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SOCHOVY
NÁRODOPISNÉ

SLAVNOSTISoubor PILKY Lhotka
1936 - 2006

Umělecké vedení: Věra Šimková a Jana Foldynová
Organizační vedení: Libuše Zlá

Národopisnou skupinu založil v roce 1936 pan
Vincenc Socha společně s členy hasičského 
sboru. Po válce se změnila na národopisný soubor
PILKY, uměleckým vedoucím byl V. Socha, který 
objevoval prastaré zvyky a obyčeje našeho kraje.
Soubor vystupoval na různých místech v republice,
účinkoval i v ostravském rozhlase a pravidelně 
vystupoval ve Strážnici. Činnost byla ukončena 
úmrtím pana Sochy (1903 - 1970). V roce 1995 
byla obnovena tradice národopisných slavností
ve Lhotce a soubor zahájil opět svou činnost. 
Od té doby uplynulo již jedenáct let, co se pra-
videlně scházíme, zpíváme a tancujeme. Jsme 
soubor seniorů, šest tanečních párů a dvě zpěvač-
ky, doprovází nás CM VOJTEK z Ostravy. Program
připravujeme ze sběrů V. Sochy a vystupujeme
hlavně na Sochových národopisných slavnostech
ve Lhotce, účinkovali jsme v Rožnově p.R., ve Staré
Vsi, Frenštátě p.R., ve Frýdku-Místku na Meziná-
rodním folklorním festivalu v okolních vesnicích, 
v Polsku v Jasienici. 
Letos uplyne 70 let od založení souboru a poděko-
vání patří všem Pilkařům,kteří souborem za tu 
dlouhou dobu prošli a vzpomínka těm, kteří už 
nejsou mezi námi.

SMOPO



Program

12.30 hod. Přijetí sponzorů, vedoucích 
národopisných souborů a hostů starostkou
obce Růženou Kopčákovou a garanty 
slavností panem Iljou Rackem, panem 
Jiřím Carbolem a panem Petrem Rafajem 
(sál Obecního domu).

13.30 hod. Shromáždění u pamětní desky 
Vincence Sochy, průvod do areálu slavností.

14.30 - 15.30 Malí velcí tanečníci, muzikanti
a zpěváčci (pořad dětských souborů).

16.00 - 17.30 Po zahradce chodila (pořad do-
spělých souborů).

18.30 - 19.00 Pilky sedmdesátileté (medajlón
souboru Pilky u příležitosti výročí založení).

20.00 vystoupení Vojenského uměleckého
souboru Ondráš z Brna.

Od 22.00 (nebo po skončení programu)
Veselice při cimbálových muzikách.

Klub žen, Obecní úřad ve Lhotce
ve spolupráci s Krajským úřadem MSK,
Ministerstvem kultury ČR, FoS ČR
Vás srdečně zvou na

XII. ročník

Sochových
národopisných
slavností

v sobotu 26. srpna 2006
ve Lhotce pod Ondřejníkem

Účinkující

Dětské soubory

Valášek z Kozlovic
Hurčanek z Palkovic
Holúbek z Ostravy
Kyjovánek z Kyjova
Šidla z Frýdku-Místku
a zpěváčci

Dospělé soubory

Pilky ze Lhotky
Valašský vojvoda z Kozlovic
Grunik z Ostravice
Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí
Hlubina z Ostravy
CM Vojtek z Ostravy
VUS Ondráš z Brna


