSTVÍ 50 LET
Jarmila a Stanislav Kuřinovi, č.p. 173
Marie a Jan Bartošovi, č.p. 187
MANŽELSTVÍ 55 LET
Marie a Miroslav Ratajští, č.p. 351

ÚMRTÍ
Stanislav Durna, č.p. 304

JUBILANTI
80let
Milada Radochová, č.p. 327
Václav Mach, č.p. 260
Marie Pavlasová, č.p. 174
Bohumil Vaštík, č.p. 442
Ivan Vašek, č.p. 377
Josef Šťastný, č.p. 328
85 let
Milada Filípková, č.p. 330
90 let
Anna Miklíčková, č.p. 383
Václav Bajgart, č.p. 345

Ostrožská Lhota
Milí spoluobčané,
je tomu zatím pouze pár měsíců,
co jsme se s manželkou přistěhovali
zpět do Ostrožské Lhoty. Stále jsme
za to velmi vděční, protože sehnat
dnes vlastní bydlení není jednoduchá, ani levná záležitost. Pro všechny,
kteří tuto existenční problematiku
řeší, jako my několik měsíců zpětně,
máme pochopení.
Když jsme se rozhodovali, zda se
vrátit do Lhoty, odkud pocházím, začali jsme se zajímat o to, jaké máme
jako mladá rodina možnosti.
Logicky se nabízí koupě a rekonstrukce staršího objektu v dobrém
stavu, koupě pozemku vhodného ke
stavbě rodinného domu, popř. ubytování v podnájmu do doby, než bude
případný dům postaven. Pokud tyto
možnosti nejsou k dispozici, naši
mladí občané v obci nemohou zůstat
a mnozí odejdou do podnájmů jinam.
Natož přistěhování nových občanů,
a tedy i rozšiřování a prosperita obce,
nejsou možné.
Mile nás překvapilo, že zastupitelé
obce tuto problematiku řeší a jsou si
vědomi její důležitosti. Důkazem je
výstavba pečovatelského domu pro
starší občany, kterým se dostane potřebné péče a mohou v případě zájmu
zanechat domy a pozemky svým potomkům, kteří k nim budou mít přesto (nebo možná i proto) pořád velmi
blízko. Moudrá je také snaha o využití
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aktuálně platících dotací pro zřízení
sociálního bydlení, které bude záchrannou sítí (byť třeba na omezenou
dobu) pro všechny potřebné v aktuální nouzi. Je to známka ohledu na bližní a pomoci bez rychlého a pro Čechy
i Moravany (sáhněme si do svědomí)
tak častého posuzování druhých na
první pohled. Jednou z možností jsou
i obecní startovací byty, které sleduji
jako velký a úspěšný trend už nejen
velkých měst, ale i menších obcí.
Dále jsou tu úpravy územního plánu a zřízení inženýrských sítí
v různých lokalitách obce. Investice
obce (a je nám všem asi jasné, že jsou
nemalé) nejsou ani zdaleka samozřejmou záležitostí všude.
No jo, ale pokud zvolíme variantu výstavby nového domu, kde hlavu
složíme po tu dobu, než se vyřídí stavební povolení, než se připraví návrh,
než budeme moci skutečně symbolicky kopnout do hlíny a v konečném důsledku po dobu, než nám náš
vysněný domeček vyroste? Nám při
těchto úvahách pokoj nabídli rodiče.
Myslím teď na ty, kteří v obci žádné
příbuzné nemají, popř. ani příbuzní
tyto možnosti nemají.
Navíc vlastní bydlení je a bude
čím dál více nedostupné. Vždyť pustit se do koupě nebo stavby vlastního
domu je pro stále více lidí nemožné.
Ano, může mladá rodina zůstat bydlet u rodičů (pokud nás rodiče samo-

zřejmě přijmou), ale každý z nás byl
mladý a chtěl si budovat něco svého.
Pro osamostatnění jsou pak dvě možnosti. Jednou je mít na účtech statisíce a vzít si hypotéku (pro představu:
při koupi domu cca za 2 000 000 je
potřeba mít přes 500 000) nebo jít do
podnájmu, měsíčně platit nájem a šetřit snad jednou na vlastní. Avšak do
podnájmu kam? Ano, ve Lhotě budou mladí možnosti hledat jen těžko.
A málokdo se třeba po 10 nebo i 5 letech života v jiné obci/městě, kde naváže nové vztahy, zpět vrátí. Myslím
si, že startovací nebo sociální byty jsou
u nás potřeba vybudovat víc, něž kdy
dřív, stejně tak více finančně podpořit
rekonstrukci starých funkčních domů
a demolici objektů nefunkčních.
Náš příběh o hledání dopadl dobře. Koupili jsme s pomocí rodiny
a banky domeček v ulici Lánová.
Avšak po zkušenostech myslíme o to
více na ty, kteří ještě hledají, kde zakotvit. Jistě mi potvrdíte, že Ostrožská
Lhota se svou vybaveností, dostupností, kulturními, sportovními a dalšími
akcemi je krásné místo k životu. Dejme možnost zůstat našim obyvatelům
v obci, nenutit je k odchodu jinam
a ukažme i dalším mladým rodinám,
že obec o ně stojí. Lhota je skvělé
místo pro život, tak dejme příležitost
lidem, aby zde stejně jako my mohli
chtít žít a zestárnout.
Dominik Mach
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OBECNÝ OBECNÍ PROSPĚCH
Politika jako správa věcí veřejných je
ve své podstatě služba. Proto správcové
jednotlivých ministerstev byli nazváni
ministry podobně jako ministranti, což
vše znamená služebníci. Služba politická není služba lehká. Ani na úrovni
komunální, kde je funkce správce věcí
obecních trefně nazvána starostou. Žijeme na zemi, potýkáme se jak s nedostatky svými, tak se slabostmi bližních.
Přirozeně i ve sféře komunální se
vyskytují a prosazují užší i protichůdné
názory. Proto je zásadní, ostatně jako
v každém společném úsilí, hledat východiska široce prospěšná. A to ani na
obecní úrovni nelze bez dlouhodobějšího koncepčního přístupu a otevřené
diskuze. Opačný postup, kdy se musí
řešit a rozhodovat věci nepřipravené,
velmi často přináší zbytečné zmatky
a dohadování, sklouzává ke hledání
snadnějších omezeně funkčních řešení, vytváří prostor pro účelové postupy.
A stojí to nervy, čas i peníze. Často zbytečně.
Patrně nejjistějším způsobem, jak
cokoliv opanovat, je rozdělit zainteresované a vytvořit kolem sebe skupinu
nejvěrnějších. Je-li cílem takovýchto
snah získání vlivu či pocitu moci, hrozí
použití postupů ne dobrých. Použije se
nějaká pravda poloviční s trochou sebe-

lítosti, smíchá se s kapkou populismu,
přivlastní se nějaká zásluha cizí a odmítne se vlastní pochybení. Až to někdy
vyústí do drobné či větší manipulace,
jak to můžeme nesčetněkrát vysledovat
v historii, byznysu, vysoké politice…
Rozdělit a panovat je snadné. Vždy
se pohříchu najde dost těch, kteří na
metody výše zmíněné slyší. A jsou
připraveni připojit svou dávku rýpání
a nepodložené kritiky. Nesrovnatelně
těžší je názory sjednocovat, dávat lidi
dohromady, vytvářet tvůrčí atmosféru.
Nepochybně proto, že k tomu je třeba
umět i chtít jak s bezbřehou trpělivostí
naslouchat, tak nebát se převzít odpovědnost a rozhodnout. Být ochoten nést
(vlastní) kůži na trh. Budovat důvěru.
Dlouhodobě to jde pouze s velkou otevřeností, bez postranních úmyslů.
Blíží se komunální volby. Měli bychom si být vědomi, že při této aktivitě
opravdu nejde o život. A proto je namístě s patřičným nadhledem vybírat
varianty, které by umožnily naši Lhotu
rozvíjet podle co nejlépe vyjasněného plánu, v co nejširší shodě a pokoji.
Vždyť to jsou hodnoty, byť nehmotné,
pro spokojený život naprosto nezbytné.
Okolnosti nám voličům přejí. Přibývá kandidujících uskupení, rozšiřuje se
okruh kandidátů. Tedy lidí ochotných

nabídnout své síly a schopnosti, obětovat svůj čas i um ve prospěch všech
spoluobčanů. Už za to jim všem patří
mé (naše) poděkování. Díky tomu dnes
máme v novodobé historii doposud
nejširší možnost výběru (o nedůstojné
„volbě“ jednotné kandidátky Národní
fronty ani nemluvě). Tím více je na každém z nás, abychom se komunálních
voleb zúčastnili a vyjádřili se. Abychom
vybrali podle svého svědomí osobnosti
zkušenější, či ty s potřebným mladistvým zápalem. Abychom zbytečně neshazovali to, co se v minulosti dařilo,
ale umožnili více rozvinout atmosféru
otevřené spolupráce, ale i koncepčního
plánování.
Hlavně však nepřistupujme k urnám (volebním) se snahou volit proti
něčemu (a už vůbec ne proti někomu).
Při volbách přirozeně přemýšlíme, jak
navázat na to dobré, co se podařilo,
předně jsme však nuceni dívat se dopředu, co by se dalo zlepšit. Snažme se
hledat varianty co nejvíce konstruktivní. Snažme se vybírat lidi, kteří jsou
ochotni a schopni co nejvíce sjednocovat, co nejlépe hledat obecný obecní
prospěch. Což je i pro mne podnětem
k tomuto zamyšlení.
„Tož“, tak to vidím já,
Václav V. Hájek. 8. srpna 2018

Slavnosti vína 2018 na Redutě
Tak, máme za sebou další ročník
Slavností vína. Hradiště „praskalo ve
švech“, všude voněl burčák a víno, éterem se nesly písničky až do pozdních
nočních hodin. Někde až do brzkých
ranních hodin.
Mikroregion Ostrožsko - Veselsko
měl své stanoviště opět na Redutě.
V letošním programu jsme mohli
vidět dětské soubory Košuláček, Žarůžek a Hluboček z Hluku a tři skupiny dětí různých věkových kategorií
ze souboru Vavřínek z Blatnice pod
svatým Antonínkem. Vystoupení nejmenších bývá vždycky moc milé, děti
se nebojí, jsou bezprostřední a ještě
stíhají z pódia mávat rodičům, kame-
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rám i fotografům. Mile mě překvapil
zpěv souborů, zvláště dívčích, a to jak
z Hluku, tak i z Blatnice. Myslím, že se
v našem regionu rýsují nové pěvecké
talenty. Ostrožskou Lhotu reprezentoval mužský sbor, který své příznivce opět potěšil svým zpěvem a také
oznámením o chystané oslavě dvacetin sboru. Prý se máme na co těšit.
Jako každoročně i letos byl velký
zájem o zpívání starostů. Tradičně na
Redutě vystupují starostové mikroregionu Ostrožsko - Veselsko se svými
hosty, což jsou většinou starostové
a místostarostové z okolních regionů.
Zpěv starostů se divákům tak líbil, že
si vytleskali i písničku navíc. Pan mís-

tostarosta z Veselí nad Moravou měl
takovou radost, že ještě na pódium
pozval mužský sbor z Veselí a zazpíval
si spolu s nimi další písničky.
Odpolední
program zpestřilo
i taneční pásmo souborů Ostrožan II
z Uh. Ostrohu a Souboru lidových
písní a tanců Radošov z Veselí nad
Moravou. Vystupující celé dopoledne
doprovázela cimbálová muzika Fraj
z Veselí nad Moravou a Hlučany cimbálová muzika ze ZUŠ Hluk.
Závěr programu na Redutě patřil
dechové hudbě Blatnička, která rozezpívala a roztančila návštěvníky Reduty. Můžeme se těšit na další ročník.
Eva Zajícová
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Oddíl kulturistiky
uspořádal ve sportovním areálu soutěž o nejsilnější ženu a muže Ostrožské Lhoty.
Na snímku Klára Zmeškalová - vítěz v ženách. Záchranu zajišťuje Adam Trn - vítěz v mužích.
Josef Lopata - předseda oddílu kulturistiky
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Pohled do minulosti i do budoucnosti
Když praotec Čech shlížel z Řípu
někdy v 6. století na českou kotlinu, viděl ji „mlékem a strdím oplývající, ryb
a zvěře plnou“ … Tak to Jirásek přibájil, ale taková tehdy ještě nebyla. Teprve jak šla staletí, prací tisíců robotníků,
sedláků, úsilím a nápady takových Jakubů Krčínů a Štěpánků Netolických,
změnily se místy i nehostinné části
Čech a Moravy v krajinu vhodnou pro
život člověka. Ale i pro život jiných živočichů, na které jsme si zvykli a s nimiž tu chceme žít.
Takové žádoucí úpravy krajiny pro
život člověka trvaly prý do konce 19.
století. Od té doby prý už jen a jen ničíme, poškozujeme to, co dobře sloužilo, co se osvědčilo!
Nebudu chodit kolem horké kaše.
Řeknu to na rovinu a řekl jsem to
i našim obecním představitelům – nelíbí se mi to neustálé rozšiřování našeho osídlení do volné krajiny, tím poškozujeme naše životní prostředí, ale
i životní prostředí těm ostatním živočichům.
Stavíme na Lubech, chceme stavět na Brodských. Ze Zahrad chceme
v budoucnu přeskočit přes zdevastovaný žleb a stavět nad Mezcesty? Jistě, zvláště mladí lidé touží po lepším
bydlení, mít více místností, mít lepší
vybavení bytu. Myslím, že by se mělo
více využívat nových technologií, lehkých stavebních materiálů, které jsme
neznali – stavět tedy více do podkroví.
Ne se tlačit do okolní přírody.
Každý pudmistr, každý vesnický
konšel si vždy přál, aby se za jeho úřadování něco v obci postavilo. Představitelé naší obce by měli zavrhnout tlak
na přírodu a po létech jejího znásilňování pro ni něco udělat.
Navrhuji jim, aby pro začátek zřídili ten malý rybníček u splavu na pravé
straně potoka, který jsem už před lety
navrhoval. Moc by to nestálo, zeminu
zřejmě nebude potřeba odvážet ani
přivážet.
Pořád se přece mluví o nutnosti
zadržení vody v krajině. Kdyby obec
využila nedávné výzvy ministerstva
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k obnově i výstavbě rybníků, může získat až 10 milionů.
Následky bezohledného chování
člověka mohu posoudit už jako pamětník. Jen zkráceně co z našeho okolí
zmizelo:
Čápi už dávno nepřilétají, nejsou tu
ani vrány (- kdysi prý nosili malé děti).
Koroptve vymizely před pár lety.
Koroptev - nejmilejší rolníkova zvěř.
Pamatuji 40. a 50. léta. Střelci přicházeli ověšení ulovenými koroptvemi.
V jejich žaludcích nacházely kuchařky
semena plevelů, také i larvy a dospělce
mandelinky bramborové! Prý americký brouk, kterého k nám shodili zlí imperialisté! Ve skutečnosti se do Evropy
dostal už v době Rakouska-Uherska
s náklady brambor na lodích z Ameriky. Tehdy ale hejna koroptví bránila
přemnožení škůdce. Pak přišly velké
lány, DDT a úbytek této užitečné zvěře.
Doma jsme před pár lety slýchali
brzy zrána volání křepelky – „pět peněz, pět peněz“ – zřejmě z Mezcest
nebo z Brodských. Myslel jsem, že
křepelky už následovaly koroptve. Ale
potěšil jsem se – letos jsem slyšel jejich
volání u Stránek a v Lysinách.
Slavíci – před léty hnízdilo v katastru obce několik párů – dnes nic.
Sýček – ještě když naši obecní zastupitelé zamýšleli osvětlit cyklostezku
a zavést elektřinu do St. Hor (překazil
to Odbor život. prostředí), hnízdil za
cihelnou v duté hrušni (tu už někdo
skácel). – Už není slyšet známé volání
sýčka „půjď, půjď“, které kdysi děsilo
pověrčivé lidi, že je volá do záhrobí.
Dnes prý žije jen 100 až 200 párů v celém Česku! Vyhyne zcela?
Sysel – kdysi žili na lhotsku takové
počty syslů, že místní konšelé vyhlašovali i odměnu za hubení těchto škůdců.
Z jejich nor je kluci vyplavovali vodou.
(U venkovských muzik docházelo
často k bitkám, Lhoťanům, lhotským
chasníkům se tehdy posměšně říkalo „syslaři“, Blatničanům „fazoláři“
– snad proto, že se u nich hojně tato
luštěnina pěstovala?)
V důsledku změn v zemědělském

hospodaření sysel v celém Česku téměř zmizel. Zoo Brno je chová uměle a snaží se zakládat jejich kolonie na
vhodných místech.
Celá řada různých druhů živočichů
na naší planetě vymírá. Je většině lidí
bohužel lhostejné, že bude-li to tak
pokračovat, budou naši potomci žít na
Zemi jen ve společnosti potkanů a švábů? Neměli bychom s tím něco dělat?
Po Vítězném únoru 1948 nám KSČ
slibovala „hory, doly“. Jak se bude vše
vědecky a spravedlivě řídit atd. Mimo
jiné, že brzy doženeme a předstihneme
kapitalistické státy ve výrobě všeho na
hlavu (hlavně železo, ocel, uhlí).
Ale léta plynula a nedařilo se. Když
tehdejší vedení státu vidělo, že nám západ stejně nezadržitelně uniká, nakonec prostředky vrhlo do zemědělství,
aby si proletáři aspoň nacpali žaludky,
když ostatní zboží se shánělo a stály
se fronty. Nebylo ani toaletního papíru, zřejmě se také plánoval na hlavu,
i když je určen na něco jiného.
Nejen u nás definitivně ztroskotal
pokus komunistů stvořit ráj na zemi.
Chci připomenout, že už před 17. listopadem 1989 projevovali naši občané nespokojenost se stavem život.
prostředí a nebáli se žádat nápravu.
Vlivem exhalací z těžkého průmyslu,
výrobou energie spalováním uhlí, bylo
v některých oblastech přímo vražedné
ovzduší, zvláště pro děti. Aby tam strana a vláda obyvatelstvo udržela, platově je zvýhodňovala (tzv. pohřebné) .
Od těch dob uplynulo skoro 30 let.
Máme se, jak se lidem nikdy ani nesnilo. Vzduch k dýchání se také zlepšil.
Jen mě mrzí, že na životní prostředí zapomínáme, na tu přírodu kolem nás. Mnoho lidí se chce mít stále
lépe, já osobně ne, vím, že čím víc se
mám lépe, tím se má moje srdce i cévy
a klouby hůře.
Je smyslem našeho konání na tomto světě jen mít se stále lépe? O co
máme usilovat? Náš velký krajan Jan
Ámos Komenský řekl: „Všichni jsme
se narodili lidmi, abychom lidmi byli
a lepšími se stávali“.
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Máme být zřejmě lepší, hodnější
na své bližní i na své domácí mazlíčky
i na hospodářská zvířata. Ale také na
ostatní živočichy žijící v našem okolí,
v přírodě, kterou musíme zachovat pro
ně i pro sebe. Na to dnes zapomínáme!
Někdo dokonce pracuje na tom,
abychom zapomínali. Jsou na to peníze, s jejich pomocí se lidé snadno
oblbují.
Čtěme (aspoň něco):
Senátor Ivo Valenta nám píše (Senátorské listy č. 11 z června 2018):
„Soudy rozhodly. Dálnice se konečně
mohou začít stavět … Křeček nemůže mít absolutní přednost před lidmi
… tisíce obyvatel Zlín. kraje toužebně čekají na stavbu dálnice…“ Jsou to
opravdu názory pana senátora? Nebo
jen vize redaktora o lepším světě pro

přemnoženou populaci vychytralé
opice, která si však říká Homo sapiens
sapiens? --- Když si první lidé začali
vyrábět nástroje, objevili v sobě také
soucit se zraněnými příslušníky tlupy.
I soucit s mláďaty divokých zvířat. (Nezačala tak snad jejich domestikace?)
Nebyla by škoda, kdyby křeček také
vyhynul? Vždyť je-li přistižen s lícními
torbami naplněnými obilím, je to věrný obraz člověčí nenažranosti. Člověk
má také pořád všeho málo, vše chce
uchvátit!
Článek v deníku Právo 19. 2018:
Parky, sady i hřiště v centru Prahy jsou
ohroženy – „podle návrhu nového
metropolitního plánu vypracovaného
praž. Institutem plánování a rozvoje
jsou dány na pospas developerům…
dříve chráněné zelené plochy a volné

plochy jsou přesunuty z nezastavitelných území na zastavitelné“… Lhota
není památková rezervace, ale je možné pořád jen stavět a stavět?
Krajinný ekolog Bořivoj Šarapatka
píše: „Vlivem nešetrného hospodaření
s půdou přichází Česko ročně o 5000 ha
zemědělské půdy (denně je to 15 ha).“
Připomenu: Jak známo, člověk se živí
trávou – už proto se musí úbytek půdy
jednou zastavit!
Právo píše 14. 8. 2018: Státní lesy
chtějí vyvážet víc dřeva do Číny – „již
v současné době vyváží společnost do
této asijské země ročně několik desítek
tisíc metrů krychlových kulatiny“ …
Někdo se zbláznil? Vozit dřevo přes
půlku zeměkoule?! Abychom se měli
zas o trochu lépe? Děkuji, nechci!
MŠ

Když se řekne Domeček...
„Už před několika lety se začaly
pravidelně scházet maminky spolu
s dětmi v Pastoračním domě A. Šuránka,“ objasňuje mně, naprosto nezasvěcené budoucí matce, jedna z pokračovatelek tradice Domečku. Založily ho
maminky, jejichž děti jsou dnes již ve
věku středoškoláků. Domeček však
funguje dál a chodí si sem maminky
s dětmi hrát, ale také sdílet zkušenosti s výchovou a další radosti i starosti
mateřství. Podzim se začíná hlásit o
slovo a je potřeba připravit pravidelné
aktivity, které pro maminky s dětmi
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Domeček pořádá. Tak se postupně
dozvídám o oblíbeném podzimním
a jarním bazárku oblečení, pouštění
draků, pochodu broučků, únorovém
karnevalu či zimním retropromítání,
které už obyvatelé Ostrožské Lhoty
mohli zažít. „Také spolu jezdíme na
výlety,“ dodává jedna z přítomných
a ukazuje mi fotky svých ratolestí z
Živé vody v Modré u Velehradu. Sedíme dnes výjimečně v kuchyni maminky tří dětí, která ochotně nabídla
svou domácnost, aby bylo možné domluvit se s těmi, které mají zrovna čas

a chuť zapojit se do organizace. Občas vzpomínání a plánování přeruší
dětský křik nebo jiné požadavky těch
nejdůležitějších, které se batolí kolem
a využívají všech hraček, které najdou. Nikoho to tady nepřekvapuje.
I když plánují, nepřestávají být na
prvním místě matkami. Ještěže ženy
zvládají více činností zároveň!
Hlavním tématem je dnes průvod
broučků. Program, který vznikl teprve vloni. „Sešly jsme se na „Placi“
v šest hodin večer s lampiony a někteří v kostýmech broučků. Průvod
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jsme zakončili u čaje v hospůdce
u hřiště,“ shrnuje úspěšné zahájení
nové tradice maminka Peťa.
Jak bude probíhat letos? Jeden nápad střídá další. Vymýšlí se vhodný
termín vzhledem k počasí a potřebné tmě, taky terén schůdný pro malé
broučky i kočárky, možnosti zapůjčení potřebného vybavení, detaily,
kterými je možné program vylepšit.
Je potřeba rozdělit úkoly a poprosit
spolupracovníky. A na závěr se letos
můžeme těšit na překvapení!
Zaujalo vás to? Máte doma malé
rošťáky, od nejmenších až po školáky? Pojďte letos s námi uspávat
broučky! Sejdeme se 13. listopadu
2018 na „Placi“ (u místního hřiště) před 17. hodinou. Vezměte si
s sebou lampiony, lucerničky či svíčky. Ozdobte se všichni jako broučci
a v Hájku naše místní lhotské brouč-

ky náležitě připravíme k spánku. Po
dobrém díle nás čeká teplý čaj i něco
k zakousnutí.
Máme naplánováno. „Tak v úterý na Domečku, holky?“ ujišťuje se
jedna z přítomných a pomalu se loučíme. „Napiš tam, že zveme všechny
maminky s dětmi z naší obce, ať to
vědí!“ Pokyn je jasný. „Třeba přijdou
i ty, které si do Domečku ještě hrát
nepřišly,“ těší se na nově příchozí Liduška.
Takže kdy a kam? Každé úterý
v 9.30 do Pastoračního domu A. Šuránka.
Co s sebou? Jen svačinku pro děti
a papučky. Hračky a prostory jsou
k dispozici.
A na Uspávání broučků se s lampiony pak všichni spolu sejdeme
13. listopadu 2018 před 17. hodinou
na „Placi“.

Srdečně vás zvou maminky z Domečku a já se k nim přidávám.
Hana Machová
Autor fotek – Vojtěch Pospíšil

„… a jsme opět tady!“
Prázdniny utekly jako voda a začal i v mateřské škole nový školní
rok. Ráno 3. září se děti přivítaly s kamarády, nové děti i rodiče zamáčkli
slzičky a všichni začali zkoumat nové hry a hračky.
Aby atmosféra tohoto dne byla ještě slavnostnější, p. učitelky pro děti
přichystaly překvapení v podobě divadelního představení.
A tak děti shlédly pohádku „O kominíkovi a pyšné Majdalence“
a „O Otesánkovi“.
Přejeme všem dětem, aby se jim v mateřské škole líbilo a rády do ní
chodily.
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Hodovou československou besedu tančilo v naší Lhotě 16 párů
Slovácké hody s právem, které
obyčejně tančí kolem třiceti párů
a mají svoje mladší a starší stárky, se
pořádají v naší Lhotě každé dva roky.
Tedy úplně přesně – pořádají se každý
lichý rok. V sudé roky, jako je ten letošní, se pořádají ženáčské hody, které obyčejně tančí manželské páry, ale
není to pravidlem.
Slavnostní zapálení ženáčských
hodů bylo poslední červencovou
sobotu, kdy parta ženáčů postavila
u Obecního úřadu májku. K dobré
náladě vyhrával místní Fašank Bend.
V neděli ráno byla v kostele svatého Jakuba staršího slavnostní mše
svatá a odpoledne ve tři hodiny se šlo
ke starostovi obce Antonínu Jelénkovi
žádat o povolení hodů.
„Pěkně vás všechny vítám před
radniců. Jsme rádi, že jste zase po
dvůch rokoch došli na besedu, protože častěji k nám stejně nikdo nechodí,“ přivítal chasu starosta Lhoty
a poděkoval jí za organizaci celé akce.
„Není to v tom horku jednoduché,
chtěl bych vám za pořádání hodů po-

děkovat. Tož vám přejeme aj s mojů
ženů, pohárek vína, odměnu zaslúženů,“ popřál chase první muž lhotské
radnice.
Všechno vyvrcholilo na místním
fotbalovém hřišti. Hodová chasa zatančila československou národní besedu, kterou nacvičovala přes dva
měsíce. Všechno organizoval Petr
Radoch.
„Československá beseda je soubor tanců, který sestavila Československá obec sokolská v roce 1936.
Poprvé se beseda tančila na Žofíně
14. 3. 1936.“ Petr Radoch
„První společná schůzka byla
na konci května. Tančí 16 párů, řekl
bych, že je to takový průměr. Poprvé jsme zatančili ve Lhotě československou besedu, která se skládá ze
čtyř částí - české, moravskoslezské,
podkarpatskoruské a slovenské. Je to
soubor tanců, který sestavila Československá obec sokolská v roce 1936.
Poprvé se beseda tančila na Žofíně0

Ženáčské hody nacvičovalo 16 párů ve věkovém rozmezí 25 až 58 let.
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14. 3. 1936,“ přesně informoval hlavní
organizátor hodů.
Jak už bylo prozrazeno, letošní
hody nacvičovalo 16 párů ve věkovém rozmezí 25 až 58 let. Do průvodu
se potom přidali další krojovaní. Nejstarším tanečníkem byl osmapadesátiletý Antonín Miklíček, který se svou
ženou Ludmilou vedl celý průvod
a měl také zaručený recept, jak přežít
ve slováckém kroji úmorné vedro.
„Musím opatrně, už nejsem nejmladší. Nejlepší je nepít žádný alkohol, na občerstvení musí stačit voda,
potom se to dá vydržet,“ prozradil
tanečník.
Celé nedělní hodové odpoledne
doprovázela ženáčskou chasu dechovka Šohajé z Veselí nad Moravou.
Ženáčské hody se v Ostrožské
Lhotě pořádají od roku 2006. Myšlenka přišla od Ludmily Dominikové, její
manžel Miroslav potom oslovil další
podobně naladěné Lhoťany. V letošním roce se ženáčské hody uskutečnily už po sedmé.
Stanislav Dufka

Foto: DUŠAN DUFKA
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Tečku za Antonínový létem udělal ohňost oj
Už čtvrtým rokem se na Svatém
Antonínku konalo Antonínovo léto,
kam si postupně našlo cestu velké
množství účastníků. Od těch nejmenších v kočárcích až po dříve narozené.
Přicházeli (a přijížděli) nejen z okolních obcí, ale i ze vzdálenějších míst.
Na samotném začátku stál skromný
a snad trochu bláhový nápad pozvat
na Antonínek především děti, mládež
a dospělé ze Lhoty a Blatnice. Vytvořit tak místo pro setkání mezi sebou,
nová kamarádství, ale také prostor
pro ztišení a modlitbu. Kupodivu
hned první rok, kdy se snad ani neuvažovalo o dalším ročníku, přišlo tolik lidí, že si pokračování Antonínova
léta vlastně vyžádali.
A kde má celý nápad kořeny? Ty
jsou hodně hluboké! Od roku 1939 se
P. Antonín Šuránek začal častěji objevovat na Svatém Antonínku. Sloužil
zde mše svaté, konal promluvy pro
ženy, muže, mládež, … docházely za
ním i děti. Někdy to byli jednici, jindy desítky a stovky. Lidé přicházeli
nejen na organizované akce, ale třeba
i jen tak. V období prázdnin a během

války zde P. Šuránek i bydlel. Na Antonínek za ním přijížděla řada poutníků, známých i neznámých. Byl zde
pro každého příchozího. Lidé tenkrát
měli pole a hospodářství, automobily
v okolí by šly lehce spočítat, a přesto si
našli pro návštěvu poutního místa čas.
Program Antonínova léta 2018
byl inspirován historií Antonínku
Dokážeme si na Antonínek najít cestu i dnes, kdy stále slyšíme, jak
málo máme času? Je to obdivuhodné a krásné, ale účastníci Antonínova
léta si čas na návštěvu poutního místa
našli. A nejen na to přijít na kopec, ale
ještě byli ochotní upéct buchtu, udělat
pomazánku, nebo také brzo ráno nasbírat v zahrádce čerstvé ovoce a zeleninu pro všechny zúčastněné. A to je
asi to, co dělá Antonínovo léto něčím
specifickým. Každý účastník může
být tak trochu i tvůrcem celého týdne.
Program Antonínova léta 2018,
který byl tentokráte inspirován historií Antonínku, uzavřela „narozeninová párty“. Oslavencem bylo samotné
poutní místo, které letos slaví úcty-

Hromadná fotka většiny účastníků Antonínkova léta.
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hodných 350 let. Čtyřpatrový dort,
táborák a ohňostroj byl určitě tou
nejkrásnější tečkou za celým prožitým týdnem.
Velký dík patří každému, kdo přiložil pomocnou ruku ke společnému dílu. A protože jich bylo hodně,
vedoucí nevyjímaje, tak díky nebude
jmenovité. Určitě by se na někoho zapomnělo.
A jak vidí prožitý týden maminka
dvou malých slečen a také hlavní fotografka Antonínova léta Petra Šmídová?
„Antonínovo léto je báječně vymyšlený projekt na podobné bázi jako
příměstské tábory. Má však přidanou
hodnotu v tom, že se zde střetávají
všechny věkové skupiny, které dobrovolně zajišťují zázemí a program, od
školáků až po ty nejmenší. Vše probíhá radostně a nenuceně na naprosto kouzelném duchovním místě sv.
Antonína, kde příchozí zažívají i každodenní společné jídlo a podvečerní
mše v kapli či pod širým nebem. Děti
sem chodí rády za jakéhokoli počasí,
protože se tu cítí vítány.“
Alena Skřenková

Foto: Archiv AS
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Česká televize natáčela v naší Lhotě
Cyklotoulky. „Zajímali se o lidový domek,“
hlásil starosta.
Zaparkovaná dodávka s potiskem a logem Cyklotoulek u dětského hřiště dávala tušit cosi neobvyklého.
Všechno potvrdil muž s velkou kamerou přes rameno,
který se pohyboval mezi maminkami a jejich ratolestmi.
Populární pořad České televize Cyklotoulky se poslední
prázdninový týden natáčel právě v naší Lhotě. Známý
moderátor Stanislav Bartůšek a jeho slovenská kolegyně
Eva Brodnianska se v cyklistickém úboru procházeli za
doprovodu starosty obce Antonína Jelénka dětským hřištěm.
„Štáb objížděl všechny vesnice mikroregionu Ostrožsko. Co vím, tak začali točit ráno v Blatnici. U nás točili na
dětském hřišti a v lidovém domku, který si také prohlédli.
Ptali se právě na lidový domek, na název Lhoty, zajímali
se také o vybudování dětského hřiště. Údajně by to měl
být desetiminutový pořad, takže z každé obce tam bude
zhruba minuta. Ze Lhoty spěchal štáb do Ostrohu,“ prozradil starosta.
Podle technického doprovodu štábu by se měl pořad
vysílat v dubnu příštího roku.
Pořad Cyklotoulky uvádí rodák z Ústí nad Labem Stanislav Bartůšek (57). Pracuje jako sportovní moderátor
v České televizi, mezi jeho zájmy patří plavání, triatlon

a cyklistika. V těchto disciplínách dosáhl i osobních úspěchů. V roce 2002 dokončil Havajský Iron Man Triatlon
a v roce 2005 přeplaval kanál La Manche.
Jeho kolegyně Eva Brodnianska (29) je redaktorka slovenské veřejnoprávní televize RTVS. Pochází ze slovenské Krupiny. Od roku 2017 působí taktéž jako redaktorka
česko – slovenského pořadu Cyklotoulky – Běžkopotulky
a jak sama říká, díky tomuto pořadu si zamilovala také
Českou republiku.
Stanislav Dufka

Cyklotoulky v naší Lhotě natáčel Stanislav Bartůšek (vlevo)
a jeho slovenská kolegyně Eva Brodnianská. Foto: std

Spolek Deskol uspořádal tradiční Lhotské deskohraní
O dva měsíce dřív než v uplynulém roce uspořádal spolek Deskol
svoje už tradiční Lhotské deskohraní.
První zářijovou sobotu se příznivci stolních her sešli v sále Obecního
úřadu.
„Říkali jsme si, že konec prázdnin
bude lepší termín. Děti před začátkem školy už jsou doma, věřil jsem,
že přijdou,“ vysvětloval změnu termínu hlavní organizátor Mirek Páč.
Ještě v loňském roce vedl spolek s Jendou Radochem, ale ten se
z pracovních důvodů herních akcí
už nezúčastňuje a v době Lhotského
deskohraní byl na rodinné oslavě.
V sále byla zhruba desítka „fandů“
stolního hraní. K dispozici jim byla
téměř stovka her, všechno vedl a také
ochotně radil Mirek Páč, který ale vyslovil nad budoucností deskohraní ve
Lhotě obavu.
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„Scházeli jsme se vždycky v úterý.
Aktuálně studuji ve Zlíně a z časových
důvodů to nejde stíhat. Ještě uvidíme,
buď to nějak vymyslíme, nebo to vez-

me někdo jiný. Přiznám se, že už jsem
přemýšlel o svém nástupci,“ svěřil se
na závěr.
std

Většina účastníků Lhotského deskohraní, které se konalo první sobotu v září.
Foto: std
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V naší Lhotě je znovu otevřená lékárna.
Magistra je z Blatnice
Povídání s naší novou magistrou
vzniklo v druhé polovině srpna. Stáli
jsme ve lhotské lékárně, kde byl poslední zákazník zhruba před třemi
lety. Místo medikamentů tam byly
zatím jenom prázdné regály. Dnes
už by mělo být všechno jinak. Marie
Fojtíková si otevřela 3. 9. v naší Lhotě
svoji druhou lékárnu. Tu první má v
Blatnici a jmenuje se příznačně – Maruščina Apatyka.
Blatnická magistra se po praxi ve
Zlíně postavila před rokem na vlastní
nohy. „Studovala jsem v Hradci Králové, ve zlínské lékárně jsem pracovala
deset let. Šla jsem na mateřskou, pak
jsem ještě nějakou dobu dojížděla, ale
je to daleko, s malou už se to nedalo.
Paní v blatnické lékárně už měla důchodový věk, šla jsem se zeptat, jestli
nechce občas zastoupit. Řekla, že ne,
ale že mně tu živnost přímo prodá.
Tak jsem ji koupila. Fungujeme od
října loňského roku,“ prozrazuje Marie Fojtíková.
Shodou náhod se dozvěděla, že
ve Lhotě je lékárna už nějakou dobu
bez nájemce. Sehnala si magistru,
s kterou se budou ve znovuotevřené lékárně střídat. Pracovní doba by
měla zhruba kopírovat pracovní dobu
obvodního doktora. „Zbytek svého
času stráví nová magistra v Blatnici.
Konečně budu mít záskok. Nemohla jsem odejít na úřad, k zubaři nebo
si vybrat dovolenou bez toho, abych

nemusela zavírat,“ konstatovala nová třech letech nakupovat v Maruščině
nájemkyně lhotské lékárny.
Apatyce? Proč by měli změnit svého
V podnikání je důležitý vztah lékárníka? „Protože se o ně hezky pok zákazníkovi, to Marie Fojtíková starám,“ povídá pětatřicetiletá magisdobře ví. Ještě o stupeň výš staví vztah tra s úsměvem a nabízí další výhody.
k zákazníkům ve svém oboru.
„V Blatnici dělám i rozvoz. Chci,
„Myslím, že vztah lékárník – pa- aby to bylo i tady. Paní Omáčková
cient je na prvním místě. Pokud mně nechoďte odpoledne, je velké vedv lékárně nikdo neporadí nebo se ke ro. Zavolejte, zavezu vám to! Takové
mně bude chovat škaredě, tak už tam inkontinenční pleny nebo podložky
samozřejmě nepřijdu. Chci lidem po- nejsou nejlehčí. To jsou velké bágly,“
radit. Chci, aby se do lékárny rádi vra- upozorňuje magistra, která se bude
celi, “ říká a přeje si, aby dosažitelnost ve lhotské Maruščině Apatyce střídat
léků byla stejná jako v Blatnici.
s kolegyní. V naší Lhotě se tedy po
„Ve Lhotě je úskalí, že tady byla necelých třech letech můžeme těšit na
lékárna skoro tři roky zavřená. Lidi další vylepšení služeb.
se naučili chodit jinam. To chci změStanislav Dufka
nit.“ Marie Fojtíková
„Začátky budou složitější, budu se
snažit přizpůsobit tomu, co lidé chtějí. V naší lékárně máme všechno v 95
procentech skladem, na nic se nečeká.
Chci to i tady, ale musím vysledovat,
co lidi budou chtít. Ve Lhotě je úskalí,
že tady byla lékárna skoro tři roky zavřená, lidi se naučili chodit jinam. To
chci změnit, “ říká odhodlaně Marie
Fojtíková.
Nová magistra chce, aby ve lhotské
lékárně bylo i něco navíc. Něco, co
v dědině zatím nekoupíte. „Jedná se
o kosmetiku, bylinkové čaje, vitamíny, zdravotní věci pro děti a třeba také Lhotská magistra Marie Fojveterinária pro domácí mazlíčky,“ vy- tíková před dveřmi své nové
Maruščiny Apatyky.
počítává novinky.
Proč by měli Lhoťané znovu po Foto: std

Hráčka kunovických Snajls
Julie Dominiková je třetí v Evropě!
V druhé polovině prázdnin se
hráčka kunovických Snajls Julie Dominiková zúčastnila jako členka SK
Sever Brno Mistrovství Evropy klubů
v italském městě Collecchio. Přestože
byl TÝM SNŮ, jak se holky nazývaly,
složen z pěti různých klubů celé republiky, tak výkony doslova šokoval
všechny účastníky softballového klá-
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ní. V konečném účtování si děvčata
pověsila na krk bronzové medaile za
parádní třetí místo.
„Holky neměly ani jeden trénink
na sehrání, některé se ani navzájem
neznaly. Říkali jsme si, že budeme
rádi, když neuděláme ostudu a dovezeme aspoň jednu výhru. Nikdo z nás
ani netušil, jak jsme se v tuto chvíli

hluboce mýlili,“ nechal se slyšet trenér Michal Doležal.
Jako technická podpora byl v Itálii
otec Julie Dominikové Richard, který
celou akci jenom chválil.
„Turnaj byl zorganizován na špičkové úrovni. Na to, že se tým skládal
až ve vlaku, je to fantastický úspěch,“
hodnotil turnaj Richard, který jako

Září 2018

Obecní Zpravodaj Ostrožské Lhoty
člen týmu získal také bronzovou medaili.
Trenér Doležal šel ještě dál. Nebál
se „mančaft“ vyzvednout jako jeden
z nejlepších v jeho kariéře.
„Když si vzpomenu, v jakých porodních bolestech a komplikacích

vznikal náš tým pro tento turnaj, tak
mě ani ve snu nenapadlo, že budeme „na bedně“. Tento TÝM SNŮ byl
zápas od zápasu lepší a lepší. Celkově působil velmi kompaktně, nebyl
v něm žádný slabý článek. Všichni
ze sebe vydali maximum. Na všech

Richard Dominik a jeho dcera Julie po vítězném zápase
o třetí místo.

byla vidět chuť hrát, poprat se s nezdary. Za sebe i ostatní kouče musím
říci, že to byl jeden z nejlepších týmů
v mé trenérské kariéře, které jsem kdy
koučoval.“
Stanislav Dufka

Julie Dominiková v italském Collecchio jako opora SK Sever
Brno.
Foto: 2x archiv RD

Mužský sbor bude v listopadu slavit 20 let.
„Tož dojděte!“
Na závěr prázdnin si zazpívali s
několika mužskými sbory na pověstných derflanských schodech. Druhou sobotu v září jste mohli Mužský
pěvecký sbor z naší Lhoty vidět na
Slavnostech vína v Uherském Hradiště, kde vystupuje téměř pravidelně.
„Myslím, že moc ročníků jsme ne-

vynechali. Letos jsme v Hradišti zpívali druhým rokem po sobě, předtím
tam vystupoval Háječek, řekl bych, že
se tak nějak střídáme,“ hlásil umělecký vedoucí Petr Radoch a pozval Lhoťany na významné výročí sboru.
„V letošním roce slavíme dvacáté výročí založení. Pozvali jsme naše

Mužský pěvecký sbor na letošních Slavnostech vína v Uherském Hradišti.
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přátele z okolí. Přijedou Krasavci
z Nové Vsi, Mužský pěvecký sbor
z Hluku, Tetky z Ostrohu a Cimbálová muzika Stanislava Gabriela.“
Jen dodejme, že oslava se bude konat
v sobotu 10. listopadu v sále.
std

Foto: JAROMÍR ŠTĚPÁN
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Začátek školního roku 2018/2019
je provázen několika změnami, o kterých bych rád veřejnost v Ostrožské
Lhotě informoval.
K 1. 8. 2018 jsem byl jmenován
ředitelem ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota.
Mým zástupcem je Mgr. Libor Daňhel.
Rád bych na tomto místě poděkoval za
dlouholetou práci svému předchůdci
Mgr. Tomáši Mlčochovi a jeho zástupkyni Mgr. Evě Martyčákové.
Již koncem července byly v budově
školy zahájeny stavební práce směřující k zajištění bezbariérového přístupu
do školy a zároveň vybudování moderní učebny informační techniky a cizích
jazyků. Do 1. září bylo dokončeno bezbariérové WC v přízemí školy, pohyb
v celé škole bude v průběhu podzimu
bez bariér zajištěn pomocí tzv. schodolezu. Kompletně rekonstruovaná třída
je k uzávěrce Zpravodaje vymalována
a nová betonová podlaha čeká na položení linolea. Následovat bude vybavení učebny novým nábytkem, smartboardem a 18 notebooky.
Původní jazyková třída je určena k přeměně na školní dílnu. Zatím
v tomto a následujícím školním roce
zájemci z řad žáků II. stupně budou
dojíždět do dílen SOŠGSM na Mojmír do Uherského Hradiště – jedná se
o projekt Zlínského kraje a tato aktivita

Novinky
ze školy
je pro naše žáky kompletně bezplatná.
Ve školním vzdělávacím programu
jsou nově zavedeny volitelné předměty zaměřené na matematiku, přírodní
vědy a sport. O tuto nabídku projevili žáci 7. až 9. třídy dostatečný zájem,
takže je vyučována v kompletním
rozsahu. Na základě požadavku zákonných zástupců žáků rozšiřujeme
nabídku druhého cizího jazyka o němčinu, která bude vyučována v 8. a 9.

třídě s časovou dotací 3 hodiny týdně.
Posilami v pedagogickém sboru jsou Mgr. Eliška Bečicová, která
je aprobována pro výuku anglického
jazyka a výtvarné výchovy, učí angličtinu 8. a 9. třídu a tyto třídy také
výtvarnou výchovu, a Mgr. Ludmila
Kolářová, která aprobovaně vyučuje
chemii v 9. třídě a navíc působí jako
asistentka pedagoga a vychovatelka ve
školní družině. Část úvazku ve ŠD mají
také Jitka Koštuříková a Mgr. Simona
Kellerová. Vychovatelkou ve školním
klubu je Irena Trojková.
Ivo Vojtík

Ředitel školy Ivo Vojtík a třídní učitelka prvňáčků Martina Habartová při slavnostním vítání na obci.
Foto: OU Ostrožská Lhota

Zkoušky ohařů a malých plemen v naší Lhotě.
„Organizačně bylo všechno maximálně zajištěno,“ chválila rozhodčí
Tak velkou akci Myslivecké sdružení v naší Lhotě už dlouho nezažilo.
Druhý zářijový víkend se v honitbě
místních myslivců uskutečnily Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen.
„To jsme ve Lhotě ještě neměli.
Doufám, že všichni budou spokojení
jak s organizací, tak i s výsledky svých
psů. Přeji všem hodně štěstí,“ řekl
při ranním nástupu správce zkoušek
Leoš Kadlček starší.
Na zkoušky se přihlásilo patnáct
psů. Všichni byli připraveni složit
zkoušku lovecké upotřebitelnosti,
která je potřebná pro praktický lov
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Zkoušky organizačně zajišťovalo Myslivecké sdružení Ostrožská Lhota.
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v honitbách, kde psi prokazují požadované dovednosti.
Zhruba po šesti hodinách se vyhodnocovaly výsledky
podzimních zkoušek. Všechno vyhodnotil a ceny předal
hlavní rozhodčí zkoušek František Zbraněk.
„Na zkoušky se přihlásilo dvanáct ohařů a tři ostatní
plemena. Se svými psy uspělo osm vůdců (majitelů psů).
Terény byly velmi pěkné, osobně jsem si je byl týden před
závodem prohlédnout. Pojďme k samotnému vyhlášení.
Nejlepší a v první ceně s počtem 273 bodů se umístil malý
myslivecký ohař a jeho vůdce David Svadbík. Na druhém
místě v první ceně s počtem bodů 271 skončil český fousek a jeho vůdce Igor Příhoda. Třetí v první ceně skončil
s počtem bodů 265 český fousek a vůdce Lukáš Zahradník.“
Spokojená s terénem i organizací byla také rozhodčí
Pavla Latinová.
„Ve Lhotě je velice pěkný terén a nádherná honitba. Je
vidět, že se o ni domácí dobře starají. Organizačně bylo
všechno maximálně zajištěno. Lhoťané mají na to, aby se
u nich organizovaly i další zkoušky. Co se týká úrovně psů,
tak tam už to bylo o něco horší, ale za to organizátoři samozřejmě nemůžou,“ hodnotila celou akci Pavla Latinová.
Správce zkoušek Leoš Kadlček starší si po náročné akci
ve lhotském revíru viditelně oddechl.
„Ze strany mysliveckého spolku, kynologické komise
a všech účastníků byly zkoušky hodnoceny velmi kladně.
To nás těší. Také nás těší, že uspěl jediný náš člen Jan Bařina,“ pochválil na závěr jediného člena místního sdružení
Leoš Kadlček.
Sponzorsky zkoušky podpořil praktický veterinární
lékař MVDr. Ing. Pavel Hrdina z Hluku. www.veterina-hluk.cz
Stanislav Dufka

Správce zkoušek Leoš Kadlček starší gratuluje Janu Bařinovi k úspěšnému složení zkoušek. Foto: 2x DUŠAN DUFKA

Pražáci chválí
novou ubytovnu u kurtů
Poslední květnovou neděli předal
starosta Antonín Jelének hasičům
garáž, klubovnu a šatny. Všechno je
v areálu fotbalového hřiště. Mimo
hasičské základy se také slavnostně
otvírala ubytovna, která je ve stejné
budově. Jsou to dva pokoje, které
mají společnou kuchyňku. Ten s výhledem do ulice má čtyři lůžka, s výhledem na kurty má dvě lůžka. Každý pokoj má svoje sociální zařízení.
Pro obec to je vůbec první veřejné
ubytování.
A historicky první hosté přijeli na

Září 2018

začátku prázdnin. Byla to jízda „ala
S tebou mě baví svět“, ale v dámském
obsazení. Přijela ta hezčí část rodiny
Mlátilíkovy ze Znojma a Davidovy
z Prahy. Během čtyř dnů byl na programu pěší výšlap na Antonínek, koupaliště Hluk, Archeoskanzen a Živá
voda Modrá a v neposlední řadě Velehrad. První návštěvníci si pochvalovali
zejména pohostinnost a rozmanitost
našeho kraje.
Tady je historicky první skupina, která byla v naší Lhotě ubytovaná. Ženská část
rodiny Mlátilíkovy ze Znojma a Davidovy z Prahy. Foto: Archiv JT
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Ve druhé polovině léta se v budově
ubytovaly také dvě kamarádky, které
přijely hlavně na dozvuky Horňáckých
slavností a Otevřené sklepy v Polešovicích. Jana z Unhoště u Kladna a Marika z Prahy si ubytování a prostředí také
pochvalovaly. „Budova je dobře umístěná, i když bylo večer u kurtů živo, tak
jsme téměř nic neslyšely. Všechno bylo
čisté, krásné, spalo se nám dobře,“ hlásila Jana z Unhoště. A jaký byl obecně
o ubytování v létě zájem?

„Na to, že to byla první sezona
a celý dům se otvíral až koncem května, tak byl zájem docela slušný,“ hodnotí vytíženost Jitka Štěpánová, která
má objekt na starosti.
Za noc v nové ubytovně zaplatíte
dvě stovky, pokud tedy spíte na pokoji
sám. Pokud je vás víc, tak je ubytování levnější. Při plném obsazení stojí
například čtyřlůžkový pokoj na jednu
noc pět stovek.
std

Takto vypadá čtyřlůžkový pokoj, ke
kterému patří sociálky a kuchyňka.
Foto: std

Naše Lhota má nový pečovatelský dům
Zbrusu nový pečovatelský dům
je k dispozici v naší obci. Slavnostní
otevření se uskutečnilo v neděli 15.
července a dodejme, že za obrovského
zájmu Lhoťanů. Dílo, které má hodnotu přes devět miliónů korun, se začalo
stavět v září loňského roku. Část peněz
z poskytnuté dotace se muselo vyčerpat ještě v loňském roce. Na to upozornil místostarosta obce Josef Lopata.
„Do konce listopadu se muselo
proinvestovat 4,8 miliónů korun. Stálo to spoustu nervů, úsilí a řešení různých komplikací. Za to bych chtěl poděkovat starostovi naší obce.“
Starosta Antonín Jelének přivítal na
slavnostním otevření členku zastupitelstva z Blatnice Svatavu Blahýnkovou
a starostu Hluku Martina Křižana.
„Doslova na zelené louce vyrostlo dílo v hodnotě přes devět miliónů korun. Ruce řemeslníků, znalosti
projektantů a schopnosti řídících pracovníků se spojili ve výstavbě domu,
ve kterém budou bydlet lidé. Svůj domov zde najdou noví nájemníci. Jedni
proto, že vzhledem k jejich věku se stává provoz jejich domu zátěží, jiní proto, že svůj nový domov hledají,“ řekl
mimo jiné starosta Antonín Jelének a
poděkoval firmě Stamos z Uherského
Hradiště, která celý projekt realizovala.
Technický dozor prováděl Josef Polášek, který si také zasloužil poděkování.
„Jeho práce při kontrole a jednáních se
zhotovitelem nebyla vůbec lehká,“ upozornil starosta na úkol Josefa Poláška.
V naší obci se jedná o první projekt Ministerstva pro místní rozvoj,

strana 20

kterým podporuje výstavbu bytů pro
osoby starší 65 let a osoby se zdravotním omezením.
V celé budově je osm bytů. Tři
dvoupokojové a pět jednopokojových.
Nájem je 60 korun za metr plus energie.

Během odpoledne se ve dvou
vstupech předvedli mažoretky pod
vedením Marie Šálkové a k poslechu
vyhrával Fašank band, který vedl Jaroslav Dominik.
Stanislav Dufka

Na slavnostním otevření zleva: zastupitelka obce Milena Dominiková, místostarosta Josef Lopata, starosta Antonín Jelének a stavební dozor Josef Polášek.

Dílo, které má hodnotu přes devět miliónů korun, se začalo stavět v září loňského
roku.
Foto: 2x std
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Na 38. srazu Lhot a Lehot se do škodovky se „narvalo“ 21 Lhoťanů, v soutěži Miss Lhota jsme byli ve finále
a Martina Pavlasová vyhrála hod válečkem.

Naše Lhota na 38. Srazu Lhot a Lehot u Mladé Boleslavi
Přes celou republiku se musela vydat početná výprava
o druhém červencovém víkendu z naší Lhoty na 38. ročník
srazu Lhot a Lehot. Pořadatelé letošního setkání byli dva.
Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi a jako spolupořadatel sousední Husí Lhota. I přes téměř 350 kilometrovou vzdálenost
dorazilo do Dlouhé Lhoty šestatřicet účastníků z naší obce.
Jedním z nich byl Jakub Hájek, který byl jeden z hlavních organizátorů srazu, který se před dvěma lety uskutečnil právě v jediné Lhotě na našem okrese. „Myslím, že je
to na stejné úrovni jako u nás. Program dobrý, lidi dobří,
počasí také vyšlo. Na srazu jde hlavně o to užít si tu pohodu
a setkat se s kamarády,“ okomentoval sraz Jakub Hájek.
Sraz v Dlouhé Lhotě se uskutečnil už potřetí. Poprvé to
bylo v roce 1986, tehdy přijelo na sraz 93 obcí. Je to rekord,
který nebyl zatím překonán. I přes obrovskou snahu pořadatelů se to nepovedlo ani v letošním roce. „Jasně, chtěli
jsme náš rekord posunout. Kontaktovali jsme hlavně ty
obce, které na sraz nejezdí, ale ne všechny obecní úřady
sraz podporují. Některé obce se okamžitě vyjádřily, že nepřijedou. Přesto tady máme tři úplné nováčky srazu,“ vysvětlovala jedna z hlavních organizátorek letošního setkání
Adéla Majzlanová a dodala letošní počty Lhot a Lehot.
„Zúčastnilo se 74 Lhot a Lehot. Můžeme říct, že se celá
akce povedla. Nejvíc jsme se obávali počasí, ale to vyšlo
skvělé. Záchodů, na které bývá největší kritika, je také
dost. Jediná výtka, co jsem slyšela, byla od děvčat. Prý nemáme na záchodech zrcátka. Myslím, že ne všechna děvčata by o ně ráno stála,“ hodnotila s úsměvem celou akci
Adéla Majzlanová.

Výprava naší Lhoty na 38. srazu Lhot a Lehot.
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Do Ostrožské Lhoty putovalo jedno individuální
ocenění. V ženské soutěži, ve které se házelo válečkem,
vyhrála Martina Pavlasová. „Byl to hod na přesnost do
kruhu, trefila jsem se přesně. Už se těším na příští rok,
určitě pojedu obhájit první místo,“ řekla šťastná výherkyně.
V dalších soutěžích zůstala Ostrožská Lhota těsně
pod medailovými pozicemi. V soutěži krásy Miss Lhota se do nejužšího finále a mezi poslední pětku dostala
Sandra Indruchová. Za zmínku určitě stojí i 21 lidí, kteří se „narvali“ do osobního automobilu Škoda Kodiaq.
Nakonec to stačilo v uvozovkách jenom na čtvrté místo.
Vítězné sdružení několika Lhot dostalo do vozu 27 lidí.
Během třídenního setkání se na dvou pódiích představilo několik hudebních seskupení. Mezi největší taháky patřila v pátek populární kapela Mirai, v sobotu Věra
Martinová a Mňága a Žďorp.
Příští rok se Lhoťané a Lehoťané sejdou historicky poprvé v jižních Čechách. Sraz se uskuteční ve Lhotě pod
Horami, která je součástí obce Temelín. Termín srazu je
5. – 7. 7. 2019.
Srazy Lhot a Lehot se začaly pořádat v roce 1981 v Uhlířské Lhotě na okrese Kolín, zúčastnila se ho čtyřicítka
Lhot. Slovenské Lhoty se poprvé přidaly v roce 1985 na
Nové Lhotě v okrese Hodonín. První sraz na Slovensku
byl o čtyři roky později v Dolné Lehotě u Brezna. Termín drtivé většiny třídenních srazů bývá první víkend
v červenci.
Stanislav Dufka

Foto: RK
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Vysokohorská t ristika Lhoťanů v rakouských Alpách
Nadmořská výška 690 až 1650 metrů, počet obyvatel
o něco menší – 630. To je malá rakouská dědinka PRUGGERN. Může být a také byla, tak jako v našem případě na
čtyři dny, výchozím místem turistiky do známého rakouského regionu Schladming (745 m n. m.) – Dachstein (2 996 m
n. m.) – Ramsau (1136 m n. m.).
Ledovec Dachstein umožňuje lyžování po celých 365 dní
v roce. To se píše na internetu. My jsme viděli na vrcholu jednoho běžkaře a upravenou trasu, která měla asi tři kilometry,
i tak je to v letošním létě skoro zázrak, že se dá vůbec lyžovat.
Jen škoda, že tam nebyla půjčovna, určitě by ji někdo z naší
výpravy využil, tak třeba příště.
„Poprvé jsme jeli na Dachstein v roce 2009, tehdy bylo na
ledovci daleko víc sněhu. Je vidět, že se celá zeměkoule hodně otepluje,“ všiml si vedoucí zájezdu a jeden z hlavních organizátorů Josef Vaškových z Domu dětí a mládeže v Hluku.
Po ledovci přišlo na řadu koupání v aqua parku ve světoznámém běžkařském středisku Ramsau. Dál bylo v plánu
putování po 3 jezerech a fascinující alpský výstup Divoká
voda. Všechno vyšlo na 1. Také díky skvělému počasí. Trošku sice zapršelo, ale bylo to spíš na osvěžení.
Jelo se autobusem s DDM Hluk. Organizace celého zájezdu byla na druhou 1.
„Byla jsem s Domem dětí a mládeže už potřetí a znovu
jsem spokojená. Vyšlo skvěle počasí a po delší době to byla
zase pořádná turistiky,“ hodnotila celou akci Zdena Mazúrková, která byla hlavní organizátorkou pro lhotské turisty.

Spokojený byl i vedoucí celé akce Josef Vaškových
z Hluku.
„Na ledovci nám nádherně vyšlo počasí, druhý den už
byl v mracích. Výstup po žebřících Divoká voda také neměl
chybu. Po něm šel někdo do města a někdo se šel smočit do
bazénu. Chtěl bych poděkovat „jakože kuchařkám“. Říkám
„jakože“ z toho důvodu, že to nejsou profesionálky. Ještě
bych chtěl poděkovat vám všem. Byla tady dobrá parta. Hlavně byli všichni dochvilní. Co bylo potřeba, to jste i pomohli.
Všechno proběhlou v pohodě a věřím, že si zájezd všichni
užili. Doufám, že se s většinou z vás uvidíme příští rok ve Slovinsku,“ poděkoval na konci akce Josef Vaškových a pozval
všechny na příští rok do Julských Alp.
Tady je itinerář celé akce:
Schladming – Dachstein 4. - 8. 8. 2018
1. den v 8.15 odjezd ze Lhoty – příjezd do penzionu, ubytování, prohlídka okolí – 8,92 km
2. den turistika (lehká až střední) okruh po 3 jezerech 13,25 km – Bodensee, Hüttensee a Obersee – 13,25 km
3. den turistika (lehká) výlet lanovkou na vrchol ledovce
Dachstein - 8,66 km, koupání v Ramsau – 8,66 km
4. den turistika (střední) ze Schladmingu novou naučnou
stezkou na fascinující alpský výstup Divoká voda. Večer koupání ve vodním parku Erlebnisbad Schladming – 9,09 km
Údaje o počtu kilometrů jsou udány podle měřidla Lenky
Kořínkové.
Stanislav Dufka

Skupina lhotských turistů těsně před putováním po třech rakouských jezerech.
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Foto: TK O. Lhota
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Naše škola
má vlastní 3D tiskárnu
Dne 7. září jsem se s panem učitelem Liborem Daňhelem vydal do Prahy pro 3D tiskárnu, kterou naší škole daroval majitel firmy PRUSA pan Josef Průša. Poté, co jsme
došli na místo určení (do přednáškového sálu firmy), jsme
si mohli prohlédnout již vytištěné modely, například parní
lokomotivu, vzducholoď nebo třeba Petřínskou rozhlednu.
Na začátku školení jsme byli informováni o materiálech,
které se používají k tisku (PLA, ABS, PET, FLEX, SPECIAL). Následně nám ukázali části samotné tiskárny, kde se
nachází elektronika, tryska, chladící zařízení atd. V další
části školení jsme se naučili používat software - například
konfigurovat, vyměňovat filament (obecný název materiálů, ze kterých se tiskne), předehřívat a nakonec i tisknout.
Během tisku, který trval cca 20 minut, jsme si dali
oběd a prohlédli si interiér části výroby tiskáren. Poté
jsme se dozvěděli něco o programování, nejdříve o rozestavění objektů na plochu tiskárny nebo jak je možné
tisknout vícebarevné objekty a taky jak samotné objekty
naprogramovat. Tím přednáška skončila a všichni zúčast-

nění jsme obdrželi certifikát „Školení 3D tisku“ a naše
škola 3D tiskárnu.
A co to 3D tiskárna vlastně je? Je to stroj, který dává
tisku i hloubku a to nanášením malých vrstev na sebe.
V budoucnu se nejspíš budou 3D tiskárny používat v širokém spektru oborů od stavebnictví přes zdravotnictví
po potravinářský průmysl, proto si myslím, že je dobré,
abychom se základy naučili již teď.
Tomáš Mazurek, žák 9. třídy

Tomáš Mazurek, který se školil na 3D tiskárnu v akci.
Foto: ZŠ Ostrožská Lhota

Cimbálovka Višňa reprezentovala na Slovensku
Poslední srpnovou sobotu se cimbálová muzika Višňa zúčastnila festivalu na Slovensku – BielFestu ve
Veľkom Bielu, okres Senec. Šlo o naši
druhou účast (dříve r. 2016) na již 9.
ročníku akce, kterou pořádá místní
zahrádkářská organizace. V průběhu
odpoledne až do pozdních večerních
hodin se na provizorním pódiu na
nádvoří místního barokního zámku
vystřídalo celkem šest kapel z Bratislavy, Šenkvice, Pezinku či Dubovan.
A přestože jde původně o ryzí country festival, čemuž nasvědčuje i vizáž
drtivé většiny návštěvníků, tak byl
právě kontrast vytvořený naší muzikou velmi oceněn publikem jak při
vystoupení, tak i při osobních kontaktech po něm.
Jak už bylo předesláno, nejednalo
se o první zájezd do Veľkého Bielu.
Mimo zmiňovanou účast na BielFestu
2016 má za sebou CMV (Cimbálová
muzika Višňa) v dnes už „partnerské
obci“ několik vystoupení. První bylo
na jaře 2009 na koštu vína. Z ojedinělého zájezdu se stala pravidelná, téměř každoroční spolupráce a z organizátorů a výborných hostitelů se stali
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především přátelé. Proto následovaly
další účasti: na Dnech obce, Koštech
vína, různých zahrádkářských výstavách a naposledy právě na BielFestu.
Zajímavostí letošní účasti je, že
muzika zde poprvé vystoupila netradičně oděna. Vzhledem k nefolklornímu charakteru akce jsme zvolili
civilnější oblečení. Měli jsme nové
bílé košile s logem CMV, které jsme si

nadělili k 10. výročí založení muziky.
Sestava byla osvědčená a obvyklá z posledních dvou let s příjemnou
výjimkou, kdy nás v prázdninových
měsících posiluje a za cimbál usedá
Vojta Radoch, než zase na většinu
roku „zmizí“ za zdmi olomouckého
semináře.
František Hájek, primáš CMV

Lhotská cimbálovka Višňa na festivalu BielFest ve Veľkom Bielu, okres Senec.
Foto: archiv FH
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Hodová výstava chovatelů měla mezinárodní účast
Pětadvacet vystavovatelů, nebo chcete-li chovatelů, se
zúčastnilo už tradiční výstavy králíků, holubů a drůbeže
v areálu chovatelů v naší Lhotě. Můžeme klidně napsat, že
výstava měla mezinárodní parametry, v katalogu jsme našli vystavovatele i ze sousedního Slovenska. Ostrožskou
Lhotu zastupovali Vladislav Hodulík a Antonín Vaněček.
Letošní výstava měla maličko posunutý termín, obyčejně bývá v půlce června, stejně jako hlavní pouť u Antonínka. „Museli jsme to kvůli stavebním pracím přesunout, vedle se dodělával dům s pečovatelskou službou,“
vysvětloval hospodář sdružení Antonín Vaněček. Předseda celého sdružení Vlastimil Souček z Ostrožské Nové
Vsi k tomu dodal. „Uvidíme, po této výstavě se rozhodne,
kdy budeme akci v příštích letech pořádat. Možná to bude
právě v tomto hodovém termínu.“

Výstavu pořádalo sdružení chovatelů Ostrožsko, které
tvoří tři obce: Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves a Hluk.
„Centrální areál máme tady ve Lhotě, u nás v Nové Vsi
nám ho zrušili. Požádali jsme Lhoťany, jestli bychom se
nemohli spojit, u nás jsme nemohli dělat výstavy, nebylo
kde. Myslím, že jsme dohromady už deset nebo jedenáct
roků,“ hlásil šéf spolku Vlastimil Souček.
Na výstavě bylo uděleno několik čestných cen, vítěznou cenu si odnesl Josef Gregor z Dolního Němčí za
kalifornského králíka. U holubů vyhrál Zdeněk Veselý
z Ořechova s českou čejkou. Nejvíc bylo na výstavě králíků – pětašedesát.
„Tak lidi zatím ještě na dědinách chovají, ale pomaličku jich ubývá,“ všiml si na závěr předseda chovatelů.
Stanislav Dufka

Šéf společného spolku zahrádkářů Vlastimil Souček
z Ostrožské Nové Vsi.

Areál zahrádkářů je nad novým pečovatelským domem.
Foto: 2x std

Naší obcí projela kolona historických vozidel
Třetí srpnovou sobotu projela naší Lhotou kolona historických aut, motocyklů a byly k vidění i tři historické
užitkové vozy. Naše obec byla na trase 19. ročníku jízdy
nazvané Veteráni Moravským Slováckem. Akci už pravidelně pořádá Slovácký veterán car club Uherské Hradiště.
Jeden z hlavních organizátorů je zakládajícím a dlouholetým členem klubu - Lhoťan Stanislav Kuřina, který pochopitelně nemohl na slavnostní jízdě scházet. V kokpitu
svého vozu byste ho ale hledali marně.
„My jako organizátoři nejezdíme. Musíme se postarat o tu početnou kolonu. Od rána, od pěti hodin, jsme
značili trasu. Na jiných akcích, kde jsme jako hosté, se
starají zase ostatní,“ vysvětloval Kuřina a dodal. „Průjezd
Lhotou a zastávka na Antoníčku bývá zhruba každé čtyři roky. Trasa Moravským Slováckem se střídá, minule se
jelo třeba kolem Buchlova.“
Pozorný divák si musel všimnout v koloně velkého
množství mladých vyznavačů tohoto koníčku. Nebylo
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Petra Beranová z Lanškrouna (vlevo) přijela s kamarádkou
Monikou na Aerovce 500.
Foto: 2x std.
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žádnou výjimkou, že parádní auto řídily v retro oblečení dvě mladé dámy.
„Přijeli jsme z Lanškrouna a jsme členky klubu historických vozidel v Olomouci. S kamarádkou Monikou jedeme na Aerovce 500,
která má rok výroby 1929, má jeden válec a deset koní. Řídí se to
strašně krásně a je z toho nádherný výhled,“ vypráví nadšeně na
kopci u Antonínka Petra Beranová, pro kterou jsou historická vozidla téměř vším. „Věnuje se tomu celá moje rodina. Je to koníček,
je to vášeň, je to prostě naše hobby.“
Celkem bylo na startovní listině 61 aut, 38 motocyklů a 3 užitkové vozy. Naše Lhota byla na trase první etapy, která startovala
v Uherském Hradišti a přes zastávku na Svatém Antonínku končila
v Kyjově. Podle pořadatelů neodstartoval jenom jeden vůz, kterému
Hasiči z Luhačovic přijeli v historickém, ale plně
se ještě před startem utrhla řadicí páka.
Stanislav Dufka funkčním voze.

Ostrožsko - Lhotské divadlo uvedlo novou hru.
V listopadu jede na přehlídku souborů
Po zhruba roce mělo novou premiéru Ostrožsko Lhotské divadlo. Jak už bývá zvykem, první představení
se uskutečnilo v Ostrožské Lhotě v solidně zaplněném
sále Obecního úřadu. Principálka souboru Eva Zajícová
vybrala hru Petra Tomšů „Zase ti tupitelé.“ Jak už maličko napovídá název, tak hra pojednává o jednom zasedání
obecního zastupitelstva.
„Pokud by se vám něco zdálo podobné z vaší obce,
tak věřte, že autor hry ze Lhoty nečerpal. Je to podobnost
čistě náhodná,“ řekla s úsměvem v úvodním proslovu Eva
Zajícová a hned na začátek poděkovala lhotskému zastupitelstvu. „Podporují naši činnost. Věřím, že to tak bude
i do budoucna.“
Proč si soubor vybral politickou satiru, která zjednodušeně ukazuje, na jakých principech funguje politika? Má to
nějakou souvislost s podzimními komunálními volbami?
„Tušila jsem, že nám to bude podsouváno. Nemá to
vůbec žádnou souvislost, na hru jsem narazila docela náhodou. My musíme vycházet z možností našeho souboru,
jsme omezení mančaftem. Podle počtů lidí v souboru musím také vybírat divadelní hru,“ vysvětluje šéfka divadla.
Z loňské sestavy odešli Jan a Radka Matuštíkovi, které
nahradily nové tváře. Učitelku Hanku bude s Kristýnou
Beňovou alternovat Sabina Trojková a na postu starosty
se budou střídat Vlastimil Němec a Zdeněk Vyroubal.
„Sabina i Zdeněk se představí později. Sabka je ne-

mocná, tak věřím, že ji Lhoťané uvidí na derniéře,“ říká
režisérka. Do derniéry má ovšem nově nacvičená hra ještě
daleko. Pokud byste chtěli vidět soubor v akci, tak vystoupí na osvědčených místech.
„Budeme hrát v Kunovicích, Prakšicích, Kudlovicích,
v Uherském Ostrohu, Hluku, Nivnici. Nově se také představíme v Ostrožské Nové Vsi a ve Veselí nad Moravou
na přehlídce divadelních amatérských souborů, ta bude
v listopadu,“ vyjmenovává na závěr Eva Zajícová místa, na
kterých můžou fanoušci souboru hru vidět.

Ostrožsko – Lhotské divadlo při své premiéře hry Zase ti
tupitelé. Hrálo se ve Lhotě.
Foto: DUŠAN DUFKA

OSTROŽSKO – LHOTSKÉ DIVADLO: Zase ti tupitelé.
Veselohra z prostředí zasedání jednoho zastupitelstva. Napsal Petr Tomšů. Premiéra: Ostrožská Lhota 10. 8. 2018. Režie: Eva
Zajícová.
Osoby a obsazení: Starosta obce: Vlastimil Němec, Zdeněk Vyroubal. Zapisovatelka: Šárka Křiváková, Taťána Galečková.
Fotbalista Aleš: Jaromír Zajíc. Důchodkyně Jarmila: Eva Zajícová. Podnikatel Alois Kovář: Ondřej Balíček. Učitelka Hanka:
Kristýna Beňová, Sabina Trojková. Pamela Krásná: Anna Krátká. Policistka Hladká: Eva Marýzková. Obyvatelka obce
Marie: Šárka Křiváková, Taťána Galečková, Hlasatel: Antonín Studénka. Nápověda: Ivana Dufková, Marie Němcová.
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Vojtěch Radoch:
„Duchovní službu vnímám jako životní poslání.“
Předposlední červnovou sobotu se
v olomoucké katedrále svatého Václava za vydatné účasti Lhoťanů konalo jáhenské svěcení. Možná se ptáte,
co má tato událost společného s naší
obcí. Letos snad jen tolik, že jeden
z našich spoluobčanů - Vojtěch Radoch, přijal jáhenské svěcení z rukou
pomocného olomouckého biskup
monsignore Antonína Baslera.
„Je to velká životní událost a možná bych to přirovnal k zásnubám,
možná i ke svatbě. Když se dva mladí

zamilují a rozhodnou se pro společný život, tak se vezmou a slíbí si lásku, úctu, věrnost. Tak i já jsem slíbil
při tomto svěcení poslušnost a úctu
svému biskupovi a jeho nástupcům.
Každodenní modlitbu spolu s církví
a za církev (breviář) a složil jsem také
slib celibátu. Dnes už se to možná nenosí, ale já to vnímám jako dobrou
věc. Stejně jako se muž vstupující do
manželství zříká všech žen kvůli té
jedné, tak já se zříkám slibem celibátu
té jedné, abych mohl být oporou pro

Do Olomouce se na jáhenské svěcení vydala i delegace lhotských hasičů. Vojtěch
Radoch je neustále členem místního sboru.

mnohé. Službu duchovního vnímám
jako životní poslání a chci je plnit co
nejsvědomitěji a nejlépe, jak to budu
umět. Snad si budu moci za třicet
nebo padesát let, až půjdu do důchodu, říci, že jsem odvedl kus dobré práce,“ říká Vojtěch Radoch plný elánu
a chuti do díla. Když vše půjde podle
plánu, tak příští rok ukončí studium
na Cyrilometodějské teologické fakultě a o rok později bude vysvěcen
na kněze.
vr, std

Vojtěch Radoch, přijal jáhenské svěcení z rukou pomocného olomouckého
biskupa Mons. Antonína Baslera.
Foto: Archiv VR

Klára Zmeškalová druhá na světové univerziádě v Plzni
Po červnovém mistrovství světa v Kanadě se Klára
Zmeškalová představila v plné parádě také na domácí půdě.
Na Světových hrách univerzit v Plzni v silovém trojboji
překonala všechny svoje rekordy. Parádní forma vyšvihla
jednadvacetiletou závodnici Olympie Zlín na krásné druhé
místo. „Všechny pokusy jsem měla platné, žádné červené
světlo, to je základ úspěchu. Mám úžasného trenéra, který
to prostě umí naplánovat, aby ty výkony opravdu vyšly, tak
se i stalo. Poprvé jsem závody odjela opravdu v klidu, hlavou, bez zbytečných chyb,“ hlásila Klára těsně po závodě.
Druhé místo obsadila z třinácti startujících.
std Klára Zmeškalová (druhá zleva) obsadila na Světových hrách druhé místo.
Foto: Archiv KZ
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Přípravka zahájila sezonu.
Máme nové tváře,
hlásí trenér Josef Havlík
Do druhé sezony vstoupila po svém znovuzaložení
lhotská přípravka. První neděli v září přijely do Lhoty
Hradčovice. Výsledky nejsou u této věkové kategorie na
prvním místě, ale výhra (7:6) u mladší přípravky kluky jistě potěšila. Je hlavně důležité, že u nejmladších fotbalistů
zůstala zkušená trenérská dvojice. Mladší kluky vede Josef
Havlík, který přivítal do týmu nové tváře.
„Máme nějaké nováčky. Třeba Štěpána Mazurka, Petříka Koláře nebo Marečka Kaňu, dětí je zatím dost,“ hlásil
zkušený trenér.

Starší kluci se připravují pod vedením Richarda Dominika.

Starší přípravka sice na úvod sezony prohrála 2:9, ale
trenér Richard Dominik bral výsledek sportovně.
„Nám schází dva nebo tři starší kluci. Nemáme v týmu
žádný starší ročník, který by kluky vedl nebo podržel.
Příští rok bude končit jenom Vašek Drexler, jinak všichni
zůstanou, tak věřím, že výsledky budou ještě lepší,“ říká
Richard a pochvaluje si přípravu na zápasy. „Jsme zase
o stupeň výš jako v loňské sezoně. Kluci jsou v tréninku
daleko disciplinovanější.“

Mladší přípravku trénuje Josef Havlík.

Foto: 2x std.

Na rybníku v Močidlech uspořádali lhotští rybáři tradiční dětské závody.
První skončil Martin Dominik z Blatnice, který ulovil amura 65 cm.

Dětské rybářské závody ovládli Blatničané
Až čtyřicet cen měli připravených lhotští rybáři na tradičních dětských závodech na rybníku v Močidlech. Kategorie byla jediná – děti do 15 let.
Chytalo se poslední červnovou sobotu, začátek lovu byl
v osm ráno a končilo se ve tři odpoledne. Největší drama
vidělo početné osazenstvo, které se sešlo kolem rybníka, pět
minut před koncem soutěže. Viktor Křivák začal lovit parádního kapra, nakonec se svým úlovkem 59 cm dlouhým
skončil na třetím místě.
První místo putovalo přes kopec do Blatnice. Vyhrál
Martin Dominik s amurem 65 cm. Pro třináctiletého rybáře
to nebyla první výhra.
„V Kozojídkách na rybníku jsem chytil jesetera 110 cm,
u nás v Blatnici jsem byl první, tam jsem chytil kapra 61 cm,“
pochlubil se mladý rybář. Druhý skončil také Blatničan Lukáš
Farkaš, tomu uvízl na háčku kapr 61 cm. Všechno měřil a zapisoval hlavní komisař celého klání Stanislav Kuřina.
Ceny mladým rybářům předával hlavní organizátor Patrik Trčka, který mohl být s účastí a nakonec i s počasím
spokojený.
„No, docela se ochladilo, ráno jsem si myslel, že budeme prodávat jenom čaj a kafe, ale jinak jsme s průběhem
spokojení. Nedělali jsme závodům žádnou velkou reklamu
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a přišlo pětatřicet mladých rybářů. Ryb je nachytaných také
dost, úplně přesně to nevím, ale něco kolem dvaceti. Největší
je amur 65 cm, nejvíc je těch ze střední třídy, kolem čtyřicítky centimetrů,“ hodnotil soutěž Patrik Trčka a na závěr ještě
dodal: „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na organizaci
podíleli a také sponzorům za hodnotné ceny.“
Ještě dodejme, že vítěz celého klání dostal rybářské potřeby v hodnotě 800 Kč.
Stanislav Dufka

Vítězové dětských rybářských závodů. Uprostřed vítěz Martin Dominik, vpravo Lukáš Farkaš, oba z Blatnice. Třetí byl
domácí Viktor Křivák.
Foto: std
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Javořinu zaplavily stovky cyklistů.
Byli tam i Lhoťané
Javořina Tour 2018 je setkáním cykloturistických patriotů na vrcholu Velké Javořiny. Každý účastník obdrží
zdarma pivo a odznak slavností. Tak lákal už po několikáté
plakát na vrchol Bílých Karpat
cyklisty z obou stran hranice.
Už pošestnácté oslavili na Velké Javořině své přátelství Češi,
Moravané i Slováci. Jako předvoj nedělních bratrských slavností se poslední červencovou
sobotu na Javořině setkali příznivci cyklistiky. Mezi nimi
Pavel Valčuha na hřebeni
nescházelo ani několik cyklisVelké Javořiny.
tických nadšenců z naší obce.
„Ze Lhoty jsme jeli já, Luboš Boček, Vlasta Radoch, Ondra Radoch a Ťulop (Petr
Ratajský). V Dolním Němčí se k nám ještě připojili Mirek
Mlýnský a Vašek Žajdlík, ale oni prý už předtím vyrazili ze Lhoty,“ vypočítává lhotské účastníky Pavel Valčuha.
Petr Ratajský přidal trasu, po které zdolali Javořinu.
„Jeli jsme přes Dolní Němčí, tam jsme se občerstvili
v hospodě Rozkvět, dál přes celé Horní Němčí. Cesta vede
za hřištěm pořád směrem k vrcholu. Za hřištěm je takový
hrb, zhruba tak půl kilometru, to je asi nejhorší úsek celé
trasy. Potom už je cesta mírnější, vyjede se na Kamenné
boudě a jede se až na vrchol Javořiny. Ze Lhoty jsme vyrazili v 9.30, u Holubyho chaty jsme byli v 12.30. Najeli jsme
lehčím tempem přesně 32 kilometrů, “ hlásil přesný počet

kilometrů Petr Ratajský a na závěr ještě dodal: „Zpátky
jsme zvolili delší trasu přes Vápenky, doma jsem měl na
ukazateli 72 kilometrů.“

Špatná zpráva pro turisty.
Aktuálně je Holubyho chata zavřená
Aktuálně je Holubyho chata na Javořině zavřená. Od
1. 9. je zabezpečeno na chatě občerstvení formou bufetu
při hlavním vchodu. Otevřeno je úterý až pátek od 12 do
17 hodin a o víkendu od 10 do 18 hodin. Během provozních hodin bufetu jsou pro veřejnost zpřístupněny také
toalety na chatě. O provozu se více dozvíte na: www.holubyhochata.eu
std

Poslední červencovou neděli se vypravili Lhoťané na vrchol
Bílých Karpat.
Foto: 2x archiv Petra Ratajského.

Fotbalisté mají zbrusu novou sekačku.
„Nic lepšího se neprodává,“ tvrdí Efa
SECO - Starjet Exclusive UJ 102 – 24. Že vám to nic neříká? Tak věřte, že to je název zbrusu nové sekačky na trávu,
kterou pro fotbalový klub pořídil Obecní úřad. Abychom
byli úplně přesní, tak část si zaplatili sami fotbalisté.
„Z fotbalového účtu šlo 24 185,-Kč, obec dala 120 tisíc.
Podle našich údajů se nová sekačka koupila po patnácti
letech. Ty parametry nového stroje jsou zase o generaci
lepší,“ vysvětluje šéf SK a místostarosta obce Josef Lopata.
Jeho slova v podstatě potvrzuje i správce hřiště a místopředseda fotbalistů Efa Hanáček. „Je rychlejší, pohodlnější, má širší záběr a tempomat. Je to stroj českého výrobce.
Hřiště se poseče zhruba jednou tak rychleji. Nic lepšího
se na trhu neprodává, s podobným strojem se sečou ligové
trávníky,“ prozradil lhotský trávníkář.
Std
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Nová sekačka: Správce hřiště Petr Efa Hanáček, starosta
Antonín Jelének a místostarosta a předseda SK Josef Lopata.
Foto: OU Ostr. Lhota
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Staří páni čtvrtí v Moravském Berouně
Jedna výhra, jedna prohra na penalty a tři porážky.
Celkově čtvrté místo, tedy stejně jako před rokem. To
byla bilance starých pánů naší Lhoty na devátém ročníku mezinárodního turnaje internacionálů v Moravském
Berouně. „Mančaft“, který neodjel z různých důvodů
kompletní, byl doplněn domácími hráči. Individuální
ocenění si odnesl Martin Hubík, který se stal se třemi
góly nejlepším střelcem celého klání. „Byl jsem tam
poprvé, musím domácí pochválit. Organizace byla výborná, jenom půl hodiny se losovala tombola a všechno
komentoval skvělý moderátor,“ vysekl pořadatelům poklonu Martin Hubík. Devátý ročník vyhrál domácí celek
Old Boys Moravský Beroun, který nepoznal v turnaji
přemožitele.

Nejlepší střelec turnaje Martin Hubík (vlevo) s místostarostou
Moravského Berouna Petrem Otáhalem.
Foto: OB Moravský Beroun

Zrcadlo výsledků:
Ostrožská Lhota – Trenčianská Turná 1:1 na penalty 2:3. Branka: Martin Hubík.
Ostrožská Lhota –Babice 3:1 Branky: Martin Hubík 2, Jiří Dominik.
Ostrožská Lhota – Moravský Beroun 0: 1
Ostrožská Lhota –Teplička nad Váhom 0:2

std

Mistrovství Lhoty vyhrál nejmladší vítěz v historii.
Další novinky z tenisového klubu
V uplynulých třech měsících proběhly na tenisových
kurtech tři turnaje, prázdninový kemp pro děti a opět
jsme zapracovali na dovybavení naší klubovny novými
fotodeskami z historie našeho klubu.
Ale pěkně postupně. Na začátku prázdnin se uskutečnil turnaj smíšených dvojic, který ovládli Ivča a Ondřej Turčinovi, když ve finále těsně porazili dvojici Lucie
Pavlasová a Viktor Malina. I v dalších turnajích dominovali mladé hráčky a hráči. V turnaji žen, který se konal
18. srpna, si celkové vítězství odnesla Dorča Ondrůšková
- jednička dívek ve smíšeném dorosteneckém týmu.
Mistrovství Ostrožské Lhoty na konci srpna ovládl bez
jediné prohry třináctiletý Ondra Turčin a stal se tak nejmladším vítězem tohoto turnaje v jeho šestatřicetileté historii.
V červenci proběhl tenisový kemp pro děti. Zúčastnilo se ho šest nadějí, které se s trenérem Radkem Tymlem
věnovaly nejen tenisu, ale také atletické abecedě a dalším
různým pohybovým dovednostem.
Od měsíce září probíhají pravidelné tréninky závodních hráčů s Michalem Tymlem – kmenovým hráčem
druholigového týmu TENIS SLOVÁCKO. Tréninky
formou kroužku povedou Ilona Dufková (mladší žáci)
a Pavel Turčin (kombinace závodní a rekreační pro starší
žáky). V měsíci březnu 2019 provedeme nábor dětí do tenisového klubu.
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Poslední věcí, o které bych se rád zmínil, je vytvoření
fotodesek, které dokreslují historii tenisového klubu. Můžete je vidět v době konání Burčákového turnaje v naší
klubovničce v pátek 28. září. Jsou zaměřeny na období
1998 – 2007 a na úplné počátky, tj. léta 1982 – 1987.
Přejeme všem čtenářům Zpravodaje krásný, barevný
a pohodový podzim.
Pavel Turčin, předseda tenisového klubu

Mladí tenisté Ostrožské Lhoty do našeho zpravodaje netradičně zapózovali. Foto:
PAVEL TURČIN.
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Erik Pešík se stal historicky nejlepším střelcem
Lhoty. „Góly nepočítám,“ říká.
Říkají mu Kraken. Kanonýr Erik Pešík sice jako bájný
obří hlavonožec nepotápí celé lodě, ale ke dnu posílá soupeře. Vyhlášený střelec protivníky nešetří. Když má den, je
schopný dát čtyři branky za zápas, jako se mu to povedlo
nedávno proti Bílovicím.
Šestadvacetiletý útočník už před sezonou vstoupil mezi
klubové legendy. Stal se totiž historicky nejlepším střelcem
Ostrožské Lhoty. Na začátku letošní sezony mu před fanoušky popřáli lidé z vedení oddílu. „Moc mě to potěšilo,“
přiznává Erik Pešík, který překonal bývalé kanonýry i kamaráda Martina Zalubila. „Byla to moje motivace, abych
nastřílel víc branek než on,“ přiznává produktivní útočník.
Pešík by se se Zalubilem v příští sezoně moc rád sešel
v dresu Ostrožské Lhoty. Společně by pak vytvořili elitní
střeleckou dvojici. „Předháněli bychom se v tom, kdo dá
víc gólů,“ usmívá se současný „bombarďák“ týmu nováčka
okresního přeboru.
Sám si branky nepočítá, ale jen mezi muži nastřílel 140
gólů, což je úctyhodně číslo vzhledem k tomu, že Pešíkovi
je pouze šestadvacet let.
Střelcem se narodil. Pravidelně skóroval v žácích i dorostu. Září také mezi dospělými. „Doufám, že to jednou
vyhraji i za staré pány,“ směje se.
Typická trefa Pešíka? „To přece nemůžu prozradit,“
brání se. Nakonec podlehne. „Je to klasická trma vrma
a pak to fouknu pod víko,“ popisuje.
I když ho v minulosti pár mužstev lanařilo, svéráz
z Ostrožské Lhoty zůstává věrný mateřskému klubu.
„O nabídce z Hluku nic nevím. Vyšší soutěž by mě lákala,
ale na Lhotu chodí kolem 250 fanoušků a já hraji hlavně
pro ně a mé tři nejlepší fanynky,“ říká Pešík, mezi jehož
největší obdivovatelky patří Marie, Věra a Milada.
Výsledky Ostrožské Lhoty jsou v letošní sezoně jako
na centrifuze. Ve Slavkově inkasovali jedenáct gólů, proti

Bílovicím se trefili sedmkrát. „Slavkov je jeden z adeptů na
postup a nám chybělo pět hráčů ze základní sestavy včetně
mě. Výsledky závisí na tom, v jaké se sejdeme sestavě,“ tvrdí
elitní útočník.
Nováček okresního přeboru zatím zažívá slušný podzim. Po šesti odehraných zápasech je s devíti body osmý.
„Chceme hrát klidný střed tabulky a to se nám zatím daří,
takže jsem spokojený,“ říká Pešík.
Sám se fotbalem spíše baví. „Mým vzorem je Pepa Pešice. Líbí se mi jeho slova o tom, že my to pivo k životu
potřebujeme,“ směje se šestadvacetiletý útočník.
V mládí provozoval i jiné sporty. I nyní chodí do posilovny nebo si ve volnu občas zahraje volejbal, tenis, florbal
nebo stolní tenis. Fotbal má ale nejradši. Nejsilnější zážitek
kariéry prožil v roce 2011, kdy Ostrožská Lhota vyhrála
okresní pohár. „V ten den jsem zrovna slavil narozeniny,
byl to pěkný dárek,“ dodává Pešík.
Libor Kopl. Autor je sportovní redaktor Zlínského deníku.

Nejlepší kanonýr Lhoty v historii Erik Pešík táhne mančaft i
v letošním podzimu.
Foto: std

Antonín Křápek
opět mistrem světa!
Před rokem jsme psali o skvělém úspěchu, kterého dosáhl motokrosový jezdec Antonín Křápek. V Dánsku se
stal mistrem světa v závodě družstev. V letošním roce svůj
triumf společně s dalšími třemi jezdci zopakoval. V Pacově vyhráli titul ve věkové kategorii 70 +. Klobouk dolů,
v 73 letech tahat těžkou motorku, není jen tak! Gratulujeme a přejeme ještě další sportovní úspěchy.
František Tureček
Antonín Křápek s pohárem pro mistra světa.
Foto: FRANTIŠEK TUREČEK
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Jak se otvíral Dům s pečovatelskou službou

Foto: Stanislav Dufka
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Vzpomínka na léto. 38. sraz Lhot a Lehot v Dlouhé Lhotě

Foto: std
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