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Lhotecký 
zpravodaj
Zpravodaj městského obvodu Lhotka

Udělejte si doma pořádek! 
Obvod ve spolupráci s OZO zajistil 
na duben přistavení kontejnerů a sběr 
nebezpečných odpadů 
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Vzpomínky rodačky 
Kristina Bílková vypráví, jaké to bylo, 
když „Každá husa věděla, ke komu 
patří“. A jak to bylo s kapličkou?
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Školní koronavirová kronika 
Místo plánovaných aktuálních zpráv ze 
života školy, školky a družiny nabízíme 
fotokroniku toho, co se vloni stihlo
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POD LESEM

VĚTRNÁ HŮRKA

ZELENÝ VRŠEK

NA VÝŠINKÁCH
Lhotka se rozrůstá, 
nové ulice 
dostanou jména
(str. 2)



VÁŽENÍ OBČANÉ,
Lhotka dnes zažívá velkou pre-
miéru – vydáváme první číslo 
zpravodaje. Podle dostupných 
údajů u nás nikdy žádná podobná 
tiskovina nevycházela, tak jsme 
se rozhodli to napravit. 

Možná někteří z Vás namítnou, že 
jdeme proti proudu času – dnes už 
přece všichni získávají informace 
na internetu. Ale není to úplně prav-
da. Musíme myslet i na naše starší 
spoluobčany, kteří internet nemají. 
Taky mnozí další si místo internetu 
rádi přečtou časopis, který voní 
tiskárnou. Ale hlavně: Nikdo z nás 
netuší, jak bude vypadat internet 
za 20 nebo 50 let a jestli na něm 
naše děti a vnoučata najdou napří-
klad úžasné zprávy a fotky z naší 
školy a školky z roku 2020, které 
najdete v tomto vydání a Vaši po-
tomci na půdě v rodinném archívu.
Možná právě proto má dnes svůj 
časopis skoro každá obec. 
Mimochodem – z 23 ostravských 
obvodů jich vydává zpravodaje 19, 
teď tedy už 20. Ten náš by měl vy-
cházet na konci každého čtvrtletí.

Když jsme vloni na podzim 
o vydávání zpravodaje rozhodli, 
naplánovali jsme první číslo zá-
měrně na přelom března 
a dubna, abychom Vás mohli 
pozvat na Honění krále a další 
jarní akce. Nikoho v tu chvíli nena-
padlo, že se situace vyvine jinak.

Přesto věřím, že Vás zpravodaj 
zaujme a zkrátí čekání na dobu, 
kdy se vše zase vrátí do normá-
lu. Do té doby Vám všem přeji 
hlavně zdraví.

Josef Šrámek, starosta

Zastupitelé schválili názvy ulic
Proces vzniku nových ulic spěje zdárně do finále. Brzy přijde čas 
na výměnu dokladů.
Zastupitelstvo obvodu schválilo 
na svém jednání 22. března názvy čtyř 
nových ulic: Pod Lesem, Větrná Hůrka, 
Zelený Vršek a Na Výšinkách. Předchá-
zelo tomu jednání ostravské heraldické 
komise, která musela mimo jiné vy-
hodnotit, aby se názvy nedublovaly se 
jmény existujících ulic v dalších ostrav-
ských obvodech, následovalo schválení 
radou obvodu a nyní zastupitelstvem. 
Teď ještě musí rozhodnout zastupitel-
stvo města Ostravy, což by ale podle 
odborníků měl být vzhledem k precizní 

přípravě jen formální krok.

Finální verdikt by měl zaznít do kon-
ce června, pak přijdou na řadu méně 
populární procesy. “Obyvatelé no-
vých ulic se musí připravit na výměnu 
dokladů, podnikatelé na vyřízení změn 
v rejstřících. Bude to jistě komplikace, 
ale já věřím, že tyto potíže lidem 
vynahradí, že už budou mít svou 
hezkou adresu, protože názvy ulic 
jsme myslím vybrali zvučné,” řekl 
starosta obvodu Josef Šrámek.       red

Ze zápisníků radních
KrÁL sE LEtOs hONit NEBudE
Tradici Honění krále vloni přerušil co-
vid a ani v letošním roce se akce kvůli 
koronaviru neuskuteční. Termín akce, 
která podle tradice probíhá osm týdnů 
po Velikonocích, letos vychází na 22. 
května a je téměř jisté, že v té době 
ještě nebude možné hromadné akce 
pořádat.

JAK PřiVÍtÁmE OBČÁNKy?
V roce 2020 se ve Lhotce narodilo 15 
nových občánků. Tradiční jarní “vítá-
ní” se kvůli epidemické situaci zatím 
přesouvá na neurčito. Pokud nebude 
možné akci uskutečnit, má vedení 
obvodu připravenou záložní varian-
tu – místo hromadné akce ve škole by 
nové občánky přivítalo a obdarovalo 
postupně v prostorách úřadu.

ZÁPis dO šKOLy: JAK LEtOs?
Situace se stále mění, ale pro rodiče 
dětí, které mají příští rok nastoupit do 
mateřské nebo základní školy, už je 
jasná: Zápis bude probíhat bez přítom-
nosti dětí i rodičů. Zápis v ZŠ probíhá 
do konce dubna, do MŠ je třeba děti 
zapsat mezi 2. a 16. květnem. Přihlášku 
a přílohy je možné doručit e-mailem 
s elektronickým podpisem, poštou, 
do datové schránky nebo do poštovní 
schránky. Podrobnosti na webu školy:
www.zslhotka.cz.

rEKONstruKcE šKOLy 
sE OdKLÁdÁ NA rOK 2022
Připravený projekt na rekonstrukci 
školy, a družiny zatím zůstává kvůli ne-
dostatku financí v šuplíku. Radní věří, 
že velkorysou akci za zhruba 30 mili-
onů korun, která zahrnuje vybudování 
nástavby i přístavby, vznik nové třídy 
i rozšíření prostor pro školní družinu, se 
podaří zahájit už v roce 2022. Vzhle-
dem k náročnosti projektu by se mělo 
stavět ve dvou etapách (a tedy dvou 
letech), aby nebyla omezena výuka. 

chystÁ sE dětsKÉ hřiště
Děti přesto nepřijdou zkrátka. Už letos 
by mělo vyrůst na pozemku vedle 
tenisových kurtů dětské hřiště určené 
pro prcky i mladší školáky. V projektu 
přibližně za milion korun je i dnes tolik 
populární “lanovka”.

ZÁJEZd PrO sENiOry
Osud letošního zájezdu pro seniory 
je zatím v rukou epidemiologů, ale 
starosta věří, že se uskuteční. “Věřím, 
že na podzim se nám podaří někam 
seniory vyvézt, trochu pobavit a odre-
agovat. Zatím netuším, kam bychom se 
vydali, protože už jsme byli snad všude. 
Ale to místo není tak podstatné, když 
vyjde počasí, bude dobře všude,” doufá 
v realizaci populární akce Josef Šrámek. 

Slovo StaroSty / aktuálně ze lhotky



Úřad mOb Lhotka
starosta

 599 428 202, 602 759 240

tajemnice 

 599 428 203, 725 141 054

úsek stavební a komunálních služeb

599 428 201

úsek vnitřních a sociálních věcí 

599 428 204

úsek rozpočtu a financíí 

599 428 205

e-mail 

 posta@lhotka.ostrava.cz

důležité kontakty
Policie ČR (Přívoz)       974 727 701

Městská policie Ostrava     599 414 156

Fakultní nemocnice Ova     597 371 111

Městská nemocnice Ova     596 191 111

Pohotovost pro dospělé    596 193 475

Pohotovost pro děti    596 192 608

OVAK – poruchová služba  800 202 700

ČEZ Distribuce – poruchy   800 850 860

Innogy – pohotovost plyn 1239

Poruchy veř. osvětlení         602 571 160

tísňové linky
Jednotné číslo tísňového volání 112

Hasiči    150

Záchranka   155

Městská policie   156

Policie ČR   158

Infolinka COVID   1221

redakce Lhoteckého zpravodaje
zpravodaj.lhotka@seznam.cz

kontaktyinvestiční ohlédnutí za rokem 2020

NOVÝ chOdNÍK V cENtru   Jednou z nejpovedenějších loňských akcí (ač pro 
mnohé už téměř neviditelnou, protože jsme si na ni rychle zvykli) byla výstavba 
chodníku v centru obce, který propojil Lípu svobody a nové zařízení Čtyřlístku. 
Na akci za více než 2,3 milionu korun se podílel obvod i statutární město Ostrava.

Odpočinková zóna
Pro náruživé sportovce i pro ty, kdo rádi 

posilují, vyrostla u tréninkového hřiště 

“pláž” na beach volejbal a několik šikov- 

ných posilovacích strojů. Náklady ve výši 

bezmála 1,5 mil. Kč hradil obvod.

rekonstrukce kurtů
Povrch tenisových kurtů už si zasloužil vý-

měnu, aby mohli rekreační tenisté po co-

vidu opět nabrat kondici. Na kompletní 

rekonstrukci kurtů za více než 2 miliony 

korun přispělo obvodu město. 

BuLhArOVA dÍrA 
Dříve ostuda Lhotky se pomalu mění 
na lokalitu, kterou budeme brzy ukazovat 
návštěvám přijíždějícím do sousedního 
golfového areálu. Projekt za celkem více 
než 3 miliony korun, který financuje fond 
životního prostředí statutárního města 
Ostravy, zahrnuje kácení starých stromů, 
sázení nové zeleně a myslí i na další 
drobnosti, například lavičky.

V lednu jsme se 
naposledy rozloučili 
s miroslavem 
Glumbíkem, který 
zemřel ve věku 
nedožitých 67 let.
Byl nejen vzorným otcem rodiny, 
ale také lhoteckým patriotem 
a dlouholetým členem zastupitel-
stva i rady našeho obvodu.
Rodině vyjadřujeme hlubokou 
soustrast a Mirkovi posíláme “tam 
nahoru” poděvání za všechno, 
co pro Lhotku udělal.

vedení obvodu

Jak se bude letos odvážet odpad?
den před celosvětovým dnem Země, tedy ve středu 21. dubna, si může 
každý ve spolupráci s OZO Ostrava udělat pořádek před vlastním 
prahem.

VeLkOObJemOVé kONteJNery
Na území obvodu bude celkem deset 
kontejnerů k uložení domovního 
odpadu. Najdete je u Lípy svobody, 
na křižovatce Bobrovnická u trafosta-
nice (tady budou dva), na Bobronic-
ké ulici pod domem 144, na Televizní 
za domem 256 a další před čp. 201, 
na křižovatce Borky-Kalinová, v ulicích 
Stará čtvrť (u vývěsek obvodu), 
U Splavu a Příkrá.

Kontejnery nejsou určeny na odkládání 
stavební suti ani starých oken či dveří.

NebeZPeČNé ODPaDy
Ve stejný den můžete bezúplatně 
odložit také nebezčný odpad (filtry, 
baterie, zářivky, tuky, ředidla, lepidla, 
plechovky, jedy a další). Pojízdnou 
sběrnu přistaví OZO od 12 do 17 hodin
u trafostanice na Bobrovnické.

úřad mOb Lhotka

aktuálně ze lhotky
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Lhotecká rodačka Kristina Bílková vzpomíná na dobu, kdy

„Každá husa věděla, ke komu patří“
Kristina Bílková se narodila ve Lhotce v revolučním roce 1948, takže budování socialismu jako malá holka 
nijak neregistrovala. „Vzpomínám si, že všude byly hliněné cesty a ve školce jsme měli suchý záchod. Ale 
tehdy nám to přišlo jako úplně normální.“

Jak vzpomínáte na své dětství 
ve Lhotce?
My jsme tehdy naštěstí neřešili po
-válečné problémy jako naši rodiče, 
měli jsme svůj svět. Hráli jsme vybíje-
nou a panáka, chodili bruslit na sta-
rou Odru a po Bobrovnické jsme 
sáňkovali až k hasičské zbrojnici.

Takže bezstarostné dětství?
Volné chvíle jsme si museli zasloužit. 
Vyčistit pec, postarat se o topení, 
já jako holka jsem musela pomáhat 
mamce s prádlem a žehlením. Měla 
jsem na starost slepice a králíky, těm 
jsem už jako malá sekala trávu srpem 
a potom i kosou.

Tak se to dříve říkalo: Nejdříve prá-
ce, potom zábava…
Někdy se to naštěstí dalo i spojit, tře-
ba když jsme šli pást husy. Po žních 
jsme je vyvedli na pole – husy se pá-
sly samy a my u toho mohli blbnout. 
Sešli se tam kamarádi, každý se svým 
hejnem hus, ale i ti, co husy neměli.

A jak jste je pak odvedli domů?
Stačilo zavolat – seřadily se a šly, jak 
se říká, jako husy v řadě. Každá husa 
přesně věděla, ke komu patří. Dneska 
je to jinak – každý má svého psa 
a spousta lidí se o něj neumí postarat.

Jak to myslíte?
Podívejte se tady na trávník – každou 
chvíli je tam nová hromada. To se mi 
nelíbí, každý má přece svojí zahrádku, 
tak tam může svého pejska naučit cho-
dit do nějakého kouta. A ne se 
s ním chodit provětrat na procházku, 
protože ho potřebují nechat tak- 
zvaně vyvenčit ve velkém. To většinou 
dělají ti, kteří se do Lhotky přistěhovali 
a ještě k ní nemají takový vztah.

NáVrat k traDicím
Dělí se tady lidi na starousedlíky a ty, 
kteří se přistěhovali?
Asi jako všude, ale myslím, že se 
vtahy lidí postupně zlepšují. Je to 

hlavně zásluha starosty a dalších lidí 
z obce, kteří dbají na tradice. Když 
se všichni sejdeme na Honění krále 
a dalších akcích, tak se bariéry mezi 
lidmi boří a i noví obyvatelé začínají 
být na Lhotku hrdí. 

Vraťme se ještě do vašeho dětství. 
Na co vzpomínáte nejraději?
No, vlastně na chvíle, kdy jsem 
z domu vypadla (směje se). Každý 
rok jsem se nejvíce těšila na letní 
tábory – pořádala je šachta Eduard 
Urx, kde taťka pracoval. Tři týdny 
mimo domov, bez slepic, králíků 
a dalších povinností, jenom kamarádi 
a zábava. To byly krásné chvíle.   

A pak přišel konec bezstarostného 
dětství a šla jste na střední školu?
Těšila jsem se, ale nepřijali mě. K ma-
turitě jsem se dostala až po čtyřicítce.

To jste měla ve škole tak špatné 
známky?
Známky byly dobré, jenže ředitel mi 
do přihlášky napsal: Nedoporučuji 
přijetí, rodina je nábožensky založe-
ná. Podobně na tom byla 
i spousta spolužáků. Hodně rodičů 
ze Lhotky tehdy chodilo do kostela, 
na rozdíl od horníků z Ostravy. Asi mi 
nepomohla ani minulost mého tatín-
ka, který musel jako většina místních 
narukovat do německé armády.
Po válce sice pracoval na šachtě, ale 
do strany nevstoupil…

DO Práce Na ŠachtU
Co teda v té době šestnáctileté holky 
dělaly, když nemohly studovat?
Nastoupila jsem do práce. Přijali mě 
na Důl Eduard Urx do Petřkovic, kde 
dělal taťka, tam jsem pracovala jako 
kreslička. Po dvou letech jsem se 
dostala na VOKD, kde už byly začát-
ky výpočetní techniky a vzali mě jako 
děrovačku – obsluhovala jsem me-
chanický děrný stroj, kde se číselný 
znak úderem na klávesnici vyznačil 
na děrný štítek. Výsledkem byly růz-

né sestavy, třeba mzdové listy.

To byla pro mladou holku asi nuda…
Naštěstí se mi narodily děti, takže jsem 
s nimi prožila jejich první roky doma. 
Mezitím jsme se přestěhovali do Po-
ruby a přijali mě do dnešní fakultky, 
kde měli taky výpočetní techniku. Tam 
jsem pracovala dalších patnáct let.

V POrUbě JakO sýkOrka V kLeci
Ženská z vesnice v Porubě – to 
musel být docela šok?
Měli jsme hezký byt, ale i tak jsem se 
v něm cítila jako sýkorka v kleci. Ne 
jako papoušek, ten bere klec přiroze-
ně, ale sýkorka potřebuje volnost 
a v kleci je chudák. Když se pak brá-
cha oženil a odstěhoval za rodinou, 
hned jsme se do Lhotky vrátili. 
A zjistili, že život v Ostravě a ve Lhot-
ce je jako nebe a dudy.

Nakonec jste kromě bydliště změni-
la i práci.
Já myslela, že u výpočetní techniky už 
zůstanu na vždy… Jenže když po roce 
1989 začaly vznikat obvody, tak se to 
všechno polidštilo. Přišla sousedka, 
že hledá lidi do sociální komise. Řekla 
jsem si – proč ne, jednou dvakrát 
za měsíc ráda pomůžu. První akce 
bylo posezení pro jubilanty, tam jsem 
pomáhala při přípravě občerstvení. 
A nějak mě to chytlo, cítila jsem, že je 
to jiné než sedět celý den u počítače.

Tak jste se stala zaměstnankyní úřa-
du ve Lhotce.
Chtěli mě na úsek sociálních věcí – to 
obnášelo tolik zákonů, že jsem 
s tím nechtěla mít nic společného. 
Ale přemluvili mě. Začátky byly těžké 
– poslali mě na zkoušky odborné 
způsobilosti do Benešova. Ostatní 
měli spoustu učebnic a zákonů,
jenom já nic. Všechno jsem si psala 
a pořád se na něco vyptávala – mého 
zájmu si všimli a to mi hodně pomoh-
lo, že jsem náročnou zkoušku zvládla.
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Jak tO byLO s kaPLiČkOU
Na obvodu jste působila na úseku 
sociálních věcí, pak jako tajemnice. 
Na co z té doby vzpomínáte?
Práce to byla pestrá, ale snad největší 
martyrium jsem si užila s naší kaplič-
kou. Škola, školka, hospoda a kaplička, 
to byly dominanty obce, takže jsme se 
o kapli snažili pečovat. Jenže jednoho 
dne přišla na úřad kontrola a zjistilo se, 
že kaplička nepatří obvodu, ale státu. 
Řekli nám, že do ní nemůžeme investo-
vat, protože není naše, dokonce jsme 
ji nemohli ani pojistit. A do toho přišli 
památkáři s tím, že ji musíme chránit. 
Pak přišla další kontrola s otázkou, 
proč není kaplička pojištěná. Začal vel-
ký a dlouhý kolotoč – obvod se obrátil 
na město Ostrava, ti zažádali 
o převod stát, s panem starostou jsme 
navštívili katastrální úřad. I když bylo 
černé na bílém, že kaple dříve patřila 
Lhotce, státní úředníci se pořád vy-
mlouvali. A tak jsem se rozčílila a řek-
la: Když nám kapličku nepřevedete 
do termínu, kdy musí rada rozhodnout 
o zaplacení pojistky, dám na ni velkou 
ceduli: O TUTO KAPLIČKU SE STA-
RÁ STÁT. Najednou začali slibovat, že 
všecno dají do pořádku, ale pořád se 
to protahovalo. Úředník, který to měl 
na starost, měl nejdříve nemocenskou, 
a potom tvrdil, že se to nedá stihnout, 
protože všechno musí podepsat deset 

lidí v Praze. Ale když viděli, že jsem 
tvrdá, tak nakonec v den schůze rady 
přijel a přivezl souhlas, že je kaple pře-
vedena na náš obvod.

To muselo stát spoustu sil a trápení.
Já jsem to dělala ráda – pro Lhotku 
a taky pro čest naší rodiny. Když se 
kaple stavěla, přispělo na ni hodně 
místních lidí. Mimo jiné i můj praděda 
Petr Tichý, který měl v Petřkovicích 
pískovcový důl, věnoval Lhotce písek 
na stavbu. Byl zručný řezbář, takže se 
podílel i na výrobě dřevěného oltáře.

seDm NOVých ULic 
Je pravda, že jste měla na starost 
i pojmenování nových ulic?
V devadesátých letech se Lhotka 
hodně rozrůstala, přibylo hodně domů 
a obyvatel. Mimochodem – díky tomu 
dnes máme krásnou fungující ško-
lu a školku, kterým tehdy hrozil pro 
malý počet dětí zánik. Studovala jsem 
demografický vývoj a psala posudky, 
že se to otočí. A vidíte, dneska je škola 
plná až po střechu a chystá se její roz-
šíření, aby se tam všichni žáci vešli.

A co ty nové ulice?
V době působení na úřadu jsme s kole- 
gyněmi a panem starostou navrhovali 
názvy pro sedm nových ulic! Občas 
to bylo těžké, protože třeba někte-

rým obyvatelům ulice Poloviční se ten 
název moc nelíbil. Navíc každá změna 
byla spojená s výměnou dokladů, tak-
že jsme museli lidem vysvětlovat, že je 
to nutné, ale ta práce mě bavila.

Od časů, kdy jste s kamarády pásla 
husy, se asi Lhotka hodně změnila.
K nepoznání. Místo hliněných cest, 
které byly po každém dešti plné 
bahna, máme krásné asfaltové silnice. 
Udělala se voda, plynofikace, opravila 
se škola a školka, postavila sportovní 
hala, soukromníci opravili hospodu, 
vybudovali golfový areál. Starou 
Lhotku jsem měla ráda, ale musím 
říct, že se proměnila jen k dobrému.

Teď si užíváte důchod. Neříkáte si 
někdy po ránu, že byste vyrazila 
na úřad a zase se pustila do práce?
Tak to mi vůbec nechybí (směje se). 
Mám svoji zahrádku, květinky, rajčát-
ka… A na baráku je pořád co dělat 
– teď jsme měnili starý kotel na tuhá 
paliva na plynový, tak jsem všechno 
postupně vyklízela, pak zase uklízela 
a bílila. Pořád mám tolik práce a ko-
níčků… Navíc nás zaměstnávali dnes 
už dospělí vnuci – dcera bydlí kousek, 
takže jsme s manželem hlídali. Dnes 
nám pomáhají oni a jsou u nás jako 
doma. A z toho mám největší radost.

Vladislav sobol
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ŠkOLa
V DObě 
cOViDOVé

Ve zpravoda-
ji budeme pra-
videlně infor-
movat o tom, 
co se děje v naší základní škole. 
V prvním čísle jsme chtěli zve-
řejnit reportáže ze zimních akcí 
a plány na jaro. Ale protože zimní 
akce neproběhly a plány na jaro 
jsou hodně mlhavé, nabízíme 
malé představení školy a přehled 
zajímavostí z loňska. Když teď 
vše dávám dohromady, tak mys-
lím, že i tato „kronika“ je  mimo-
řádně zajímavá.

Jsme školou rodinného typu, naši 
žáci se znají navzájem, stejně jako 
je znají jménem i učitelé, kteří je 
momentálně neučí. Tímto osob-
ním přístupem se všichni zaměst-
nanci školy snaží vytvářet pro 
žáky příznivé a přátelské klima. 

Uvědomujeme si naléhavou potřebu 
propojit vzdělávání ve škole se sku-
tečným životem a vést děti k aktivní-
mu učení, kreativním řešením problé-
mů a rozvíjení sociálních dovedností.  
K tomu nám také slouží finanční pro-
středky z dotací statutárního města 
Ostravy – mnohé akce, které na fot-
kách představujeme, jsme mohli 
uspořádat právě díky nim.  

Na jaře loňského roku do našich ži-
votů zasáhla epidemie koronaviru. 
Udělali jsme maximum, abychom 
mohli žáky vzdělávat distančně co 
nejlépe. Školní notebooky prošly 
servisní kontrolou, abychom je mohli 
žákům zapůjčit domů. Nakoupili jsme 
technické vybavení, které vyučujícím 
umožňuje vést on-line výuku efektiv-
něji, stejně jako digitální licence pro 
žáky, aby mohli procvičovat probíra-
né učivo on-line formou. Nad další-
mi aktivitami nejen v tomto školním 
roce se stále vznáší otazník, přesto už 
máme připraveny další projekty, kte-
ré bychom chtěli uskutečnit.            

Naďa Šimíčková, ředitelka školy

Vyšlo to! I přes současnou situaci a stále se opakující lockdowny jsme uspořádali 
ceremoniál, který je v rámci školního roku možná nejdůležitější - předání prvního 
vysvědčení našim novým prvňáčkům.

První vysvědčení prvňáčků

Postavili jsme sněhuláky pro Afriku

Už poněkolikáté jsme se zapojili do celostátního projektu sněhuláci pro Afriku, 
který pomáhá  dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Nejde jen o vybírání peněz, 
pomoc se uskutečňuje formou her a zábavy. 
V únoru nastala ta pravá ladovská zima a děti mohly začít stavět sněhuláky. Akce 
plná smíchu, snažení, fantazie a chuti někomu pomoci přinesla kromě krásných 
výtvorů výtěžek 1900 Kč, který jsme poslali na účet projektu.
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Na cestách za poznáním

V projektu cesta za poznáním jsme rozvíjeli technickou, 
přírodovědnou a čtenářskou gramotnost našich žáků. Děti se 
na exkurzích seznámily s technickou a přírodovědnou praxí 
ve vodárně v Nové Vsi, ve Valašském muzeu v přírodě, 
v Muzeu olomouckých tvarůžků v Lošticích, v Zoo Olomouc, 
ve výrobně dortů ve Frýdku-Místku, ve firmě EKOVA 
ELECTRIC a v Dopravním podniku Ostrava. Skupina dětí 
navštívila planetárium a workshop VŠB s názvem Chemie 
v kuchyni. Přínosem všem žákům byl projektový den s  VŠB, 
který proběhl přímo ve škole. 
Díky projektu jsme pořídili vybavení, které zatraktivní 
vzdělávání, podněcuje čtenářskou gramotnost, obohacuje 
technická a přírodovědná témata v prvouce a přírodovědě 
a otevírá vyučujícím možnosti, jak žáky inspirovat a podporovat.

Výpravy za technikou i přírodou

Na Cesty za poznáním navazoval projekt stále je co poznávat, 
ve kterém jsme se zaměřili na podporu a rozvoj nadání. 
Základy přírodních a technických věd jsme rozšiřovali díky 
praktickým ukázkám a exkurzím, které žáky povzbuzovaly 
k aktivnímu přístupu k učení a inspirovaly je na cestě 
za poznáním. S nadanými žáky jsme objevovali nejrůznější 
technické a přírodovědné zákonitosti a zajímavosti. Děti 
navštívily Záchrannou stanici v Bartošovicích a Dům přírody 
Poodří a sádrovcový lom v Kobeřicích. Žáci si osvojovali také 
znalosti a dovednosti s novými polytechnickými stavebnicemi, 
které jsme zakoupili. Projekt nám také umožnil pořídit 
materiální vybavení, které podněcuje čtenářskou gramotnost. 

Nejlepší učení? V přírodě!
Nocování s knížkami a Andersenem

S dětmi vyjíždíme také do škol v přírodě. Tu poslední 
ve Středisku ekologické výchovy Švagrov ve Vernířovicích 
na Šumpersku jsme z velké části hradili z dotace, kterou jsme 
získali ze Státního fondu životního prostředí České republiky 
(116 000 Kč), a z příspěvku ÚMOb Lhotka (50 000 korun). 
Na pobytu zaměřeném na environmentální vzdělávání se 
vystřídaly všechny děti školy ve dvou pětidenních pobytech.

dětem četl herec Vladimír Polák

Věnovali jsme se také tolik potřebné čtenářské gramotnosti. 
Již několik let se účastníme projektu celé Česko čte dětem. 
Jednou ročně, obvykle před Vánocemi, se snažíme pozvat 
do školy zajímavou osobnost z našeho okolí. Tak se stalo, 
že dětem předčítal Vladimír Polák, herec Národního divadla 
moravskoslezského.

Z dotace města Ostravy jsme uhradili všem dětem náklady 
na výlet do Moravského krasu a financovali výdaje spojené 
s organizací Noci s Andersenem a dalších kulturních 
i sportovních akcí.

Pomáháme želvě chrámové

Školáci již mnoho let přispívají na vybrané zvíře v Zoo 
Ostrava. V současné době máme symbolicky v „adopci“ 
želvu chrámovou. Zoo navštěvujeme jednou ročně a vždy 
absolvujeme vybraný výukový program zoologické zahrady.

základní škola
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OkNa
POZNáNí 
DOkOřáN

Název školního 
vzdělávacího 
programu zve 
ke krátkému 
představení školky. 

První zápis o zahájení provozu je 
z roku 1949.  Česká mateřská škola byla 
zřízena v bývalém hostinci u hlavní sil-
nice. V nové budově mateřské školy, 
na ulici Kalinová, byl zahájen provoz 
v roce 1981. Od roku 2005 se stala 
mateřská škola součástí příspěvkové 
organizace Základní škola a mateř-
ská škola Ostrava-Lhotka. Postupné 
rekonstrukce budovy vytvořily vel-
mi příjemné prostředí pro vzdělávání 
a výchovu předškolních děti.

Revitalizace zahrady školky v roce 
2010 vytvořila pro děti členité pro-
středí s keři, stromy a květinami. 
Díky dotacím jsme rozšířili možnos-
ti využití zahrady o novou venkov-
ní učebnu, dřevěné pozorovatelny 
a další hrací prvky. Vše děti využíva-
jí při experimentování, sázení a péči 
o přírodní prostředí.

Jak lze odvodit z názvu školní-
ho vzdělávacího programu, naším 
dlouhodobým cílem je poskytovat 
kvalitní zázemí pro vzdělání a správný 
vývoj nejmenších občanů města.

Od roku 2015 jsme využili další 
dotace města Ostravy zaměřené 
na celoroční zájmové a vzdělávací 
aktivity pro děti a na rozvoj talentů. 
Podařilo se nám vybavit třídy mnoha 
pomůckami, stavebnicemi a didak-
tickými hrami. Připravili jsme naučné 
programy a nevšední exkurze. A co 
je důležité – aktivit školky se často 
účastní celé rodiny.

Věřím, že fotky z naší činnosti, byť 
některé už vzhledem k okolnostem 
starší, vás zaujmou. Další najdete 
na webu www.zslhotka.cz.            

Oxana Dolinková

zástupce ředitelky pro mŠ
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Fotokronika: Na některé akce 
budeme letos jen vzpomínat

trAdicE A ZVyKy
Věříme, že život školky se zase brzy obnoví, že s dětmi prožijeme krásné jaro a že 
předškoláky dovedeme až k tradičnímu pasování prvňáčků.
Už teď je ale jasné, že některé tradice a zvyky, na které se každý rok tolik těšíme, 
si letos budeme muset nechat ujít. Například honění krále (foto nahoře), které 
bylo zrušeno už vloni a neuskuteční se ani letos. Tance našich dětí vycházející 
z původních tanců našich předků mu vždy dodávalo neopakovatelnou atmosféru.
Pravděpodobně se neuskuteční ani některé další slavnosti, na které jsme se s dětmi 
vždy rádi připravovali (dole foto z přehlídky Ostravský kompot).

MateřSká škola



ZAZPÍVEJ sLAVÍČKu

Hudebními aktivitami rozvíjíme talent našich dětí. Z dotace 
jsme koupili hudební nástroje a noty s lidovými písněmi. To byl 
začátek společného zpívání rodičů, prarodičů a dětí. 

cEstA dO PrAVěKu

Jak to vypadalo v pravěké vesnici se děti jely podívat 
do dětského areálu na Bílé. Po kouzelném tanci se každé dítě 
proměnilo v pračlověka.

ABychOm sE VyZNALi NA cEstÁch

Děti si hrou na dopravu upevňují návyky při pohybu na silnici

cO děLÁ LÉKAř?

Stetoskopy, lékařský kufřík atd. jsme zakoupili z dotace SMO

VEsmÍr POZOruJEmE i ZE šKOLKy

Z dotace jsme pořídili hvězdářský dalekohled, a tak si děti 
s paní učitelkou prohlédly Měsíc i hvězdy. A pak se naši malí 
astrologové vydali i na exkurzi do planetária. 

ZAhrÁdKA JE NAšE hOBBy

Pro experimenty a pokusy s rostlinami využíváme venkovní 
učebnu a zvýšené záhony. Podařilo se nám vychovat
a vypustit malé motýlky.

těšÍmE sE NA JArO, cO VyrOstE

Z dalších dotací jsme rozšířili zahrádku. Děti záhony zakládaly 
od začátku, připravily drenáž a se zahradníkem navážely hlínu. 
Podzimní tečkou bylo sázení tulipánů, jahod a česneku. 

chci Vědět: PrOČ?

Otázka, na kterou hledá každé dítě odpověď. Kam unáší voda 
lístek? Jak se točí vodní mlýnek, když se pustí voda? Na školní 
zahradě děti rozvíjí své přírodovědné a technické dovednosti.

MateřSká škola
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Prima rok ve školní družině
Naše školní družinka má dvě oddělení – pro mladší a starší děti, s vychovatelkami Žanet a terkou. trávíme 
spolu spoustu času, víme o sobě, o svých radostech, umíme si naslouchat i rozesmát jeden druhého. 
Zažíváme spolu spoustu zážitků, dobrodružství, učíme se novým věcem a získáváme nové kamarády.

Když se ohlédneme zpátky, užili jsme 
si všechno – přátelství, zábavu, tvo-
ření, sportování i soutěže, projekty 
i odloučení. Máme na co vzpomínat 
a toho hezkého je určitě mnohem více. 

V loňském roce jsme pod názvem 
„Hrajeme si každý den – putujeme 
za skřítkem“ poznávali i s Encyklope-
dií ze života skřítků každý měsíc no-
vého skřítka, který nás provázel všemi 
aktivitami od vymýšlení jmen, stavě-
ní domečků v lese, závodění, zpívání 
a tvoření... Starší kamarádi se zase vy-
dali na dobrodružnou „Cestu po Ev-

ropě“, kde díky soutěžím a kvízům 
poznávali život a kulturu jiných států, 
takže se teď určitě nikde neztratí. 

Nechyběla drakiáda, diskoté-
ka, vánoční Jarmark a Ježíšek 
v družinkách. Super zábavu jsme si užili 
na projektových dnech. Nejdříve jsme 
si na branném dni hráli na vojáky – plí-
žili se, házeli granátem, ošetřovali ra-
něné, vyzkoušeli plynové masky, mas-
káče i ochranný oblek a stříleli na terč.  
Podruhé jsme si povídali s rodilou 
mluvčí anglicky o Vánocích a zdokona- 
lili si tak slovní zásobu, takže teď už 

můžeme cestovat úplně kamkoliv. 
A do třetice jsme se pak proměnili 
v malíře.

Jen jarní část školního roku 2020 nám 
koronavirová pandemie trochu pře-
kazila. Ale i když jsme mohli zpátky 
do školy jen s rouškou, pocit, že může-
me být zase spolu, nám to vynahradil. 
A tak přesto, že tahle divná doba stále 
trvá, pořád platí: Ať je léto nebo zima, 
v družině je vždycky príma!

Žaneta karasová, vychovatelka ŠD

BrANNÝ dEN Střílečky jsou většinou 
zábava kluků, ale v tomto případě bavilo 
zastřílet si i děvčata a dokonce měly 
občas i lepší ,,mušku”

KOZÍ FArmA Traktor jede ratata, traktor 
jede za vrata... I když jsme děti z vesnice, 
do traktoru se hned tak někdo nedostane. 
Ale myslím, že jako budoucí povolání si ho 
tahle slečna určitě nevybere.

šKOLA V PřÍrOdě Většina dětí má doma 
nějaké domácí zvířátko, ale ovečku nikdo

družina



křížovka o ceny
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AUTOR:
-KAWI-

POMŮCKY:

AD, ESE, IDOSA,   
LABIA, MANET, OMISE, 

PAAN, PAR, PLANT, 
TROVY, TRAIN, 

RUSKY
„HLE“

1. ČÁST
TAJENKY

OBEPNOUT
PÁSKEM

JMÉNO 
ŠEBRLEHO

POLÉVKOVÝ 
KNEDLÍČEK

CITOSLOVCE 
BOLESTI

PLÁNOVITÝ 
POSTUP

HUSARSKÉ 
KABÁTCE

VÝKLENEK
VE ZDI

NORSKÉ
SÍDLO

PROVÁDĚT 
TETOVÁNÍ

ASI  
(BÁSNICKY) LEDAŽE 2. ČÁST

TAJENKY
TEPRVE

KDYŽ

PŘEDLOHA
TUMÁŠ

VĚC
(Z LATINY)

FRANCOUZ. 
MALÍŘ

EVRO-
PANOVY

FRANCOVKA

UCTIVÝM 
POZDRAVEM 

SE  
ROZLOUČITI

TEXTILNÍ 
LÁTKA

ČÁST HLAVI-
CE SLOUPŮ

SLABÝ
TRÁM

NÁLEPKA

VĚHLAS

ŘÍMSKÝCH
505

CITOSLOVCE 
RACHOTU

SPOJKA

2x SNÍŽENÝ
TÓN A

LÉČIVÁ 
ROSTLINA

LITURGICKÝ 
PĚVECKÝ 

SBOR

ROVY

DEFENZÍVA

LITÍM SPOJIT

OVANUTÍ

FÓRY (EX-
PRESIVNĚ)

CETY

SVAŘENÝ  
SPOJ

POVLÁVAT

SLOVENSKY 
„JÍL“

NÁČINÍ NA 
TLUČENÍ

VLASTNIT

LUČNÍ
POROST

SDRUŽENÍ 
PODNIKŮ

DOPRAVNÍ 
PROSTŘEDEK

CHLAPECKÁ 
ZBRAŇ

ANGLICKÝ 
ČLEN

REKLAMNÍ 
ZÁBĚRY

ZNAČKA 
AMERICIA

SLOVENSKY 
„ÚTRATY“

ANGLICKY 
„VLAK“

ČISTIT OD 
PLEVELE

3. ČÁST
TAJENKY

KÓD 
SLOVINSKA

POSÍLATI 
(BÁSNICKY)

SPZ ÚSTÍ
NAD ORLICÍ

SLOVENSKY 
„NETŘEBA“

DOZRÁVAT

MUŽSKÉ
JMÉNO

SPOLEČNĚ

VODIČE

UDICE
(MN. ČÍSLO)

CITOSLOVCE 
OPOVRŽENÍ

HLAVA 
KLÁŠTERA

PRAŽSKÁ 
TRŽNICE

DELŠÍ
DOBU

ČÁST
DVEŘÍ

VYTČENÉ 
SMĚRY 

POCHODŮ

KULEČNÍ-
KOVÝ ÚDER

ZNAČKA CU-
KROVINEK

KRÁTCE 
(ŘÍDCE )

BRITSKÝ 
ZPĚVÁK

KARETNÍ 
HRA

ZÁŘE
ÚDAJE

NICKA

KOVOVÉ 
PLECHY

OPOMENUTÍ 
(PRÁV.)

BAŤOVY 
INICIÁLY

RTY (V 
ANATOMII)

ZKRATKA 
NÍZKÉHO 
NAPĚTÍ

NÁSTRAHA

NEUDĚLITI 
POVOLENÍ

POKOLENÍ
(MN . ČÍSLO)

DOMÁCKY 
LEONA

POLITICKÝ 
SBOR

LUDOLFOVO 
ČÍSLO

DRUH 
HORNINY

DŘEVĚNÉ 
NÁDOBY

OSAHÁNÍ
(MN. ČÍSLO)

DRUH
CUKRU

ANGLICKY 
„BALÍK“

SPODNÍ
ČÁST ZAD

AČ

PATŘÍCÍ
IDĚ

SARMATÉ

DRUH
HOUBY

SLOVENSKY 
„DORT“

HOUFY

ZKRATKA 
ADAMOV. 

STROJÍREN

LAKOMCI

LOVECKÝ
PES

BRUSIVO
NA KŮŽI

TUDÍŽ

UHELNÉ 
VRSTVY

DRUH
PYTLÁKŮ

ČÁST 
MÍSTNOSTI

OBRNĚNÁ 
VOZIDLA

HYJE 
(ŘÍDCE )

KOPNUTÍ

PŘÍLEŽI-
TOSTNÁ 
KOUPĚ

ŽEN. JMÉNO

LATINSKY 
„ZEMĚ“

TAKTICKÉ 
JEDNÁNÍ

OTEC 
(ŘÍDCE)

ROSTLINA 
ZBĚHOVEC

NÁZEV
HLÁSKY K

PC ZNAČKA

NÁRODO-
HOSPODÁŘ

AFRICKÉ 
BUBNY

NÁSTRAHA

JIHO-
EVROPAN NÁM PATŘÍCÍ

PILOU 
UPRAVITI

NÁZEV
PRÁŠKU

NA PRANÍ

POSTY

PATŘÍCÍ
EVĚ

SVATEBNÍ 
SNÍTKA

ZAMĚST-
NANCI 

PEKÁREN

POUTNÍ
MÍSTO

BARMSKÉ
SÍDLO

BÁJNÝ
KNÍŽE

NÁŠ
SPISOVATEL

CITOSLOVCE 
TIŠENÍ

PÁS KE
KIMONU

DOMÁCKY 
ATANÁZIE

ČÁSTI
STROJE

ŘÍMSKÝCH
1006

PŘÍBYTEK

PŘEDLOŽKA

NŠE
MĚSTO

PODLE

CITOSLOVCE 
PŘEKVAPENÍ

POLOTUHÉ 
LÉKY

KŮŇ 
(BÁSNICKY)

LATINSKY 
„STEJNÝ“

LATINSKÁ 
PŘEDLOŽKA

ŘÍMSKÝCH
551

CELNÍ KÓD 
EKVÁDORU

HODOVAT KDO KÁRÁ

PATŘÍCÍ
TAMAŘE

ZBOŽNÉ 
UCTÍVÁNÍ

Křížovka připravená přímo na míru pro čtenáře našeho zpravodaje.
Tajenku doručte na úřad MOb Lhotka nebo na e-mail: zpravodaj.lhotka@seznam.cz. Pro výherce máme cenu!
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zprávy z ostravy

Ostravská novinka: elektroběžky
Při cestách po Ostravě můžete kromě oblíbených sdílených kol 
využít další rychlý a ekologický způsob dopravy: elektrokoloběžky. 
společnosti Bolt a Lime jich v Ostravě plánují provozovat 
dohromady 750.

„Z hlediska zákona jsou elektroko-
loběžky považovány za dopravní 
prostředek stejně jako kola. Mohou 
jezdit po pozemních komunikacích 
a cyklostezkách, nikoliv po chod-
nících. Mají ale povoleno vjíždět 
do pěší zóny, pokud je tam umožněn 
vjezd bicyklům a vozidlům vyznače-
ným dodatkovou tabulkou ve spod-
ní části dopravní značky pěší zóna,“ 
upřesňuje náměstek primátora pro 
dopravu Vladimír Cigánek.

Konstrukční rychlost elektrokolo-
běžek je 25 kilometrů v hodi-
ně, nicméně v městské památkové 
zóně v obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz je na žádost obvodu rychlost 
omezena na 15 kilometrů v hodině.

PůJČENÍ A PLAcENÍ
Vypůjčení elektrické koloběž-
ky probíhá přes aplikaci, kterou si 

uživatelé stáhnou z Google Play 
nebo App Store. Po jejím nainstalo-
vání jsou uživatelé kliknutím na iko-
nu koloběžky přesměrováni do pří-
slušného rozhraní. K odemknutí ko-
loběžky je potřeba naskenovat QR 
kód, který je na ní viditelně umístěný. 
Před zahájením první jízdy se jezd-
ci zobrazí bezpečnostní instrukce, 
kterými by se měl během jízdy řídit. 
Zjistí z nich také zásady správného 
a bezpečného parkování koloběžek. 
Platba za půjčení koloběžky je uži-
vateli po ukončení jízdy automaticky 
stržena z karty uložené v aplikaci.

red

tříkráLOVá sbírka POkraČUJe 
Koledníci letos do ulic nevyrazili, 
přesto byla sbírka úspěšná: na účet 
a do kasiček se v Ostravě a okolí vy-
bralo přes 1,3 milionu korun.

Charita sbírku prodloužila až 
do 30. dubna – přispět můžete 
na webu www.trikralovasbirka.cz 
nebo převodem na sbírkové kon-
to 66008822/0800 s variabilním 
symbolem 77708013. Prostředky 
ze sbírky Charita Ostrava a Charita 
sv. Alexandra využijí na podporu slu-
žeb pro klienty mobilního hospice, 
domova pro seniory, lidi bez domova 
nebo lidí se zdravotním postižením.

POraDNa POmůŽe ZDarma
Poradna Charity Ostrava poskytu-
je odborné sociálně-právní pora-
denství zaměřené na rodinné prá-
vo, sociální zabezpečení, bydlení, 
zaměstnání, majetkoprávní vztahy, 
dluhovou problematiku, spotřebitel-
ské právo atd. Zájemci o poradenství 
nemusí uvádět žádné osobní údaje, 
služby jsou bezplatné a dostupné 
lidem starším 18 let. Konzultace po-
skytujeme telefonicky, emailem nebo 
osobně po předchozím objednání 
na číslech 599 526 906, 731 625 767 
a e-mailu poradna@ostrava.charita.cz.

Jak PeČOVat O NemOcNéhO?
Hospicová poradna nabízí bezplat-
nou účast na semináři Jak pečovat 
o nemocného člověka v domácím 
prostředí, který se uskuteční 22. 4. 
Kromě praktických dovedností zís-
kají účastníci informace o možnosti 
získání příspěvku na péči nebo vyu-
žívání kompenzačních pomůcek.

Více na www.ostrava.charita.cz

ČistáOVA pro hlášení poruch a závad
Jak upozornit na rozbitý chodník, uschlý strom, nepořádek v ulicích 
nebo třeba poškození mobiliáře v parcích či na dětských hřištích? 
místo psaní „stížností“ je mnohem jednodušší využít aplikaci 
čistáOVA.

Aplikace funguje na počítačích, tab-
letech i na mobilních telefonech. 
A každý v ní může  sledovat, v jakém 
stavu je řešení jeho požadavku.

„Zájemci ji nemusí odnikud sta-
hovat, ale najdou ji na webových 
stránkách cistaova.ostrava.cz. 
Své připomínky mohou směřovat 
do konkrétních kategorií, jako je ze-
leň, cesty a chodníky, lavičky, auto-
vraky a podobně. Stačí jen závadu 
či problém vyfotit, stručně popsat, 
připojit adresu nebo umístit značku 

do mapy, která je součástí aplikace,“ 
uvedla resortní náměstkyně primá-
tora Kateřina Šebestová.     red


