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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás informoval o stavu rozpracovaných projektů a o
některých projektech, které nás čekají.

Inženýrské sítě

Starosta Roman Tuháček

Rozpracovaná zakázka s názvem ZTV Ostrožská Lhota (zóna technické
vybavenosti) - vybudování inženýrských sítí v lokalitě Kříbské zahrady a
Luby I. etapa ,,A,,. Generální dodavatel VHS Javorník.
Lokalita Kříbské zahrady:
Pro 8 RD jsou v Kříbských zahradách vybudovány nové inženýrské sítě
v délce cca 260 m (od RD manželů Kusákových směrem na čističku). Jedná se
o vodovodní řád, plynovod, rozvod elektrokabelů s přípojnými skříněmi, nové
veřejné osvětlení a rozvod slaboproudu (kabelové TV). V Kříbských zahradách
jsou již inženýrské sítě od 30. 11. 2018. Veřejné osvětlení bylo dokončeno 20. 12.
2018. Inženýrské sítě i veřejné osvětlení jsou již zkolaudovány. Zbývá jen napojit
nové plynové potrubí na stávající plynovod, což proběhne začátkem dubna.
Realizace zasíťování této lokality stála 2,67 mil. Kč s DPH
Lokalita Luby II.
Jedná se o lokalitu, která je umístěna za Kříbem směrem
do vinohradů (parc. č. 6900 a 6876/1). V této lokalitě patří
pozemky obci, je zde záměr vybudovat inženýrské sítě
a komunikaci pro pět rodinných domů. Doposud není
dokončena projektová dokumentace. Je nutné dořešit
šířku komunikace, která byla původně navržena na
3 m. Dokončení projektu a vyřízení stavebního povolení
odhaduji až na červen letošního roku.

Lokalita Luby I. Etapa ,,A,,:
Tato etapa končí u novostavby pana Michala Zalubila.
Délka sítí cca 110 m.
V této části jsou již k 30. 11. 2018 dokončeny tyto
inženýrské sítě: kanalizační řád, vodovodní řád, plynovod,
distribuční soustava elektro, rozvody slaboproudu
(kabelová TV). Uvedené objekty jsou již zkolaudovány. Do
konce května 2019 budou dokončeny zbývající objekty a
to: místní komunikace a veřejné osvětlení. Již je prostavěno
2,38 mil. Kč , zbývá prostavět 1,9 mil Kč.
Pokračování na Lubech I.
Chystáme podklady pro pokračování výstavby
technické vybavenosti na dalších cca 90 m
(což spočívá v získání pozemků pro výstavbu
infrastruktury, sepsání plánovacích smluv s majiteli
dotčených pozemků, dokončení projektové dokumentace,
zpracování podkladů pro výběr dodavatele). V další etapě
jsou tři majitelé pozemků, kteří chtějí zahájit výstavbu.

3

Demolice staré hasičárny a následná úprava
prostoru po hasičárně:

Od 18. 2. do 22. 2. 2019 proběhla demolice staré
hasičské zbrojnice vedle cukrárny firmou Vojtěch
Kostelanský. Při demolici byl pod odstraněnou podlahou
hasičárny objeven starý funkční kamenný kanál, který
byl zastropen cihelným kvelbeným stropem. Odkrytá
část kamenného kanálu pod starou hasičárnou byla
duben 2019
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nahrazena novým kanalizačním potrubím o průměru 600
mm. Technici společnosti SVaK provedli kontrolu nového
kanalizacečního potrubí. Celkové náklady na demolici i
vybudování nové kanalizace jsou 243 049 Kč. Přestože
vznikly tyto další náklady, povedla se dodržet smluvní
cena, která se vztahovala pouze na demolici objektu.

Co bude místo staré hasičské zbrojnice?

Návrhu využití volného prostoru po hasičárně se ujala
Ing. arch. Martina Radochová (členka stavební komise). Na
jeho části bude zeleň s chodníčkem a dvěma lavičkami.
Na další části prostoru je navrženo malé hřiště, které
bude ohraničeno přirozenou barierou. Bude zde vysazen
i okrasný strom. Také přibudou dvě parkovací stání.
Původní chodník přiléhající k uvedenému prostoru bude
opraven a narovnán. Uvedený záměr je v přípravné fázi
pro realizaci.

Bytová jednotka na poště:

Zastupitelstvem byla 19. 12. 2018 odsouhlasena
změna využití prostor bývalé kavárny pro vybudování
nového bytu. Jedná se o 4. byt v budově č. p. 67 (na poště).
Projektovou dokumentaci pro změnu užívání zpracovává
Ing. Adéla Vaněčková (předsedkyně stavební komise).
Touto změnou vznikne byt 1+ 1 o užitné ploše 48,09m2.
Předpoklad získání stavebního povolení je červen 2019.
Zahájení realizace plánujeme v letošním roce.
K bytovému domu máme v plánu vybudovat i objekt
pro úložné prostory pro všechny byty v budově s č. p. 67.

4+2
STÁ PARK
OV
NÍ
AC

Í

Opravy sociálního zázemí v MŠ

V plánu jsou i opravy sociálního zázemí v MŠ, která
jsou již 40 let stará a začínají být nevyhovující. Jedná se
o rekonstrukci umýváren a WC v obou třídách. Současně
bude zrekonstruováno WC pro paní učitelky a úklidová
místnost v přízemí. Rekonstrukce bude
spočívat v provedení nových rozvodů
vody a kanalizace, budou provedeny
nové obklady a zařizovací předměty.
Již máme zakreslený stávající stav a
probíhá zpracování návrhu a výkazu
výměr pro zjištění ceny uvedené akce.
Této činnosti se ujal Silvestr Mach (člen
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO
stavební komise). Pro rekonstrukci
PARKOVIŠTĚ
sociálního zázemí v mateřské školce
bychom rádi získali dotace.

Oprava schodů na hřbitov
MALÉ DĚTSKÉ
HŘIŠTĚ.
ZAPUŠTĚNÉ

PŘIROZENÁ BARIÉRA
KAMENY

ŽIVÝ PLOT
KMZ NEBO
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ÚPRAVA CHODNÍKU

LAVIČKY

ZELEŇ + VYSAZENÍ STROMU
(JILM)

duben 2019

Schody na hřbitov si zaslouží
opravu. Je zde navržena varianta,
kdy současná keramická dlažba,
která odpadává, bude odstraněna
a nahrazena kamennou dlažbou z
pískovce o tl. 40 mm, pod dlažbou je
navržena i hydroizolační stěrka. Cena
uvedené varianty za dodávku a montáž
obkladu schodů z kamene vychází
na 200 tis. Kč. K této částce je potřeba
přičíst i práce přidružené jako je drenáž
kolem schodiště oprava bočních stěnek
a výšková úprava stávajícího chodníku.
Cílem je opravit schody do listopadu
letošního roku.
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Výměna panelové komunikace u MŠ a v ul.
Řádek:
Komunikace před MŠ:
Na 1. zasedání zastupitelstva v letošním roce konaném
13. 3. 2019 byla odsouhlasena částka 141 570 Kč vč. DPH za
zpracování projektové dokumentace „místní komunikace
Burešín“. PD bude řešit jak případnou výměnu starých
silničních panelů, tak i možné rozšíření komunikace o
podélná parkovací stání. Vše je zatím ve fázi návrhů.
Trošku bude oříšek vymyslet průjezd ostatních vozidel při
rekonstrukci, především hasičského auta.
V opravované části komunikace bude nutné zrevidovat
a případně opravit i stávající inženýrské sítě.
Komunikace ul. Řádek:
Část místní komunikace s povrchem ze silničních
panelů si zaslouží taktéž rekonstrukci. Na celou ulici Řádek
již byla v roce 2015 zpracována projektová dokumentace
za účelem rekonstrukce. V r. 2018 byla opravena jen část
ulice. Pro výběr dodavatele (a možnost žádat o dotaci)
bude nutné upravit projektovou dokumentaci, která bude
řešit jen úsek panelové cesty a přiléhajících chodníků.
Nyní probíhá jednání s projektantem o úpravě původní
projektové dokumentace.
Na rekonstrukci těchto dvou částí komunikací (před MŠ
a Řádek) bychom rádi zažádali o dotaci MMR (ministerstvo
pro místní rozvoj)- dotační titul by měl být vypsaný v říjnu
2019. (Jeden z dokumentů pro žádost o dotaci je PD a
rozpočet). Realizace je plánována na příští rok.

Doplnění chodníku v ulici Kříb.

U hlavní silnice na části ulice Kříb chybí chodník. Již
probíhají jednání s projektantem. Cílem je mít v letošním
roce tuto dokumentaci alespoň zpracovanou, což nebude
jednoduché. O vývoji tohoto záměru budete informováni.

Rekonstrukce vedení nízkého napětí ul.
Lánová a Lánka

vlastní režii projektovou dokumentaci na rekonstrukci
venkovního vedení nízkého napětí. Součástí projektové
dokumentace je vyjádření majitelů rodinných domů
v uvedených ulicích obce. Majitelé rodinných domů
byli projektantem osloveni. V ulici Lánová se již všichni
majitelé RD vyjádřily kladně. V ulici Lánka bohužel ještě
spousta vyjádření majitelů chybí.
Jedná se o to, že by současné el. vedení vč. střešníků
a starých pojistkových skříněk, které jsou umístěny na
rodinných domech, bylo demontováno. Místo toho by
nově bylo realizováno zemní vedení, které by procházelo
obecní parcelou. Také by se zřídily nové pojistkové
skříňky se zemním vedením až do elektroměru. Stejná
rekonstrukce proběhla 2016 v ulici Býčiny. Toto vše vč.
zapravení do původního stavu financuje E.ON Distribuce
a.s. – žádný z odběratelů se nebude jakkoliv finančně
podílet na této akci.
Součástí této akce bude nutné provést i rekonstrukci
veřejného osvětlení v režii obce. Realizace uvedené akce
je plánována nejdříve v roce 2020.

Obnova lesa ve Chmelincích

Ve Chmelincích proběhla těžba stromů napadených
kůrovcem. Abychom mohli tuto část lesa obnovit, je
třeba ji nejdříve vyčistit od zbylých větví a klestí. Uvítáme
pomoc občanů.

Poděkování
Rád bych poděkoval všem, kteří se aktivně a bezúplatně
zapojují do dění v naší obci a nabízí svou pomoc.
Velmi si toho vážím. Oceňuji také náměty občanů na
zvelebení naší obce.

Přeji vám příjemné prožití
velikonočních svátků.
Roman Tuháček

Společnost E.ON Distribuce a.s. zpracovává ve
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Z minulosti školy v Ostrožské Lhotě

Foto: OÚ Ostrožská Lhota
V předchozím čísle lhotského zpravodaje byly
otištěny vzpomínky Lubomíra Kolka na Ostrožskou
Lhotu z let 1928 – 1936. Pamětníkův otec Petr Kolek tu
působil v letech 1923 – 1935 jako správce a řídicí učitel
zdejší školy, o jejíž historii sepsal krátké pojednání.
Kopii tohoto spisku mi dal k dispozici RNDr. Petr
Kolek (syn Lubomíra Kolka), jemuž děkuji za souhlas k
otištění textu ve zkrácené a upravené podobě.
Školní kronika ostrožsko-lhotská z 80. let 19. století
uvádí, že škola ve zdejší obci stála již roku 1743, a to na
místě, kde nalézá se nyní byt správce školy, tedy číslo 67.
Toto datum je však příliš časné, neboť v té době nebylo
v obci ani fary, která teprve roku 1764 nadací kněze Jana
Maluše, rodáka ostrožsko-lhotského, zřízena byla. Byli
tedy povinni občané ostrožsko-lhotští posílati dítky své
do nejbližší farní školy a ta byla v Blatnici.
Pravdě nejpodobnější dobou, kdy vyučování mládeže
v Ostrožské Lhotě zavedeno bylo, jsou léta po roce 1780,
kdy císařem Josefem II. uzákoněna byla nucená povinnost
choditi do školy. Ustanovení tohoto zákona, že všude tam,
kde je 90 až 100 dětí školou povinných, musí se zříditi
obecná škola, přinutilo i Ostrožskou Lhotu, že po roce
1780 zřídila jednotřídní školu. Kronika školní uvádí jako
počátek působení prvního známého učitele ostrožskolhotského rok 1787.
Nevíme, kdo byl tu prvním učitelem ani kolik měl
žáků. Soudím, že na místě, kde stojí nyní dům číslo 67,
byla postavena škola jako přízemní chalupa s doškovou
střechou a že do té školy chodilo zpočátku žáků málo a
nepravidelně. Roku 1807 pořídily se dvě objemné knihy
duben 2019

v kůži vázané. Jedna jako výkaz
o vstupu, návštěvě a prospěchu
žactva školou povinného ve věku
od šesti do dvanácti let, druhá
jako záznam chasy, která do
tzv. „nedělní opakovací hodiny“
chodila. Každý žák má vstup do
školy označený jiným datem,
které následuje po dni, kdy dítě
dovršilo 6 let věku. Usuzuji z toho,
že dítě vstupovalo do školy, kdy
je rodiče panu rektorovi přivedli.
Že návštěva školy v té době byla
velmi nedbalá, vysvítá z počtu
absencí, neb každé dítě již od
prvního školního roku mělo 50,
60, 70 i přes 100 absencí ročně.
V té době působil na zdejší
škole učitel Josef Kozák. Farní
zápis praví o něm, že zemřel 17.
ledna 1837 ve věku šedesáti let na
zápal plic. Podle jiného zápisu farního byla ženou Josefa
Kozáka Anna Mohelnická, s níž měl 7 dětí. Bylo v letech
1807 – 1813 na zdejší škole asi 65 žáků. Dítky tyto byly
nacpány do jedné malé, nízké a nehygienické učírny. I
když se tehda na návštěvu tak nedbalo, byla přece tu
doba zimní, po kterou jistě většina žáků do školy chodila.
Co mohl za těch okolností učitel naučiti? Není divu, že
velké procento žáků školu vychodivších se neumělo ani
podepsati.
Po smrti Josefa Kozáka přejal vyučování na škole
Jan Kubín. Jmenovaný se v roce 1837 ve zdejší obci jako
učitel ženil. Z působení Kubínova zachoval se výměr
jeho služebních platů. Tehdejší učitelstvo placeno bylo
nikoli ze státní nebo zemské pokladny, nýbrž částečně od
rodičů dítek, částečně od obcí, v nichž vyučovalo. Uvádí se
ve výkaze příjmovém učitele Jana Kubína, že počet dítek
školou povinných v roce 1847 byl 126. Z tohoto počtu
bylo 37 dětí jako nemajetných osvobozeno od placení
školních platů.
Učiteli Janu Kubínovi byl tedy vyměřen plat pouze za
89 dětí zámožnějších rodičů. Těchto 89 dětí bylo povinno
platiti týdně školní plat, což za dobu školního roku čili za
47 týdnů činilo dohromady 10 zlatých a 34 krejcarů. Na
naturáliích dostával jmenovaný ročně 14 měřic žita (rži).
Konečná suma školního platu stanovena na ročních 94
zlatých a 7 krejcarů. A poněvadž na školách, kde byla
duchovní správa, musel učitel varhaničit, byl mu za hru na
varhany, za zpěvy v kostele a práce kostelnické vyměřen
další příjem. Jevil se tedy čistý celkový roční příjem učitele
za vyučování a za službu varhanicko-kostelnickou 123
zlatých a 8 krejcarů.
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Po odchodu Kubínově učil na škole Josef Verek. Ve
zdejší obci se 19. října 1847 ženil s Antonií Latovou z
Kunovic. V letech 1852 – 1876 působil na škole František
Pírek. Dle výměru služebních příjmů z roku 1856 dostával za
vyučování 116 školou povinných dětí úhrnem 171 zlatých
a 26 krejcarů. V době příchodu učitele Františka Pírka se
stavěla nová školní budova, a to na místě dosavadní již
sešlé jednotřídky. Po dobu stavby vyučováno ve staré
obecní hospodě.
Budova postavena na poschodí, a to nákladem
knížete Lichtenštejna. V přízemí zřízen byl pro učitele
byt skládající se ze dvou světnic, jedné kuchyně a jedné
komory. Mimo to byla v přízemí ještě jedna světnička pro
budoucí druhou sílu učitelskou. V prvém poschodí zřízeny
byly hned dvě učírny vzhledem k vzrůstajícímu počtu
dětí. Stavba ukončena v roce 1852. Přes to, že byly tu dvě
učírny, vyučování dálo se pouze v jedné třídě.
Uprázdněné místo učitelské obdržel syn předešlého
Josef Pírek. V Ostrožské Lhotě působil jen tři léta (1876 –
1879) a bývá od starých občanů vzpomínán jako dobrý
varhaník a hudebník. Počet žáků za jeho působení byl
již 150 (77 chlapců a 73 děvčat). Po Josefu Pírkovi byl
pověřen vyučováním na škole Jiří Zacha, a to od září 1879
do března 1880. Poté zde byl jmenován učitelem Karel
Kokeš, který na škole působil jen čtyři léta.
Od ledna 1882 byla organizována škola lhotská jako
dvojtřídka a zřízeno na ní místo nadučitele a podučitele.
Počet žáků byl tehda 147. Nadučitelem stal se Karel
Kokeš. Prvním podučitelem jmenován byl Hynek Hrčka.
Po něm se tu pak vystřídali Cyril Řepík, Jan Čeladník,
Antonín Kadrnožka, Ladislav Sýkora a František Pochylý.
Od září 1886 ustanoven za podučitele Martin Zaorálek. V
Ostrožské Lhotě se i oženil a za manželku pojal děvče ze
mlýna Hřebíčkova.
V říjnu 1884 přišel do Ostrožské Lhoty Josef Marek. Na
škole působil do srpna 1897. Za jeho správy provedena
byla stavba školní budovy druhé na obecním pozemku
zvaném „Hony“, neboť již v roce 1888 dosáhl počet dětí
dvojtřídní školu navštěvujících čísla 252, takže v jedné
lavici muselo býti umístěno 12 až 16 žáků. Dosavadní dvě
učírny nemohly pojmouti takového množství žáků.
Na žádost místní školní rady vyslala okresní školní rada
v Uherském Hradišti do obce komisi a ta vyhlédla místo
pro postavení třetí třídy. Okresní hejtman Kramerius jako
předseda okresní školní rady mocí svého úřadu nařídil
staviteli Doležalovi z Veselí nad Moravou, aby stavbu školy
na účet obce provedl. A tak se stalo, že budova školní od
července do října 1892 vystavěna byla. Z jara 1893 byla
stavba tato komisionálně prohlédnuta a účelnost její
schválena. V této nové budově školní byl kromě vyučovací
třídy vystavěn též byt pro ženatého učitele, aby budova
měla hospodáře. Dne 10. září 1893 byla nová třída
vysvěcena Františkem Martilíkem, farářem z Hluku, a pak
svému účelu odevzdána.
V roce 1891 odešel ze školy učitel Martin Zaorálek.
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Na jeho místě se postupně vystřídali Václav Hlaváč, Vilém
Vidlička, Vincencie Zlínská, František Klvaňa, Antonie
Huňáková a Konstantin Mrázek. Po příchodu učitele
Mrázka dokončuje své třináctileté působení na škole jako
její správce Josef Marek. Po něm přijímá správu školy
od září 1897 nadučitel Antonín Jadrníček. Byl člověkem
skromným, šetrným, nenáročným a trpělivým. Za svého
pětadvacetiletého působení ve zdejší obci zkusil jistě
mnoho jednak úmornou prací ve škole, jednak též špatným
bytem. A tak usmýkán životem umírá náhle v lednu 1923.
I když byla v roce 1892 zřízena třetí učírna, přece
celkový počet žáků i pro tři třídy byl pořád ještě velký.
Pohyboval se v dalších devíti letech mezi čísly 230 – 250. I
nařízeno bylo místní školní radě, aby o učírnu pro čtvrtou
třídu se postarala. Byl tehda počet žáků ve třídách tento:
1. třída – 62 žáků, 2. třída – 54 žáků a 3. třída – 95 žáků.
Místní školní rada se usnesla zříditi žádanou učírnu z bytu
učitele v nové školní budově. Se schválením okresní školní
rady stavitel Josef Šuta z Uherského Ostrohu potřebnou
přestavbu provedl. Úprava protáhla se však až do konce
října a teprve 1. listopadu 1905 počalo se v nové třídě
vyučovati.
Ale již počátkem školního roku 1907/1908 počet žáků
vzrostl tou měrou, že ve 2. třídě dosáhl čísla 84. I bylo
místní školní radě uloženo, aby o novou učírnu opět se
postarala. Místní školní rada hodlala novou školní budovu
vyzvednouti na poschodí, ale odborným prohledáním
zdiva bylo shledáno, že přízemní stavba z roku 1892
provedena byla tak nedbale, že by poschoďové stavby
nesnesla. Při staré školní budově pro její zchátralost
přístavba rovněž provedena býti nemohla. I postavena
byla místní školní rada a tím i celá obec před těžký úkol
vyhlédnouti vhodné místo pro stavbu nové školní budovy
a její výstavbu pak provésti.
Místní školní rada navrhla místo v humnech Martina
Maluše a dětí Kapustových naproti kostelu. Po dlouhém
vyjednávání bylo toto místo pro školu okresní školní radou
schváleno a koupě stavební plochy provedena. Mezi tím
počet žactva v dosavadních čtyřech třídách vzrostl tak,
že při 2. třídě (92 žáků) a 3. třídě (120 žáků) musela být
zřízena od září 1908 nová poboční třída. Ve školním roce
1909/1910 počet žáků opět vzrostl a bylo nutno zříditi
pobočku též při 1. třídě.
Za tohoto stavu žactva stavěla obec nový kostel. Pak
přišly katastrofální povodně v letech 1910 a 1911, které
zničily na sta domků u vody ležících. Domky ty byly znovu
stavěny a cena cihel stoupla tak, že obec stavbu školy opět
odložila na rok příští. A tak konečně bylo v březnu 1912
ku stavbě sedmitřídní budovy přikročeno. Stavba byla do
konce října 1912 dohotovena a vyučovati v ní se počalo 1.
listopadu 1912.
Text řídícího učitele Petra Kolka (1883 – 1954)
upravil Mgr. David Válek
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Aktuálně z naší školy
Lépe pomoci žákům při výběru střední
školy
Koncem února jsme se jako jedna z 11 základních
škol zapojili do projektu, jehož cílem je získat finanční
prostředky na poskytování kariérového poradenství na
školách.
Kromě vybavení pro kariérového poradce v případě
realizace projektu získáme bezplatné vzdělání pro
pedagogy na II. stupni: jak efektivně poskytovat kariérové
poradenství. Žáci budou mít možnost bezplatně se
účastnit exkurzí na střední školy a do firem, škola získá na
tři roky předplacený přístup do aplikace www.visc.cz.

Úspěšní recitátoři
Velký úspěch jsme slavili v okrskovém kole recitační
soutěže. Vítězi ve svých kategoriích se stali Kateřina
Pokorná z 1. třídy a Jana Bachanová ze 4. třídy, druhé místo
získala Alena Šimčíková z 5. třídy a bronzový stupínek
obsadily Veronika Křiváková z 3. třídy a Zuzana Křiváková
ze 7. třídy. Gratulujeme!

Individuální péče o nadané žáky
V průběhu zimních měsíců se vždy konají okresní kola
olympiád. Letos se do těchto soutěží zapojili i zájemci z naší
školy. Za svou pečlivou přípravu byli odměněni výbornými
výsledky. Žák 9. třídy Tomáš Mazurek vybojoval krásné
osmé místo v chemické olympiádě a stejně dobře si vedla
i Růženka Molnárová ze 6. třídy v zeměpisné olympiádě.
Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy a věříme, že
jejich spolužáci je budou brzy následovat!

nese název Ža-li-flo a hraje se jako dlouhodobá liga v
tělocvičně ZŠ Unesco v Uherském Hradišti. Na první body
v této soutěži dosud čekáme, ale máme dobrou motivaci
do další tréninkové práce. Mladší žáci i žákyně z I. stupně si
v Uherském Brodě shodně vybojovali 5. místa v okresním
kole Florbalového poháru ministra školství. Zvláště kluci
měli oprávněnou radost z vítězství nad týmy ze Záhorovic
a Nivnice.

Nejdál doskočil Štěpán Bahula!
V pátek 22. března se i žáci naší školy zapojili do
mezinárodní soutěže Matematický klokan. Jak už název
napovídá, soupeření mladých matematiků má své kořeny
v Austrálii. V posledních letech se soutěže účastní školáci a
studenti z více než 60 zemí celého světa.
A jak dopadli naši žáci? Nejlepšího skóre v jednotlivých
ročnících dosáhli: 2. třída – Kristián Zugar, 3. třída – Zuzana
Kaňová, 4. třída – Lukáš Ratajský, 5. třída – Richard Páč, 6.
třída – Růžena Molnárová, 7. třída – Eliška Mazurková, 8.
třída – Radek Malušek, 9. třída – Štěpán Bahula.
Výjimečného skóre 114 ze 120 možných bodů dosáhl
Štěpán Bahula, jehož výsledek by v porovnání s minulým
rokem stačil na 30. místo mezi 66 tisíci soutěžícími v celé
České republice! Mimochodem, průměrné skóre je 44
bodů…

Eliška Pospíšilová vede mateřskou školu

V lednu jsme vyhlásili výběrové řízení na místo
vedoucí učitelky naší mateřské školy. Z řady uchazeček o
toto místo jsme vybrali paní Elišku Pospíšilovou, která má
za sebou dlouholetou praxi v mateřské škole ve Veselí nad
Moravou . Na schůzce s rodiči paní Pospíšilová přednesla
své představy o rozvoji mateřské školy a nabídla rodičům
další možnosti ve výchovně-vzdělávací práci s dětmi.

Česká školní inspekce
Ve dnech 13. - 15. 3. se v naší škole konala inspekce
České školní inspekce. Inspekční tým se zajímal o práci
všech složek školy: základní a mateřskou školu, školní
jídelnu, školní družinu a školní klub. Se závěry inspekce
bylo seznámeno vedení školy a také pan starosta obce
Ing. Roman Tuháček. Inspekční zpráva bude zveřejněna v
polovině dubna na www.csicr.cz.

Florbalisté hrají svou ligu
Po mnoha letech se žáci naší školy opět zapojili do
pravidelné florbalové soutěže, která již více než 20 let
duben 2019

Foto: Archiv školy
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Na obci přivítali Alberta, Anežku a dvojčata Amálii s Rozálií
První vítání občánků v letošním roce se uskutečnilo druhou březnovou neděli. Zástupci obce přivítali čtyři malé
občánky naší Lhoty a předali jim drobné dárky.
						

První letošní vítání se uskutečnilo druhou březnovou neděli. Foto: std.

Prvního letošního vítání 10. 3. 2019 se zúčastnili:
Marcela a Roman Mikovi
s dcerami Rozálií a Amálií

Martina Radochová a Michal Hudák
se synem Albertem

Hana a Dominik Machovi
s dcerou Anežkou

Společenská kronika
JUBILANTI

ÚMRTÍ

80 let

92 let

Marie Rajnohová, č.p. 121
Božena Hubíková, č.p. 95

Marie Vaňková, č.p. 119

94 let

85 let

Stanislav Pavlas, č.p. 267

Marie Vaštíková, č.p. 281

90 let

Josef Matuštík, č.p. 15
Marie Pavlasová, č.p. 174
Ludmila Knedlová, č.p. 465
František Vlk, č.p. 478

NOVÍ OBČÁNCI
Petr Hyrák, č.p. 168
Šimon Galuška, č.p. 24

Anna Pěnčíková, č.p. 21
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Alergie
Po náročném období zvýšené nemocnosti virovými
i bakteriálními infekty cest dýchacích stojíme na prahu
období sezónních alergií. Pro mnohé pacienty tato doba
bude ještě obtížnější než zima a s ní spojená nachlazení.

Co je alergie?
Alergie je nepřiměřená reakce imunitního
systému na látky z vnějšího prostředí alergeny. Mohou to být částice prachu,
zvířecí srsti, roztočů, ale také právě
pyly rostlin a dřevin, které se díky
stoupajícím denním teplotám
chystají kvést, případně již
kvetou.
Reakce může být lokální
(senná
rýma,
alergický
zánět spojivek, dušnost,
pocit hučení a zaléhání v
uších, kopřivka, ekzém,
někdy i bolesti hlavy)
anebo systémová, kterou
nazýváme anafylaxí, může
vést k anafylaktickému
šoku, který může končit až
smrtí pacienta.

Jak se alergie léčí?
Přístupů k léčbě je
několik. Vzhledem k tomu, že
se v naprosté většině jedná o
alergie mírné, lokálního typu,
podávají se pacientovi léčivé
přípravky zvané antihistaminika,
které mírní působení histaminu v
těle. Tím se tlumí rozvoj alergické
reakce. Mohou být užívány v kapkách
přímo na místo, kde nás alergie nejvíc
trápí (oční nebo nosní kapky), případně v
tabletách (u dětí sirupy či kapky na vnitřní užití),
které zmírní celkovým působením všechny příznaky.
Takovýto typ léčby může spadat do kompetence jak
alergologa, tak praktického lékaře, tablety antihistaminik
seženete v lékárně i bez předpisu.
Novým, modernějším, ale také dražším (pro
pojišťovnu, ne vždy pro pacienta) způsobem léčby je
desenzibilizace, tedy zmírnění přecitlivělosti. Spočívá v
podávání minimálních dávek daného alergenu, který v
tomto případě musí být přesně zjištěn, v dostatečném
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předstihu
před jeho sezonou. Postupným
z v yšováním
těchto mini dávek dojde k tomu,
že si tělo na alergen přivykne a pak při kontaktu s ním z
okolního prostředí „nevyrobí“ tak silnou reakci. K rozvoji
alergické reakce vůbec nedojde, nebo je tak velmi mírná,
že člověka neobtěžuje. Tuto léčbu zahajuje a kontroluje
vždy alergolog.

A co další přístupy?
Prevence je vždy základ. Pokud
to tedy jde, vyhýbejte se kontaktu s
alergenem. Je však jasné, že když
kvetou např. břízy, není možné se
dva měsíce zdržovat v hermeticky
uzavřené domácnosti. V dnešních
doporučeních pro alergiky najdete
například pravidelný oplach nosní
sliznice roztoky mořské vody, ať
už ve spreji, či jako výplach nosu
a nosních dutin. Ze sliznice tak
opláchnete i zachycený alergen a
ten nemá takovou šanci, aby dále
páchal paseku. Existují i takové
nosní spreje s mořskou vodou
a přidanými látkami, které mají
vyloženě pozitivní vliv na tlumení
rozvoje alergie.
Další významnou možností
je
alternativní
medicína
–
homeopatie.
Vždy se o léčbě poraďte se svým
lékařem nebo lékárníkem. Od toho
tu pro Vás jsme. Berte na vědomí, že
samoléčba by neměla trvat déle než
týden nebo 10 dní. Pokud se Vám do
této doby neuleví, je vždy s jakoukoli potíží
lepší navštívit lékaře. A nejste-li spokojeni
s dosavadní léčbou antihistaminiky a alergie i
přes tuto léčbu přetrvává, nechte se doporučit na
alergologii a požádat o možnost léčby desenzibilizací. S
alergií již nemusíte dále trpět!
Ať se Vám všechny neduhy včetně alergií vyhnou!
Přeju Vám krásné nadcházející jaro.
Vaše lékárnice Maruška Fojtíková
Foto: std
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Vraťme život do krajiny
Zřejmě do každé rodiny v naší obci
se poštou dostal leták s touto výzvou.
Ornitologové a myslivci vystoupili
s peticí a obracejí se na ministra
zemědělství ing. Miroslava Tomana,
protože jsou znepokojeni stavem
našeho životního prostředí, stavem
naší krajiny po létech bezohledného
zemědělského hospodaření. Věřím, že
jste si působivý leták dobře přečetli,
není třeba tu všechno opakovat.
Nejvýznamnější vědci z mnoha
zemí se už několikrát setkali, vydávají
varovné výzvy týkající se globálního
oteplování, přemnožení člověka na

této planetě, úbytku živočišných
druhů ale i úbytku počtů obratlovců
(v mořích a oceánech brzy nebude
co lovit!). Ubývá ptáků, je to vidět i
v zimě na krmítkách. Ubývá hmyzu,
ztratí se živočichové, kteří se jimi živili
atd. atd.
Tento pátek 15. 3. 2019 na všech
kontinentech (u nás ve 14 městech)
stávkovali studenti za čistou planetu,
za klima. Ve svém prohlášení uvádějí,
že se ve škole dovídají, jak důležité
jsou vědecké poznatky! Ale politici
(nejvyšší i ti komunální) před nimi
zavírají oči (chléb a hry?), i když je

třeba okamžitě jednat! Mladí lidé
si uvědomují, že nemáme jinou
planetu, nesmíme si ji zničit!
Bližší informace získáte také na
internetu www.birdlife.cz/petice-zakrajinu
Snad každý má možnost si to
na počítači najít a přemýšlet, co je
potřeba.
Prosím, připojte i Vy svůj podpis,
zatím je jich přes 22 tisíc. Děkuji Vám.
Miroslav Šálek

Ve fašankovém průvodu byl popcorn
nebo medvěd na koloběžce
Fašank je prý také spojený s oslavami konce zimy. Je
pravda, že letošní počasí průvodu přálo, tedy alespoň u
nás ve Lhotě. Občas vykukovalo sluníčko a teplota byla
kolem deseti stupňů. Jak je v posledních letech zvykem,
tak průvod organizuje Slovácký krúžek Háječek.
V průvodu, který poctivě obešel celou naši dědinu,
jste mohli vidět třeba medvěda na koloběžce, popcorn,

horskou službu, krásné barové tanečnice nebo bernardýna.
Celý fašankový průvod čítal na šest desítek masek. Do
kroku a do skoku vyhrával lhotský Fašank Bend.
Další akcí Slováckého krúžku bude 13.4. Vynášení
Moreny a Nesení Létečka. Tak se přijďte podívat!
						

std

Foto č. 11: Fašankový průvod, který má skvělou úroveň, organizuje ho v naší Lhotě Slovácký krúžek Háječek.
Foto: Stanislav Dufka
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Vzpomínky na pátera Antonína Šuránka
V neděli 19. 5. 2019 jsou všichni srdečně zváni na
Svatý Antonínek, kde se svým komponovaným pořadem
vystoupí Štramberáci a přiblíží nám život a odkaz našeho
rodáka – P. Antonína Šuránka. Nedělní setkání se koná u
příležitosti jeho dvou důležitých životních události, které
si v letošním roce připomeneme.
Před 90 lety (21. 11. 1929) byl jmenován spirituálem
Kněžského semináře v Olomouci. Na podzim roku 1939
započal své dílo na Svatém Antonínku, které svým
způsobem pokračuje do dnešních dnů. Letos tomu bude
právě 80 let.
Co stálo u zrodu celého pásma, nám v následujícím
článku přiblíží jeho autorka paní Anna Hrčková.

TĚŽKÉ JE, TĚŽKÉ, ŠTRAMBERSKÉ KAMENÍ,
MÁ ONO NA SOBĚ POSVÁTNÉ ZNAMENÍ...
Příběh vzpomínkového pásma na spirituála Kněžského
semináře v Olomouci Mons. Antonína Aloise Šuránka
začal v roce 2014, kdy jsem v rámci MFF ve Strážnici
připravovala do piaristického kostela Panny Marie pořad
o světcích s názvem Za nebeskou bránou II. Církevní
písně upravoval novojičínský rodák, učitel Pavol Knápek.
Protože se výsledek jeho práce setkal s úspěchem, z
něhož měl zaslouženou radost, žádal mne, zda bych mu
mohla opatřit poezii i jiného rázu, že by ji rád zhudebnil.
Z náboženské tematiky jsem znala verše P. Antonína
Šuránka, které vyšly jako zvláštní příloha Štramberského
zpravodaje. V nich s láskou a pokorou vzpomíná na svou
těžkou práci ve štramberském kamenolomu.
Vybrala jsem několik básní a pan učitel je pro
štramberský chrámový sbor upravil do čtyřhlasu za
doprovodu varhan. Čekali jsme na příležitost, při níž by
se zhudebněné verše doplněné o mluvené slovo, recitaci
dalších básní P. Šuránka a jiné církevní písně mohly uvést.
Ta chvíle nastala v roce 2017, kdy si křesťanský svět
připomínal 115 let od narození a 35 let od úmrtí P. Antonína
Šuránka. A ve Štramberku by se mělo vzpomínat! Vždyť
tu přece otec spirituál žil, poctivě a těžce pracoval celých
sedm let.
Jeho osobnost zůstala v paměti nejednomu
Štramberákovi. Tehdy každý znal jeho úděl zapříčiněný
světskou nespravedlností. A výsledek? Páter Šuránek
se modlil za své nepřátele, odpouštěl jim, laskavě se
choval ke každému. Nebylo situace, v níž by nenašel
něco pozitivního, ve všem viděl Boha. Svá utrpení skládal
před Pána Ježíše a obětoval je za nová kněžská povolání.
Každou kapku potu připodobňoval ke krůpěji Ježíšovy
krve. Tím Kristu Pánu pomáhal nést jeho kříž. Veselí a
radost ze zpěvu naplňovaly páterovu mysl. Dokladem jsou
jeho verše složené na melodie známých lidových písní.
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A jednu z nich, která zazní v pořadu, si občas i dnes
zazpívají zpěváci štramberského chrámového sboru.
Na pátera Šuránka si dosud pamatují nejen
Štramberáci, ale též přespolní, hlavně ti, s nimiž pracoval
v lomu. Upřímného uznání se mu dostalo od tehdejšího
ředitele závodu, který na poradě vytýkal vedoucím
pracovníkům laxnost k faktu rozkrádání různých materiálů.
Pravil: „Znam edem jedneho pracovnika v zavodě, kery
někradě. A to je ten farař!”
Je zajímavé naslouchat různým vzpomínkám a skládat
tak mozaiku pokorného, vzdělaného člověka, který se
na každém místě svého životního působení silně vryl do
paměti lidí. Štramberku se dostalo té cti, že řízením Božím
mohl tak významné osobnosti poskytnout útočiště. A z
druhé strany vzato, štramberská životní etapa se natolik
vepsala do mysli a duše otce spirituála, že poděkování
za tento životní post zahrnul do své poslední vůle: ... „I
za to děkuji, že jsem byl jako kněz sedm roků poctivým
dělníkem ve Štramberku.”
Anna Hrčková
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Starosta Roman Tuháček
Chci, aby byli spokojení všichni občané Lhoty
Podzimní volby v naší Lhotě
vyhrálo
Sdružení
nezávislých
kandidátů. Na této kandidátce byl
pod číslem jedna Ing. Roman Tuháček
(37), kterého 31. 10. 2018 zvolilo nové
zastupitelstvo jednoznačně novým
starostou naší obce. Po devatenácti
letech starostování Antonína Jelénka
tak převzal Lhotu muž, který zatím v
komunální politice nikdy nepůsobil.
Po necelých pěti měsících ve funkci
se podělil o svoje dojmy a plány do
budoucna.

Co bylo hlavním podnětem, že
jsi přijal funkci starosty?

Reakce okolí a vlastní výzva.
Jak velká je to pro tebe výzva?
Výzva je to pro mě velká. Chci,
aby byly spokojení všichni občané
naší obce. Byl bych rád, kdyby mi v
mém přání občané pomohli svými
postřehy a nápady.

Proč jsi kandidoval zrovna
za Sdružení nezávislých
kandidátů?

I když jsem byl osloven i jinými,
již zaběhlými stranami, tak jsem
preferoval být nezávislým. Sdružení
nezávislých je složeno z lidí ze
širokého spektra profesí. To je velmi
důležité při posuzování a řešení
různých situací a projektů. V tom
vidím velkou výhodu.

Už před volbami jsi byl na
kandidátce číslo jedna. Počítal
jsi s tím, že můžeš být starosta?

Nevylučoval jsem tuto skutečnost.

Sdružení nezávislých kandidátů
nemělo žádný program. Proč si
myslíš, že dostalo nejvíc hlasů?

Když se podíváme na programy
jednotlivých stran, tak jsou hodně
podobné a opakují se. To jsme jako
sdružení nezávislých nechtěli. Víme,
co je potřeba v obci realizovat.
Upřednostnili jsme citát: Slušnost
je samozřejmostí. V dnešní době
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Starosta Ostrožské Lhoty Roman Tuháček. Foto: std
je nutností obnovit víru v tradiční
hodnoty a učit naše děti, že poctivost,
pracovitost a dobrá vůle jsou trvalými
hodnotami. Na vesnici jsou volby, dle
mého názoru, především o lidech,
ne o straně. Sdružení nezávislých je
seskládáno z pracovitých čestných
lidí, kteří pro naši obec chtějí jen to
nejlepší. Vždyť tady přece také žijeme.

Jak moc ses radil o starostování
s manželkou?

Ano, s manželkou jsme možnost
starostování probírali. Moje žena je
tolerantní a ve všem, co má smysl, mě
podporuje. Je mi velkou oporou.

Jak moc bylo těžké nechat
vlastního zaměstnání a
nastoupit do vedení obce?

V mém předchozím zaměstnání
jsem byl bezmála osm let, je tam
skvělý kolektiv lidí, kteří jsou sehraný
tým. S kolegy jsem v kontaktu. Nikdy
jsem si nemyslel, že v zaměstnání,
které jsem nyní opustil, budu do
důchodu. Život s sebou přináší
změny, tak to prostě je.

Nemáš obavy, že pokud
nebudeš za čtyři roky zvolený,
tak ti ujede v oboru vlak?

I kdybych v budoucnu znovu
zvolen starostou nebyl, tak určitě
obavy z toho, že mi v oboru ujede
vlak, nemám. I při funkci starosty
rozhodně využiju své zkušenosti
z oboru, což je stavařina – řízení
zakázek. Na druhou stranu za dobu
starostování získám nové zkušenosti,
které budu moci využit ve své další
praxi. Když má člověk vůli a chce, tak
si práci najde.

Je to hodně rozdílná práce. Jaké
byly představy a jaká realita?

Neřekl bych, že je to hodně
rozdílná práce. Když je starostou
stavař, tak to má své výhody. Zbývající
úřednické záležitosti se snažím rychle
naučit. Při této otázce jsem si vybavil
slova pátera Antonína Dominika,
který říkal:„Nejdříve je to těžké,
potom je to pěkné.“

Už ses adaptoval v nové funkci?

Zvykám si, zábavnou literaturu
jsem vyměnil za čtení zákonů. Jistě mi
14
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dá každý za pravdu, že při jakékoliv
změně zaměstnání je potřeba určitý
čas, aby si vše sedlo, tak jak má, což si
myslím, že se daří. Věnuji hodně času
tomu, abych potřebné informace
načerpal co nejdříve.

Co tě v nové funkci nejvíc
překvapilo?

Vše beru tak, jak je. Právě proto,
že tato práce zahrnuje orientaci v
různých oborech, jsem velmi rád,
že mám k ruce odborníky z různých
profesí. Jen byrokracie, která ubírá
čas tvůrčí činnosti, by mohlo být o
něco méně.

V jakém stavu jsi našel naši
obec?

Máme hezkou obec, ale stále je co
zlepšovat.

V čem chceš navázat na
bývalého starostu?

Dokončit rozpracované projekty.
Pří předání úřadu byly rozpracované
tyto akce:
• Dokončit podmínky dotace na
pečovatelský dům, což spočívalo ve
vypracování a podání dokumentů
na Ministerstvo pro místní rozvoj k
závěrečnému vyhodnocení akce a
to do 31. 11. 2019. Tuto záležitost
již máme vyřízenou i za pomoci
bývalého starosty.
• Podat novou žádost o dotaci
na akci Modernizace učebny v
budově základní školy. Žádost je již
podána. V rámci nové žádosti bude v
modernizované učebně provedeno i
nové osvětlení učebny.
• Dokončit zakázku inženýrských sítí
v Kříbských zahradách a na Lubech.
Zbývá dokončit komunikace na
Lubech.
• Musím podotknout, že kdykoliv
jsem požádal pana Antonína Jelénka
o radu, vždy mi vyšel vstříc, za což mu
ještě jednou děkuji.

Máš nějaké priority, kterým
se chceš věnovat? Chceš něco
upřednostňovat?

Všestranně podporovat občanské
aktivity a vytvářet lepší atmosféru
pro soužití. Velmi důležité je udržení
a zkvalitnění školy, školky a lékařské
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péče. Také podpora všech spolků,
které jsou srdcem obce. Tyto spolky
udržují místní tradice, podílí se
na kulturních, společenských a
sportovních akcích. Pořádají také
různé akce a zájmové kroužky pro
děti.

Jaký je podle tebe největší
problém Lhoty?

Vycházím z připomínek občanů.
Jeden z problémů vidím v tom,
že aut je obecně čím dál víc a
počet automobilů převyšuje počet
parkovacích míst. Auta parkují
různě. Občas dokonce na chodníku
tak, že se tudy nedá projít. Tímto
apeluji na všechny. Pokud máte
možnost parkovat v průjezdu,
nebo na odstavné ploše, prosím
využívejte toho. Uvědomte si, že
tady žijí také starší lidé, kteří jsou
méně pohybliví nebo o berlích či
na vozíčku, také děti a maminky s
kočárky. Občané, kteří mají prostor
před svým domem, mají možnost si
parkovací stání se souhlasem obce
vybudovat i na obecním pozemku.

Stavební místa ve Lhotě?
„Nyní je problém bohužel to,
že nemáme co nabídnout.
Pokud nepočítám pět parcel
na Lubech II. ,“ starosta
Roman Tuháček.
Hodně se mluví o stavebních
pozemcích. Můžeme něco říct k
tomuto problému?

Dalším problém vidím v tom, že
v naší obci obyvatel ubývá. Ke konci
roku 2018 měla Ostrožská Lhota s
trvalým bydlištěm 1 490 občanů.
Hodně často se setkávám s otázkou
od mladých lidí nejenom z naší obce,
zda má obec na prodej stavební
pozemek, že by rádi v naší obci
bydleli. Nyní je problémem bohužel
to, že nemáme co nabídnout, pokud
nepočítám pět parcel na Lubech II
(jedná se o lokalitu, která je umístěna
za Kříbem směrem do vinohradů).
V obci máme kolem šedesáti
neobydlených (chátrajících) domů,

které mají své majitele. Kdyby měl
někdo z majitelů zájem prodat svou
neobydlenou nemovitost mladým
lidem, rád předám kontakt.

Jaká největší investice čeká naší
Lhotu v nejbližší době?

Jedna z větších investic bude
realizace infrastruktury, inženýrských
sítí v lokalitě Luby II a lokalitě Luby I.
Tyto akce budou stát v součtu kolem
sedmi miliónů korun.

Pojďme k praktickým obecním
věcem. Jak se podařilo naplnit
pečovatelský dům? Jsou tam
jenom obyvatelé naší obce?

V posledním možném měsíci
v listopadu 2018 jsme obsadili
zbývající čtyři byty. Ve třech bytech
jsou celkem čtyři občané z naší obce.
Ve zbývajících pěti bytech je celkem
šest lidí, kteří nepocházejí z naší obce,
ale již čtyři z šesti mají nahlášený
trvalý pobyt v Ostrožské Lhotě. Když
to shrnu, tak v pečovatelském domě
je nyní osm lidí z deseti, kteří mají
nahlášené trvalé bydliště v naší obci.

Minulé vedení obce mluvilo o
asfaltové cestě přes Hájek do
Blatnice. Jak vypadá realizace
tohoto plánu?

Bude to cesta o šířce čtyři metry
s asfaltovým povrchem a maximální
povolenou rychlostí třicet kilometrů
v hodině. Bude končit přibližně dvě
stě metrů nad blatnickým družstvem.
Jedná se o realizaci společných
zařízení v rámci pozemkových
úprav, kde objednatelem je Státní
pozemkový úřad. Po vybudování
jednotlivých stavebních objektů,
které jsou na našem katastru, bude
cesta Státním pozemkovým úřadem
předána naší obci.

Kdy má být cesta hotová?

Začít by se mělo koncem března
nebo začátkem dubna. Termín
dokončení je konec listopadu 2019.

Na části ulici Řádek je
nepohodlná panelová cesta.
Uvažuje se o asfaltové cestě?

Ano uvažuje. Na celou ulici
Řádek byla v roce 2015 zpracována
duben 2019
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projektová dokumentace. V minulém
roce byl na části ulice položen
asfaltový povrch, bohužel na této
části chodníky zůstaly neopraveny.
Jsem v kontaktu se zpracovatelem
projektu, aby z celé ulice vyčlenil
úsek panelové cesty. Tuto část
budeme řešit komplexně i s opravou
chodníků a parkovacími stáními.
Podobnou situaci budeme řešit také
u MŠ. Již máme cenovou nabídku
na projektovou dokumentaci a
studii situačního výkresu. Opravu
komunikací jak v ulici Řádek, tak v
ulici Burešín před MŠ, bych chtěl
přihlásit do datačního titulu v příštím
roce.

Bude značka STOP na
křižovatce z Ostrožské Nové
Vsi, kde se staly za poslední dva
měsíce tři nehody? Jedná se o
tom?

Setkal jsem se s rozdílnými
názory ohledně značení na uvedené
křižovatce. Dle mého názoru nehody
vznikají převážně nepozorností řidičů
(i mně se to stalo). Jak značka stop,
tak značka dej přednost v jízdě má
svůj význam. Oslovil jsem odborníky,
správce silnic ŘSZK (Ředitelství silnic
Zlínského kraje), aby problematiku
posoudili.

Pod školkou se mají rozšiřovat
prostory pro kulturistiku. Jak
aktuálně vypadá situace?

Projekt co vznikl v minulosti,
neřeší celkovou situaci pod MŠ
ani současné potřeby spolků,
které tyto prostory využívají. Pro
rozšíření prostor pro kulturistiku je
potřeba uvolnit a přemístit prostory
pro spolek Háječek, Kameňáček
a cimbálovou kapelu. Při těchto
úpravách je potřeba řešit celý tento
prostor pod MŠ komplexně. Současně
se stavebními pracemi pro vytvoření
nových, rekonstruovaných prostor
pro spolky je nutné řešit i rozvody
kanalizace případně vody a rozvodů
topení pro MŠ (jsou již 40 let staré).
Využití jednotlivých prostor řešíme
se stavební komisí a s vedoucími
spolků kulturistiky a Háječku. Je
chvályhodné, že kulturisté a Háječek
chtějí přidat ruku k dílu. Velmi si toho
vážím.

která bude probíhat postupně. Pro
tuto celou akci se pokusíme získat
dotace.

V jaké fázi je nyní celá akce?

S čím budeš spokojený na konci
roku?

Nyní
probíhá
zakreslení
skutečného stavu celého suterénu
pod školkou, čehož se ujal František
Hájek. Následně bude zkreslena
studie uspořádání využití jednotlivých
místností, což bude projednáno se
všemi spolky, které tyto prostory
pod MŠ využívají – představu již
mám. Dále bude zpracován nový
projekt pro stavební povolení včetně
rozpočtu pro předpoklad ceny
nákladů. Pokud bude zastupitelstvo
souhlasit, naplánujeme realizaci,

Bude se v budoucnu udržovat
v zimních měsících cesta na
Antoníček? Nebo už se snad
udržuje?

I když je správcem silnice na
Antoníček ŘSZK (Ředitelství silnic
Zlínského kraje), tak silnici projíždí
traktor v rámci údržby Ostrožské
Lhoty. Věřím tomu, že ŘSZK si vezme
příklad z jihomoravského kraje
a začne svou technikou cestu na
Antoníček udržovat pravidelně. Již
jsem správce silnice ŘSZK oslovil.

Co ti dává na postu starosty
zatím nejvíc zabrat?

Zatím proslovy, ale to se zlepší
(směje se).

Budu spokojený s tím, když bude
spokojená většina našich občanů. Je
potřeba brát v potaz, že v letošním
roce budeme převážně chystat
projekty do dalších let a to tak,
abychom také dosáhli na dotace.

Máš nějaké životní motto?
Můžeš nám ho prozradit?

Nikdy se nevzdávej, protože ve
skutečnosti jsi mnohem silnější, než
si myslíš.
Stanislav Dufka

Další informace
o naší obci naleznete na:

www.ostrozskalhota.cz
duben 2019
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Na košt v naší Lhotě zavítala i návštěva z Kazachstánu.
Šampión je z Buchlovic
Martin Hejmalík z Buchlovic
vyhrál se svou slivovicí z roku 2016
košt v Ostrožské Lhotě.
Na košt v naší Lhotě zavítala i
návštěva z Kazachstánu. Šampión je
z Buchlovic
Košt slivovice a Mužský pěvecký
sbor. To je parádní spojení, které v naší
Lhotě funguje už několik let. O letošní
košt byl obrovský zájem. Chlapi
ze sboru, kteří jsou organizátorem
koštu, museli do obecního sálu
přidávat několik stolů. Letošní košt
byl rekordní i co do počtu vzorků.
Pěstitelé přinesli 486 vzorků slivovice
a jiných ovocných pálenek.
„Bylo poznat, že v minulém roce
byla krásná úroda. Řekl bych, že máme
zhruba o sto vzorků víc, jak v minulém
roce a jsou velice kvalitní,“ hodnotil
košt jeden z hlavních organizátorů
Petr Radoch a dodal. „Překvapila nás
návštěvnost, máme plno. Je tady přes
dvě stovky platících.“
Šampionem koštu se stal Martin
Hejmalík z Buchlovic se svojí slivovicí
z roku 2016.
„V loňském roce jsem vyhrál s
meruňkou. Za titul jsem samozřejmě

Absolutní vítěz koštu Martin Hejmalík z Buchlovic.
Cenu předával jeden z hlavních organizátorů Václav Hájek. Foto: std
rád, ale ještě teď jsem z vyhlášení nervózní,“ svěřil se šťastný vítěz.
Z šesti hlavních ocenění zůstaly ve Lhotě jen dvě. Gabriela Nohálová získala
diplom v kategorii likéry za medovinu s mátou a Vojtěch Radoch za vzorek
třešně. Další ceny putovaly mimo lhotský katastr.
Vítěz meruňkovice se stal Petr Beňo ze Znojma, hruškovice Miroslav Rokyta
z Nedakonic, jablkovice Radek Svozil z Javorníku a šampionem už zmiňovaný
Martin Hejmalík z Buchlovic.
„Když se nebudou Lhoťané umísťovat, tak asi budeme
muset udělat košt jenom pro místní,“ okomentoval s úsměvem
výsledky organizátor akce Petr Radoch.
Na košt přijela do Lhoty i s přítelem návštěva z dalekého
Kazachstánu Ajgul Chairullina. „Máme tady kamarádku, která
nás pozvala. Je to moc krásná akce,“ svěřila se sympatická
černovláska, která žije v Česku už několik let.
O vytvoření co nejlepší nálady se na lhotském koštu snažila
známá cimbálová muziky Olšava z Uherského Brodu.
Text a foto: Stanislav Dufka

Na dětském maškarním bylo plno
Rekordní počet masek se sešel koncem února na
karnevale ve lhotském sále. Ten pro děti opět připravily
maminky z Domečku. Tančilo se, soutěžilo, vyrábělo a
také hodně fotografovalo. Organizátorky totiž letošní
karnevalový program zpestřily fotokoutkem, díky němuž
budou vzpomínky na tento maškarní bál nezapomenutelné.
							 IT
Parádně vyzdobený sál vítal děti na maškarním plese.
Foto: Irena Trojková.
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Vánoční besedu seniorů připravily ženy z červeného kříže
Dobu těsně před Vánocemi si v
naší Lhotě nedovedeme představit
bez tradičního vánočního posezení,
které pořádají ženy z Českého
červeného kříže. Na akci pro naše
seniory, kterou ženy pořádají ve
spolupráci s Obecním úřadem, bylo
připraveno také menší občerstvení.
V programu vystoupily děti z
hudebně pohybového kroužku,
který se jmenuje Hvězdičky. S dětmi
ze školky program nacvičila Barbora
Dominiková. K poslechu zahrála
seniorům lhotská cimbálová muzika
Višňa, kterou vede primáš František
Hájek. V neposlední řadě popřáli
seniorům zdraví a úspěchy v novém
roce starosta Roman Tuháček a také

Foto č. 5: Tradičně plný sál byl na Vánoční besedě seniorů. Foto: HaHa
místostarosta Miroslav Pavelka. Celou akci moderovala předsedkyně lhotského
červeného kříže Milena Dominiková.
			
std

Tříkrálová sbírka vynesla 44 024 korun
Také v naší obci proběhla v sobotu
5. 1. 2019 tradiční Tříkrálová sbírka,
kterou každoročně pořádá Charita
České republiky. Už pravidelně chodí
po obci dvanáct skupin koledníků.

Není pravidlem, že každá skupina má
tři koledníky. Do skupinek přidávají
organizátoři malé děti, takže není
výjimkou i pět koledníků v jedné
skupině. Dobrovolníci s koledníky

vybrali v letošním roce ve lhotských
domácnostech na charitativní účely
částku ve výši 44 024 Kč. V loňském
roce se v Ostrožské Lhotě vybralo 39
538 korun.		
std

V naší obci proběhla v sobotu 5. 1. 2019 tradiční Tříkrálová sbírka, kterou každoročně pořádá Charita České republiky.
Foto: HaHa
duben 2019
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Školní ples se vydařil.
Polonéza byla vynikající, řekl starosta
Jen těžko byste hledali ve
lhotském sále volné místo na
oblíbeném Rodičovském plese. Už
tradičně bylo více než dvě stovky míst
dlouho dopředu vyprodaných. Na
úvod plesu si vzal slovo ředitel školy
Ivo Vojtík. Přivítal všechny přítomné
a představil žáky, kteří zatančili
polonézu. To byl také tradiční ostrý
začátek plesu. Vydařenou polonézu s
žáky nacvičila Darja Sedláková. „Viděli
jsme osm chlapců a osm dívek. Začali
jsme nacvičovat někdy od října.
Scházeli jsme se jedenkrát týdně,“
prozradila Darja a přiznala, že během
vystoupení svých svěřenců nebyla v
úplném klidu.
„Tak byly to velké nervy. Učím ve
Lhotě třetí rok a byla to moje třetí
polonéza. Pokaždé je to něco jiného.
Jiná choreografie, jiná hudba. Jsou
to prostě nervy. Přiznám se, že raději
bych tancovala, než to všechno
sledovat jako trenérka,“ svěřila se s

Vydařenou polonézu s žáky nacvičila Darja Sedláková. Viděli jsme osm
chlapců a osm dívek. Nacvičovat se začalo v říjnu. Foto: std
úsměvem Darja Sedláková.
Ještě dodejme, že k tanci hrála
Polonézu pozorně sledoval také kapela Black Rose a cimbálová
starosta obce Roman Tuháček. Pro muzika Falešnica. Jako předpůlnoční
celou choreografii měl jenom slova překvapení
měli
pořadatelé
chvály. „Výborné, vynikají. Byl jsem připravený blok vystoupení Kristýny
hodně překvapený, jak skvěle to Daňhelové, která je známá jako
měli nacvičeno,“ vysekl deváťákům finalistka televizní soutěže Hlas
poklonu první muž naší obce.
ČeskoSlovenska.
Stanislav Dufka

Sto padesát krojovaných dětí na plese v Boršicích
Nechyběl ani náš Kameňáček

Dětský krojovaný ples se konal se v Boršicích u
Buchlovic poslední lednovou sobotu a byl u toho i náš
Kameňáček.
Pořadatelé akce, Děcka z Buchlovic a Pentličky z
Boršic, si pozvali mimo našeho souboru ještě Malou
chasu z Rohatca, cimbálovou muziku Fanynku z
Mutěnic, Čutoru z Tupes, Dolinečku ze Starého Města
a Děcka z Vážan. Na pátém ročníku tak zářilo přes sto
padesát krojovaných dětí.
„Byli jsme tam už loni. Nevystupovali jsme, jen jsme
se prostě zúčastnili. Ples super. Moc nás tam nebylo, ale
myslím, že si to děcka užily. Dost dětí bylo nemocných
a také nebylo ideální počasí na cestování, trochu
sněžilo a to možná někoho odradilo. Nakonec nás
odjelo dvanáct,“ prozradila Petra Hájková, která děti
Dětský krojovaný ples se konal se v Boršicích u Buchlovic
doprovázela a pochválila organizátory ojedinělé akce.
poslední lednovou sobotu a byl u toho i náš Kameňáček.
„Mají to pěkně vymyšlené a zorganizované. Na
Foto: Zdeněk Skalička.
začátku byla promenáda s představením souborů, pak
krátké vystoupení dětí, učení tanečků, soutěž o nejlepšího tanečníka a tanečnici a nechybí ani tombola se spoustou
cen a také fotokoutek. Vloni nás bylo pár, letos víc a příští rok se na nás nabalí určitě další děcka,“ věří Petra Hájková.
Jen dodejme, že nejlepšími tanečníky se stali Lenka Šottlová s Adamem Vysloužilem z dětského folklorního souboru
Děcka z Buchlovic.								std
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S plesem jsme spokojení,
hlásí předseda hokejistů
Nejmladší z plesů v naší Lhotě táhne. Hokejisté uspořádali v pořadí teprve
svůj druhý Hokejový ples a stejně jako v uplynulém roce měli narváno.
„Myslím, že v sále bylo zhruba 250 lidí, parket byl pořád plný. Jsme
spokojení, prodala se tombola a také špičkový guláš, který vařil Bohuš Pavlas,“
prozradil předseda hokejistů Richard Dominik.
S úrovní, atmosférou a v neposlední řadě také s návštěvností byl spokojený
i kapelník dechové hudby Boršičanka Antonín Koníček. „Vloni tu byla super
atmosféra, letos je to ještě lepší. Když obecenstvo zpívá a tancuje, tak se to
přenáší na kapelu, která jim to vrátí,“ dobře ví zkušený muzikant.
Kapitán HC Ostrožská Lhota Ondřej Šuránek vyzvedl hlavně kapelu
Boršičanku Antonína Koníčka. „Už loni jsme si řekli, že když ples, tak s pořádnou
dechovkou. Jde nám o to pobavit Lhoťany, oni nejdou na Hokejový ples, oni
jdou za kvalitní kapelou,“ myslí si kapitán lhotského HC.
Během večera udělili pořadatelé několik individuálních ocenění za výkony
v uplynulé sezoně.
Nejlepším brankářem se stal Josef Fojtík, útočníkem Richard Dominik a
obráncem Josef Havlík.
Osazenstvo plesu mělo možnost volit nejlepšího hráče. Nejvíc hlasů dostal
Vojta Šuránek.
Třetí ročník plesu v roce 2020 už má své datum. Hokejisté mají zamluvený
sál na 8.2. 								std
Kapitán a šéf lhotských hokejistů
								
a jeden z hlavních organizátorů plesu Richard Dominik. Foto: Michal Boček.

Hokejisté uspořádali v pořadí teprve svůj druhý Hokejový ples. Výzdoba byla stejně jako loni dokonalá a stylová.
Foto: Michal Boček.
duben 2019
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KDU–ČSL vede znovu Antonín Jelének
Druhou lednovou neděli proběhla výroční
členská schůze místní organizace KDU-ČSL Ostrožská
Lhota. Během schůze jsme zrekapitulovali rok 2018,
naplánovali události na letošní rok, informovali jsme
se o aktualitách ze zastupitelstva obce, navštívil
nás starosta města Hluk a místopředseda okresní
organizace KDU-ČSL Martin Křižan.
Avšak letošní rok byl jiný v tom, že uplynuly 2
roky a volilo se nové vedení organizace a do vyšších
stranických funkcí.
Předsedu obhájil a nadále jím zůstává Antonín
Jelének. Na postu místopředsedy se však udály změny
a stal se jím Dominik Mach.
Ve výboru se udály také změny a nově skončil
ve funkci pan Josef Polehňa a novými členy se stali
Miroslav Pavelka ml. a Františka Malůšová.
Dominik Mach byl navržen jako delegát na okresní
konferenci, krajskou konferenci, sjezd a na člena
Zdroj a foto: facebook KDU–ČSL Ostrožská Lhota
okresního výboru.
Předsedou KDU-ČSL nadále zůstává Antonín Jelének (druhý zprava).

Koledování na Boží hod připravila farní rada
Deset let organizovala cimbálová
muzika Višňa koledování na Boží
narození ve lhotském kostele. Už
před rokem avizoval primáš lhotské
cimbálovky, že v roce 2017 to bylo
naposled.
„Cítíme, že je třeba předat
štafetu
hlavního
organizátora
celé akce zase dál. Věřím, že místo
hlavního organizátora se podaří
zaplnit jiným domácím tělesem.
Tradice vánočního koledování může
pokračovat. Za celou muziku už teď
můžu slíbit, že zahrát pár koled určitě
neodmítneme,“ řekl před rokem
primáš lhotské cimbálovky František
Hájek.
Poprvé se tedy chopila organizace
akce farní rada v Ostrožské Lhotě. Na
úvod poděkovala Eliška Pospíšilová
za dřívější organizaci:
„Velké
poděkování
patří
cimbálové muzice Višňa, která s
velkým obětováním předchozích
deset let tento koncert pořádala.“
Ve svátečním odpoledni, které
slovem provázeli Eliška Pospíšilová a
Václav Hájek, se představili Cimbálová
muzika Višňa a sólisté, Mužský
pěvecký sbor, Děvčice z Háječku,
dětský pěvecký sbor Kameňáček.
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Na koledování vystoupili: Cimbálová muzika Višňa a sólisté, Mužský pěvecký
sbor, Děvčice z Háječku a dětský pěvecký sbor Kameňáček (na snímku).
Foto: Radek Bartoníček
Na úvod děti předvedly hranou
scénku, kterou s nimi nacvičila Vlaďka
Radochová.
Na závěr dostal slovo také
starosta obce Roman Tuháček.
Děkuji všem, kteří se sešli na tak
krásné oslavě narození Ježíška. Dál
bych chtěl poděkovat panu faráři,
který nás provází na duchovní
cestě. Dovolte mi, abych poděkoval

všem účinkujícím a farní radě, která
věnovala svůj volný čas a podařilo se
jí vykouzlit tak krásnou atmosféru,“
řekl mimo jiné starosta a na závěr
popřál k novému roku: „Do nového
roku hodně zdraví štěstí a pohody.
Buďme k sobě vstřícní nejenom o
Vánocích.“
Stanislav Dufka
duben 2019
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Jak se za dva dny zbourala stará hasičská zbrojnice

Foto: Andrea Zámečníková
duben 2019
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Okresní přebor mužů
kolo
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

den
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

datum
7. 4.
14. 4.
21. 4.
28. 4.
5. 5.
12. 5.
19. 5.

čas
15:30
15:00
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00

domácí
SK Ostrožská Lhota
Březová
SK Ostrožská Lhota
Bílovice
SK Ostrožská Lhota
Jankovice
Horní Němčí

hosté
Strání B
SK Ostrožská Lhota
Slavkov
SK Ostrožská Lhota
Bánov
SK Ostrožská Lhota
SK Ostrožská Lhota

24.
25.
26.
14.

Ne
Ne
Ne
So

26. 5.
2. 6.
9. 6.
15.6.

17:00
17:00
17:00
17:00

SK Ostrožská Lhota
Vlčnov
SK Ostrožská Lhota
Nezdenice

O.N.Ves
SK Ostrožská Lhota
Jarošov
SK Ostrožská Lhota

Mladší a starší přípravka
Datum a čas
07.04.2019 10:00
07.04.2019 11:00
10.04.2019 16:00
10.04.2019 16:00
21.04.2019 10:00
21.04.2019 11:00
29.04.2019 16:30
29.04.2019 16:30
04.05.2019 10:00
04.05.2019 11:00
12.05.2019 10:00
12.05.2019 11:00
18.05.2019 14:00
18.05.2019 15:00
26.05.2019 10:00
26.05.2019 11:00
02.06.2019 10:00
02.06.2019 10:00
09.06.2019 10:00
09.06.2019 11:00
17.06.2019 16:00
17.06.2019 16:00

Domácí
Ostr. Lhota
Ostr. Lhota
Hradčovice
Hradčovice
Ostr. Lhota
Ostr. Lhota
Slovácko dívky
Slovácko dívky
Nivnice
Nivnice
Ostr. Lhota
Ostr. Lhota
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Ostr. Lhota
Ostr. Lhota
Staré Město
Staré Město
Ostr. Lhota
Ostr. Lhota
Kunovice
Kunovice

Jeďte s námi

13. 4. 2019 bude hrát Slovácko
prvoligový zápas proti Příbrami,
naše děti povedou fotbalisty Slovácka.
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Hosté
Hluk
Hluk
Ostr. Lhota
Ostr. Lhota
Mařatice
Mařatice
Ostr. Lhota
Ostr. Lhota
Ostr. Lhota
Ostr. Lhota
Strání
Strání
Ostr. Lhota
Ostr. Lhota
Uh. Ostroh
Uh. Ostroh
Ostr. Lhota
Ostr. Lhota
Buchlovice
Buchlovice
Ostr. Lhota
Ostr. Lhota

Sraz
Sraz v 9.30
Sraz v 10.30
Odjezd 15:00
Odjezd 15:00
Sraz 9:30
Sraz 10:00
Odjezd 15: 15
Odjezd 15: 15
Odjezd 9:00
Odjezd 9:00
Sraz 9:30
Sraz 10:00
Odjezd 13:00
Odjezd 13:00
Sraz 9:30
Sraz 10:00
Odjezd 9:00
Odjezd 9:00
Sraz 9:30
Sraz 10:00
Odjezd 15:00
Odjezd 15:00

Soutěž
OP-PS
OP-PM
OP-PS
OP-PM
OP-PM
OP-PS
OP-PS
OP-PM
OP-PS
OP-PM
OP-PM
OP-PS
OP-PM
OP-PS
OP-PM
OP-PS
OP-PS
OP-PM
OP-PM
OP-PS
OP-PS
OP-PM

na Slovácko!!

O poločase sehrají přátelské utkání
s přípravkou Slovácka. Zápas začíná
v 15.30 hodin v Uherském Hradišti.
duben 2019
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Už tradiční vánoční turnaj čtyřher v badmintonu
vyhrála Simona a Martin. Turnaje se zúčastnilo rekordních
dvanáct párů.
Třetí turnaj – třetí vítězství. Vrchol lhotské
badmintonové sezony, který se uskutečnil poslední
kalendářní pátek v roce 2018, získala už potřetí v řadě
Simona Kordovaníková, která hrála s mladičkým Martinem
Bachanem.
Tentokrát to nebylo tak suverénní jako v uplynulém
roce. Její patnáctiletý partner byl na kurtu úplný nováček.
„My jsme dokonce ve skupině prohráli dva zápasy,
do vyřazovacího pavouka jsme postupovali až ze třetího
místa,“ hlásila Hradišťanka, která jezdí do Lhoty trénovat.
Martin slova svojí parťačky potvrdil. „Ze začátku to
bylo horší, pak jsme se rozehráli. Simča je dost dobrá,
hodně bojovná,“ pochválil svoji parťačku.
Ve finále vyhráli po parádním souboji 2:1 s Daliborem
Gabrielem, který hrál stejně jako vloni s Petrem Bachanem.
V uplynulém roce skončila tato dvojice na třetím místě,
takže si o stupínek polepšili.
V souboji zklamaných, tedy poražených semifinalistů,
zvítězila zkušená dvojice Vašek Pavlas, Ondra Kotačka s
Martinem Trněným a Jarou Štěpánem 2:1.
Z individuálních ocenění je potřeba vyzvednout cenu
pro nejstaršího hráče, kterou dostal jednasedmdesátiletý
Vašek Pavlas.
„Recept na dobrou kondici? Snažím se žít normálně.
Nepiju, kouřit jsem přestal už dávno a chodím pravidelně
každý pátek na badminton. Mezi mladými člověk
pookřeje,“ pousmál se Václav Pavlas.

Cedulka v rukou Simony mluví jasně. Vánoční turnaj
vyhrála společně s Martinem Bachanem.
Foto: 2x Facebook Badminton Ostrožská Lhota
Turnaje se zúčastnilo rekordních dvanáct párů. „To mě
těší, máme zase víc účastníků jako loni,“ pochvaloval si
hlavní organizátor Ramon.

Další individuální ocenění:

Skokan roku: Mirek Kolář
Miss turnaje: Petra Tuháčková, Pavla Trněná
Cena útěchy: Eva Škaroupková, Pavel Žajdlík
Cena za obětavost a statečnost: Mirka Malušková
A tady jsou první tři páry:
1. Simona Kordovaníková, Martin Bachan
2. Dalibor Gabriel, Petr Bachan
3. Ondra Kotačka, Václav Pavlas

Turnaje se zúčastnilo rekordních dvanáct párů. „Máme zase víc účastníků jako loni,“
pochvaloval si hlavní organizátor Ramon.
duben 2019
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přes sedm stovek turistů a milovníků zimní přírody.
Pořadatelem akce je fotbalový klub Target Břestek, jde se
po osmikilometrové nebo patnáctikilometrové trase. Jako
každý rok byl obrovský zájem o zabijačkové dobroty.
„Pro turisty jsme nachystali zabijačkové dobroty
z 1250 kilogramů vepřového masa. V třinácti kotlích
jsme uvařili 650 litrů ovarové a gulášové polévky. Před
patnáctou hodinou bylo všechno do zbla snědeno. Z
roku na rok kupujeme víc masa, ale vždycky se z něj
ty zabijačkové dobroty snědí,“ nechal se slyšet jeden z
hlavních organizátorů Petr Stýskal.
					 Stanislav Dufka
Šéf lhotské turistiky Stanislav Kuřina s pamětním
listem. Foto: Zdeněk Skalička
Druhou sobotu v lednu se vydala pětice lhotských
turistů do Chřibů na už tradiční pochod kolem Břestecké
skály. Na 38. ročník populární akce se skupina vydala pod
vedením šéfa turistiky Stanislava Kuřiny.
„Po vánočních svátcích nám přišlo vhod si protáhnout
kostru. Z Břestku jsme vyrazili po žluté značce směrem
na Chabaně k rozcestníku, který se jmenuje Dubový
díl. Dál směrem po zelené k Dvořanově louce, kolem
Břestecké skály a zpět na hřiště Targetu Břestek. V cíli
byly pro každého připravené zabíjačkové speciality. K
dobré náladě hrála country kapela Telegraf. Počasí všem
účastníkům pochodu přálo, bylo krásně slunečno a teplo,“
okomentoval první letošní akci předseda klubu.
Na výšlap okolím Břestecké skály se celkem vydalo

Na výšlap okolím Břestecké skály se celkem vydalo přes
sedm stovek turistů. Lhoťané byli u toho.
Foto: Stanislav Kuřina

Třetí březnovou sobotu se
uskutečnil v naší hale smíšený
volejbalový turnaj příznivců a
členů lhotského klubu.
V
přátelské
atmosféře
proběhlo několik utkání a družstva
skončila v tomto pořadí:
na prvním místě Poutníci,
hráči z Ostrožské Lhoty a Veselí
nad Moravou, druhé místo
obsadilo družstvo volejbalu a na
třetím místě skončili fotbalisté.
Čtvrté místo obsadili nadějní
hráči družstva dobrovolných
hasičů z Ostrožské Lhoty.
Předsedkyně volejbalu
Jitka Štěpánová
Všechny zúčastněné týmy na smíšeném volejbalovém turnaji. Foto: Archiv JŠ
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Ostrožská Lhota - Mariášová liga Za Moravú měla
o uplynulém víkendu zastávku v Ostrožské Lhotě. Po
Uherském Hradišti, Topolné a Hradčovicích to byl v
letošním roce čtvrtý turnaj. V nedělním odpoledni se sjelo
do hospůdky na lhotském hřišti přes čtyřicet vyznavačů
mariáše. Ve Lhotě se kolotoč turnajů zastavil znovu po osmi
letech. Pořadatelé proto věnovali akci velkou pozornost.
Všechny přítomné na úvod přivítal starosta obce Roman
Tuháček. „Přeji všem hodně štěstí, rozvážnou mysl, dobré
karty a radost ze hry,“ řekl mimo jiné na úvod první muž
lhotské radnice.
Po téměř šesti hodinách se z prvenství radoval Jindřich
Malina z Mistřic, pro kterého to byl velmi cenný úspěch.
„Myslím, že je to moje nejlepší umístění. Jednou jsem byl
třetí a jednou pátý. Všechno bylo fajn, akorát tu bylo dost
horko,“ malinko si postěžoval šťastný vítěz.
Na druhém místě skončil Vladimír Loučka z Hulína a
třetí místo obsadil Miroslav Jagoš z Mutěnic. Nejlepší borci
si odnesli poháry a dárkové koše. Zkrátka nepřišli ani další
účastnící, každý z hráčů obdržel od pořadatelů drobnou
pozornost.
Domácím, které reprezentovalo rekordních pět hráčů,
karta příliš nešla. Nejlepší skončil jeden z favoritů celé série
Bohuslav Dominik na 14. místě, jeho syn Jakub obsadil 18.
místo. David Bezděk skončil na 35. místě, o dva stupínky
horší byl Vít Lopata a Pavel Maluš obsadil 42. místo.

Jediný zahraniční účastník Jan Struhár z Moravského
Lieskového obsadil 28. místo. Jediná žena v turnaji Božena
Nováková z Napajedel skončila v poli poražených, ale
poraženeckou náladu rozhodně neměla. „Jsem spokojená
vždycky, je to o štěstí. Mariáš hraju už deset let a letos už
jsem se umístila na druhém místě,“ připomněla žena, která
má neskutečných pětaosmdesát let a obsadila stupně
vítězů na prvním letošním turnaji v Uherském Hradišti.
I přes rozpačité výsledky domácích karbaníků byl
hlavní pořadatel Bohuslav Dominik s celkovou úrovní a
organizací turnaje spokojený.
„Ohlasy jsou výborné, všichni jsou spokojení. Chtěl
bych také poděkovat obci, která náš turnaj podpořila.
Jsem rád, že si udělal čas také náš starosta, který přišel na
zahájení i na vyhlášení výsledků,“ pochvaloval si atmosféru
a nakonec zhodnotil i sportovní stránku.
„V mariáši je sedmdesát procent štěstí, dvacet umění a
deset je risk. Když vám nejde karta, tak vám prostě nejde
karta,“ shrnul na závěr výsledky domácích borců Bohuslav
Dominik.
Mariášová liga Za Moravú Ostrožská Lhota 3. 2. 2019
1. místo: Jindřich Malina
2. místo: Vladimír Loučka
3. místo: Miroslav Jagoš
							
Stanislav Dufka

Ve Lhotě se kolotoč turnajů zastavil znovu po osmi letech. Pořadatelé proto věnovali akci velkou pozornost.
Všichni si atmosféru pochvalovali. Foto: std
duben 2019
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Fotbalisti mají nový osmičlenný výbor.
Chceme rozšířit kádr, hlásí jednatel

Dne 19. 1. 2019 se uskutečnila výroční volební
schůze fotbalového oddílu Ostrožské Lhoty, na které
bylo odhlasováno osm členů fotbalového výboru.
Následná schůze si odhlasovala předsedu Jana Opletala,
místopředsedu Miroslava Bachana, sekretáře (jednatele)
Bohumila Fanturu a hospodáře Petra Hanáčka. Další
členové jsou Vít Lopata, Jiří Jurásek (trenér mužů), Richard
Dominik a Josef Havlík (trenéři přípravky). Naše cíle jsou
rozšířit kádr „A“ mužstva a doufáme, že mladí kluci, kteří
nehrají, se nám vrátí. Dalším úkolem je žákovské mužstvo,
ale vše bude záviset na dostatečném počtu kluků a i
holek. Také samozřejmě i na rodičích dětí, které nám hrají
v jiných klubech, jestli budou souhlasit a nechají hrát
děti za Lhotu. Pokud se nám nepodaří rozjet žáky a poté
dorost, tak to bude velmi špatné, co se týče doplňování
mužstva dospělých.
Místopředseda Miroslav Bachan,
sekretář Bohumil Fantura.

Turisté zvolili staronového předsedu. Klub
dál povede Stanislav Kuřina

neděli odpoledne 14. 4. Přijedou prý i vojenská historická
vozidla. Tak se přijďte podívat!
Nový výbor Turistického klubu Ostrožská Lhota
má následující složení:
Předseda
a
kronikář:
Stanislav
Kuřina,
místopředseda: Zdenka Mazurková, pokladní: Alena
Lopatová, práce s mládeží: Jitka Štěpánová, člen
výboru: Pavel Žajdlík
					

Stanislav Dufka

Nejlepší tenista je zkušený Petr Lopata

V pátek 8. března proběhla v nové klubovně hasičů
výroční schůze tenisového klubu. V uplynulém roce
tenisté odpracovali 352 brigádnických hodin, vytvořili
novou klubovničku a vykopali a položili nové odvodnění
tenisových kurtů z obou stran. Tenisté uspořádali celkem
10 turnajů, postoupili do 2. krajské soutěže smíšených
družstev dorostenců a připravili prázdninový kemp pro
děti. Nejlepšími hráči sezony se stali mezi muži Ondřej
Turčin a mezi ženami Dorča Ondrůšková. Nejlepším
členem TK byl vyhlášen Petr Lopata. Schůze se zúčastnilo
23 členů.

Pavel Turčin předseda TK Ostr.Lhota
Na volební schůzi lhotských turistů, která se konala
poslední lednovou sobotu, se žádná revoluce nekonala. Hokejisté se nedostali do play off. Cíl jsme
Předsedou dál zůstává zkušený Stanislav Kuřina, který nesplnili, řekl kapitán
Začátkem března ukončili sezonu lhotští hokejisté.
dostal jednohlasnou důvěru od celé členské základny.
Standa je kromě předsedy také skvělým a svědomitým Do závěrečných bojů play off Amatérské hokejové ligy
kronikářem klubu. Jedinou změnou bylo, že do výboru se se neprobojovali. V rozhodujícím zápase nestačili naši
přihlásil a následně byl členskou schůzí odhlasován Pavel hokejisté na tým z Vnorov.
„Je to tak, náš cíl byl v letošním ročníku probojovat se
Žajdlík, který byl také navržen na kandidátku do hlavního
výboru SK. Nejlepší členkou byla vyhodnocena Jarmila do vyřazovacích bojů. Bohužel nám nevyšel rozhodující
Kuřinová. Finanční zprávu přečetla Alena Lopatová. Dál se zápas, který jsme prohráli 3:7. Zápas nám nesedl,
diskutovalo o plánu na letošní rok a o brigádnické činnosti.
V diskuzi vystoupil mimo
jiné také šéf celého SK
Josef Lopata.
„Jsem rád, že jsem mezi
vás mohl přijít. Turisti jsou
skvělá parta a turistika má
rozhodně smysl. Chtěl bych
vyzvednout hlavně činnost
kolem bunkru, který dal
Antonínku trošku jiný
rozměr. Standu Kuřinovi i
Josefu Bočkovi patří velké
uznání. Skvěle se o bunkr
starají,“ pochválil šéf celého
SK oba správce bunkru.
Letošní turistickou sezonu
by měli lhotští turisté Předseda SK Ostrožská Lhota Josef Lopata (vlevo) a šéf lhotských turistů Stanislav Kuřina
otvírat právě u bunkru v na výroční schůzi turistiky. Foto: Stanislav Dufka
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odehráli jsme špatné utkání. Hráli jsme jenom play out.
V konečné tabulce jsme obsadili 10. místo,“ hlásil kapitán
HC Ostrožská Lhota Richard Dominik. Finále AHL, které
skončilo po uzávěrce zpravodaje, hrál Moravský Písek a
HC Včelary.
						

std

Kulturistika je na vzestupu. Má rekordní
počet členů v historii

Výroční členská schůze oddílu kulturistiky se
uskutečnila 22. 2. 2019 v prostorách Centra Otevřená
škola. Náš oddíl dosáhl historicky největšího počtu členů
50, z toho 6 žen, 44 mužů a dorostenců. Velmi zdařilou
akcí oddílu bylo uspořádání soutěže o nejsilnějšího
Lhoťana či Lhoťanku 30. září v areálu hřiště. Celou akci
skvěle komentoval Michal Zalubil - místopředseda
oddílu. Mezinárodní rozhodčí v kulturistice Lubomír
Křápek hodnotil výsledky jednotlivých pokusů. V mužích
vzhledem ke své váze zvítězil Adam Trn. Druhé místo
obsadil Jakub Těthal. Třetí místo obsadil Marek Stánec –
přičemž v mrtvém tahu zvedl maximální váhu 200 kg. V
ženách absolutně zvítězila Klára Zmeškalová – mistryně

ČR v silovém trojboji.
Činnost oddílu se soustředila na zlepšení prostředí
v posilovně a ostatních prostorách, které využíváme
a na brigádnickou činnost při opravách zařízení. Byla
prováděna pravidelná oprava šlapacích kol a kladkových
strojů.
Náš velký úkol k 50. výročí založení oddílu (10. 10. 2021)
je rozšíření posilovny. Na rozšíření posilovny pracujeme
několik let a doufám, že se do konce roku vyřeší celková
koncepce prostoru pod mateřskou školkou.
Po sportovní stránce se oddíl soustředil na pravidelné
kondiční cvičení alespoň 2x týdně. Podle sledované
docházky mají největší počet tréninků Ondřej Novotný,
David Janoušek, Milan Kopeček, Jakub Těthal a Marek
Stánec. Z žen měla nejvíce tréninků Barbora Pokorná.
Barunka zároveň připravila skvělé pohoštění pro členskou
schůzi.
Všem členům oddílu patří upřímné poděkování za
jejich aktivní přístup k tréninku i brigádnické činnosti.
Výroční členské schůze volejbalu se uskutečnila po
uzávěrce zpravodaje.
Josef Lopata - předseda klubu

Poslední lednový pátek se na tvrzi uskutečnil 8. ročník
slavnostního galavečera Sportovec města Hluk. Mezi
oceněnými byli i vynikající a dlouholetí hráči Spartaku
Hluk Antonín Hejna a Antonín Lopata. Oba fotbalisté jsou
odchovanci lhotského fotbalu a svoji bohatou kariéru také
v Ostrožské Lhotě ukončili. Organizátoři této vyvedené
akce oba poslali do hlucké Síně slávy.
Tady jsou krátké medailonky obou skvělých bývalých
fotbalistů. Tak je četli organizátoři na vyhlášení.

Antonín Hejna

Ročník 1951. Fotbalově vyrůstal v Ostrožské Lhotě.
Hrával na levém křídle, a přestože byl poměrně menší
postavy, vynikal rychlostí a hbitostí. Jeho úniky zakončené
tvrdou střelou levou nohou k tyči byly pro soupeřovy
brankáře nechytatelné. U hluckých fanoušků je oblíbený
dodnes, protože je přátelské povahy a o fotbale v Hluku si
rád popovídá.

Antonín Lopata

Ročník 1947. Fotbalově vyrůstal v Ostrožské Lhotě.
Byl to hodně spolehlivý hráč na kraji obrany, který nedal
soupeřům nic zadarmo. Jeho spoluhráč Standa Sadílek
o něm prohlásil, že nepoznal takového fotbalistu s
fotbalovým srdcem. K fotbalu v Hluku se vždy hlásí a rád
vzpomíná na doby, kdy tady hrával.
Jen pro pořádek dodejme, že nejlepším sportovcem za
rok 2018 se v Hluku stala stolní tenistka Monika Vybíralová
a nejlepším kolektivem florbalové „A“ družstvo mužů.
					

duben 2019

Antonín Hejna a Antonín Lopata byli uvedení do Síně
slávy hluckého sportu. Na snímku s šéfem Spartaku Hluk
Igorem Dostálem (vlevo).
Foto: Lukáš Baroň

Stanislav Dufka
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Petr Bachan: V atletice mně všichni fandí a podporují mě
Atletiku začal dělat před třemi lety, ale pořádně se
začal věnovat trénování vlastně až vloni. V uplynulém roce
byl ve své kategorii v celostátních tabulkách na parádním
osmém místě. Byl osmý v rámci celé České republiky! Řeč
je o Petru Bachanovi, který běhá závodně za Slováckou
Slavii Uherské Hradiště. Od nové sezony už patří do
kategorie dorostenců, tam už je konkurence o poznání
daleko větší. A v jaké disciplíně Petr vlastně reprezentuje?
„Moje hlavní disciplína je běh na 800 metrů, ale rád
běhám i 400 metrů. Ve starších žácích jsem běhal i 1 500
metrů, ale to už neběhám,“ vysvětluje vytáhlý mladík a
vzpomíná na vůbec první sportovní a potažmo atletické
začátky.
„Běhání mě bavilo už od malička, už ve školce jsem začal
hrát florbal. Na základce jsem měl vynikajícího tělocvikáře
pana učitele Pjajčíka. K atletice mě přivedla mamka a učitel
ze sportovky. Můj první trenér byl Květoslav Tichavský.

Patřil jsem do poslední skupiny, kterou trénoval,“ říká Petr
Bachan o nedávno zesnulém trenérovi a také bývalém
starostovi Uherského Hradiště.
Petr trénuje v Uherském Hradišti čtyřikrát týdně, plus
si k tomu ještě přidejte víkendové závody. Je jasné, že bez
rodinné podpory by takto časově a v neposlední řadě i
finančně náročný sport nemohl vůbec dělat.
„Všichni mně doma fandí, podporují mě a drží mi
palce,“ povídá. A kdo že je jeho největší fanoušek? „To se
takto nedá říct. V rodině mně fandí nejvíc teta Máří. Je
sestra mojí mamky. Jmenuje se Marie Ptáčková a bydlí v
Praze,“ prozrazuje a dodává. „V klubu si fandíme všichni
navzájem.“

Chce být tělocvikářem a trenérem atletiky
ve Slovácké Slavii Uherské Hradiště

Petr má doma vystavených spoustu pohárů, ale pokud
se zeptáte na největší úspěch, tak neváhá.
„Osmé místo na Mistrovství Česka v
Jablonci nad Nisou a první místo v Bratislavě
na Olympic hopes. V loňském roce jsem
byl v celostátních tabulkách na osmistovce
na osmém místě. V letošním roce zatím na
pětadvacátém, ale to už patřím do kategorie
dorostenců,“ vysvětluje.
Poslední únorový víkend se v Praze
uskutečnilo halové Mistrovství České
republiky juniorů a dorostu. Hradišťskou
atletiku reprezentovala osmička atletů. Petr
Bachan nemohl pochopitelně mezi okresní
špičkou scházet, ale hlavně ze zdravotních
problémů nebude o závodech vyprávět s
nadšením.
„Moc dobře jsem nedopadl, byl jsem až
dvacátý, ale mám něco s lýtkem. Už to bolelo
i na minulých závodech v Ostravě,“ říká
naštvaně talentovaný atlet.
Svůj oblíbený sport provozuje zatím jako
velkého koníčka. Chtěl by se v budoucnu Petr
Bachan atletikou i živit? Dá se o tom vůbec
přemýšlet? „Tak rozhodně se dá atletikou
živit, ale musíte být na špičkové úrovni.
Chci být tělocvikářem na Základní škole
Sportovní v Uh. Hradišti + trenér atletiky
ve Slovácké Slavii Uherské Hradiště,“ má
jasno mladík, který aktuálně studuje obor
Mechanik seřizovač na SOŠ a Gymnázium
Staré Město.
Mladý atlet Slovácké Slavie Petr Bachan. V loňském roce byl osmý v
rámci České republiky ve své kategorii na skvělém osmém místě.
			
Stanislav Dufka
Foto: Archiv PB.
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Nečekaně dramatické bylo finále Štěpánského turnaj
ve fotbale. Zatímco ve skupinové fázi smetl tým, který
si říkal Před potokem, Hokejisty 8:0, tak finále stejných
soupeřů bylo vyrovnané. V normální hrací době branka
nepadla, tak o vítězi tradičního turnaje rozhodovaly kopy
do prázdné brány přes celou halu. Výhru získalo mužstvo
Před potokem až v sedmé sérii.
V zápase o třetí místo zvítězil tým, který si říkal Real
Lhota nad Klůčem 3:1.
Po několika letech změnil turnaj hlavního organizátora,
poprvé ho pořádali lhotští hokejisté.
„Přihlásilo se sedm týmů, stačí dva plakáty a vyhlásit
to v rozhlase. Lhota je sportovní dědina, ta tradice
Štěpánského turnaje se drží už dost dlouho, aktuálně
máme 21. ročník,“ povídal jeden z hlavních organizátorů

Richard Dominik, který se svým mančaftem skončil na
druhém místě.
„Stejně jako v loňském roce, jenže to se nekopaly
penalty. Příště už to snad vyjde, bereme jenom vítězství.
Jsem hlavně rád, že se nikdo nezranil, bylo to krásné
fotbalové odpoledne,“ zhodnotil klání Richard Dominik.
Vítězná sestava mužstva Za potokem: Tibor Kadaš,
Tomáš Fantura, Dan Štergenich, Franta Pavlas, Mirek
Machala, Kamil Horák.
Hokejisti: Richard Dominik, Jiří Dominik, Josef Fojtík,
Tomáš Matuštík, Martin Hubík, Patrik Štergenich.
Celkové výsledky:
1. Před potokem, 2. HC Ostrožská Lhota, 3. Real
Lhota, 4. Klůč. 5. FC Siberie, 6. Olt Town, 7. Zedníci.

Hlavní organizátoři turnaje:
Richard Dominik (vlevo) a Ondřej Šuránek. Foto: RB

Vítězný tým z tradičního Štěpánského turnaje v halovém
fotbale. Foto: RB

Již potřetí jsme využili perfektní pohostinnosti Radka
Ševčíka v jeho Tenis clubu v Lískovci vedle Koryčan. V
sobotu 9. února jsme tedy vyrazili v počtu rekordních 18
hráčů do zasněžených Chřibů, abychom v zimní pauze
zjistili, jak na tom jsme. Dvojice byly rozděleny do dvou
skupin a poté byl nasazen čtvrtfinálový pavouk. Jako
nejlepší páry ze skupiny postoupili naši mladí dorostenci
– Viktor Malina a Ondra Turčin ze skupiny A a Ruda Stindl s
Martinem Ševčíkem ze skupiny B.
První semifinále mezi Viktorem a Ondrou na jedné
straně a Zdeňkem a Petrem na straně druhé bylo zpočátku
jednoznačnou záležitostí. Když za stavu 4:1 měli mladíci
mečbol, vypadalo to, že není co řešit. Pak Zdeněk s Petrem

přestali kazit a bylo z toho velké drama. V rozhodujícím tiebreaku za stavu museli Viktor s Ondrou odvracet mečbol
soupeřů, aby nakonec vyhráli díky třem fantastickým
Viktorovým úderům v poměru 8:6. Druhé semifinále
jednoznačně ovládla dvojice Martin Ševčík a Ruda Stindl.
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Semifinále:

Malina, Turčin O. – Lopata, Kotačka 5:4 (8:6)
Stindl R., Ševčík – Jenčo, Hubík 5:1

Finále:
Malina, Turčin O. – Stindl R., Ševčík 6:3

Ve finále potvrdili Viktor s Ondrou roli mírných favoritů.
Jejich údery byly přesnější, na síti působili neprůstřelným
dojmem a skvěle si podrželi servis. Ruda s Martinem
30

obecní zpravodaj Ostrožské Lhoty

nevolili finální údery optimálně, což
se jim vymstilo v podobě razantní
odpovědi Viktora a Ondry. Velká
gratulace vítězům a velké poděkování
všem zúčastněným hráčům za prima
atmosféru a fajn sobotu!
			

Pavel Turčin

V sobotu 9. února jsme tedy vyrazili
v počtu rekordních 18 hráčů do
zasněžených Chřibů. Tady je kompletní
sestava.
Foto: Archiv PT

A to ve sklepě v sousední Blatnici. Organizace se ujal
Zdeněk Machala se svými spolupracovníky a vybrali sklep
u paní Gabriely Mezulianikové.
V polovině února se akce uskutečnila. Ve sklepě
nás přivítala paní majitelka, která si připravila téměř
dvouhodinovou přednášku o historii vinařství, svého
sklepa, o odrůdách vín a rovněž o vzorcích, které poskytla
k ochutnávce. Po velmi poutavé besedě o vínu byl na řadě

raut a posléze následovala volná zábava. Myslím si, že akce
to byla zdařilá a splnila naše očekávání. Účast byla velmi
hojná, kdo mohl, ten se zúčastnil. Poděkování zaslouží
naše hostitelka se svou rodinou a samozřejmě Ramón,
Martina a Andrea, kteří akci zorganizovali. Více na webu:
www. staripani.717.cz.
František Štergenich. Autor je manažer starých pánů.

Vloni Bzenec, letos Blatnice. Staří páni utužovali kolektiv ve sklepě. Foto: www. staripani.717.cz
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POZVÁNÍ NA NOC
Své životy prožíváme v čase, jenž je nám vyměřen, ve
svém životním prostoru, ve vztazích, které navazujeme a
udržujeme. Toto všechno se potkává a spojuje v jedno při
společných setkáních. Své radosti i starosti sdílíme náhodně
či cíleně, neformálně i při setkáních společenských.
Příležitosti pro společná setkání je vždy třeba nějak
připravit. Važme si toho, že i u nás ve Lhotě je pořád dost lidí
ochotných dobrovolně připravovat různé plesy a zábavy
sportovní i folklorní, setkání spolkové či farní - prostor
pro pěstování pocitu sounáležitosti. Je to tím důležitější,
čím více přichází ze světa podnětů k rozdělování. Snad
už je všem jasné, že žádná komunikace na tzv. sociálních
sítích nenahradí osobní kontakt, normální besedu. Při
komunikaci virtuální jde v lepším případě o to sdělit něco
o sobě, při bezprostředním setkání si můžeme i vzájemně
naslouchat. A to je velký dar. I příležitost zjišťovat, jak si
můžeme být vzájemně nápomocni.
Noc kostelů vstupuje do druhého desetiletí své historie.
Ve většině předchozích ročníků byl při této příležitosti
připraven program i u nás, v našem kostelíku. Nejinak
tomu bude i v roce letošním. Program bude rozdělen do
několika bloků, takže bude možnost navštívit jej celý, či
jenom některé části. V prvním programovém bloku se
dozvíme něco z historie naší obce a farnosti, tedy čím
Lhota žila před sto léty LP 1919. Přitom si připomeneme
významnou a výraznou osobnost P. Antonína Mana,
který v naší obci zanechal zcela mimořádnou stopu svou
iniciativou o výstavbu kostela i hřbitova. A právě před
stoletím zcela vyčerpán svou službou Bohu i lidem zde v
naší obci ve věku 56 let svou pouť pozemskou dokončil.
Ve druhém, hudebním bloku se můžeme těšit na
sólová vystoupení instrumentalistů místních i Jendy

Pavelky z druhé strany Antonínka, stejně jako na sólové
vstupy pěvecké. Dále na varhanní improvizaci Mirka
Pavelky staršího na motivy z díla Antonína Dvořáka,
které doplní Jarek Křápek výkladem o pohnutém životě
největšího génia české hudby i okolnostech vzniku
jeho nejvýznamnějších děl. V této části budeme mít též
možnost načerpat moudrost z nejhlubší studnice lidského
literárního umění v pásmu recitovaných, sólově zpívaných
i sborem mužských hlasů interpretovaných žalmů. Část
třetí přejde ve zcela přirozené díkuvzdání za dar stvoření,
života, naděje a radosti, vzájemně sdílené lásky a všeho,
čeho se nám dostává každým naším nadechnutím.
Zajímavý
program,
načerpané
informace,
kulturní zážitek je jedna
složka
nabídky
Noci
kostelů. Druhá, možná ještě
důležitější součást je prostor
pro setkání a prohlubování
vzájemných vztahů. Mezi
námi navzájem i mezi námi
a naším Stvořitelem. Proto
jste všichni upřímně zváni a
ti kdo se 24. května LP 2019
výše popsaného programu
jakkoliv zúčastní, budou
srdečně vítáni.
za všechny pořádající,
účinkující i tuto akci
podporující - Václav V. Hájek

Foto: 2x std
duben 2019
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VESELÉ VELIKONOCE

PROSBA
Milí ostrolhoťané,
letos to bylo 110 let, kdy bylo 1. sv. příjímání
v našem novém kostele.
Prosíme Vás tedy o zapůjčení fotografií s touto tématikou.
Zapůjčené fotografie budou v pořádku vráceny.
Materiál k tomuto
tématu sbírají:
Ludmila Hájková,
Nové Záhumní 477

přeje

Věra Šichová,
Dědina 16

Slovácký krúžek Háječek
Dětský národopisný soubor
Kameňáček
Cimbálová muzika Višňa
a Děvčice z Háječku.

Pozvánka

na Jarní posezení při ovárku, pohárku a písničce
do Lidového domku Háječek v Ostrožské Lhotě

v neděli 28. dubna 2019 od 14:00 hodin
Součástí „Jarního posezení“ bude v podkroví
Lidového domku připravena
i nová výstava fotografií fotografií.

Za ochotu a spolupráci
Vám předem děkuje
Slovácký krúžek
HÁJEČEK
z Ostrožské Lhoty.

Kalendář akcí
SK HÁJEČEK pro rok 2019

13.4.

Vynášení Moreny a Nesení Létečka

22.4.

Šlahačková obchůzka

28.4.

Jarní posezení v

5.5.

První schůzka hodové chasy

červen

Kurz cifrování

červenec Kurz výroby papírových růží
13.7.

Háječek CAP

21.7.

Přenášení práva

27.-28. 7. Slovácké hody s právem
18.8.

Výlety s CVM a Fašenkbenden

29.9.

Podzimní posezení v Lidovém domku

23.11.

Kateřinská beseda u cimbálu

5.12.

Mikulášská obchůzka

26.12.

Štěpánské koledování

1.1.

Novoroční koledování

22.2.

Fašanková obchůzka 2020

Fotogalerie. Školní Ples 2019

Foto: Stanislav Dufka:

Fašank 2019. Průvod organizuje Slovácký krúžek Háječek
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