
OSLAVY VE LHOTCE 
 
Obyvatelé místní části Lhotka - Chlum prožili rušný sváteční víkend. 
  
 V sobotu 30. června 2018  slavil Sbor dobrovolných hasičů  
Lhotka 90. výročí od svého založení. Přijeli pozvaní hosté - zástupci SDH 
Hostišová, SDH Bořenovice, SDH Louky, SDH Tečovice, SDH Malenovice, 
SDH Prštné, SDH Mladcová a ze Slovenska kolegové z DHZ Bojnice. Na 
slavnostní schůzi v hasičské zbrojnici byl přítomen také garant 4. okrsku a 
člen rady Okresního sdružení hasičů Zlín Petr Tománek a člen Okresní 
odborné rady prevence Zlín Josef Jakuba. 
 Přítomní uctili minutou ticha památku zesnulých členů sboru. Slavnostní 
řeč o historii SDH Lhotka přednesl jednatel Pavel Tománek. Čestné uznání 
„Za příkladnou práci“ předal Josef Jakuba a starosta SDH Lhotka Zdeněk 
Mrlík Jitce Fryštacké a Ondřeji Zelíkovi. Medaili „Za věrnost“ obdržela 
Dominika Slováčková a Ondřej Zelík. Věrnostní stuha za 20 let ve sboru byla 
udělena Josefu Světlíkovi. 
 Po ukončení schůze následovala ukázka cvičení mladých hasičů, které 
místní občané znají pod názvem Kinder Berušky. Ze strany starších hasičů je 
mladším členům sboru věnována příkladná péče. Dokládají to četné úspěchy 
a množství fotografií, které byly vystaveny ve zbrojnici. Kdo se chtěl dovědět 
více z devadesátileté historie SDH Lhotka, navštívil obsáhlejší výstavu v 
dolním podlaží kulturního domu na návsi. Byla zde k nahlédnutí listina o 
nákupu první hasičské stříkačky, zakládající listina sboru z roku 1928, 
fotografie zakládajících i dlouholetých členů, zápisy ze schůzí, fotografie ze 
soutěží,  výpisky o hasičích z místních kronik. 
 Před zbrojnicí byly na travnaté ploše vystaveny staré hasičské stříkačky 
a děti se mohly projet v historických hasičských autech. Vyzkoušely si také 
ovládání hadice se stříkající vodou.  
 Ve Lhotce jsou hasiči dlouhodobě aktivní složkou a těší se uznání nejen 
místních obyvatel. Pořádají na hřišti pod Chlumem soutěže „O pohár 
primátora města Zlína“, noční soutěže v hasičském sportu. Organizují vodění 
medvěda, lampiónový průvod, hasičské plesy, dětské dny, košt zelí a jiné 
zábavné večery pro občany. Úzce spolupracují s Komisí místní části Lhotka - 
Chlum. Zaslouží si poděkování a respekt. Přejeme jim mnoho sil a chuti do 
další činnosti, požáry vždy jen cvičné a každému jednotlivě dobré zdraví.  
 
 V neděli 1. července se obyvatelé Lhotky probudili do příjemného 
letního dne. Z kuchyní hospodyněk už to vonělo, neboť datum 1. 7. 2018 byl 
v kalendáři označen jako den lhotské pouti. Kdo si malinko přispal, 
probouzely ho tóny hudební skupiny Malenovjanka, která k pouťovým 
oslavám neodmyslitelně patří. V místní kapličce, která byla postavena v  
roce 1843 a je zasvěcena svátku Navštívení Panny Marie, sloužil mši 
malenovický farář P. Mgr. Miroslav Strnad. 
 Ve 14 hodin odpoledne se shromáždili místní lidé, hasiči i pozvaní hosté  
z okolí ke slavnostnímu otevření rekonstruovaného kulturního domu na návsi.  
Tajemnice místní části Ing. Pavla Juřenová  přivítala náměstkyni primátora 
Bc. Kateřinu Francovou, která se podle vyjádření členů Komise místní části 



Lhotka – Chlum nejvíce zasloužila o realizaci a dokončení prací při 
rekonstrukci kulturního domu. Ze Statutárního města Zlín přijal pozvání  
náměstek primátora Ing. Jiří Korec. Srdečně byly přivítány pracovnice 
Knihovny Františka Bartoše - ředitelka PhDr. Zdeňka Friedlová a metodička 
knihovny Bc. Věra Adámková.  
 Paní náměstkyně Francová připomněla, že zásluhu na opravě 
kulturního domu a postupném zvelebování Lhotky a Chlumu má také  
Ing. Pavel Šuráň, který stál v čele komise místní části devět let. Vyjádřila 
přání, aby kulturní dům byl plně využíván ke spokojenosti všech pro 
odpočinek, vzdělávání a další aktivity. 
 Krátkou zdravici ke shromážděným občanům přednesli i další přítomní 
hosté. Členka KMČ Zdeňka Mikešová připravila k této příležitosti v nově 
upravených prostorách kulturního domu výstavu „Historie Lhotky a Chlumu“ a 
vyzvala přítomné k jejímu shlédnutí. 
 Zápisy v pamětní knize dokladují, že se lidem nově opravený kulturní 
dům opravdu líbí. „Největší patriot Lhotky Josef Mrlík by byl na rekonstrukci 
moc pyšný“, napsal vnuk jmenovaného. 
 Záměrem výstavy bylo shromáždit dosud dostupné historické materiály, 
dokumenty a kroniky, zpřístupnit je veřejnosti a uchovat pro následující 
generace. Návštěvníci měli možnost číst kopii první ručně psané lhotské 
kroniky Josefa Zbořila, jejíž originál je trvale uložen v archívu na Klečůvce.  
Se souhlasem rodiny autora listovali kopií dvoudílné kroniky Eduarda Janíka. 
Někteří zájemci si objednali tištěnou kroniku Františka Kulendy a Heřmana 
Jurčíka „Život občanů Lhotky a Chlumu, 660 let“. K nahlédnutí byla vystavena 
kniha „Osídlení a domy Lhotka 2007“, „Historie jednotky SDH  
Lhotka 1928 - 2003“ a celá řada dalších dokumentů, starých fotografií a 
historických materiálů. 
 Ze současné doby byl vystaven architektonický návrh na úpravu návsi 
ve Lhotce s předpokládaným nákladem téměř 5,5 milionu korun. 
Dokumentována byla činnost Komise místní části Lhotka - Chlum. 
Na přání návštěvníků byl termín otevření výstavy prodloužen o týden (viz 
www.lhotkachlum.estranky.cz).  
 
 Pouťová neděle se pomalu chýlila k večeru. Od stříkající fontány v 
parku bylo slyšet hrát cimbálovou muziku. Místní lidé důchodového věku si z 
kulturního domu odnášeli pozvánku na zakládající schůzi Klubu seniorů 
Lhotka - Chlum, který se oficiálně začne scházet od července 2018. 
 

Dovolte, abych závěrem použila jeden zápis z pamětní knihy. Dětskou 
rukou je v ní namalováno obrovské sluníčko. A dospělá ruka k obrázku 
připsala: 
 
  SLUNCE TADY SVÍTÍ MNOHEM KRÁSNĚJI,  
  NEŽ KDEKOLIV JINDE NA SVĚTĚ. 
  I SVĚTOBĚŽNÍCI SE SEM RÁDI VRACEJÍ. 
  DĚKUJEME ZA KRÁSNÉ VZPOMÍNKY V OBRAZECH. 
 
        Zaslala: Zdeňka Mikešová 


