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VÁNOCE 2007
Tatínek s malým chlapcem šli předvánoční rušnou ulicí plnou výkladních skříní. Otec nesl velkou, těžkou tašku plnou 

balíčků. Náhle se obrátil k chlapci: ,, Fotbalový dres jsem ti dal, robota válečníka jsem ti dal, album fotbalistů jsem ti dal, co 
jsem ti ještě měl dát?“ ,,Měl jsi mi dát svou ruku,“ odpověděl chlapec.

Výjimečný vánoční čas by měl být především časem k naslouchání, k tomu, abychom se jeden druhému podívali do očí, 
usmáli se na sebe a šli se jen tak projít - a to především s našimi dětmi. Jejich čas běží rychleji než si uvědomujeme. Stačí 
několik let, kdy na ně nemáme čas, a jejich zájmy jdou mimo nás.

Možná proto jsou Vánoce i k tomu, abychom se v době, kdy se v Betlémě narodilo chudé děťátko, jako rodiče zastavili a 
pohlédli na své děti.

… a přání do roku 2008
Do všech dní nového roku přeji spoluobčanům především pevné zdraví, klid a pohodu pro práci i chvíle odpočinku a 

zábavy. Trochu štěstí a hodně pochopení pro lidi kolem sebe.
Antonín Jelének, starosta obce

Když letos přišel Mikuláš do mateřské školky…

FOTO: Ivana Vlková
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Ježíškova dílna
Vánoční ozdoby, přáníčka, ozdobné krabičky a voňa-

vý pytlík – to byly drobné vánoční dárky, které si v pátek 
14.12.2007 mohli všichni zájemci vyrobit v místní základ-
ní škole na tradiční předvánoční akci „Ježíškova dílna“. 
Tuto dílničku organizuje již několik let Základní škola ve 
spolupráci s Centrem Otevřená škola. Každý z dárečků je 
zčásti připraven a na místě jej děti, ale i dospělí, dotvoří 
podle svých představ a fantazie. Výrobky jsou pak zabale-
ny do celofánových obalů a připraveny udělat radost všem 

obdarovaným. Drobný poplatek zahrnuje náklady na ma-
teriál a je využit pro další nákup výtvarných potřeb pro 
naše žáky.

Irena Kapustová, foto RB 
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Předvánoční poděkování
Pokud jste se ve středu 5. prosince přišli podívat před 

obecní úřad, mohli jste být svědky prvního ,,Mikulášského 
srazu“ mikulášů, andělů a čertů. K rozsvícenému obecnímu 
vánočnímu stromu je pozvaly členky Červeného svazu čer-
veného kříže. Při koledách a malém občerstvení proběhlo i 
sčítání přítomných ,,bytostí“. Mikulášů bylo osm, andělů je-
denáct a čertů šestnáct. Každý mikuláš s andělem dostal do 
košíku sladkosti pro ostatní děti. Všem pořadatelkám děkuji 
a věřím, že se budou i příští roky s dětmi u obecního stromu 
setkávat.

Sobotní ,,Mikulášské zpívání“ přivedlo do obecního 
sálu tolik vystupujících, že sami pořadatelé, Mužský pě-
vecký sbor Ostrožská Lhota, byli překvapeni. Zpívání má 
již tradici a atmosféra předvánočního, adventního času je 
tou nejvhodnější. Doba přípravy, doba očekávání světla z 
Betléma. Doba, kdy bychom měli být vnímavější, měli mít 
víc otevřenu duši pro lásku, pokoj a mír mezi lidmi.

Pokud měli posluchači na konci programu pocit poho-
dy a měli–li ho i další dny, je to především zásluhou všech 
pořadatelů a vystupujících. A především členům mužské-

ho sboru bych chtěl ještě jednou poděkovat.
Dobu těsně před Vánocemi si již nedovedeme představit 

bez tradičního ,,Posezení u vánočního stromečku“, které po-
řádá Červený svaz červeného kříže spolu s obecním úřadem 
pro naše seniory. Každý rok se jich v obecním sále schází 
několik stovek. Malé občerstvení, příjemná atmosféra před-
vánočního času a beseda všech se všemi je poděkováním pří-
tomným za jejich celoživotní práci a výchovu dětí. Chci tedy 
do třetice poděkovat všem, kteří se o toto příjemné nedělní 
odpoledne postarali.                     Antonín Jelének, starosta 
obce

Tak vypadalo letošní Mikulášské zpívání. Sborů přijelo hodně, hlediště bylo plné, nálada výborná, takže  ještě dlouho po 
půlnoci se v obecním sále zpívalo. Hlavními veterány byli tentokrát chlapi z Ostrožské Nové Vsi, kteří v přísálí hráli a zpívali 
tak, jakoby se jim ani nechtělo odjet domů (za asistence některých Lhoťanů).                                                           FOTO: RB 
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Rozmarýnka slavila třicítku
Byla to setkání, na které budou jeho účastníci ještě vel-

mi dlouho vzpomínat. Dechová hudba Rozmarýnka slavila 
třicet let a pozvala si všechny, se kterými se během těchto 
let setkala. Přítomni tak byli nejenom nynější muzikanti, 
ale také ti dřívější, kteří v Rozmarýnce hrávali. Nechyběly 
ani vdovy muzikantů, kteří slávu lhotské dechovky šířili 
široko daleko. Zatímco v první části večera vyhrávala mu-
zika přímo na pódiu, v druhé části přešli muzikanti rov-
nou na parket – a bylo hodně veselo!

Samozřejmě nechyběly ani proslovy, ve kterých se 
hodně děkovalo. Snad nejvíce nezapomenutelnému kapel-
níkovi Františku Žajdlíkovi, který šéfoval kapela v jejích 
nejslavnějších letech.

Rozmarýnka měla v minulosti skutečně hodně dobré 
jméno a příští měsíce možná ukáží, jestli se toto jméno 
bude šířit i dál. V zákulisí totiž nebylo možné neslyšet 
přání některých muzikantů, aby se Rozmarýnka zase dala 
dohromady. Toto přání by ale měli slyšet především mladí 
muzikanti, v jejich rukou je budoucnost dechové hudby ve 
Lhotě.                                                                Text a foto: RB
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V ROCE 2007 …

Průběh prací:
Objekt SO  01 kanalizace
V měsíci září byly provedeny práce na sběrači C části 

DN 250 ( 280/ 10,7) v délce 20 m a DN 800 v délce 124,1 
m

V měsíci říjnu byly provedeny práce na sběrači C části 
DN 500 v délce 177 m

V měsíci listopadu byly provedeny práce na sběrači C 
části DN 500 v délce 40 m. Jsou prováděny šachty a ka-
nalizační přípojky na tomto sběrači a jednotlivé vyústní 
objekty.

Objekt SO - 02 – vírový separátor 
V listopadu byl dokončen vyústní objekt na virovém 

separátoru.
Objekt SO 03 – ČOV
Stavební objekt SO - 03.4  - Biologická jednotka, akti-

vační a dosazovací nádrž – je dokončena stavební část a je 
provedena technologie.

Stavební objekt SO – 03.1. Čerpací stanice
Probíhají zemní práce
Stavební objekt SO – 03.6. Uskladňovací nádrž kalu
Probíhají zemní práce

Stavební objekt SO – 03.7. Jímka na fugát
Probíhají zemní práce
Objekt SO-04 Příjezdová komunikace k ČOV
Na příjezdové komunikaci je dokončena drenáž a vrst-

va štěrkodrtě.
Změny oproti projektu – po dohodě s projektantem 

bylo provedeno směrové posunutí nádrže na kaly a jímky 
na fugát. Zásadní problémy bránící standardnímu průbě-
hu nejsou 

Termín realizace
V důsledku změny statického založení aktivační nádr-

že došlo k opoždění prací. Zhotovitel provede práce v r. 
2008 tak, aby byly termíny uvedené ve smlouvě s fondem 
a zhotovitelem  dodrženy.

Ekologické efekty
Není žádný náznak neplnění smluvních ekologických 

efektů.
Financování
Zatím není předpoklad nedodržení smluvní ceny. Za r. 

2007 má zhotovitel skluz v čerpání fi nančních prostředků 
ve výši asi 7 mil. Kč.

Skutečné čerpání a hrazení nákladů 09 - 11/ 2007:

Vážení občané,
jsme na konci roku dovolte tedy podat zprávu o průběhu prací, které se v obci realizovaly a připravovaly.

Kanalizační sběrače a ČOV – informace za období 09 – 11 / 2007

12.Fa č. 270 659                        2 318 096,00 Kč   září 07
Úhrady          649 067,00 Kč vlastní podíl + pozastávka – obec -  405 392,05 Kč – ÚVĚR
                                                     - 243 674,95 Kč – běžný účet
     1 669 029,00 Kč  dotace SFŽP- uhrazeno 16.11. 2007

13. Fa č. 270772                        2 290 701,00 Kč   říjen 07
Úhrady        641 396,30 vlastní podíl + pozastávka – obec – běžný účet
          1 649 304,70 Kč – zasláno na SFŽP

14. Fa č. 270 833                       3 012 887,00 Kč   listopad  07
Úhrady       843 608,40 Kč vlastní podíl + pozastávka – obec – běžný účet
              2 169 278,60 Kč zasláno na SFŽP
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Oprava mateřské školy
Jednou z dalších akcí, která je připravována je oprava   

a tepelné izolace na objektu mateřské školy. Bude se jednat 
o výměnu všech oken a dveří, které nevyhovují dnešním 
nárokům na tyto prvky a zateplení celého objektu, které 
bude v síle 12 až18 cm. Tento objekt si to určitě zaslouží, 
protože náklady na vytápění jsou ve výši víc než 150 tisíc 
korun ročně. 

Komplexní pozemkové úpravy
V době, kdy píši tento příspěvek právě probíhá na 

obecním úřadě projednávání nároků vlastníků jednotli-
vých pozemků. Velká většina z vás byla jejich účastníkem 
a je zbytečné projednávání popisovat. Chtěl bych jenom 
zdůraznit, že se jedná o výsledek roční práce fi rmy, která 
úpravy zpracovává. Dojde k zjištění vlastníků všech po-
zemků, bude možné pozemky scelit, jednodušeji vyřešit 
spoluvlastnické vztahy a vizuálně si upřesnit, kde  jednot-
livé pozemky leží. Součástí pozemkových úprav budou i 
území nad Záhumním, Padělka a kříbské zahrady, která 
je třeba, při dohodě všech vlastníků, řešit. Práce na úpra-
vách řídí Pozemkový úřad Uh. Hradiště. Rád bych i touto 
cestou poděkovat především ředitelce paní Dagmar Bau-
mrukrové a dále Ing. Bohumilu Ferdovi, který má přímo 
naši obec na starosti.

Oprava průtahu přes obec
Původně byla dohoda s ředitelstvím silnic, že se oprava 

provede po ukončení prací na kanalizačních sběračích v 
roce 2008. Vzhledem k tomu, že Slovácké vodárny a ka-
nalizace budou v r. 2008 opravovat část kanalizace kolem 
OÚ (ve směru do ulice Hájek) odsouvá se oprava silnice 
až do roku 2009. 

Dětské hříště Na Placi
Dětský klub Domeček připravil žádost o dotaci a také 

ji obdržel (ve výši 40 000 Kč) od Nadace Děti – kultura 
– sport. V současné době je na místě usazena souprava 
UNI IV a provedena zpevněná plocha kolem ní. Konečná 
vrstva kačírku bude doplněna na jaře příštího roku, aby se 
do ní nezanášelo, přes zimní měsíce okolní bláto.

Budeme se i v příštím roce snažit zajistit dotaci a po-
kračovat na úpravách celého parku.

Nový územní plán obce
Probíhá připomínkování navržených úprav. Bude naší 

snahou navrhnout i budoucí hipotrasy přes náš katastr, 
aby zde bylo možné provozovat i tuto aktivitu a koně s 
kočáry nejezdily po cyklistických stezkách.

Okolí školy a kostela
Dokončuje se projektová dokumentace, která bude ře-

šit celý tento prostor. Proběhlo její připomínkování jak v 
radě obce, tak i v základní škole a na farním úřadě. Vlastní 
úpravy se budou provádět za pomoci fi nancí z Evropské 
unie.

Rozšíření hřbitova
Průběžně, každoročně probíhají práce na výstavbě ob-

vodových zdí. Příští rok se počítá s vybudováním i nového 
přístupového chodníku, aby byl i v zimních měsících pří-
stupný kontejner na odpad, který musí být umístěn naho-
ře nad zdí.

Spolupráce v rámci mikroregionů 
Jistě jste zaregistrovali první kalendář Mikroregionu 

Ostrožsko, který je v prodeji na obecním úřadě. Je přehle-
dem kulturních akcí v roce 2008 ve všech obcích mikro-
regionu. V rámci spolupráce s Mikroregionem Horňácko 
se připravuje žádost o dotace na léta 2008 – 2013. Velmi 
důležitý bude duben 2008, kdy se bude o těchto dotacích 
rozhodovat. Novým členem sdružení obou mikroregionů 
se stal i lhotský klub Domeček. Myslím, že si členství tyto 
aktivní maminky určitě zaslouží.

Závěrem k této rekapitulaci bych rád poděkoval čle-
nům zastupitelstva, rady obce, pracovníkům OÚ i ostat-
ním občanům obce za jejich práci pro obec. Ne vždy byla 
jednání a příprava akcí jednoduchá a vlastní práce leh-
ká. Děkuji.   

Antonín Jelének, starosta obce

Zasaď strom
V sobotu 24. listopadu proběhla výsadba ,,lhotského“ 

stromu na prostranství před nově budovaným oltářem 
(OL), bokem od kaple na sv. Antonína. Finanční prostřed-
ky na vzrostlou lípu poskytla z poloviny obec a z poloviny 
farnost. Podle výsadbového plánu se jedná o strom č. 2. 
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se akce zúčastnili. 
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Rada obce

1. Kontrola usnesení
- pronájem pohostinství „Na obecním“ – dne 1.10.2007 
převzato a předáno novému nájemci
- přeložka plynu – posuzují se navržená řešení

2. Výstavba areálu Ekospar
- 3 oznámení o zahájení stavby – administrativní budova, 
výrobní hala, kotelna a zásobník na řezaný odpad, pilnice
- pilnice v původní PD nebyla
- ke všem 3 oznámením byly podány námitky, se kterými 
byli přítomní seznámeni
- jednatel Ekosparu  musí podat vysvětlení na stavby v dal-
ší  lokalitě:
a) provedení budov (estetická úprava)
b) termín dokončení výstavby budov
c) termín změny sídla Ekospar

3. Smlouva o prodeji nemovitosti č.p. 310
- smlouva s paní Machalovou 
- byl předložen návrh a odsouhlasen

4. Smlouva o prodeji pozemku fi rmě Ventana Plus
- návrh předkupního práva, nutno posečkat s podpisem, 
po předložení PD

5. Oprava komunikace II/495
- Uherský Ostroh – Hluk (7 km)
- PD předána ing. Nenálovi k prostudování

6. Prodloužení nájmu
- Blanka Nožičková – prodloužení  nájmu schváleno do 
31.12.2008
- Jaroslav Juráček – prodloužení nájmu schváleno do 
30.11.2007

7. Výstavby RD nad Záhumním
- zjistí se nezbytné informace k výkupu pozemků a počet 
zájemců z řad stavebníků o výstavbu RD za účelem další-
ho postupu

8. Dětské hřiště – postup prací
- informace o dětském hřišti „Na  placi“, většina prací bude 
provedena ještě do zimy
- silnice Chaloupky – osazeny obrubníky
- OÚ – společné užívání
- ČOV – vyřešen problém s aktivační nádrží, zpoždění v 
prováděných pracích
- veřejné osvětlení – v MŠ v dezolátním stavu, propočet na 
opravu 80.000,- Kč z rezervy obce 
   Projednáno a schváleno, nechť je předložena konkrétní 
nabídka do příští rady.

Zápis  z jednání RO dne 15.10.2007

1. Kontrola usnesení z min. jednání
- oprava komunikace II/495: projektantovi budou zaslány 
připomínky ze strany obce k této opravě
- byla předložena orient. rozvaha výstavby RD – nad Zá-
humním
- rozpočet opravy VO v trase sportovní hala – hřiště (Petr 
Pavelka, Hluk – 72.400,- bez DPH). RO schvaluje prove-
dení opravy, fi nancování bude z rezervy rozpočtu obce.

2. Jednání s f. EKOSPAR – zast. p. Fr. Čapkem
Pan Čapek informoval o situaci fi rmy EKOSPAR
- p. Čapek je v současné době jediným vlastníkem f. 
EKOSPAR
- od března jednají s bankou o úvěr
- v letošním roce je reálné získat cca 6 mil. Kč
- za tyto fi n. prostředky by chtěli vystavět pilnici (ještě le-
tos)
- v příštím roce mají přislíbený podřízený úvěr u ČMZRB 
na zbytek investice
- p. Čapek se vyjádřil, že má eminentní zájem tuto výstav-
bovou investici dokončit, ať už ze zdrojů bankovních či 
nebankovních. je to však otázka času.
- p. Čapek nabídl jako kompenzaci za nepřemístění sídla 
fi rmy do O. Lhoty částkou 50.000,- Kč (dar obci)
- p. Čapek vyjádřil souhlas s posunutím hranice výrobní 
haly (od silnice) na úroveň současných sušíren dřeva a s 
případnou barevnou úpravou štítu výrobní haly.
- p. Čapek bude obec informovat při jakékoliv změně si-
tuace

3. RO obdržela soupis hospodaření obce k 30.9.2007 k 
projednání

4. Žádost o pronájem ob. pozemků
- za Kříbem – Těthalová, Straňáková
- RO souhlasí s pronájmem, výše nájmu – obvyklé
- záměr bude zveřejněn dle zákona

5. RO schvaluje částečnou úhradu fa za nová okna na ZŠ
- ve výši 14.717,- Kč z rezervního fondu příspěvkové 
organizace

1. Kontrola usnesení z min. jednání
- oprava silnice II/495 – byly zaslány připomínky obce k 
projekt. dokumentaci opravy silnice
- obec vyvine snahu o zřízení sjezdu do PZ ze silnice 
II/495
- hospodaření obce k 30.9.2007 – RO byla seznámena a 

Zápis  z jednání RO dne 22.10.2007

Zápis  z jednání RO dne 5.11.2007
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projednala hospod. obce k tomuto datu a návrh na změnu 
rozpočtu

2. Smlouva o dílo – dotace na rekonstrukci MŠ
- jedná se o smlouvu na vypracování žádosti o dotaci na 
rok MŠ s f. RENARDS. Smlouva byla projednána a pod-
mínky smlouvy budou dále dohodnuty na příštím jednání 
RO – posoudit výši ceny za dílo

3. Návrh rozpočtu na r. 2008
- RO projednala předběžný návrh rozpočtu obce na r. 2008

1. Kontrola usnesení
 - vyhláška o poplatku za užívání veř.prostranství – RO 
projednala návrh
- EKOSPAR – započetí s pracemi na objektu pilnice
- hospodaření k 30.9.2007 – RO projednala

2. Směna pozemků – Obec – St.Budař
RO se dohodla na směně pozemku pana St.Budaře /Dolní 
humna/ za pozemek obce u provozovny cukrárny. Bude 
vyvěšen záměr a vypracovány geom.plány

3. Návrh řešení okolí školy
RO projednala návrh řešení a připomínkovala  uvedený 
návrh. Připomínky  budou předány projektantovi.

4. Návrh nového ÚP obce
Předběžný návrh je k dispozici na OÚ. Členové ZO budou 
informováni o možnosti jeho zhlédnutí a připomínkování.

5. Pronájem bytu č.p. 252
RO schvaluje pronájem uvolněného ob.bytu pro Jiřího 
Nováčka. Doba nájmu 1 rok, od 1.12.2007.
Hlasování:   pro: 3         proti: 2

6. Zájemce o pozemek v PZ
ALKA KOVO s.r.o. Uh.Ostroh – zájem o 6 000 m2. Zá-
jemce předloží podrobnější informace o svém p.záměru a 
hospodaření.
RO bere na vědomí.

7. Nákup stromu – sv. Antonínek
RO schvaluje příspěvek na nákup stromu na sv. Antonínek 
z rozpočtu obce  - kap.nespecifi kované rezervy a zeleň ve 
výši 15.000,- Kč.

8. RO souhlasí
s pronájmem ob.pozemku pč.173/1, p. St.Pavlasovi, OL 
čp.267

9. RO souhlasí
s kácením stromu na základě žádosti p. Jar.Novákové

Zápis  z jednání RO dne 19.11.2007

  USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota dne 17.12. 2007

ZASTUPITELSTVO OBCE OSTROŽSKÁ LHOTA:
I.  Bere na vědomí
1. Odstoupení člena zastupitelstva obce p. Františka Kotačky
2. Složení předepsaného slibu Zdeňkem Machalou, bez 
výhrad
3.  Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
4. Zprávu o činnosti RO od posledního zasedání zastupi-
telstva
5. Zprávu o stavu prací  na akci ,,Ostrožská Lhota –  kana-
lizace a ČOV“
6. Informace o plnění smlouvy o prodeji pozemku fi rmě 
Ekospar

II.  Schvaluje
1.  Program zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2007
2. Koupi části pozemku parc. č. 47/ 2, nově označena jako 
parc.č. 47/3, o výměře 70 m2, zahrada, za cenu 35 Kč/ m2 
a dále schvaluje směnu části pozemku parc.č. 47/ 1, nově 
označena jako parc.č. 47/ 4, o výměře 70 m2, zahrada, za 
část obecního pozemku parc.č. st. 543, nově označena 
jako parc.č. 4692 o výměře 70 m2, zastavěná plocha a ná-

dvoří dle GP č. 358 – 0/ 2007. Nemovitosti v obci a k.ú. 
Ostrožská Lhota. 
3.  Použití části poplatku za provoz hracích automatů v r. 
2007, podle z.č. 202/ 1990 Sb., k úhradě nákladů na vybu-
dování dětského hřiště.
4. Vyřazení movitého majetku obce dle přiložených seznamů
5. Rozpočet obce na r. 2008 v kapitole příjmy 33 079 000 
Kč, v kapitole výdaje 32 883 000 Kč dle přílohy, která je 
součástí tohoto usnesení. Současně opravňuje starostu 
obce, aby ve spolupráci s účetní, v případě potřeby, upra-
vil členění rozpočtu u položek, v rámci stejného oddílu a 
paragrafu, s podmínkou, že nedojde ke zvýšení ani snížení 
celkové schválené částky.
6.  Změnu rozpočtu č. 4 pro r. 2007 podle přiloženého ná-
vrhu, který je součástí  usnesení.
7. Úvěr na bydlení podle schválených úvěrových podmí-
nek pro:
a) Miroslav Miklíček, Ostrožská Lhota 517, ve výši 
120 000 Kč
 b) Stanislav Radoch, Ostrožská Lhota 323, ve výši 250 000 Kč
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Divadelní ochotníci mají za sebou druhou premiéru
Na začátku bylo vlastně jen náhodné školní setkání 

učitelky a otce jednoho z jejích žáků. Na konci je obno-
vení tradice ochotnického divadla v Ostrožské Lhotě, 
kde už dva roky existuje Ostrožskolhotské divadlo „Na 
Záhumní“. Divadlo, které mělo o prvním prosincovém 
víkendu premiéru své druhé divadelní hry s názvem 
Trojská válka aneb Konec kuřích ok na Olympu. 

Učitelkou na začátku byla Karla Milošová, režisérka 
a šéfová souboru, oním otcem byl Víťa Obdržálek, který 
dnes patří mezi divácky nejpopulárnější herce. 

„Když jsem s ním poprvé ve škole mluvila, řekli jsme 
si, že by bylo dobré divadelní spolek založit,“ vzpomí-
ná na začátky v červnu 2005 učitelka, která byla už léta 
zvyklá hrát divadlo se svými žáky. Dala proto oznámení 
na místní infokanál, aby ten, kdo má o hraní zájem, při-
šel na schůzku. 

Nakonec přišlo přes deset zájemců, z nichž někteří 
postupně „odpadli“, ale jiní naopak přišli. Ti všichni se 
pustili do zkoušení první hry „Když nám Líba umřela 
aneb Jak Vlasta emancipační válku vedla“. 

Napětí, narůstající s ubývajícím počtem dnů, které 
scházely do premiéry, vystřídalo po prvním hraní nad-
šení. Reakce publika byly výborné, zájem ještě větší, 
lhotský obecní sál byl doslova narvaný, narychlo se shá-
něly židle pro ty, kterým hrozilo stání. Podobný úspěch 
zažili ochotníci i poté, co vyjeli s představením mimo 

Ostrožskou Lhotu. 
Jaké to je hrát na vesnici divadlo? „Bezva,“ odpovídá 

Karla Milošová. „Jsme výborná parta, zažijeme spous-
tu srandy, slavíme společně narozeniny, letos jsme měli 
společné soustředění, příští rok chceme ve Lhotě uspo-
řádat silvestr. Co si přát víc, než když se člověk může 
setkávat s lidmi, kteří jsou podobně „postižení“?“ po-
dotýká. 

Podle svých slov sází při hledání her především na 
humor, protože hlavním cílem „jejího“ divadla je poba-
vit diváky. „To je přece to nejpodstatnější, samozřejmě 
je důležité, abychom hru dokázali i zahrát. Dělat vážná 
dramata nemá smysl,“ vysvětluje. 

Po úspěšné (a opět vyprodané) premiéře druhé hry 
v minulém týdnu už ochotníci přemýšlejí o třetí hře. 
A podle nejnovějších informací tentokrát vsadí na po-
hádku. Mají už také název - Bubáci a hastrmani od Jo-
sefa Lady. Premiéra? Před letními prázdninami příštího 
roku. 

Vše zatím nasvědčuje tomu, že obnovená tradice 
divadla v Ostrožské Lhotě bude úspěšně pokračovat. 
Karla Milošová přesto dává najevo, že uvítají srdečně 
každého další zájemce, který má divadlo rád. „Těšíme 
se opravdu na každého… I když - nejvíc nám chybí v 
souboru muži,“ dodává s úsměvem. 

RB

c) Petr Hejtmánek, Ostrožská Lhota 233, ve výši 60 000 
Kč
Úvěr podnikatelský podle schválených úvěrových pod-
mínek pro: Jiřina Jurásková, Ostrožská Lhota 449, ve výši 
50 000 Kč Předseda úvěrového výboru zpracuje úvěrové 
smlouvy dle platných podmínek.     

III. Potvrzuje
1. Zákonné zveřejnění záměru obce odprodat nebo smě-
nit část pozemku parc.č. st. 543 o celkové výměře 139 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, v obci a  k.ú. Ostrožská Lhota, 
v době od 20.11.2007 do 6.12.2007
2.  Zákonné zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2008 
v době od 30.11.2007 do 17.12.2007

IV. Ukládá
1. Starostovi obce svolat jednání rady obce dne 21.12.2007 k 
projednání dodatku  smlouvy č.2 s fi rmou Ekospar, s.r.o.
2. Starostovi obce svolat mimořádné zasedání zastupitel-
stva obce na den 27.12.2007 k projednání dodatku s fi r-
mou Ekospar, s.r.o.
3. Starostovi a místostarostovi obce přepracovat ná-
vrh sociálního fondu a předložit návrh na zasedání dne 
27.12.2007
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Foto: RB
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Základní škola
Letošní školní rok byl na místní ZŠ opět zahájen tra-

dičním slavnostním přivítáním prvňáčků. Mnoho škol-
ních úspěchů jim i ostatním žákům  popřál ředitel ško-
ly Mgr.Tomáš Mlčoch, starosta obce  Antonín Jelének a 
P.Miroslav Reif.

Pedagogický sbor se rozrostl o nově příchozí Mgr.
Ludmilu Hájkovou (přírodověda, ekologie) a p.Martu 
Strakovou (školní družina), naopak odešla p.Adriana Hla-
vačková a Eva  Polloczková, kterým v nových působištích 
přejeme hodně úspěchů.

Od tohoto školního roku jsme začali v 1.a 6.ročníku 
učit žáky podle vlastního vzdělávacího programu s ná-
zvem „Otevřená škola“, na kterém po dobu 3 let spolupra-
covali všichni pedagogičtí pracovníci školy. Naší prioritou 
zůstává především kvalitní vzdělávání dětí a také velká 
nabídka různých zájmových aktivit pro děti. Své výtvarné, 
pohybové, sportovní i jazykové dovednosti mohou naši 
žáci rozvíjet ve 12 kroužcích, většinou pod vedením učite-
lů a učitelek ZŠ a MŠ.

Svůj volitelný předmět si žáci vybírají z ekologie, spor-
tovní výchovy, informatiky a matematického semináře, 
jako nepovinný předmět mohou i letos navštěvovat nábo-
ženství.

Základní umělecká škola Uherský Ostroh má u nás 
opět otevřenu svou pobočku, kam pravidelně dochází naši 
malí hudebníci.

Mnoha akcí už jsme se v tomto školním roce zúčastnili 
a mnoho jich také zorganizovali. Mezi výrazné jistě patří 
organizace branného závodu „O partyzánský samopal“, 
kde spolu v letošním 6.ročníku měřilo síly 255 žáků ze 

13 škol. V lednu čeká naše sedmáky lyžařský kurz, opět v 
osvědčeném lyž.středisku Branná – Kolštejn v Jeseníkách. 
12.ledna 2007 si Vás dovolí pozvat na školní plesovou pre-
miéru žáci 9.třídy, kteří pilně nacvičují slavnostní polo-
nézu.

Na školu v přírodě odjedou v únoru malí lhotští školáci 
(1.– 4.třída).V rekordním počtu vyrazí na zimní pobytové 
vyučování na Rusavu, spojené se základy lyžování a jinými 
zimními aktivitami.

Všechny akce, plány, fotografi e a informace nejen o 
dění ve škole najdete na našich webových stránkách: www.
zsol.cz.

Všem žákům, rodičům, pedagogům a občanům obce 
přejeme příjemné prožití Vánoc a mnoho osobních i pracov-
ních úspěchů v novém roce.

Eva Martyčáková, zástupce ředitele ZŠ

Výtvarný úspěch našich žákyň
Soutěžní práce na téma „Čert“ 

páťačky Pavlíny Břouškové a se-
dmačky Štěpánky Opravilové zaujaly 
odbornou porotu v Dolním Němčí. 
Zdejší základní škola pořádá každo-
ročně předvánoční výtvarnou výsta-
vu, letos navíc spojenou s vernisáží 
nejlepších prací z vyhlášené soutěže.   
Z konkurence osmi škol se Pavlína 
umístila na krásném druhém místě 
ve své kategorii a Štěpánka v katego-
rii nejstarších dokonce zvítězila.Obě 
děvčata převzala diplomy a věcné 
ceny na slavnostní vernisáži v sobotu 
8.prosince 2007 v Dolním Němčí.

Blahopřejeme a přejeme další vý-
tvarné úspěchy.

Irena Kapustová 
a Eva Martyčáková
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Keramika pro dospělé
Bezmála třicet párů rukou se dalo poprvé do práce v 

pátek 26.října 2007 na již tradiční akci modelování z kera-
mické hlíny a podruhé 16.listopadu na glazování. Fantazie 
i výtvarná odvaha se nedá účastníkům upřít. Jsme rády, 
že k nám do základní školy vždy najdou cestu pravidelné 
účastnice ( i účastníci ) i noví zájemci. Pro všechny vždy 
pro inspiraci připravíme několik hotových výrobků a fo-
tografi e či obrázky dalších nápadů. Samozřejmostí je vše-
stranná technická pomoc a dostatek materiálu a pomů-
cek. Cestu na svět si tentokrát opět našly vánoční ozdoby, 
misky, obrázky a štítky, různé fi gurky, stojánky a těžítka. 
Věříme, že vlastnoruční výrobky udělaly všem autorům i 
obdarovaným radost a těšíme se nejen s letošními účast-
níky na další setkání.

Eva Martyčáková a Irena Kapustová

Milkulášský volejbalový turnaj mládeže
Smíšená volejbalová družstva mládeže z Uherského 

Ostrohu, Ostrožské Nové Vsi a Ostrožské Lhoty se utka-
la na tradičním Mikulášském turnaji, který proběhl pod 
vedením Jitky Štěpánové v pátek 7.12.2007 ve sportovní 
hale Ostr.Lhoty. Po vzájemných zápasech, plných nečeka-
ných zvratů a taktických akcí , vyhrálo i přes oslabení (5 
hráčů) družstvo O.N.Ves I., stříbro vybojovali volejbalis-
té z Uh. Ostrohu a na třetím místě se umístila O.Lhota I. 
– ve složení deváťáků –Nenálová, Skopalová, Štěpánová, 
Kadlček, Kopeček, Urbanec. Čtvrtá skončila O.N.Ves II. 
a pěkné páté místo patřilo O.Lhotě II. – Matuštíková, Po-
lášková, Turečková, Krátký, Šuránek, Urbanec. Odměnou 
všem zúčastněným bylo prožití příjemného sportovního 
dopoledne se sladkou odměnou na závěr.

Eva Martyčáková

Burčákový volejbalový turnaj
Smíšená volejbalová družstva z Blatnice, Uherského 

Ostrohu a Ostrožské Lhoty bojovala na tradičním podzim-
ním burčákovém turnaji v místní sportovní hale. V pátek 
19.10.2007 ustaly zápasy mezi 5 družstvy až v pozdních 
nočních hodinách. Rádi jsme mezi sebou přivítali P.Mi-
roslava Reifa, který přišel sportovce podpořit také hrou a 
ve dvou setech byl plnohodnotným a obětavým volejbalis-
tou. První místo nakonec obsadili přespolní – Ostrožané. 
Nejlepší lhotský team vybojoval stříbro a na třetím místě 
se umístili Blatničané. Volejbalisty ještě letos čekají po-
slední domácí turnajové zápasy na vánočním Štěpánském 
turnaji.

Sportovcům a všem občanům přejí členové VK příjem-
né prožití Vánoc a hodně zdraví a spokojenosti v novém 
roce.

Eva Martyčáková
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Rozhovor s trenérem Dominikem
I. MUŽSTVO:  I. B třída 11. místo  14:29 -  12 bodů.

„PODZIM MUSÍME HODNOTIT JAKO JEDNOZNAČNĚ NEÚSPĚŠNÝ,“
tvrdí trenér fotbalistů Josef Dominik, ale boj o záchranu si vůbec nepřipouští.

Lhotským fotbalistům se téměř čtyři roky vyhýbala zranění a nebyl vyloučen ani jeden hráč. Byla jen otázka 
času, kdy na mužstvo přijde krize. Ta se dostavila letos na podzim.  Dvě červené karty, propad o čtyři místa v ta-
bulce, o sedm bodů méně a výrazně horší skóre. Tak vypadá druhý rok fotbalistů Ostrožské Lhoty v krajské soutěži 
oproti premiérovému ročníku. Proč tomu tak je, vysvětluje trenér Josef Dominik.

Podzim se našim fotbalistům moc nepovedl, proč?
Podzimní část musíme hodnotit jako jednoznačně ne-

úspěšnou a to z několika důvodů.
V našem kádru došlo k dost velkým změnám. S aktivní 

činností skončili dva obránci Jarek Hájek a Petr Ratajský. 
Na jaro se těžce zranili Ondra Bachan a Jirka Dominik, a 
to poznamenalo v podzimní části celý kádr mužstva. Mu-
sím ještě říct, že nám hlavně odešli střelci. Zalubilovy góly, 
které, vstřelil vloni, se projevily i v bodovém manku. 

Začátek sezóny byl přitom výborný…
Ano, po dobrém úvodu, když se do mužstva podařilo 

zařadit dorostence Radocha, Malůška a Patrika Štergeni-
cha, se v zápase se Stráním zranili Richard Dominik a Ga-
briel a tyto ztráty už se nepodařilo nahradit.

Jedenácté místo není ale až tak katastrofální…
Katastrofální to je. Hlavně máme málo bodů, ale muž-

stvo zase tak slabé není. V soutěži jsou daleko horší man-
čaft y. Když se to přes zimu dá trošku dohromady, tak to 
nevidím až tak černě.

Co to znamená – dá se to dohromady?
Během zimní přípravy musíme zařadit do mužstva 

dorostence a podstatně zlepšit tréninkovou morálku. Od 
zimní přípravy se potom bude odvíjet celé jaro. 

Nebyla příčina špatných výkonů na podzim právě v  
tréninkové morálce mužstva?

Hájek, Bachan, Ratajský, Jirka a Richard Dominik - to 
byli hráči, kteří vloni nechyběli skoro na žádném trénin-
ku. Když k nim ze současného kádru připočtu těch zhru-
ba šest sedm, co trénovalo na podzim, tak jsme dnes na 
stejném čísle jako vloni. To znamená něco kolem deseti 
dvanácti lidí na tréninku. Problémem mužstva je i veliká 
směnnost, a s tím bohužel nic neuděláme.

Proč se nezapojili do tréninku prvního mužstva do-
rostenci jako Ondra Zalubil, Patrik Štergenich nebo Voj-
ta Doležal?

To je v kompetenci trenérů dorostu. Myslím si, že do 
toho měl výrazněji zasáhnout výbor. Já jsem těm klukům 
ničím neublížil, nevím, proč s námi netrénovali.

A ty sám jsi přišel na výbor s tím, že chceš jmenovitě 
ty kluky?

Samozřejmě! Po zápase v Kudlovicích jsem řekl, že si 
nevážíme toho, kolik máme bodů. Chtěl jsem dorostence, 
jak na zápasy, tak na tréninky. Ale jednou přišel Doležal, 
podruhé Štergenich a Zalubil vůbec ne.

Ondra Zalubil nastoupil za jedničku v pěti zápasech, 
nemá na víc než předvedl?

Určitě má. Jeho výkony byly pro mě zklamáním. Ne-
chodil na tréninky, nebyl vůbec spjatý s mužstvem. Neje-
nom od něho, ale od všech dorostenců to chce víc pokory 
k prvnímu mužstvu.

Někdy to vypadá, že ve Lhotě je na prvním místě do-
rost?

Tak to já nevím, ať si udělá každý úsudek sám.
Po jednom nevydařeném utkání si také říkal, že uva-

žuješ s trénováním skončit?
Napadlo mě to po zápase proti Kněžpoli, ale že bych 

řekl v kabině před kluky, hoši končím, tak to ne.
Od výboru nebyly žádné náznaky na tvoje odvolání?
Ne.
Minulou sezónu jsme byli nejslušnější mužstvo v sou-

těži a dnes máme pomalu nejvíc karet. Čím to je?
To se může stát. Pokud se nevyhrává a nedaří se, tak 

jsou hráči na hřišti víc nervózní a potom přichází ke zkra-
tům.

Na kom chceš na jaře stavět, kde máme hledat osu 
mužstva?

Jednoznačně Soukeník, Zalubil. Nemáme tam další vý-
raznou osobnost, bojovat musí všichni.

S jakým umístěním budeš spokojený na konci soutě-
že?

Teď si moc vyskakovat nemůžeme. Když budeme ko-
lem desátého místa, budu rád.

Které mužstvo je v soutěži nejlepší, kdo bude postu-
povat?

Tam kde jsou peníze a dostatek zkušených funkcioná-
řů. To znamená Kněžpole nebo Osvětimany.

Kdo půjde do okresního přeboru?
My to rozhodně nebudeme.
    Stanislav Dufk a
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PŘÍPRAVKA
Přípravka Ostrožské Lhoty nehraje soutěžní zápasy, ale 

pravidelně trénuje. Před zimní přestávkou kluci soutěži-
li ve fotbalových dovednostech. První cenu -  kalendář 1. 
FC Slovácko, který věnoval internetový portál www.SLO-
VACKO.org  vyhrál Lukáš Beňo.

Spodní řada zleva: Václav Dominik, Matěj Trněný, Lu-
káš Beňo, David Bílek, Vojta Skopal

Horní řada zleva: Ondřej Nymburský, Tomáš Hodulík, 
Štěpán Šaradín, Radim Horák.

                   std. 

ŽÁCI:  Okresní přebor  12. Ostr.Lhota 16 : 65  3 body

Jednatel fotbalového klubu Miklíček věří v záchranu
Naši žáci se po postupu do okresního přeboru krčí bez 

vítězství na posledním místě tabulky.
Pouhé tři remízy a ztráta šesti bodů na nesestupové 

místo moc optimismu do jarních bojů nedává. Manažer 
fotbalu ve Lhotě Antonín Miklíček ale podobné umístění 
čekal. 

„Dokonce jsme zvažovali, jestli vůbec budeme postu-
povat, ale nakonec jsme okres přihlásili, ať kluci vidí, pro 
co vůbec hráli. Věděli jsme, že budou mít problémy, ale 
kdyby měli celý podzim stabilního trenéra, tak věřím, že 
by minimálně třikrát vyhráli.“

Vypadá to, že naši žáci dostanou na jaře tvrdou tre-
nérskou ruku. O tom, kdo bude naše nejmladší fotbalisty 
koučovat, má Tonda Miklíček už jasno. 

„Na jaře by naše žáky měli převzít Franta Štregenich, 
Franta Pavla a Ondra Bachan. Všichni to slíbili a já vě-
řím, že se nakonec kluci udrží. Ztráta není až tak hrozivá a 
některé podzimní zápasy byly opravdu vyrovnané. Vzhle-
dem k tomu, že moc kluků po sezóně neodejde, tak by 

NA JAŘE POVEDE ŽÁKY FRANTIŠEK ŠTERGENICH
bylo škoda kdybychom sestoupili,“ říká manažér Lhoty. 

Velkou fotbalovou naději máme prý právě u žáků. 
„Máme vynikajícího gólmana Ondru Janáse, je to ještě větší 
talent, než byl Jožka Fojtík,“ myslí si Tonda Miklíček.

  Stanislav Dufk a 

Zhodnocení fotbalového roku 2007 
INTERNACIONÁLOVÉ SK.Ostrožská Lhota

Odehrané zápasy:
16 – Štergenich Fr.
15 – Pavlas Fr., Goliáš M.
14 – Machala Zd.
13 – Hyrák M., Radoch L., Skopal M.
11 – Bachan J., Dominik M., Zámečník J.
10 – Dufk a St.
9 – Chmelař M,. Haláč J., Zámečník B.
8 – Žajdlík I., Bartoš P.

7 – Stánec V., Žajdlík Sv.
6 – Hanáček P., Zbořil St., Skopal R., Jurásek St.
5 – Urbanec J.
4 – Ratajský P.
3 – Miklíček An.
2 – Jurásek J.
1 – Malušek M., Hájek J., Gabriel D., David P., Miloš P.
Střelci branek:
12 – Skopal Martin 



strana 15Prosinec 2007

Obecní Zpravodaj Ostrožské Lhoty 
7 – Dufk a Stanislav
5 – Bachan Josef 
4 – Pavlas František, Haláč Jiří
3 – Machal Zd., Hyrák M., Skopal R., Hanáček P.
1 – Zámečník J., Štergenich F., Chmelař M., Miloš P., Malušek V.
Bilance:
Výhry – 7 
Remizy – 3
Prohry – 6
Skóre: 48-49

Letos odehráli bývalí hráči SK Ostr.Lhota 16 zápasů 
a celkem 7x se radovali z vítězství. Soupeři byli velmi 
kvalitní a proto je potěšitelné, že výher je více než po-
rážek. Velmi cenné jsou dva skalpy rivala z Ostrožské 
Nové Vsi a také 2 výhry nad tradičním soupeřem z Po-
čenic.

Na staré pány si nepřišli ani učitelé z Uherského Hra-
diště, kteří nedokázali porazit lhoťany ani na své „půdě“ 
v Sadech. Naopak se vůbec nedařilo proti slovenským 
mužstvům ze Skalice a Staré Turé. Je nutno objektivně 
přiznat, že letos byli Slováci lepší. S hráčskou kariérou 
se před začátkem sezóny rozloučil Jožka Dominik, ale 
nahradili ho „mladíci“ Petr Ratajský s Jarkem Hájkem, 
kteří pověsili kopačky na hřebík v I.mužstvu Lhoty. Tra-

dičně velkou oporou byl brankář Michal Goliáš, střelec 
mužstva Martin Skopal, kapitán Zdeněk Machala a také 
Franta Pavlas se Staňou Dufkou, který byl druhým nej-
lepším střelcem. Také ostatní hráči zaslouží pochvalu, 
za vzornou reprezentaci obce a SK.

Velmi složitě by staří páni fungovali bez svých spon-
zorů. Poděkování za podporu a sponzorství patří od 
bývalých hráčů paní Jiřině Juráskové (hlavnímu spon-
zoru), firmě Eheim s.r.o. pana Ivo Žajdlíka, lhotským 
myslivcům, panu Josefu Sedláčkovi, Obecnímu úřadu 
Ostrožská Lhota, a.s. Ostrožsko  a v neposlední řadě 
fotbalovému výboru, za pomoc a velmi dobrou spolu-
práci. 

Poděkování zaslouží také Petr Lopata za propagaci 
týmu.

V neděli 2.12.2007 se koná hráčská schůze ve spor-
tovní hale od 14.00 hodin. Následuje trénink, který se 
bude pravidelně konat každou neděli až do brzkého 
jara. 

- Internacionálové Sk Ostrožská Lhota.
- V létě na turnaji se po dlouhé době proti sobě po-

stavily také ženy !
- Mužstvo FC 1592 nedokázalo porazit Lhotu ani d

oma.                                                        František Štergenich

6. ročník šachové soutěže

Centrum Otevřená škola společně se ZŠ v Ostrožské 
Lhotě uspořádala 22.11.2007 v sále obecního domu tra-
diční šachový turnaj žákovských družstev. Zahájení letoš-
ního 6. ročníku se ujal starosta obce pan Antonín Jelének, 
který  přivítal soutěžící  i  pedagogický doprovod a  všem 
popřál aby se jim v Ostrožské Lhotě dobře  soutěžilo a aby  
k nám příští rok zase rádi přijeli.

Letošního ročníku se účastnilo celkem 19  čtyřčlen-
ných družstev. Z toho  11 družstev v kategorii  starších 
žáků a 8 družstev v kategorii mladších žáků.

Zajisté měl své „želízka  v ohni“ i Václav Kuban, který 
už nějaký rok vede šachový kroužek při COŠ v Ostrožské 
Lhotě. 

Václav Kuban také jako ředitel  turnaje bděl nad regu-
lérností celé soutěže. O zpracování výsledků se postarali 
rozhodčí pan Holčík z Boršic u Buchlovic a pan Růčka z 
Kunovic.

A výsledky  - na  I. místě v kategorii mladších žáků 
se umístilo družstvo ZŠ UNESCO Uherské Hradiště. Na 
I. místě v katerogii starších žáků se umístilo družstvo ZŠ 
Boršice u Buchlovic.

První tři místa v každé kategorii byla odměněna  pohá-
rem, dárkovým balíčkem a diplomem. Ti soutěžící, kteří 
se neumístili na medailových pozicích  dostali list účast-
níka soutěže a malou sladkou odměnu.

Za  COŠ Eva Zajícová
FOTO: Václav Kuban



strana 16 Prosinec 2007

Obecní Zpravodaj Ostrožské Lhoty

TURISTÉ ZE LHOTY V JESENÍKÁCH
„Škody jen, že lepší počasí nepřišlo spíš,“ litoval šéf vý-

pravy Petr Radoch
Volného dne na svátek sv. Václava a nastávajícího ví-

kendu využili turisté na výpravu po přírodě Jeseníků. 
Výprava v počtu 18 lidí měla základnu na okraji města 
Jeseníku pod vrchem Zlatý Chlum. První den se i přes ne-

přízeň počasí větší část výpravy se rozhodla zdolat jeden z 
nejvyšších vrcholů Jeseníků – Kralický Sněžník.

Východiskem byla osada Stříbrnice u Starého Města. 
Asi po 3 km pochodu se část turistů rozhodla kvůli vytr-
valému dešti vrátit. Zbylá skupinka 5 turistů pokračovala 
ve výstupu. Za neustávajícího deště, přes polomy a  pro-

ti silnému větru asi po 4 
hodinách dosáhli vrcho-
lu Kralického Sněžníku. 
Silná vichřice na vrcholu 
však nedovolila pořídit 
ani vrcholovou fotogra-
fi i, natož tak kamerový 
záznam. 

Vítr byl tak silný, že 
bylo obtížné se udržet 
na nohou. Zpáteční ces-
ta nebyla už tak náročná, 
cestou nasbírali několik 
kilogramů praváků, ko-
záků a suchohřibů.

Druhá skupinka se 
vydala do okolí města Je-

seníku, obzvláště lázní a jejich léčivých pramenů. Gastro-
nomický zážitek jim připravil kuchař na Křížovém vrchu 
v podobě skvělé večeře. Večer přišla všem vhod relaxační 
koupel v plaveckém a vířivém bazénu v Prieznitzových 
lázních.

Následující den se skupinka 10 turistů vydala autobu-
sem do Žulové. Za pěkného slunného dne se kolem žulo-
vých lomů, léčivých pramenů a  přes Sokolí vrch, který byl 

svými 3 km prudkého stoupání nejnáročnější částí trasy 
dostali k večeru do Jeseníku.

Druhá skupina se vydala na Praděd, nejvyšší vrchol 
pohoří, který díky převalujícím se mrakům nenabídl příliš 
krásný výhled. 

Škoda jen, že krásné počasí nepřišlo o 2 dny dříve aby 
se naplno projevily krásy podzimu v Jesenících.

Petr Radoch
Foto: Hasič

Na fotkách turisté v okolí Žulové

COUNTRY BÁL PORAZIL FOTBAL

Plný sál příznivců country hudby se sešel nebo spíš sjel 
v sobotní večer do Lhoty. Termín kolidoval s lákavým fot-
balovým přenosem, ale na návštěvnosti to vůbec nebylo 
znát. 

Kapela hrála s nebývalou chutí s jenom malými pře-
stávkami. „To se hraje úplně jinak, když je plný sál a tančí 
se už od samého začátku,“ řekl frontmen kapely Je Nás 
Moc… Jan Lazárik. 

Zahanbit se nenechaly ani lhotské mažoretky, které si 
připravily hned tři vstupy. Těsně před půlnocí se představil 
Dušan Dvořák ze Zubří, který ukázal jak mistrně ovládá 
svůj bič. Škoda jen, že ze 109 platících lidí bylo domácích 
jako už tradičně poskromnu. 

Mirek Dominik z Dědiny tuší proč. „Mělo by se to po-
řádat častěji, abychom se country tance naučili a nemuseli 
celý večer jenom poslouchat.“ 

Text a foto: std
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„Lhotský“ horolezec zdolal vysokou horu v Tadžikistánu
Bohdan Hensirovský přišel do Lhoty z Ukrajiny

Ač bydlí v naší obci, dovolím si napsat, že drtivá větši-
na Lhoťanů ho nezná. Jmenuje se Bohdan Hensirovský a 
působí nenápadným a až příliš skromným dojmem. Ten-
to muž vyprávěl minulý pátek v Centru otevřená škola o 
svém putování Tádžikistánem.

Jednačtyřicetiletý absolvent vysoké školy - manžel Jany 
Hensirovské rozené Těthalové - je rodák z ukrajinské ves-
nice Staryj Martinov na západní Ukrajině (asi 750 km od 
naší obce) a člen horolezeckého klubu ve Zlíně.

Právě se čtyřmi členy tohoto klubu se Bohdan letos v 
létě vydal zdolat nejvyšší horu Tadžikistánu Pit Piramidal-
myj (5 509 m.n.m.).

„Do Tádžistánu je potřeba vízum, protože mám ukra-
jinský pas tak já jsem ho nepotřeboval, ale kamarádi ze 
Zlína museli jet do Vídně protože Tádžikistán u nás nemá 
zastoupení,“ vzpomíná na začátky expedice Bohdan.

Po udělení potřebných dokumentů se celá výprava po 
letecké ose Praha – Moskva - Taškent přesunula do mus-
linského Tadžikistánu. Cílem výpravy bylo zdolat dvě nej-
vyšší hory země. Zatímco Piť Piramidalnij se jí podařilo 
pokořit bez větších problémů, druhá (asi 350 km vzdále-
ná) hora Čimtarga 5 489 m.n.m. zůstala nezdolána.

„Bylo to všechno o disciplíně celé výpravy. Ráno jsme 
vyrazili o tři hodiny později a pak už nebyl elán ani chuť 

tuto horu zdolat,“ vysvětluje česko – ukrajinský horole-
zec.

Nechybělo málo a Bohdan si ze své cesty mohl přivést 
živého osla. „V Tádžikistánu jsme rozdávali místním lidem, 
kteří byli mimochodem velmi pohostinní, různé dárky. Za 
moji nerezovou termosku, o kterou byl mezi místními vel-
ký zájem, jsem mohl vyměnit osla, ale vzhledem k přepra-
vě jsem to musel odmítnout,“ povídá Bohdan.

Výprava zlínských horolezců trvala čtyřiadvacet dnů a 
nebyla ani tak fi nančně náročná. „Celé nás to vyšlo něco 
kolem dvaadvaceti tisíc korun, nejdražší byli letenky, které 
stáli osmnáct tisíc.“

Výška kolem šesti tisíc metrů už vzbuzuje patřičný re-
spekt. Je to nadmořská výška jenom pro dobře trénované 
sportovce? Bohdan si to nemyslí. „Nijak zvlášť jsem se na 
výpravu nepřipravoval, párkrát jsem vyběhl Antoníček a 
to bylo tak všechno, myslím si, že by to zvládl každý tro-
chu sportovně založený člověk,“ říká skromně.

Stejně vypadalo celé jeho vyprávění v Centru otevřená 
škola. Zájemcům ukázal také stovky fotografi í ze své vý-
pravy. Škoda jen, že si na toto zajímavé povídání nenašlo 
cestu více lidí. Snad příště…

Stanislav Dufk a
Foto: Stanislav Dufk a a archív Bohdana Hensirovského

Tak jako každý rok i letos proběhne 

Dětský maškarní bál. 
Ten letošní je naplánován na 20. ledna 2008. 

Začátek bude v 15:00 hod. v sále obecního domu. 
Takže pokud máš chuť se pobavit, tak si připrav nějakou masku, neváhej a přijď.
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Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
V čem vyhrát?    Čeho se zúčastnit?

 

Fotbalového turnaje pro všechny
Zapojit se mohou všichni: holky, kluci, maminky, tatínci, dědečci, babičky…

Na své si určitě přijdete i Vy, kteří si tentokrát netroufnete přijít co by hráči, ale i jako publikum. 
Bez něho to přece nejde!

Hrát se bude sálová kopaná v počtu hráčů 5+1
Každý tým by se měl tedy skládat např. z 6 kluků, 6 holek, 6 tatínků, 6 maminek, …

Zkrátka a jasně, jednotlivé týmy by mělo něco „spojovat.“
Rozlosování a délku jednotlivých zápasů se dozvíte až přímo na místě, 

podle počtu přihlášených týmů.
Přihlašovat své týmy a získat další informace můžete u

Františka Pavlase Záhumní 422, Silvestra Macha Býčiny 342 , nebo Jakuba Páče Záhumní 484 
do 31. ledna 2008

Takže do svých diářů si nyní všichni napište:
 Sobota 9. února 2008 ve 14:00 hod. ve sportovní hale v 

Ostrožské Lhotě-fotbal pro všechny 

Na všechny se těší tatínci a mládež z farnosti

Pozvání na poutě - Svatý Hostýn a Santiago de Compostela
Od nepaměti lidé putova-

li. Měli spolehlivý „dopravní 
prostředek“, který je většinou 
zdárně přemístil k jejich cíly 
- vlastní nohy. Chodili všu-
de pěšky. Vyřizovat potřebné 
záležitosti do města, na pole, 
… za prací mnohdy urazili 
desítky, někdy i stovky kilo-
metrů. Většinu cest podnikali 
kvůli sobě a zabezpečení své 
rodiny. 

Odedávna však také lidé 
cítili potřebu účastnit se spo-
lečných (někteří i soukro-
mých) poutí. Tyto jejich kro-

ky měli daleko vyšší cíl. Slovo pouť je odvozené od slova 
putovat. Zamysleme se v duchu a představme se si, co si 
pod slovem pouť přestavíme my dnes.  

Vy starší si snad ještě vzpomenete na to, jak vám ba-
bičky a dědečkové vyprávěly o tom,  jak za mlada putovali 
pěšky na Hostýn. Chodívalo se vždycky 8. září na svátek 
Narození Panny Marie tam i zpět pěkně po svých! Zapojit  
se mohl každý. Ženy, muži, mladí, starší, mládež. Nejmlad-
šími poutníky byly vždy děti, které ten rok ukončily školní 
docházku. Nepodařilo se zjistit, do které doby sahá tradice 
lhotských poutí na Hostýn, ani přesně z jakých příčin tyto 
poutě zanikly. Jedny z posledních poutí zřejmě proběhly 
někdy ve třicátých letech minulého století.    

Poutí můžeme prosit, děkovat, chválit, meditovat, 
může být časem, kdy Bohu dáváme prostor, aby mohl pro-
mluvit do našeho života. Společné putování nás může více 
sblížit, jeden druhého můžeme více pochopit. Je to doba 
obrovských milostí.

V roce 2008 oslaví farnost Ostrožská Lhota a troufám 
si říct celá obec 100 let od posvěcení kostela sv. Jakuba 
Staršího, který je jedinečnou dominantou naší obce. Krá-
su kostela a jeho zasazení do krajiny obdivuje mnoho lidí, 
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kteří třeba jen projíždějí kolem naší obce. K tomuto výročí 
se připravuje více akcí, se kterými budete průběžně sezna-
mováni. Dvě akce si však vyžadují náročnější přípravu a 
proto Vás s nimi chceme seznámit již nyní.

Jde o nabídku dvou poutí: 
• Svatý Hostýn 
Touto naší společnou vícedenní poutí bychom rádi na-

vázali na tradici našich předků. Proběhla by ve dnech 1.-
4. května 2008. Společnými silami bychom tak kolektivně 
prosili především za duchovní obnovu celé naší farnosti.

Pokud zvažujete účast na této pouti, tak se, prosím, ale-
spoň orientačně přihlaste u níže uvedených. Usnadní to 
následnou organizaci.

Bližší informace vám rádi poskytnou: Miroslav Pavel-

ka ml., Ludmila Dominiková ml, nebo Alena Skřenková  
• Santiago de Compostela (Šanělsko) 
Jednalo by se o pouť od kostela sv. Jakuba ke hrobu sv. 

Jakuba. 
Tato pouť může mít hodně podob. Jedna z nich je ces-

tovat autokarem se zastávkami na významných poutních 
místech Evropy, s možností jít poslední úsek do samotné 
Compostely pěšky (délka dle dohody). Pokud by se na-
šlo dostatek zájemců, cestovní kancelář by nám připravila 
zájezd podle našich požadavků. Můžeme se také ovšem 
přidat i k jiné skupině a jet společně. Další z možností 
by mohla být přeprava části cesty letadlem a pokračovat 
dál do Compostely. Variant je skutečně hodně a proto je 
potřeba zjistit co nejdříve předpokládaný počet zájemců. 
Aby se pouť mohla uskutečnit v létě 2008 je vskutku potře-
ba na ní začít „pracovat“ již teď. 

Případní zájemci nech se přihlásí u Stanislava Budaře, 
Ostrožská Lhota 164 tel. 608 617 402 

O obou poutích se včas dozvíte bližší podrobnosti. 
Na závěr jedno malé zamyšlení
V jedné knize se píše, že dříve se o pouti mluvilo jako 

o „malé smrti“, protože u vzdálenějších poutí bývalo prav-
děpodobné, že se poutník nevrátí.

Každou poutí máme tak trochu „umřít sami v sobě.“ 
Můžeme nechat „zemřít“ naši lenost, pohodlnost, zhýčka-
nost,  zlozvyky, …

Naopak máme jedinečnou příležitost zastavit se ve 
shonu běžného života,  obnovit svůj vztah k Bohu a k bliž-
ním. Nenechejme si tu šanci uniknout!

Stanislav Budař a Alena Skřenková

Za neobjasněných příčin nebyly v zářijovém čísle Lhotského zpravodaje uveřejněny následující články z našich 
prázdninových akcí. Víme, že prázdniny jsou už dávno ty tam ,ale malé zavzpomínání nikdy neuškodí. Vždyť za půl 
roku jsou tu další a je pomalu načase se  začít na ně připravovat. Plánování je přece to nejkrásnější.

Celostátní setkání mládeže
Motto setkání:

 „Jako jsem já miloval vás, tak se vy milujte navzájem.“ (Jan 13,34)
Pokud patříte k pra-

videlným a poctivým 
čtenářům Lhotského 
zpravodaje, tak Vám 
zajisté v jeho dubno-
vém čísle neunikl člá-
nek s názvem: Nejen 
liška poběží letos k Tá-
boru!, který zval na 4. 
Celostátní setkání mlá-

deže v Táboře – Klokotech (13. – 19.8. 2007). 
A bylo tomu tak! (Jen tak mezi námi, živou lišku tam 

skutečně nikdo nespatřil.)  Na setkání mládeže „doběhlo“ 
bezmála 6 000 mladých z celé České republiky.  Naše vý-
prava z Ostrožské Lhoty nakonec dosáhla počtu osmnácti. 
Většina z nás se podobné akce účastnila úplně poprvé. 

A co se všechno za takovým setkáním skrývá? Mnozí 
z vás určitě dění v Táboře sledovali pomocí přímých pře-
nosů díky TV Noe a tak mohli vidět aspoň útržek z toho 
všeho co bylo přichystáno. Program byl skutečně pestrý 
a různorodý. Místy až tak, že si jeden nevěděl co si dřív 
vybrat, protože díky počtu účastníků byla v určitou dobu 
možnost si zvolit i z více než třiceti možných workshopů. 

Každý den jsme měli možnost účastnit se  společných 
mší svatých a katechezí, které měli naši otcové biskupové. 
Také byla možnost si vybrat z několika druhů modliteb 
apod. 

Během celého týdne zde zazněly písně bezmála od čtyř 
desítek kapel z celé ČR, ale také Slovenska. Největšího pu-
blika se bezpochyby dostalo zpěvačce Rebecce st. James z 
USA (mj. držitelka Grammy 2005 za desku „Pray“), která 
přijala pozvání na toto setkání a měla zde spolu s Richar-
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Prosba o pomoc

Připravujeme výstavku a brožurku o stavbě kostela a životě farnosti.
Pokud máte doma jakýkoliv materiál týkající se této záležitosti přineste jej, prosím, paní Jarmile Hájkové.  Jedná 
se především o historické fotografi e, ale i jiné dokumenty či věci.
Své „poklady“ přineste, prosím, během měsíce ledna, aby se na výstavce mohlo začít pracovat.
Všechen zapůjčený materiál bude vrácen.   
Prosím o pomoc všechny, kteří by mohli pomoci s přípravou této záležitosti . 
Předem děkuji.   

                           Budař Stanislav

Farní tábor aneb EXPEDICE HLMAŠŮ 007
V době od 4.-12. srpna 007 se konal již tradiční farní tábor. Tentokrát jsme pobývali 

v Hlubokých Mašůvkách (poblíž Znojma). Celkem nás bylo 35. Dalo by se dlouze popi-
sovat co všechno jsme prožili, kde všude jsme byli, koho všeho jsme zachránili a hlavně 
čemu všemu novému jsme se naučili, ale nechejme promluvit jednu ze skupinek: 

„Naše skupinka se jmenovala Draci a sestávala se z 6 členů.Ubytovaní jsme byli v 
chatkách, které byli super. 

Na táboře jsme hráli hru na téma Z pohádky do pohádky, přičemž nás provázela 
Arabela. Kromě toho, že jsem zachránily Sněhurku, pomohli Popelce, zahráli si skvě-
lou noční hru tak jsme si také užily kopec legrace. 

Tábor byl prostě super, říká nejmladší člen naší skupinky Vašek Dominik. Ani to, 
že jsme skončily poslední nám nemohlo pokazit dobrou náladu.“

Už teď se těšíme na příští tábor. Kam a kdy pojedeme a na co se budeme příště hrát, je zatím tajemstvím i pro nás! (Budeme 
se však snažit zajistit vetší kapacitu míst, aby mohly jet úplně všichni, kteří budou chtít.)                                Jakub Páč

dem Čanaky (SK) benefi ční koncert pro Haiti. 
A co že se to ukrývá za „tajemným“ slovem workshopy? 

Nic jiného než další nabídky na vyžití. Byla zde možnost 
se sportovně vyřádit při fotbalu, streetballu, volejbalu, 
pentaque, …, ale i při lanových aktivitách, či horolezecké 
stěně nebo výletu do okolí. Dále si také vybrat z mnohých 
přednášek (… Přežití v extrémních podmínkách, Sebepři-
jetí, Základy přednášení před publikem, Okultismus, Jak 
prožít dobu známosti, …) 

Našeho setkání se také zúčastnilo  15 biskupů a spolu 
s mladými přijelo 140 kněží. Přijel nás navštívit i mediál-
ně známí lidé jako je například politici Cyril Svoboda, Jiří 
Čunek a nebo moderátor ČT Aleš Juchelka a mnozí další. 

Dalo by se dlouho vyčítat z programu, ale tak jak už 
bylo zmiňováno v minulém článku, atmosféra a zážitky se 
skutečně musí zažít a prožít, ty  opravdu popsat nejdou! 

Přejeme si, aby nás radost a nadšení z tohoto setkání 
provázela i ve všedních dnech.

  A pokud Vás to zajímá přece jen víc, tak si najděte: 
www.tabor2007.signaly.cz

Spolu s přípravou na samotné setkání probíhala i ve-
řejná sbírka na jeho podporu, pod názvem Mozaika pro 
Tábor. Lidé z celé ČR tak měli možnost zakoupením kar-
tičky v hodnotě 50 Kč toto setkání podpořit fi nančně a tím 
se ho také i symbolicky zúčastnit. Ostrožská Lhota tímto 
způsobem přispěla více jak 5 000 Kč. Všem patří upřímné 
Pán Bůh zaplať!   

Jakub Páč    

P.S.: V roce 2008 se od 10.-20. srpna v Australském 
Sydney uskuteční Celosvětové setkání mládeže. 

Přestože je toto, zajisté krásné město, od ČR trochu 
více vzdáleno, tak není důvod k velkému truchlení. 

Ve stejném termínu 18.-20. srpna 2008 proběhne Se-
tkání česko-slovenské mládeže na Velehradě, který je od 
nás vzdálený co by kamenem dohodil.

 O světovém setkání v Sydney se více dozvíte na: www.
signaly.cz/wyd-2008 

A pokud vás láká naše domácí setkání, tak se mrkněte 
na: www.signaly.cz/activ8       
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Jak žije mužský sbor….
O ZPÍVÁNÍ
V životě to chodí tak, že nikdy nic nelze brát za defi ni-

tivní. Proto také v mužském pěveckém sboru v naší Lhotě 
došlo k tomu, že po 8 letech činnosti aktivních členů vý-
razně ubylo. Někteří chlapi působící ve sboru od založení 
museli skončit ze zdravotních důvodů, někteří odešli na-
trvalo do „sboru andělského“.

Přesto zůstala skupina mladších členů, kteří si život 
bez společného zpívání těžko dokáží představit. Každý jis-
tě cítí rozdíl, když zazpívá skupinka šesti, sedmi zpěváků, 
oproti počtu dvojnásobnému. Proto je třeba sbor doplnit 
novou, mladou krví. Postupně se to pomalu daří, i když 
taková síla jako když zazpívají Kyjovjáci vystupující i v tři-
cetihlavém počtu to nebude. Už proto, že Lhota není Kyjov 
a tradice je tradice. Určitě ještě chybí i velký kus jistoty a 
„umění“ ve srovnání s Hlučanama, kteří - vesměs výborní 
zpěváci - spolu působí drahně let.

Hlavním cílem členů našeho sboru po „generační vý-
měně“ je tedy vytvářet pohodu, která by byla cítit jak při 
vystoupeních, tak při „prodloužených produkcích“, ale - v 
neposlední řadě - i na běžných zkouškách. Vždyť smysl 
lidové písničky vždycky byl v tom, aby si lidé zpříjemnili 
svou těžkou práci, ještě zvýraznili radostné chvilky v živo-
tě, nebo se vyzpívali ze svých žalů a trápení. Prostě, aby si 

udělali dobře. Proto se v písničkách nenadává. 
Jedná se o pěvecký sbor, je tedy určitě stejně důležité, 

aby vedle vyladěných vztahů ladily i hlasy. Umění sice dě-
lat nebudeme, ale ani ostudu si určitě trhnout nechceme. 
Proto nás čeká spousta práce na zkouškách. Důležité je, 
aby byla chuť se scházet pokud možno kompletní s chutí 
a elánem.

Na začátku byla řeč o tom, že někteří zpěváci museli 
s vystupováním skončit kvůli věku, případně zdravotním 
omezením. Pokud se, byť jen občas, objevili na zkoušce, 
nebo nějaké společné akci (např. zabijačka před Antonín-
kovým sečením), vždycky byli a budou vítáni. Ještě rádi 
něco odposlechnem. Stejné pozvání platí samozřejmě i 
pro případné nové zpěváky, kteří „by mohli“, ale nenašli 
odvahu. 

Cokoliv se má v životě dělat pořádně, vyžaduje jisté 
úsilí pro překonávání všemožných překážek. Někdy po-
slouží třeba jen jedno, dvě pivka spolu s pozitivní nála-
dou na zkoušce na odplavení běžných stresů a jako nový 
náboj do života. Pokud se vytvoří na různých „zpíváních“ 
při setkání lidí sladěných společným zájmem o krásnou (a 
moudrou) lidovou písničku neopakovatelná a (Radek pro-
mine) nezachytitelná atmosféra, tak je to hotová bomba. 

Aby nám bylo často do zpěvu přeje všem Václav Hájek 

Dětský klub Domeček
Pro  dětský klub Domeček byly minulé měsíce zdrojem 

mnoha zábavných akcí.
První vydařenou akcí byl Den dětí, který jsme oslavili 6. 

června. Nazvali jsme jej Den Ferdy Mravence.
Za velmi krásného slunného počasí si maminky s dětmi 

na hřišti vyzkoušely různé herní disciplíny, při kterých do-
kázaly, jakými statnými pomocníky Ferdy Mravence jsou. 
Řezání dřeva pilkou (samozřejmě umělohmotnou), skoky v 
pytlech, skoky po kruzích, chytání rybiček aj. Nejvíce sil si 
změřili při přetahování lanem. Přetahovaly se i maminky, 
byla to prima zábava pro všechny. Děti ukázaly svoji sílu a 
statečnost a za to byly také náležitě odměněni. Cukrovinky 

ukryté v malinké myšičce a „Diplom - Jsem zdatný pomoc-
ník Ferdy Mravence“, udělali radost každému dítěti. U ma-
minek bych ráda ocenila, že tuto akci krásně podpořily svým 
„ferdovským“ kostýmem. Myslím, že leckterá tykadla nebo 
„ďupkované“ šátky na krku by nám záviděl i  samotný Ferda 
Mravenec.

Další úspěšnou akcí byla jízda na koni. Děti strávily v pá-
tek 25. května krásné odpoledne. Pan starosta byl ochotný a 
propůjčil nám svého krásného koně na projížďky. Kůň, který 
nese jméno Goliáš, se stal „holywůdskou hvězdou“ vždy, když 
na něj usedlo některé z našich statečných dětí. Fotoaparáty 
jen „cvakaly“ a sluníčko tomu dodalo příjemnou atmosféru. 
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Bodejť by ne, přece jen, vidět 
svět z koňského hřbetu není 
možné každý den. I maminky 
si zkusily to, do čeho děti tak 
lákaly. A popravdě, některé z 
nás seděly na koni poprvé a 
byla to paráda. Všechny děti, 
maminky a jeden tatínek si to 
náramně užili, a proto děkuje-
me p. Jelénkovi a koni Goliášo-
vi, který byl tak hodný, že žád-
ného z nás ze sedla neshodil.

Turistickou zdatnost dětí 
jsme otestovaly 5. července 
výšlapem na Antonínek. Děti 
obstály na výbornou, a to i přes 
nepřízeň počasí. Ba naopak, 
pochod mezi kapkami deště 
v pláštěnkách si  velmi užily. 
Možná, že až trošku povyros-
tou, bude mít Turistický klub 
nové členy. Kdo ví, uvidíme…

Další akcí byl výlet do Ku-
novic do zdejšího Muzea leta-
del. Autobusem jsme vyjeli v 
pátek 3. srpna v půl čtvrté. Pak následovala krátká ceska k 
muzeu, kterou především dětem zpestřily tři projíždějící vla-
kové soupravy. V muzeu jsme všichni obdivovali jak velikost 
letadel tak i jejich stáří a zachovalost. Děti se mohly v někte-
rých letadlech i projít - „prozkoumat“, takže o zábavu bylo 
postaráno. Po prohlídce jsme zašli na „hřištíčko“ do zdejšího 
Aeroklubu, kde děti strávily zbytek času na pískovišti, sklu-
zavce, houpací síti (atd.), ujaly se i ruské kuželky. Výlet jsme 
zakončili shlédnutím přistávajícího letadla, které bylo jen pár 
desítek metrů od nás (ale v bezpečné vzdálenosti).

 Dětem se domů moc nechtělo, ale po příslibu, že výlet 
„na letadýlka“ někdy zase zopakujeme, byly spokojenější.

V září jsme si zopakovali výlet vlakem a autobusem. Tra-
sa, která se jela, vedla z Ostrožské Lhoty -Uh.Hradiště-Veselí 
n.Moravou-Ostrožská Lhota. Pro nás dospělé nebo zejména 
pro ty, kteří používají vlak denně je to nic než jen dopravní 
postředek, ale v dětských očích, při pohledu na přijíždějící 
vlak nebo na pana výpravčího jak píská a s „plácačkou“ v 
ruce, je vidět úžas, nadšení  a zvědavost zároveň. Cesta za vla-
kovým dobrodružstvím byla příjemná a tedy i ne poslední.

Mezititul: V neděli 11. listopadu ožil obecní sál v Ostrož-
ské Lhotě divadelním ruchem. Za našimi dětmi přijelo lout-
kové divadlo Povidlo ze Zlína a zahrálo jim ze svého reperto-
áru pohádku „Kašpárek pánem skalního hradu“. Představení 
se setkalo s úspěchem, důkazem toho byly soustředěné a roz-
jasněné tváře, a to nejen u našich nejmenších. Milým překva-
pením nakonec byla možnost kuknout se na loutky zblízka, 
což přivítaly děti s nadšením. 

Představení se konalo díky sponzorům: Obecní úřad Os-
trožská Lhota, Hospůdka U Jurásků, Čalounictví Martin Gál, 
Cukrářství Budařovi, Hospůdka U Radochů, Šicí dílna - pí. 
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Hubíková, Čalounictví Eheim s.r.o., Lékárna v Ostrožské Lhotě. Za fi nanční příspěvky děkujeme.

Na závěr bych jen dodala přání, aby nás cestovatelský duch neopouštěl a každá další akce s dětmi, ať se vydaří stejně tak 
dobře jako tyto předešlé. Nebo ještě lépe?

Veronika Turčinková, Jitka Turčinová

Tříkrálová sbírka
Dne 5.1.2008 opět u Vašich dveří zazvoní koledníčci, 

prosím mějte srdce otevřené
Peníze jsou určeny pro děti opuštěné nejen u nás, 

ale i  zahraničí.

Děkujeme 
Charita Uh.Hradiště

Tak vypadala Tříkrálová sbírka v roce 2007 Foto: Stanislav Dufk a
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Společenská kronika

Naši jubilanti
80 let
Božena Hanáčková
Jarmila Těthalová
Božena Páčová
Ludmila Nováková
 
85 let 
Antonín Franta

Odešli z našich řad
Jan Machala
Bohslav Páč
Antonín Franta 
Antonie Machová
Božena Těthalová 
František Dominik

Mažoretky

Spokojené Vánoce a šťastný 

nový rok 2008 

přejí mažoretky Rolničky

nevím jestlije k 
fotce i popiska
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Srdečně Vás zveme na

Vánoční koncert
Chrámového sboru a sólistů za doprovodu 

smyčcového orchestru z Veselí nad Moravou.

v  kostele v Ostrožské Lhotě

v  sobotu 29.12.2007

začátek v 19 hodin

Po koncertu bude společné posezení 

v Pastoračním domě.

Pastorační rada Ostrožská Lhota

Kdy jsou plesy
5. ledna - Myslivecký ples

12. ledna - Rodičovský ples

19. ledna - Lidový ples

26. leden - Sportovní ples  

2. února - Fašank 

Životní úlovek….

Uloven 27.7.2007 v Hluku na přehradě. 
Délka: 185cm. 
Hmotnost: 45kg 
Rybář Michal Bachan z Ostrožské Lhoty 
s rybou bojoval přes dvě hodiny. 

... se podařil Ivošovi Žajdlíkovi z Ostrožské Lhoty na 
veselském štěrku – štika 101cm. „Chytil jsem ji v neděli 
odpoledne na ploticu, asi sto metrů od břehu, pomáhal 
mně ještě Michal Bachan,“ řekl šťastný rybář. 

Parádní kousek, který váží devět kilo, skončí podle jeho 
slov na pekáči. Po sumci, který měřil 185 cm a vylovil ho 
Michal Bachan, je to druhá více jak metrová ryba ulovená 
lhotským rybářem v tomto roce. 

Text a foto: std

Kapitální sumec
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Vážení příznivci os-
trožskolhotského divadla 
NA ZÁHUMNÍ, dovolte, 
abychom vám poděkovali 
za hojnou účast na našem 
divadelním představení a 
za podporu, kterou nám 
soustavně vyjadřujete.

Pokud bude mezi našimi 
fanoušky zájem, slibujeme, 
že frašku o nespokojených 
bohyních a o osudu kuřích 
ok na Olympu předvedeme 
v Ostrožské Lhotě v někte-
rém z prvních měsíců no-
vého roku 2008.

Přejeme vám krásné a klidné prožití vánočních svát-
ků a v novém roce hodně zdraví, štěstí a lásky.

členové divadla Na Záhumní

Padá sníh do záhybů cest,
padá, padá přímo z hvězd.
Snáší se k domům, stromům, stráním
a nese i naše nejtajnější přání.
Centrum Otevřená škola děkuje všem svým spolupracovníkům – Aleně Kapustové, Liběně Hendrychové, Lud-

mile Dominikové, Heleně Bezděkové, Josefu Lopatovi, Jiřímu Kaucovi, Jaromíru Zajícovi, Pavlu Kaňovi, Vladimí-
ru Chudíkovi, Václavu Kubanovi, Svatoplukovi Žajdlíkovi, Eduardu a Soně Krátkým, Lence Matějové, Dominiku 
Machovi za to, že svou prací zajišťují chod knihovny, služby na internetu, vedení kroužků, úklid prostor a spoustu 
dalších akcí, které COŠ zajišťuje.

Současně bych chtěla jménem Centra Otevřená škola  poděkovat sponzorům, kteří nám přispěli  věcnými dary 
nebo fi nanční částkou při pořádání akcí, při  dovybavování prostor COŠ a jsou to Nadace Děti-kultura-sport, Ing. 
Jan Čech, paní Jiřina Jurásková, Miroslav Zalubil, Stanislav Radoch.

Všem občanům přeje Centrum Otevřená škola splnění těch nejtajnějších přání, sváteční pohodu, v novém roce 
hodně zdraví a  spokojenosti.                                                                              Za Centrum Otevřená škola  Eva Zajícová

COŠ pořádá dne 28.12.2007  od 17.00 hod soutěž „Luštíme křížovky“.Jedná se o třetí ročník této soutěže. Zájemci 
se mohou informovat i přihlásit u paní Aleny Kapustové v knihovně nebo u Evy Zajícové na tel.č. 777 598983. Těšíme 
se na Vaši účast.

Vážení občané,
v tomto předvánočním čase Vám přeje-

me klid, chvilku na odpočinek, zamyšlení 
a mír v duších Vás všech. V novém roce 
pak především zdraví, vzájemnou ohledu-
plnost a úctu jednoho k druhému.

Antonín Jelének, předseda MO KDU – ČSL
Antonín Dominik, místopředseda MO KDU - ČSL
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Vánoční přání

Vánoce plné pohody, lásky a pokoje 

v novém roce pak hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů 

přejí pracovníci obecního úřadu

Pan Jiří Vozár touto cestou děkuje 

všem svým zákazníkům, kteří každý 

čtvrtek chodili na nákup masa do pro-

dejny Jednoty bezmála 10 let, a všem 

přeje krásné svátky a nový rok.

Jelikož věrnost vyšla z módy, děkujeme 
o to více za věrnost všem čtenářům našich  
internetových stránek www.SLOVACKO.org 
Velmi si jí vážíme, právě díky tomuto vaše-
mu zájmu stránky děláme.

Vám, milí čtenáři i nečtenáři, bychom 
rádi popřáli krásné vánoční svátky mezi 
svými nejbližšími a  do Nového roku 2008 
především moc a moc lásky.  Jen s ní lze pře-
konávat mnohé obtíže, které mnozí z vás 
prožívají nyní a na další jistě čekají v časech 
příštích. Držme si vzájemně palce, přejme 
jeden druhému jen to dobré.

Radek Bartoníček
Stanislav Dufk a
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Když sledujeme ve sdělovacích prostředcích informace 
o požárech, jsou to zajisté pro nás všechny šokující zprá-
vy. Mnohdy dochází k velkým škodám na majetku tak i k 
zaplacení ceny nejvyšší, ke ztrátám na lidských životech. 
Přitom každý občan je ze zákona povinen chovat se tak, 
aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru. I přesto jsou to 
právě lidská lhostejnost, lenost, nedbalost a nezodpověd-
nost, které vedou ke vzniku nebezpečných požárů. Proto 
Vám SDH Ostrožská Lhota chce sdělit několik obecných 
rad jak si počínat, zejména nyní v topném období a v době 
vánočních svátků.

1. Dbejte, aby zapnutá topidla a další elektrické a ply-
nové spotřebiče nebyly ponechány bez dozoru.

2. Popel dávejte pouze do popelnic k tomu určených a 
to až po vychladnutí.

3. Hořlavé látky neumísťujte blízko kamen nebo jiných 
topidel.

4. Udržujte pořádek na půdách kolem komínů a ve 
sklepě kolem kotlů a jiných topidel.

5. Pokud topíte dřevem a uhlím, dávejte pozor aby u 
Vás nehořelo, mějte dřevo a uhlí uskladněné dostatečně 
daleko od topidel.

6. zvýšenou pozornost věnujte o svátcích vánočních 
i svíčkám a prskavkám na vánočním stromku, které jsou 
častými příčinami požárů.

7. Věnujte se dětem, zamezte jim v přístupu k zápal-

Rady od hasičů
kám a hořlavým látkám a zejména v době kolem oslav 
konce roku jim zamezte v manipulaci se zábavnou pyro-
technikou.

8. I dospělí si musí při oslavách konce roku dávat po-
zor při manipulaci se zábavnou pyrotechnikou, tuto naku-
pujte pouze v kamenných obchodech a přesně dodržujte 
pokyny uvedené výrobcem v návodu k použití. Alkohol a 
zábavná pyrotechnika nejdou dohromady.

9. Pamatujte si tato telefonní čísla – 150  Hasiči,  112 
Tísňová linka a neváhejte je v případě potřeby použít.

10. I maličkost může být příčinou velké škody.
Toto je jen několik málo rad, které Vám, jak doufáme, 

přinesou při jejich dodržování užitek a bezproblémo-
vé prožití nejen vánočních svátků. Nemůžeme v tomto 
krátkém článku pojmout všechna varování a upozornění 
ve vztahu k požární ochraně, ani to nebylo našim cílem. 
Chtěli jsme zde jen upozornit na nejčastější rizika příčin 
vzniku požárů v rodinných domech nebo bytech. Avšak 
aby se i dobře míněná rada neminula účinkem to nezále-
ží jen na nás, ale hlavně na Vás. Nebuďte lhostejní, líní a 
udělejte alespoň něco pro Vaše bezpečí, pro bezpečí svých 
blízkých a také pro bezpečí svých sousedů z naší obce.

Sbor dobrovolných hasičů Ostrožská Lhota přeje všem 
radostné a klidné vánoce a hodně zdraví a štěstí v roce 
2008.
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Jak se otvírala obecní hospoda
Co k tomuto otevření napsat? Ve víru prolévaného piva a slivovice jsem fotil své zpívající a usmívající se skororodáky s 

vědomím toho, jak je život pomíjivý. Jak my, kteří jsme hospodu otvírali, jak jsme vlastně jen takovými jejími dočasnými ná-
vštěvníky. Myslel jsem na to, jak tyto fotografi e jednou zežloutnou a stránky zestárnou, a my už budeme pouhými tvářemi z 
její historie. Budeme jen vzpomínkou, stejně jako ti strýcové, které jsem v minulosti v této hospodě výdával, také se usmívali, 
popíjeli, pokuřovali (ano, i teď je tam vidím), ale teď mi na ně zbyla jen tato vzpomínka. Všichni ti dobří rodáci, kteří prožívali 
a prožívají své chvilky štěstí a radosti, jež se já snažím zachytit, protože je mám rád a chci být šťastný s nimi. Třeba jen chvíli, než 

přijdou všední dny, kdy hospoda bude prázdná 
a muzikanti v ní nebudou vyhrávat, protože za 
kostel budou doprovázet někoho z nás, kdo ješ-
tě nedávno tančil tam, mezi hospodskými stoly, 
svou polku či valčík...                  Text a foto: RB
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