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Lhotecký 
zpravodaj
Zpravodaj městského obvodu Lhotka

Na golfu mají 6 jamek 
Profi hřiště, na kterém si může zahrát 
každý, i bez zelené karty. Nápad, který 
změnil Lhotku k nepoznání.
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Vítání občánků 
Fotoreportáž z tradiční akce, která 
není nikdy stejná. Představujeme 12 
(z 15) nových občánků Lhotky.

4-5

SK Lhotka oslavil 10 let 
Deset let je v historii jen kapka. 
Ale našim sportovců se za tu dobu 
podařilo moře věcí.

6-11

Starosta Josef Šrámek
a náměstek ostravského 
primátora Zbyněk Pražák:

Lhotka je součástí 
unikátního projektu, 
který vrací důstojnost 
hendikepovaným

(str. 14)



VÁŽENÍ OBČANÉ,
mám radost, že se situace ko-
lem covidu lepší a život se zase 
dostává do běžných kolejí. Díky 
tomu jsme mohli přivítat občán-
ky, fotbalisté zase začali trénovat 
a na golfu otevřeli nové hřiště. 
Jako znamení dobrých časů se 
dokonce ve Lhotce uhnízdili čápi. 
O tom všem si můžete přečíst 
více na dalších stranách. 

Připojuji dvě prosby: Když se-
káte své zahrady, vemte k tomu 
i „obecní“ pás za plotem. Moc tím 
pomůžete pracovníkům obvodu, 
kteří mají práce nad hlavu. 
A když třídíte odpad, zkuste 
se trochu zamyslet, například 
sešlápnout plastovou lahev nebo 
rozložit papírovou krabici, ať ne-
musíme v kontejnerech na tříděný 
odpad vyvážet „vzduch“. Děkuji.

Přeji Vám pevné zdraví 
a hezkou dovolenou.

Josef Šrámek, starosta

V době uzávěrky zpravodaje finišovaly práce na budování nového dětského hřiště 
vedle tenisových kurtů. Tahle investice za zhruba 1,4 mil. Kč (včetně DPH) se 
určitě vyplatí. A jak starosta slíbil, tak splnil: hřiště bude i s populární „lanovkou“!

Prázdninový dárek pro prcky: nové hřiště

Další fotbalista v zastupitelstvu

Ke starostovi, Michaelovi Viščorovi, 
Aleši Gavendovi a dalším zastupite-
lům, kteří se netají láskou ke sportu, 
přibyl další fotbalový nadšenec. 
Novým zastupitelem se stal Daniel 
Rygel, který nahradil zesnulého Mi-
roslava Glumbíka.

„Jsem rád, že můžu být součástí 
týmu, který si uvědomuje, jak 

důležitou roli 
hraje sport 
v životě člově-
ka, zvláště 
v dnešní uspě-
chané počítačové době,“ těší se na 
práci v zastupitelstvu bývalý zálož-
ník Baníku i Bohemians, jehož dese-
tiletý syn trénuje v akademii Baníku.

Používáte aplikaci Ostrava-Lhotka?
Funguje už dva roky, ale mnozí o ní (taky kvůli covidu) ještě neví. 
Aplikace s jednoduchým názvem Ostrava-Lhotka poslouží občanům 
Lhotky i turistům, kteří používají mobilní telefon jako svou pravou ruku, 
k lepší informovanosti o obvodu.

Aplikace částečně kopíruje inter-
netové stránky Lhotky, obsahuje 
například komplexní informace 
o obvodu, aktuality, informa-
ce o úřadu, samosprávě, or-
ganizacích nebo fotogalerii. 

Užitečná je ve své přehled-
nosti a přístupu k infor-
macím. Důležitým marke-
tingovým nástrojem jsou 
takzvané push oznamovací 
zprávy, které jsou zdarma 
zasílány všem uživatelům 

aplikace. Stáhnout si ji můžete 
zdarma v AppStore i Google Play.

LEtNÍ SLEVy V hALE
pronájem celé haly 300 Kč
badminoton / kurt na hodinu
   100 Kč
Rezervace:  599 428 208
  725 370 774
  info@halalhotka.cz

www.halalhotka.cz

tENiSOVÉ kuRty
opět v provozu

Denně: 8:00-20:00
Pronájem: 100 Kč / hodinu
Objednávky: 607 530 760
Po dohodě k dispozici šatny 
a sprchy v tenisové hale.

Slovo StaroSty / aktuálně ze lhotky
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Podařilo se: Golfové hřiště pro každého
hřiště, kterým nepohrdne žádný profesionál, přesto si na něm může zahrát každý, byť nevlastní zelenou kartu 
ani speciální výbavu. Nebo jinak: z dříve zaneřáděné Bulharky se po letech úsilí stal areál, který Lhotce každý 
závidí. to vše díky nadšení Petra konečného a jeho týmu. Rozhovor s ním chystáme do některého z příštích 
čísel zpravodaje.

Je to 7 let kdy do části Lhotky, 
místními nazývané “Bulharka”, 
najela stavební technika a začala 
tuto lokalitu revitalizovat, podle snu 
nadšeného golfisty vybudovat zde 
golfový areál. Na půdě historicky 
prosýcené uhelnými kaly, novodo-
bými skládkami odpadů a návozů 
stavební suti se po dvou letech 
otevřel tréninkový areál s restaura-
cí, oblíbený golfisty a návštěvníky 
z širokého okolí. Pro rodiny s dětmi 
nabízí areál zábavný Adventure 
golf, který připomíná minigolf. 
Restaurace je v provozu 7 dní v týd-
nu, nabízí denní menu, víkendové 
speciality, grilování a i v době pan-
demie byla aktivní. Zahájila rozvoz 
jídla do 10 km zdarma a otevřela 
výdejní okénko. 

V pondělí 21. června areál otevřel 
první veřejné 6jamkové golfové hři-
ště v Ostravě. Vstup na hřiště je, na 
rozdíl od jiných, bez nutnosti vlast-

nit takzvanou zelenou 
kartu. Díky pojetí 
provozovatele areálu 
se tak golf stává do-
stupný pro každého, 
jak pro nadšence, tak 
pro sportovně zamě-
řené rodiny.

Propojením nové 
sportovní zóny naší 
obce s golfovým 
areálem a s úpra-
vou parku kolem rybníku se stává 
“Bulharka” atraktivní a vyhledávané 
místo pro odpočinek a aktivní vyu-
žití volného času.

ChCEtE Si tAky ZAhRÁt?

Žádný problém! Hrát může každý, byť 

ještě golf nikdy nezkoušel.

Nemáte vybavení? Nic se neděle, 

všechno se dá půjčit na místě.

Golf je drahý? To už dávno není pravda. 

Kdo si koupí permanentku, zaplatí za 

hru 300 Kč, při jednorázovém vstupu 

se platí 450 Kč, a to bez omezení hrací 

doby. Pokud vás to bude bavit, staňte 

se členy klubu, ti mají další slevu.

Nové hřiště je otevřeno denně od 
8 do 20 hodin 

(jen v pondělí je do 12 údržba hřiště). 

Rezervace předem není potřebná.

www.golfparklhotka.cz

GolF Park lhotka
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Veronika s rodiči a bráchouJan se sestrou a rodičiTeodor s rodinou

Děti ze školy s paní učitelkou, které akci zpestřily hezkým kulturním programem

Tajemnice Romana Dybalíková, starosta Jan Šrámek, zastupitelka obvodu Sylva 
Kazárová a v kroji Vendula Řeháková, tanečnice tradiční Slezské besedy

Vítání po 
koronaviru
Letošní Vítání občánků bylo 
velkolepé. Po loňské koronavirové 
pauze se sešlo 12 (z celkem 15) dětí, 
které se ve Lhotce narodily 
v roce 2020.

Většinu dětí doprovázeli nejen 
rodiče a sourozenci, ale i početné 
příbuzenstvo. Nikdo si tu slávu 
a dlouho zapovězené setkání se 
sousedy nechtěl nechat ujít. 
(Rodiny, které se omluvily, byly 
aktuálně mimo region.)

„Těší mě, že Lhotka mládne. Je to 
dobrá zpráva i pro budoucnost naší 
školky a školy,“ svěřil se starosta 
Josef Šrámek, který nově narozené 
děti přivítal do velké rodiny lhotec-
kých občanů.

vítání občánků



Brian Cyril s rodičiPetr s rodiči a sourozenciTeodor s rodiči a bráchou

Tomáš s rodičiFilip s rodičiAndrea s rodiči

Amálie Mia s rodiči a sourozenciAdam s rodiči a bráchouEva s rodiči a sourozenci

vítání občánků
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SPORtOVNÍ kLuB Sk OStRAVA LhOtkA OSLAViL 10. VýROČÍ ZALOŽENÍ

Jak klub vznikl, proč nehrají fotbalisté 
v divizi a co se bude v areálu ještě stavět
Fotbal se ve Lhotce hrál od nepaměti. když se v devadesátých letech 
klub rozpadl, bylo ve vesnici najednou prázdno. Po nějakém čase 
se místní dohodli, že je třeba s tím něco udělat. Na jaře roku 2011 
založili občanské sdružení Sk Ostrava Lhotka, které 27. dubna 2021 
oslavilo desáté výročí. O krátké, ale pestré novodobé historii klubu, 
jsem si povídal s předsedou sportovního klubu Alešem Gavendou 
(AG), místopředsedou Jiřím Matuškou (JM) a tajemníkem Michaelem 
Viščorem (MV).

Jak to všechno začalo?
AG: Těch momentů bylo víc. Všichni cítili, že nám tady něco 
chybí. Řešilo se to v hospodě, na zahradách, prostě všude. Já 
si vzpomínám na možná důležitou chvíli, která se odehrála na 
oslavě narozenin mé ženy. V jednu chvíli se řeč přítomných 
stočila na sport – že ve Lhotce není žádná aktivita pro děti 
ani sportovní vyžití pro dospělé. Začali jsme filozofovat, jak 
sportovní klub založit a obnovit tak sportovní aktivity v obci.

Podařilo se to filozofování uvést do života?
AG: V té době tady byli dva mladí nadšenci Vendelín Gold 
a Pavel Póčik, kteří chtěli začít trénovat fotbalovou mládež. 
Další parta hrála badminton. Tak jsme si řekli, že založíme 
sportovní klub se dvěma oddíly. Oslovili jsme starostu, 
a když nás podpořil, založili jsme iniciační výbor, podali 
žádost o registraci a za pár týdnů byl klub na světě. Ad-
ministrativu si vzal na starosti Martin Zemek, náš hospodář, 
který připravil všechny potřebné dokumenty. Tehdy jsme si 
možná ani neuměli představit, co všechno nás čeká.
MV: Více než deset roků se tady nic nedělo, neměli jsme 
žádné vybavení a zázemí, jen staré šatny, kde se nešlo ani 
pořádně osprchovat. Naši dva mladí trenéři obešli školy 
v nejbližším okolí a sestavili první družstvo dětí. To byla 
naše hlavní myšlenka, začít s dětským fotbalem a dát těm 
prckům šanci, aby se mohli hýbat.

Jak těžké byly začátky?
AG: Šli jsme do toho s chutí a s elánem, takže každá 
překážka se nám zdála o něco menší, než byla ve sku-
tečnosti. Bez toho nadšení a taky bez podpory vedení 
obvodu by se nám to nepodařilo.
MV: Neměli jsme vlastně nic, jenom to hřiště, které se 
pořád nějak udržovalo a bylo hratelné. Na první trénink 
v říjnu 2010, ještě před oficiálním založením a registrací 
klubu, přišlo přes 30 dětí. Trénink zahájil starosta a byla to 
velká sláva. Měli jsme radost, že se začíná něco dít.
JM: Už od prvních dnů nešlo o nějaké čekání s otevřenou 
náručí, ale starali jsme se sami. Samozřejmě pomoc obce 
byla zásadní, ale bez stovek brigádnických hodin by se to 
neobešlo. Začali jsme pořádat akce na hřišti, plesy, sběry 
šrotu… a mohli nakoupit první dresy a zaplatit vybavení 
potřebné pro start klubu.

Kdy jste si po-
prvé řekli, že se 
to povedlo?
MV: Někdy v srpnu nebo v září 2011, když kluci odehráli 
první soutěžní zápas. Předtím půl roku jen trénovali, protože 
klub vznikl v průběhu sezony. Začali jsme s žáky, v jednom 
týmu hrály děti od pěti do 
čtrnácti let. Ale postupně 
to rostlo – vznikla příprav-
ka, mladší žáci, starší žáci, 
ti pak přešli do dorostu a 
od roku 2016 máme i tým 
mužů.
AG: Velmi důležitá byla 
podpora obvodu, který 
v roce 2012 postavil 
krásnou sportovní halu. 
Tím vzniklo nejen zázemí 
pro fotbal, ale mohli jsme 
naplno začít s badminto-
nem a později i s flor-
balem, navíc tady pravi-
delně probíhají plesy 
a další společenské akce.

Co bylo nejtěžší?
JM: Začátky byly náročné, 
ale zvládli jsme je díky 
nadšení místních lidí. 
Náročnější chvíle přišly až 
později, když začalo dětí 
ubývat. Stejně jako jinde 
se o děti přetahujeme. 
Dneska má každý hodně 
zajímavých nabídek – 
v Ostravě funguje spous-
ta sportovních klubů 
a zajímavých kroužků. 
Postupně se počet dětí 
snižoval, ale aktivně 
jsme propagovali ná-
bor mladých sportovců 

Aleš Gavenda

Znovuobnovení klubu inicioval 
jako vášnivý badmintonista 
a rodič, který chtěl nejen pro 
své děti zařídit smysluplnou 
zábavu a dostat je od mobilů 
ke sportu. 

„Když se teď rozhlédnu kolem, 
je vidět obrovský kus práce. 
Je to nádhera a strašně mě 
těší, že jsme si spoustu věcí 
vybudovali vlastními silami. 
Třeba teď v sobotu jsme dělali 
rekonstrukci sítí za brankami 
a přišlo deset lidí, kteří věnovali 
celý víkend práci pro klub.“

Teď se jako zkušený manažer 
snaží zorganizovat restart 
činnosti všech tří sportů po 
covidu a dlouhodobě ho těší 
reakce místních obyvatel. 
„Když se v neděli přijde 150 
lidí podívat na fotbal, je plný 
dům a hráči to navíc podpoří 
výhrou, tak ještě dlouho po 
zápase rozebírá celá Lhotka 
výkony hráčů i rozhodčích. 

„To je ta největší odměna – že 
lidi přijdou, pobaví se a vidíte, 
že naše společná práce má 
smysl.“ 
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v okolních školách a školkách a tak jsme pořád schopni 
stavět týmy celkem slušně. Například letos máme 
v přípravce tolik dětí, že jsme přibrali dalšího trenéra.
AG: Všechny potíže jsme překonali díky tomu, že nás to 
baví. Například trenéři mládeže jsou tatínci – kdo má 
v týmu děti a chce se zapojit, tak trénuje.
MV: Rád bych jen dodal, že všichni naši trenéři mají trenérskou 
licenci a všechny tréninky jsou tedy vedeny opravdu odborně.

ÚSPěChy A PLÁNy
Když si v hlavě promítnete novodobou historii klubu, 
co považujete za největší úspěch?
MV: Za mě je to areál – jak vypadal dříve a jak dnes. Za 
těch deset let se neuvěřitelně proměnil.
AG: Díky tomu tady teď lidi chodí rádi, fotbal přinesl do 
obce pravidelné společenské dění. Ale hlavně mám radost 
z toho, že tady mají děti i dospělí vyžití a smysluplnou 
možnost trávení volného času. Je potřeba doplnit, že klub 
neorganizuje jen sportovní činnost, ale i další akce jako 
den dětí, drakiáda, stavění a kácení máje. Podíleli jsme se 
i na prospěšné akci – Ukliďme Česko. Aktivní jádro členů 
klubu je vždy ochotno pomoci i při akcích pořádaných 

obvodním úřadem a tím částečně oplácíme pomoc, kterou 
dostáváme od něj.
JM: Já bych to ještě doplnil o podporu místních lidí, od 
našich partnerů až po dobrovolníky. Někdo pomáhá tím, 
že přijde na brigádu, natírá a opravuje, někdo pracuje ve 
stánku s občerstvením, někdo trénuje a někdo přispěje 
financemi, abychom mohli areál zvelebovat. Za klubem teď 
stojí celá Lhotka. 

Jaké máte plány do budoucna? Nejdříve ty sportovní…
AG: Do dvou let budeme mít areál na úrovni divize, ale 
chceme hrát to, na co budeme mít hráče. A s tím souvisí 
to, že nechceme kupovat hráče odjinud. Našim cílem je mít 
dvě třetiny místních hráčů a kádr doplňovat o další zá-
jemce, kteří mají se Lhotkou něco společného, třeba rodinu 
nebo slečnu (smích).
JM: Samozřejmě kdyby přišel postup, tak se tomu bránit 
nebudeme, ale rozhodně nechceme za každou cenu šplhat 
nahoru, abychom pak zase rychle padali dolů. Z historie 
jsme se poučili, že nemá smysl hráče platit. Kdo chce hrát 
za Lhotku, musí mu stačit ten párek a pivo po zápase. Na 
druhou stranu na motivaci hráčů nešetříme – na to, aby-

Michael Viščor Dříve hrál ve Lhtoce za 
žáky, teď působí jako 
tajemník klubu. Od 
roku 2013 je předsedou 
Městského fotbalového 
svazu  v Ostravě. 
„Rozhodujeme 
o smysluplném využití 
financí, které svaz dostává 
a o celkové organizaci 
soutěží fotbalu ve městě 
Ostravě. Není to žádné 
bafuňářství, jak by si někdo 
mohl myslet – vznikla parta 
lidí, která chce fotbal ve 
městě někam posunout. 

Všechny ty aktivity dělám 
dobrovolně. Je to takový 
můj koníček, vlastně kůň.“

Za Ostravu hlasoval jako 
delegát i na nedávné valné 
hromadě FAČR 
v Nymburce. Komu dal svůj 
hlas? „Ostrava hlasovala 
pro Petra Fouska. Věřím, že 
nové vedení je zárukou, že 
se fotbal pohne z místa, že 
skončí aféry, které na náš 
sport vrhaly špatné světlo 
a že se teď budou finanční 
zdroje využívat 

transparentněji než dříve.“ 

Fotbalem se baví i jako 
rozhodčí. „To je fajn, že se 
můžu proběhnout,“ říká 
s úsměvem Michael Viščor 
a dodává, jak se vyrovnal 
s nelichotivým vztahem 
k veřejnosti k rozhodčím: 
„Za ty roky jsem si 
vybudoval nějaké jméno, 
takže můžu říct, že počet 
nadávek na mne jako na 
rozhodčího je přiměřený 
mému aktuálnímu výkonu 
na hřišti.“
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chom udělali společnou akci, na které se kolektiv stmelí, se 
vždycky peníze najdou.
MV: Kdybych to měl shrnout: Chceme hrát slušný fotbal, 
ve všech kategoriích, tak aby se na to dalo dívat. Aby 
z toho našeho kopání měli radost jak diváci, tak i hráči. 
Ale není vše jen o fotbalu. Podporujeme aktivitu Petra 
Tumidalského ve florbalu, zajistili jsme trenéra badmintonu 
mládeže Marcela Klimeše a zastřešili jsme aktivitu Kateřiny 
Pejznochové, která zorganizovala tréninky dětí v in-line 
bruslení. Tato aktivita bude pokračovat i na podzim. Vše je 
jen o aktivitě občanů, jsme otevřeni jakémukoliv sportu, jen 
to musí dávat racionální smysl. 

A co sportovní areál? Už je „vymazlený“ nebo ještě 
něco plánujete?
AG: Na tak malou vesnici, jako je Lhotka, máme opravdu 
krásný areál. Hodně lidí to teď už bere jako samozřejmost, 
ale to, jak to tady vypadá, je mnohdy vykoupeno doslova 
potem našich členů a přátel. Teď jsme začali s opravou 
prostoru za brankami – jedna strana už se rýsuje 
a chceme se pustit i do druhé. Ale kromě práce dobrovolníků 
potřebujeme i peníze na zajištění provozu klubu. A musíme 
myslet nejen na fotbal, ale i na další sporty, jako například 
badminton a florbal. Jsme ale otevřeni i dalším sportům.
MV: Areál prošel obrovskou proměnou, která přicházela 
s tím, jak se vedení obce rok po roce dařilo získávat peníze 
na investice. Je úžasné, že se areál rozrostl. Nejdříve se 
vybudovala hala, zavlažovací systém hlavního hřiště. Poté 
hřiště s umělou trávou, beach volejbalové hřiště a areál 
s cvičebními stroji. Klub a jeho partneři se podíleli na náku-
pu sportovního vybavení, například tréninkových branek, 
dresů, míčů… Postupně se začal vylepšovat fotbalový areál 
od zábran, které slouží zároveň pro propagaci našich part-
nerů, přes nové střídačky, až po světelnou tabuli. 
JM: Teď se v nejbližší době chystá ve sportovním areálu 
vybudování fitness a wellness centra jednoho z našich 
partnerů – firmy Dopstav. Taky bychom rádi postavili 
pergolu. Jsme asi jediný klub v Ostravě, který nemá kryté 
posezení, kde by se vešlo více lidí. V létě to nevadí, ale 
když je na podzim venku deset stupňů, tak posezení pod 
stanem není nic příjemného.
MV: Všechno zvládáme hlavně díky spolupráci s obvodem. 
Je to trend v celé Ostravě – jednotlivé městské části by se 
měly starat o sportoviště a samotné kluby o sport. Přesně 
tak to funguje u nás – vlastníkem hřiště a haly je obvod 
a ten nám pomáhá s tím, co bychom jako dobrovolníci 
nezvládli, od sekání trávy na hřišti až po údržbu haly 
a placení energií. A my se na oplátku staráme, aby všechno 
fungovalo a abychom peníze investovali do dětí a mládeže.

Abychom to shrnuli – 
kdo se kromě obce na 
provozu klubu podílí?
MV: Největší podporovatel 
je Národní sportovní agen-
tura, pak město Ostrava 
a Moravskoslezský kraj. 
U Fotbalové asociace 
České republiky (FAČR) je 
to tak trochu nalej-vylej. 
My jim platíme členské 
příspěvky a oni nám to 
vracejí tím, že hradí nákla-
dy na rozhodčí a delegáty.
JM: Důležití jsou partneři, 
bez nich bychom si nemo-
hli dovolit takový standard, 
který tady vidíte. A taky 
se snažíme starat sami 
– od sběru šrotu až po 
pořádání plesů a dalších 
akcí, jejichž výnosy jdou na 
provoz všech klubových 
aktivit. Všechno, co na nich 
vyděláme, jde do poslední 
koruny zpátky do klubu.
AG: A navíc naši členové a přátelé pomáhají svou prací. 
O brigádách jsme už mluvili, ale například bannery partnerů 
kolem hřiště, střídačky a lavičky vyrobil bývalý předseda 
Norbert Klučka. Svépomocí si děláme téměř vše, žádosti 
o dotace, účetnictví, které má na starosti Martin Zemek, webové 
stránky... Jeden z našich bývalých úspěšných fotbalistů Dominik 
Matuška si vzal na starost stánek s občerstvením a vším co 
k tomu patří. Každý se snaží klubu pomoct tím, co umí.

Ale o příjmy ze vstupného jste se dobrovolně připra-
vili – na fotbal se ve Lhotce chodí zadarmo.
MV: Jsme možná jediný klub v Ostravě, který nevybírá vstupné. 
Náš přístup je jiný. Říkáme lidem: Jestli nás chcete podpořit, 
přijďte klukům v neděli fandit. A místo vstupenky si kupte párek 
a pivo, i to jsou peníze, které jdou zpátky do klubové kasy.
AG: Ten přístup se nám vrací v přístupu místních lidí, ve 
srovnání s mnoha jinými kluby mají naše nedělní zápasy 
krásnou návštěvnost. Když lidi vidí, že se staráme, tak 
přispívají sami a dobrovolně.
JM: Vloni jsme vybudovali nový stánek na občerstvení, ten 
původní už měl své odslouženo. Stálo nás to zhruba 200 
tisíc, což je investice, která se v penězích jen tak nevrátí, ale 
vrací se každou neděli díky tomu, že se místní občané na 
naše občerstvení těší.                                       Vladislav Sobol

Jiří Matuška

Jako místopředseda klubu 
má na starost vše, co souvisí 
s fotbalem, od materiálního 
zabezpečení (třeba když 
chtějí trenéři nakoupit balóny, 
kužely nebo rozlišováky) přes 
administrativu (zapisování 
sestav na web) až po zajištění 
nalajnování hřiště (Pavel 
Olšák) a přípravu kabin pro 
rozhodčí.

„Sám jsem hrával fotbal za 
žáky, ale do vyšších pater už 
jsem se nedostal. Ve Lhotce 
mě baví ta atmosféra, že místní 
lidé chtějí, aby se tady něco 
dělo. A každý tatínek, který má 
v týmu svého kluka, pro klub 
udělá něco navíc a zadarmo.“

Norbert klučka První předseda SK Lhotka 
pamatuje dávnou historii 
zdejšího fotbalu. V 60. 
a 70. letech hrál za žáky 
i dorost, po úrazu ale musel 
s aktivním fotbalem skončit. 
Jako lhotecký patriot 
a milovník fotbalu proto 
přijal výzvu a stanul v čele 

nově založeného 
sportovního klubu. 
„Mám radost ze všeho, 
co se nám tady podařilo 
vybudovat. Teď tady je syn 
v mužích, vnuk v žácích 
a já jsem pyšný, že hrají za 
Lhotku a hlavně, že hrajou 
srdcem,“ říká Norbert

Klučka, kterého těší
velké návštěvy jak na 
dětských tak i dospělých 
mistrovských zápasech. 

„Chodí strašně moc lidí, 
protože vidí, že se ve 
Lhotce hraje fotbal 
s nadšením.“
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Marek klučka:
Budu hrát pořád ve Lhotce. Nebo za Real
V dětských fotbalových týmech Sk Lhotka hraje několik talentů, kteří mají našlápnuto k zajímavé kariéře. 
Jedním z nich je devítiletý Marek klučka, vnuk prvního předsedy klubu Norberta klučky. Po tréninku jsem si 
s ním popovídal o jeho fotbalových začátcích i plánech.

Marku, jak ses dostal k fotbalu?
Ani nevím, jak to přesně bylo. Taťka se 
koukal v televizi na fotbal, tak jsem se 
díval s ním. Pak jsem viděl tátu na hřišti 
a řekl jsem si, že to půjdu taky zkusit. 

Vzpomínáš, kdy jsi s fotbalem 
začal?
Hraju tady už od třech let. Teď jsem 
v mladším týmu, ale jsem tak dobrý, 
že hraju i za starší (směje se).

Na jaký post tě trenér staví?
Hraju útočníka a někdy i zálohu. 
V obraně to vůbec neumím.

Co tě na fotbale baví?
Že jsem tam s kamarádama, můžeme 
se potkat venku a dělat, co nás baví. 

A co tě nebaví?
Fotbal mě baví celý. Nevadí mi ani 
běhání, já běhám rád.

A co když tě někdo fauluje nebo 
dostaneš velkou bombu míčem?

To neřeším, to se přece na fotbale 
stává. S tím musím počítat.

Je pro tebe fotbal víc zábava, 
nebo dřina?
Hlavně zábava, ale někdy je to těžké. 
Trénujeme třikrát týdně a o víkendu 
mám zápas, takže už mi ani nezbývá 
čas na nic jiného. Dříve jsem chodil 
ještě na badminton a ve škole na 
kroužek deskových her, ale teď kvůli 
koronaviru se všechno zrušilo.

Jakému týmu fandíš?
V televizi všem, ale hlavně Česku 
a Baníku, ale nejraději mám Real Ma-
drid. A můj nejoblíbenější hráč je Ronal-
do, ten je strašně dobrej a dává nejvíce 
gólů. Jednou bych chtěl hrát jako on.

Takže chceš být profesionální 
fotbalista?
Na to asi nemám, chtěl bych hrát 
pořád za Lhotku. Ale kdyby to šlo, to 
jo. Šel bych asi do Baníku, a kdyby mě 
pak třeba chtěli v tom Realu…

tRENÉři
Fotbal:
Drahoslav Handlíř, Martin Klučka, Kamil Starovič, Robert Gurka, Radek Furmánek
Badminton: Marcel Klimeš
Florbal: Petr Tumidalský

Členové výkonného výboru 
aneb kdo se podílí na rozhodování, 
kam se bude klub ubírat:
Předseda: Aleš Gavenda
Místopředseda: Jiří Matuška
Hospodář: Martin Zemek
Tajemník: Michael Viščor
Členové: Josef Šrámek, Norbert 
Klučka, Vendelín Gold, Drahoslav 
Handlíř a Kateřina Pejznochová

Martin Zemek

Jako hospodář se stará 
o hospodaření, administraci 
dotací a členskou evidenci, 
včetně vedení účetnictví 
a další administrativy.
„Na rovinu – práce pro 
vesnický sport je oběť, ale 
dělám ji rád. Sám jsem v mládí 
sportoval a i dnes si rád zahraji 
badminton i volejbal. Aktivity 
kolem sportovního klubu 
spojují celou obec a ve Lhotce 
to opět žije!“

Sk Lhotka Ostrava se věnuje badmintonu, florbalu a fotbalu, který má tři týmy: školičku, přípravku u 11 a muže, kteří hrají 
městský přebor. Součástí týmu mužů jsou i dorostenci – je jich totiž jen šest, což na samostatné mužstvo zatím nestačí. 

Sk Lhotka Ostrava v číslech

Datum registrace: 27. 4. 2011

První trénink: 8. 10. 2010 
(ještě před oficiálním založením klubu)

První soutěžní sezóna: 2011/2012

Počet členů v roce 2012 (rok po 
založení klubu): 106 

Aktuální počet členů: 170

Sport
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Chlapi hrají za párek a pivo, žákům více šmakuje masíčko....
Tým mužů zahájil svoji novodobou historii v roce 2016 
zápasem proti družstvu Řepiště B.

SPort

První trénink dětí (2010) ještě před založením klubu... ...a první zápas žáků v roce 2011

Na sport si vyděláváme sami, třeba sběrem šrotu... ...nebo pořádáním plesu a dalších akcí pro veřejnost

Lhotka Cup - turnaj, který si získal svou prestiž a těší se na něj prcci z celé Ostravy (ti naši samozřejmě nejvíce)



SPort
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Památná fotka z prvního zápasu mužů: Úvodní nástup SK Lhotka a týmu Řepiště B

Momentky z historie SK Lhotka Ostrava doplňujeme 
o oficiální fotky našich fotbalových týmů z minulých let.

Věříme, že se na nich mnozí poznáte a udělají vám radost.
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Návrat do školky plný radosti
Děti, paní učitelky a rodiče se vrátili do mateřské školy. Odloučení pro mnohé znamenalo velké těšení. Děti se 
pustily do společné hry, malování, cvičení a zpívání. Nejstarší předškoláci prověřovali v úkolech a pracovních 
listech, jak se poprali s distanční výukou. Děti začaly znovu prožívat příběhy vzdělávacích témat s aktivitami, 
které byly zaměřeny na prostředí mateřské školy a školní zahrady.

Na školním záhonku čekalo děti překvapení. Každému vyrostl krásný tulipán! Šneček Dáreček si užil jarní výlet

Návštěva v základní škole: Co tam vlastně budeme dělat? A zvládneme sedět celé dopoledne v lavicích?

Vesmírná dobrodružství při 
oslavách Dne dětí

Děti oslavily společným vyráběním 
SVÁTEK VŠECH TATÍNKŮ. 
Vyřezávání, broušení, lepení 
i kreslení šlo dětem, tatínkům 
i dědečkům pěkně od ruky

Ke Dni matek nemohly děti maminkám zatančit ani 
zazpívat, ale připravily obrázky a pěkný dárek

MateřSká škola



ABRAkADABRA! 
Noc z 30. dubna na 1. května je spojována 
s tajemnou silou kouzel. Lidé věřili, že existují dny, 
kdy mají zlé síly větší moc než jindy. 

My jsme si s dětmi tento den připomněli tematic-
ky zaměřeným vyučováním. Na krátkou chvíli se 
z nás stali čarodějnice, čarodějové, černokněžníci 
a  bosorky. Školní chodby se tak rázem proměnily 
v přehlídková mola nápaditých kostýmů, paruk 
a klobouků. S prvním zvoněním se pak naší milí 
čarodějové a milé čarodějky pustili do pilného 
studia pravopisných a matematických zaklínadel.

Náš první řidičák

Žáci 4. ročníku se 21. dubna vypravili na Dětské dopravní 
hřiště Orebitská v Ostravě-Přívoze. Jejich velké dopolední 
snažení v teoretické části bylo završeno jízdou na kole na 
dopravním hřišti, za dodržování přísných bezpečnostních 
pravidel silničního provozu. Odměnou jim pak byl řidičský 
průkaz na kolo. 

Den dětí jsme si užili na Landeku
V úterý 1. června se školáci vydali stezkou kolem Odry 
do Hornického muzea Landek, kde pro ně byla připra-
vena ke Dni dětí soutěž Poklady Landeku. Žáci plnili 
úkoly na stanovištích rozmístěných po celém areálu. 

Vyzkoušeli si tak střelbu z luku, hod míčkem na cíl, 
přenášeli přes překážky perlu landecké paní nebo po-
znávali různé druhy listů stromů. Počasí přálo a letošní 
Den dětí se opravdu vydařil.

Dvoustranu připravily Naďa Šimíčková (ředitelka ZŠ) 
a Oxana Dolinková (zástupce ředitelky pro MŠ).
Další krásné fotky najdete na www.zslhotka.cz.

základní škola
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hendikepovaní se přestěhovali 
z ústavu do domečku
Ve Lhotce se ve středu 12. června otevřelo další bydlení pro klienty se zdravotním postižením. Přestěhovalo 
se do něj dvanáct klientů Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, pro které 
v souladu s koncepcí transformace sociálních služeb města skončí období ústavní péče. V domě budou 
obývat dvě domácnosti, kde jim se zvládáním běžného života bude pomáhat personál Čtyřlístku sedm dní 
v týdnu, 24 hodin denně. 

„Je pro mě úžasné, že jsem mohl být u toho, když jsme 
začali shánět peníze na zajištění samostatného bydlení 
pro klienty Čtyřlístku a teď mohu pomáhat se zavr-
šením celého několikaletého projektu. Celkem bude 
do konce letošního roku v Ostravě hotovo jedenáct 
nových staveb a dvě rekonstrukce, ve třinácti objek-
tech bude žít v domácím prostředí 159 lidí s fyzickým, 
mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří ko-
nečně opustí atmosféru ústavní péče,“ řekl náměstek 
primátora pro sociální oblast Zbyněk Pražák. 

Stavba ve Lhotce je již osmým domem, který Čtyřlístek 
v Ostravě od roku 2019 zprovoznil. „Na přechod do 
nového typu bydlení se připravovali klienti i personál 
několik let. Vždyť mnozí z klientů v ústavním zařízení 
žili odmalička, v podstatě neznali nic jiného. Proto se 
s pomocí personálu musí postupně učit větší samostat-
nosti a sžívat se s novým prostředím i se svými spolu-
bydlícími v domácnosti, kde žijí v mnohem intimnějších 
podmínkách, než na jaké byli zvyklí dřív. Chodili se dí-
vat, jak jejich domky rostou, jaké je jejich okolí, zajíma-
lo je, kdo budou jejich sousedé a kam budou chodit na 
nákupy. Moc se těšili, už předem si nakupovali osobní 
vybavení a výzdobu do svých pokojíčků. Rychle si 
zvykají a určitě by neměnili. Péči mají stejnou jako dří-
ve, ale kvalita životních podmínek je o několik stupínků 
výš,“ řekl ředitel Čtyřlístku Svatopluk Aniol. 

Celkové náklady na tříletý projekt, který zásadně 
proměnil kvalitu životních podmínek i bydlení a úroveň 
poskytovaných služeb klientům Čtyřlístku, se odhadují 
na více jak 276 milionů korun. Příspěvek z fondů Evrop-
ské unie bude činit zhruba 230 milionů korun, zbývající 
část nákladů pokrývá město Ostrava.  

„Ne všude to lidé z okolí vítali s otevřenou náručí, ale 
lidé tady byli naopak ochotní spolupracovat. Dlouho 
jsme řešili chodník, chtěl bych velice poděkovat vstříc-
nosti obce. Věřím, že se noví obyvatelé budou cítit ve 
Lhotce dobře,“ dodal Zbyněk Pražák.

Bohdana Rywiková, Vladislav Sobol

„Jsem rád, že jsme mohli být nápo-
mocni. Stavba se povedla, sledoval 
jsem ji, když jsem každý den chodil 
kolem. Je to mnohem hezčí pohled 
než na zříceninu statku. Mám radost 
hlavně za klienty, že tady najdou 
nový domov. Možná vypadám jako 
tvrďák, ale zdraví je pro mě nejvyšší 
hodnotou. Když je člověk zdravý, 
je to dar – to si možná někteří ani 
neuvědomují. Mám radost, že se 
dílo podařilo a že bude sloužit těm, 
kteří to opravdu potřebují,“ řekl při 
slavnostním otevření starosta Lhotky 
Josef Šrámek.

AktuAlity
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AUTOR:
-KAWI-

POMŮCKY:

ADONIS, AKAVI , ARALAC, 
ATAROT, GEMET, KRALIK, 

KRAT, LAC, MERAPI, 
ORELAN, SAN, SKIT, 

SZELAG, TAPS, 

ZAUJETÍ 
HYPNOTIZO-
VANÉ OSOBY

2. ČÁST
TAJENKY OTISK NOHY PTAČÍ

VÝKAL
KOCOUR 

(NÁŘEČNĚ)
STARÉ 

ZÁJMENO

MĚNIT
V PUBERTĚ

HLAS

PODNIK
V TŘEBONI

CYKLICKÁ 
SLOUČENINA

POUSTEVNA  
(V RUSKÉM

PROSTŘEDÍ)

INDICKÁ
MINCE

ZKRATKA 
KOMERČNÍ 

BANKY

DRUH
PAPOUŠKA

POSTRANICE 
POSTELE

1. ČÁST
TAJENKY

ZNAČKA
ASTATU

KRYCHLE

DRUH PSA

PELIŠTEJ-
SKÝ MĚST-
SKÝ STÁT

ČÁST
KABÁTU

LÉTÁNÍ DO
VESMÍRU

PŘEŘEKNUTÍ

OBYDLENÁ
ČÁST SVĚTA

PLAVAT
ZASTÁVKA

ZNAČKA 
DOUTNÍKŮ

POBÍDKA

SLOVENSKY 
„KŘENY“

SPZ 
KARVINÉ

DÁNSKÉ
SÍDLO

OKOUT

POKRÝT 
ROSOU

CITOSLOVCE 
ZAKAŠLÁNÍ

SBALEK

MAĎARSKÉ
SÍDLO

DIETLOVA
POSTAVA

DRUH
PEPŘE

OBYVATEL
OPAVY

NAMIBIJSKÝ 
KMEN

STOUPENEC 
PURISMU

ROD PRYŠC. 
ROSTLIN

ŘÍMSKÝCH
101

ŽLUTÉ
BARVIVO

ZNAČKA LYŽÍ

VAROVÁNÍ

NÁZEV
PLANETKY

PLACENÉ 
JÍZDY 

NÁJEMNÝCH 
VOZIDEL

PÍSEMNÉ 
VYPRA-
COVÁNÍ

HNĚDOČER-
VENÁ KRÁVA

PUSA 
(NÁŘEČNĚ)

CITOSLOVCE 
ZAVRČENÍ

SLOVENSKY 
„STŘEDY“

ZNAČKA
STŘÍBRA

TAHÁK (ŽÁK. 
SLANG)

3. ČÁST
TAJENKY

TRVALKY

ŠPINITI
VODU

VIDINY

POLSKÁ
ŘEKA

ROSTLINA 
HLAVÁČEK

( BOTANICKY)

OBROVSKÁ 
ŽELVA

POTŘEBA 
MALÍŘE

SETNOUT

KAMARÁD 
ŠEBESTOVÉ

BELGICKÁ 
PLOŠNÁ 

JEDNOTKA

ANGLICKY 
„PAPÁJA“

PSYCHICKÉ 
TÝRÁNÍ

BÝVALÉ 
NĚMECKÉ 
PLATIDLO

PROGRES

ZNAČKA 
FUNKCE 

SINUS

ZNOJ

DRUH 
PLAVIDLO

SNĚHOVÉ 
SESUVY

STAVEBNÍ 
DÍLEC

FUBÁNSKÝ 
SPISOVATEL

HLUBOKÝ 
MUŽSKÝ 

HLAS

MOŘIDLO

CITOSLOVCE 
VOLÁNÍ

NA KACHNY

ÚROVNĚ

PŘIHRÁDKA

POLSKÁ
MINCE

LISTNATÝ 
STROM

RYCHNOV-
SKÁ SPZ

ZKRATKA 
ODĚVNÍ
TVORBY

POTŘEBA 
TENISTY

ŽENSKÉ
JMÉNO

ZKR. SVĚT.
LIT. KLUBU

JERUZALÉM-
SKÉ LETIŠTĚ

VODNÍ
ŽIVOČICH

NÁZEV
HLÁSKY M

ASFAL-
TOVATI

JMÉNO 
PSÍKA

CHEMICKÉ 
VLÁKNO

INICIÁLY 
ZPĚVÁKA 
SEMELKY

ČÁSTEČNÁ

NOVÁ ZVĚST

BRODIVÝ 
PTÁK

DRUH
NÁDORU

TROCHA

INICIÁLY 
HANIČINCE

OBAL
NA CHMEL

RUSKÁ 
JEDNTOKA 

HMOTNOSTI

RODIČKA 
(NÁŘEČNĚ)

ČESKÝ 
GEOLOG A 

MONTANISTA

NEROST

ANGLICKY 
„KNIHA“

POSPÍCHAT

MAĎARSKY 
„ZLATÝ“

BIBLICKÁ 
HORA

SÝR V SOL-
NÉM NÁLEVU

MUŽSKÉ 
JMÉNO

OBRAZOVKA 
U POČÍTAČE

PROUDY 
(BÁSNICKY)

ANALOGOVÝ 
PŘÍSTROJ

UBRÁNIT SE

JIHOAME-
RICKÁ 

OBYDLÍ

POKLADNA

STARO-
ARMÉNSKÉ

MĚSTO

STÉCT PO 
KAPKÁCH

ŘEČENÍ

OBÍHAT

SEKAT

ZNAČKA 
BERYLLIA

NAZDAR 
(HANTEC)

KORÁLOVÝ 
OSTROV

ZPŮSOBITI 
RÁNU

JMÉNO 
ZÁTOPKOVÉ

LATINSKÁ 
SPOJKA

CITOSLOVCE 
SMÍCHU

ZMÁHAT
ÚNAVOU

ŠKRTIT

RYBÁŘSKÁ
SÍŤ

NAŠINEC

DOMÁCKY 
DANIEL

STAROVĚ-
KÝ ITAL

ZKR. AKADE-
MIE VĚD

SLET ČARO-
DĚJNIC

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

ÚDAJE

DĚTSKÝ 
POZDRAV

SUBTRO-
PICKÁ 

DŘEVINA

JMÉNO
CHÝLKOVÉ

PŘEDSTA-
VENÝ

KLÁŠTERA

VYPRÁZDNIT 
NÁDOBU OD 

TEKUTINY

DŮVĚRNĚ 
OSLOVOVAT

ČASNĚ 
PLODÍCÍ

Správné znění tajenky z minulého čísla: ZDRAVÍME PRVNÍ ČTENÁŘE PRVNÍHO LHOTECKÉHO ZPRAVODAJE
Z 11 úspěšných luštitelů jsme vylosovali výherkyni Magdu Gatnarovou.
Nová křížovka je opět soutěžní, tajenku doručte na úřad MOb Lhotka nebo na e-mail: zpravodaj.lhotka@seznam.cz.
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Zprávy Z oStrAvy

Olejové popelnice
Víte, že máme ve Lhotce popelni-
ce na jedlý olej? Můžete do nich 
dávat všechny kuchyňské oleje 
a tuky včetně másla, sádla nebo 
výpeku z masa. 

Po recyklaci oleje znovu poslouží a navíc vám neu-
cpou odpad. Stačí je slít do PET lahve a odnést do 
jedné z olejových popelnic, které jsou ve Lhotce 
dvě:
•	Bobrovnická 135/19
•	Stará čtvrť 189/14

Po kolech a koloběžkách e-skútry
Využíváte při cestách do 
Ostravy sdílené dopravní 
prostředky? Pak vás potěší, 
že město pořídilo 100 no-
vých elektrických koloběžek 
a navíc 60 plně elektrických 
skútrů.

Ostravská start-up společnost re.volt nabízí další spolehli-
vý a dostupný způsob řešení alternativní dopravy. Minuta 
jízdy na skútru stojí 4 koruny, na koloběžce 3 koruny. 
Maximální cena výpůjčky za den je u skútrů 485 a u kolo-
běžek 250 korun, rezervace je zdarma.

Novinky v nemocnici
Městská nemocnice Ostrava pokračuje ve své modernizaci, pořídila nové sanitky a vybudovala moderní JiP.

V květnu obnovila svůj vozový park 
výměnou šesti vysloužilých sanitek 
za stejný počet nových speciálně 
vybavených vozů Renault „V porov-
nání s většinou našich vozidel jsou 
ta nová prostornější, opatřena jed-
nou sedačkou pro pacienty navíc, 
odvezou jich díky tomu více najed-
nou. Dochází tak nejen k obnově 
nemocničního vozového parku, ale 
také k zefektivnění převozů paci-
entů naší nemocnice,“ uvedl ředitel 
nemocnice Petr Uhlig.

Další změny hlásí oddělení Uro-
logie, které má novou jednotku 
intenzivní péče, ve dvou pokojích 
je celkem šest lůžek. Nové praco-
viště pro akutní lůžkovou péči po 
operacích patří mezi další špičková 
pracoviště ostravské nemocnice. 

„V posledních letech se navýšil ne-
jen počet pacientů, ale také složi-
tých zákroků s nutnou pooperační 
péčí. Dočkali jsme se tolik potřebné 
jednotky intenzivní péče, kterou 

můžeme začít okamžitě využívat,“ 
uvedl primář oddělení Rostislav 
Kuldan.

i čápům se ve Lhotce líbí
DOBRÁ 
ZPRÁVA

Ve Lhotce zahnízdili čápi. Velkou zásluhu na tom 
mají Norbert a Pavel Klučkovi, kteří na volném slou-
pu na statku udělali hnízdo, protože čápi v obvodu 
pro své hnízdiště dlouho hledali místo marně. Nej-

dříve sedli na antény Vodafonu na hasičárně, pak se snažili udělat hnízdo 
na sloupu elektrického vedení. Naštěstí Klučkovi objevili bezprizorní sloup 
na statku, kde hnízdo postavili.

„Vypadá to na mladé čápy, tak věřím, že se uhnízdí. Jestli se vrátí příští rok, 
mohli by u nás založit rodinku,“ těší se starosta, který letos v obvodu napo-
čítal celkem sedm čápů a už přemýšlí, kde by se napřesrok dalo vybudovat 
další hnízdo.


