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Lhotecký 
zpravodaj
Zpravodaj městského obvodu Lhotka

Velký podzimní úklid 
Kdy se bude sbírat nebezpečný odpad 
a odvážet velkoobjemové kontejnery? 
Bude u nich nepořádek jako minule?

2

Tokijské zážitky Jakuba Šiřiny 
Rozhovor se lhoteckým občanem 
a olympionikem Jakubem Šiřinou 
nejen o basketbalu, Tokiu a Lhotce.
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Nové atrakce ve školce 
Prckové ze školky si od září užívají 
zahradní dobrodružství na nových 
herních prvcích.
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VÁŽENÍ OBČANÉ,
chtěl jsem psát o novém dětském 
hřišti, o vylepšeních veřejného 
prostoru v našem obvodu 
a o zájezdu seniorů, který se 
přes nepřízeň počasí vydařil. Ale 
rozhodl jsem se navázat na minulý 
sloupek a věnovat se „pořádku“.

Uvědomil jsem si, že se blíží den 
(21. 10.), kdy nám OZO přistaví 
10 velkoobjemových kontejnerů 
na domovní odpad. Jsem velmi 
rád, že je využíváte ve velké míře. 
Přesto vás prosím o ohleduplnost. 
Když kontejner přeplníte tak, že 
nepůjde odvézt, nebo když věci 
nahážete vedle, musí to po vás 
někdo uklidit. Proto kdo můžete, 
využívejte průběžně sběrné dvory 
v Přívoze nebo v Hošťálkovicích, 
tam můžete odpad odkládat celo-
ročně a  zdarma.

Přeji Vám hezký podzim.
Josef Šrámek, starosta

Havířovská společnost HRAS hřiště vybudovala, starosta převzal a rovnou předal 
dětem. „Někteří lidé mi radili, že bych měl hřiště slavnostně otevřít a přestřihnout 
pásku, přece jen je to investice za 1,4 milionu. Ale já na tyhle věci moc nejsem. 
Pro mě je hlavní, že se nám podařilo do projektu dostat dost atrakcí, protože 
všechny součásti hřiště musí být bezpečné a certifikované, což znamená, že jsou 
taky hodně drahé. Přesto zbyly v rozpočtu peníze i na populární lanovku,“ řekl 
starosta Josef Šrámek. A co na to děti? Žádné dlouhé řeči: „Máme si kde hrát!“

Obvod dokončil hřiště a „předal“ ho dětem

Novým zastupitelem Petr Kopec

Viléma Antončíka, který se ze Lhotky odstěhoval, 
nahradil v zastupitelstvu městského obvodu Lhot-
ka Petr Kopec. 
„Zastupitelé fungují dobře, jako tým, takže nepři-
cházím s revolučními návrhy. Podnikání mě nauči-
lo, že bez práce nejsou koláče. Možná to by mohl 
být můj přínos zastupitelstvu a Lhotce,“ řekl po 
složení slibu Petr Kopec.

Kontejnery nemohou pojmout odpad 
všech domácností za půl roku. 
Doporučujeme průběžně využívat 
sběrný dvůr na Slovenské v Přívoze.

Velkoobjemové kontejnery: podzimní úklid
Domovní odpad můžete odkládat do velkoobjemových kontejnerů ve čtvrtek 21. října 2021 

Umístění kontejnerů:
•	Křižovatka Bobrovnická –            

V Zatáčce (u Lípy svobody)
•	Křižovatka Bobrovnická              

(u trafostanice) 2 ks
•	Bobrovnická (horní část –       

pod č. p. 144)
•	Televizní (za domem č. p. 256)
•	Televizní (prostřední část – před 

č. p. 201)
•	Křižovatka Borky – Kalinová
•	Stará čtvrť (u vývěsek ÚMOb 

Lhotka)
•	U Splavu  
•	Příkrá
Do velkoobjemových kontejnerů je 
zakázáno ukládat stavební suť.

SBěr NEBEzPEČNých ODPADů
Ve čtvrtek 21. října 2021 bude 
v době od 12:00 do 17:00 hodin 
u trafostanice (Bobrovnická ulice) 
přistavena pojízdná sběrna nebez-
pečných odpadů OZO Ostrava, kde 
můžete bezúplatně uložit:
papírové filtry, olejové filtry, baterie, 
zářivky, výbojky, odpad kosmetic-
kých a farmaceutických výrobků, 
staré oleje, znečištěné pohonné 
hmoty, tuky, maziva, čistící vlny 
a čisticí prostředky, lepidla, ředidla 
acetonová a syntetická, plechovky 
od barev, staré tuky a jedy.

Slovo StaroSty / aktuálně ze lhotky
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V Borsodchemu testovali nové technologie 
pro eliminaci úniku čpavku

Ve společnosti Bor-
sodChem MCHZ 
proběhlo v září 
pravidelné cvičení 
integrovaného zá-
chranného systému 
(IZS). Po loňském 
koronavirovém 
přerušení se jedna-
lo o první cvičení 
s využitím nových 
technologií pro 
eliminaci potenci-
álních zdrojů úniku 
amoniaku (čpavku). 
Právě únik amoniaku je vy-
hodnocen jako největší riziko 
v areálu firmy. Cvičení mělo za 
cíl ověřit správnost nastave-
ných postupů u vnitropodniko-
vé jednotky hasičů i napříč IZS.

„Ověřili jsme také slyšitelnost 
sirény a hlasové informace 

v areálu i reakce zaměstnan-
ců. Průběh cvičení byl stan-
dardní, na jeho vyhodnocení 
teď spolupracujeme s exter-
ními hodnotiteli z IZS,“ řekl 
Aleš Hanslík, vedoucí kvality, 
ekologie a bezpečnosti spo-
lečnosti Borsodchem MCHZ.

BULhArOVA DÍrA BUDE BrzY chLOUBOU LhOTKY  V září byl dokončen projekt s oficiálním názvem Revitalizace 
zeleně u rybníku ul. Kamínky, tedy v lokalitě, které řekne málokdo jinak než Bulharova díra. Staré stromy a náletové 
křoví nahradila nová zeleň a celá lokalita získala úplně jinou atmosféru. Patrné to bude na jaře, až se vše nově vysazené 
zazelená. Úpravy financoval fond životního prostředí Ostravy.

PrADěD DěDOVÉ A BABIČKY NEPOKOŘILI   Na tradiční zájezd seniorů se po loňské covidové pauze všichni těšili 
více než kdy dříve, proto jim nevadila ani změna plánu: Výstup na Praděd nahradila kvůli špatnému počasí prohlídka 
bruntálského zámku. Úspěšná expedice vyvrcholila procházkou, obědem, kávičkami a zákusky v Karlově Studánce.

Nové kontejnery na tříděný odpad

Na dvou místech Lhotky přibyly kontejnery na 
tříděný odpad. Kontejneryy na  sklo a plasty na-
jdete na křižovatce ulic Televizní a Pod Vysílačem, 
nádobu na použité jedlé oleje a tuky u autobuso-
vé zastávky naproti Hrušce.
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LhOTEcKý OLYmPIONIK JAKUB ŠIŘINA O zÁŽITcÍch z TOKIA:

Při vítání medailistů mi naskakovala husí kůže
I když se basketbalista Jakub Šiřina do Lhotky přistěhoval teprve nedávno, jeho srdce si rychle získala. 
A Lhotka se může chlubit, že má mezi svými obyvateli dalšího olympionika. rozhovor s Jakubem, 
rozehrávačem české basketbalové reprezentace, jsme připravili krátce po jeho návratu z Letních 
olympijských her v Tokiu.

Vaše perné olympijské léto začalo už na kvalifikačním 
turnaji v Kanadě, kam český tým nejel jako favorit, 
nakonec ale kvalifikaci vyhrál...
Byl to parádní turnaj pro celý tým i pro mne osobně. 
Období od kanadské kvalifikace beru jako své nejúspěšnější 
reprezentační okno v životě. Asi to bylo i důvěrou, kterou mi 
trenér dal – dříve jsem chodil hrát jen na pár minut, aby si 
Saty (kapitán Tomáš Satoranský) oddychl, a teď jsem dostal 
významnější roli. To mi vlilo do žil zdravé sebevědomí.

V Kanadě jste odehrál svůj možná životní zápas proti 
Uruguayi – čtyři trojky, celkem 17 bodů, a pak 
40 sekund před koncem „špek“ na Satoranského. 
Kdyby to soupeř využil, sen o olympiádě by se asi 
rozplynul. Nebudí vás ten hod ze spaní?
Abych pravdu řekl – nebudí. Mám dobré spaní (směje se). 
Takhle o tom člověk nemůže přemýšlet, v každém zápase 
máte dobré momenty i horší chvilky. Hráli jsme jako tým 
a díky tomu postoupili, to nám už nikdo nevezme.

Jenže olympiádu vám málem vzal covid.
V Kanadě jsme žili v bublině, byla tam přísná opatření – 
každý den testy, nikam jsme nemohli. Je to až s podivem, 
že jsem se v té bublině nakazil, a spolu se mnou další dva 
spoluhráči a několik členů realizačního týmu. Nebylo to nic 
příjemného, vrátit se domů s euforií z postupu na olympiádu 
a léčit se z covidu. 

Jak léčba probíhala?
Naštěstí to nemělo vážný průběh, měl jsem asi tři dny 
horečku. Vykurýrovala mě žena, která se o mě až nezdravě 
starala (smích), takže jsem se z toho dostal a na olympiádu 
mohl odjet. Kdybych o ní vinou covidu přišel, mrzelo by mě 
to asi nadosmrti.

Jenže covid řádil v týmu i v Tokiu. 
Musel jsem mít pět negativních testů, až potom jsme se 
mohli připojit k ostatním do Prahy. My tři pozitivní jsme ale 
pořád byli mimo tým a měli individuální tréninky, abychom 
se dostali do provozní teploty. Celý tým už odletěl do Tokia, 
ale nás hlavní hygienička pořád nechtěla pustit, museli jsme 
absolvovat ještě další testování, aby bylo všechno pojištěné. 
Odletěli jsme až o den později. 
Pokračovalo to i během turnaje – po prvním zápase Schilbo-
vi zase vyskočily pozitivní hodnoty, takže jsme museli strávit 
v karanténě dalších 36 hodin. 

Nepřišla ponorková nemoc?
Zavřeli nás do pokojů, byly to takové velké apartmány pro 

osm lidí, ze kterých jsme nemohli vyjít ani na krok. Bylo to 
psychicky náročné, ale díky výborné partě jsme si ani nelezli 
na nervy a přežili to v pohodě.

OLYmPIJSKÁ VESNIcE
Pojďme od covidu konečně k olympiádě. Jak jste si ji užil?
Olympiáda je vrcholem kariéry pro každého sportovce. 
Nejen pro nás jako baskeťáky, ale i pro individuální sporty. 

rozhovor

co mě na basketu nejvíc baví?
Ve srovnání s ostatními basketbalisty jsem docela malý, 
takže se vyžívám hlavně v driblování s míčem. S ním si 
dobře rozumím a občas až moc „mazlím“, což mi někdy 
trenéři vyčítají. Dribling a dobrá přihrávka potěší, a když 
to navíc ocení diváci, tak je radost dvojnásobná.

Nejvíce mě baví dynamika hry. Když jdete na fotbal 
a devadesátiminutový zápas skončí 0:0, je to hrozná 
nuda. Naopak v basketu se pořád něco děje, každou mi-
nutu padají koše na jedné i druhé straně. I když vedete 
o deset bodů minutu před koncem, tak to neznamená, 
že máte zápas v kapse. To se nám stalo právě v Kanadě, 
když jsme 47 vteřin před koncem vyhrávali o deset bodů 
a nakonec se šlo do prodloužení. Naštěstí jsme vyhráli…



Sice se hrálo bez diváků, ale na to už jsme si za poslední rok 
zvykli. I bez fandění diváků jsme si to nesmírně užili.

Největší zážitek?
Kromě samotného turnaje určitě vítání medailistů, to mi 
naskakovala husí kůže.

O tom olympionici často mluví, ale my, běžní 
smrtelníci, vůbec nevíme, jak vlastně vypadá…
Jako členové olympijského týmu jsme měli aplikaci 
s informacemi, kdy medailisté přijedou do olympijské 
vesnice. Když se vracel Jirka Prskavec se zlatem, bylo to 
právě v době, kdy jsme se chystali na trénink, takže jsme 
dokonce posunuli odjezd autobusu o půl hodiny, abychom 
ho mohli přivítat a zatleskat mu. Na tyhle zážitky jen tak 
nezapomenu.

Viděli jste některé české úspěchy i naživo?
Bohužel jsme nic z Tokia ani z olympiády nezažili. Japonci 
si hodně hlídali dodržování pravidel. Možná jeden dva lidi 
by mohli někam proklouznout, ale nedovedu si představit, 
kdyby patnáct dvoumetrových chlapů sedělo v hledišti 
a náhodou nás zabrala televizní kamera… Až poslední den 
před odletem domů jsme se mohli jít podívat na tenis, 
ale bylo takové vedro a vlhko, že jsme se na to nakonec 
„vyprdli“.

A co život v olympijské vesnici?
Každý den začal snídaní v obrovské jídelně pro čtyři tisíce 
lidí. Už jenom než se tam vypravíte, nasnídáte a vrátíte zpát-
ky, zabere to více než hodinu. Následoval trénink a pak 
odpočinek v pokoji nebo vycházka po vesnici. Byl tam 
parčík s olympijskými kruhy, hezké místo na focení… Moc 
věcí se ve vesnici dělat nedá, ale zas tolik volného času jsme 
neměli, takže to utíkalo rychle.

Taky díky tomu, že jste v Tokiu moc času nestrávili. 
Po výhře nad Íránem a prohrách s Francií a USA (tyto 
týmy nakonec postoupily až do finále) vás čekala 
cesta domů.
Škoda, že nám vylosovali tak těžkou skupinu, možná 
bychom měli na víc než jen na konečné deváté místo. Ale 
domů do Lhotky jsem se vrátil spokojený, vlastně jen proto, 
že jsem mohl být u toho.

13 LET VE LhOTcE
Lhotka ale není vaším rodištěm. Jak jste se sem 
dostal?
Lhotku znám docela dlouho, vlastně třináct let, stejně jako 
manželku. Ale detailněji jsem ji začal poznávat až v posled-
ních letech, kdy tady bydlíme. Já jsem upřímně hrozně rád
a manželka taky, že se vrátila do své rodné Lhotky, takže si 
to nemůžeme vynachválit. Žije se nám tady fakt dobře.
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Čím si vás Lhotka získala?
Vlastně vším. Hraje se tady dobrý fotbal, na jaře je Honění 
krále, v zimě plesy, takže kulturní a sportovní vyžití se vším 
všudy. Navíc do Ostravy co by kamenem dohodil…

A vy už jste si ve Lhotce našel svůj sport?
Když mám chvíli volno – což ale není tak často – rád se 
podívám na fotbal. Je fajn, že se tady zase začal hrát, je 
to pro lidi příjemné zpestření. A občas si zajdu odpálit pár 
míčků na golf.

Co říkáte na nové golfové hřiště?
To jsem ještě nestihl vyzkoušet. Už jsem ale otestoval halu – 
občas ji využívám v létě, když máme individuální přípravu. 

A jsme zpátky u basketbalu. Jak vaše kariéra začala?
Naše rodina byla sportovně založená – táta hrál ragby, máma 
basketbal. A rodiče se rozhodli, že mě dají na basket. Začínal 

jsem v Porubě, nejdříve mě tam vozili rodiče a pak už jsem 
jezdil přes celou Ostravu sám. V osmnácti nebo devatenácti 
jsem poprvé nakoukl do A týmu a přišel na to, že v BK NH 
Ostrava by to nemělo velkou budoucnost. Tak se zrodil můj 
odchod do Opavy, kde jsem začal hrát nejvyšší soutěž.

Když jste v sedmi letech začínal – byl jste už tehdy 
lídr týmu?
Vůbec ne, ke všemu jsem se propracoval tvrdou prací 
a tréninkem. Tehdy se u nás basket nebyl na takové úrovni 
jako dnes, trenéři nebyli tak zkušení, takže je až s podivem, 
že jsem se dopracoval tam, kde jsem teď. 

Jak to bylo těžké? Nebo jinak – co byste poradil 
dnešním dětem a jejich rodičům?
Hlavní je podpora rodiny. Když přišla krize, vždycky jsem se 
s pomocí rodiny nebo později přítelkyně a manželky kousl, 
aby špatné myšlenky nepřebily tu mnohaletou práci.

Mají dnes děti o basketbal 
zájem?
Podle mých zkušeností z Opavy 
určitě ano, máme plné týmy od 
přípravek až po dorostence. Dne-
ska se dělá basketbal úplně jinak 
než před lety – trenéři se vzdělávají 
na školeních, jezdí na zahraniční 
stáže a díky tomu dokážou děc-
ka zaujmout a nadchnout, aby to 
neskončilo tak, že to na hřišti nějak 
odchodí, ale pak sednou k počítači 
a basket půjde stranou. Navíc je to 
propojené s tím nevyšším basket-
balem, takže kluci mají své vzory 
a motivaci se někam posunout.

Máte 33 let – jak dlouho se ještě 
chcete „kousat“?
Čas nezastavíte – už třináct let hra-
ju v Opavě a tam kariéru dokončím. 
Mám smlouvu ještě na dva roky 
a rád budu hrát i dál, pokud se budu 
na hřišti cítit dobře. Ale do padesáti 
jako Jágr určitě ne (směje se).

Co pak?
Chtěl bych zůstat u sportu 
a zkusil trenéřinu, byla by škoda ty 
zkušenosti zahodit.

Takže založíte ve Lhotce 
basketbalový klub s ligovými 
ambicemi?
Možná v budoucnu připravím ve 
Lhotce basketbalový kemp pro 
děti, ale rád bych pokračoval 
v Opavě. Myslím, že Lhotce sluší 
a stačí fotbal…

Vladislav Sobol

6

RozhovoR



Sára s pandou a rodiči

Vanessa s rodiči a bráškou Tobiasem

Natálie s maminkou a tatínkem

Dárečky jsme doručili i třem rodinám, které se vítání 
občánků nemohly zůčastnit. hned nám poslaly fotky.
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Ještě jednou 
k vítání občánků
Nebyl to běžný školní rok. Však to víte sami. 

A co nám chybělo nejvíc - Setkávání s kamarády? 
Chození do kina? Možnost posedět si v restaura-
ci? Vřelé a blízké sousedské popovídání? Výjezd 
za hranice? Zájmové kroužky? Otevřené knihov-
ny, divadla, obchody, galerie, kadeřnictví? Moje 
třída? Život bez roušek a respirátorů?

Každý asi máme tu odpověď jinou – podle své 
povahy a založení.  Připadá mi také, že znovu 
objevujeme kouzlo našich obvyklých aktivit a ne-
můžeme se nasytit. S velkým zájmem jsem jako 
angažovaný pozorovatel sledovala, jak letos pro-
bíhala víceméně tradiční akce Vítání občánků ve 
Lhotce. Každoročně to bývalo hezké – roztomilá 
miminka a batolátka, šťastní rodiče a prarodiče, 
ocenění a vděčnost nás všech těm rodinám, kde 
přibývají děti. Vždyť jen tak může náš obvod, 
město, celá společnost růst a pokračovat, předá-
vat dar života další generaci.

Letos to mělo v sobě nějaký kouzelný náboj navíc. 
Naše šestice děvčat ze 4. třídy se totiž na sobotu
12. června moc těšila. Spokojeně a svědomitě se 
naučila básničky a také je krásně zarecitovala. 
S velikánskou chutí zazpívala půvabnou písničku. 
A také to těm dívenkám v kroji, s věnečkem na 
hlavě, nesmírně slušelo. A to není všechno. Pro-
běhlo tradiční fotografování a holčičky se úplně 
spontánně rozeběhly kolem kočárků – povídaly 
si s těmi malinkými, rozesmívaly je, bavily, vy-
tvářely nejrůznější skupinky a inspirovaly mnoho 
účastníků ke zvěčnění těchto momentů. 

A tak si říkám – chyběli nám druzí lidé, setkávání, 
povídání… a to si teď potřebujeme vynahradit. 

Snad už to bude dobré, snad budeme moci zase  
žít své obyčejné pěkné životy a vítat všechny 
kolem nás. 

Hana Ptáčníková, učitelka

zpRávy z obce



LhOTKA cUP 2021: Pohár vyhrála Poruba, 
naši kluci vybojovali stříbro!
Největší sportovní svátek ve Lhotce, na který se celý rok těší hlavně děti, se i přes covidové problémy 
nakonec uskutečnil. Na LhOTKA cUPU se i letos sešla dobrá konkurence včetně silných týmů z Baníku, 
Poruby a hlučína.

Nejtěžším úkolem pořadatelů bylo 
naplnit startovní listinu – některé 
týmy ještě po covidu nefungovaly 
a další měly plný kalendář, protože 
po covidové pauze se začala orga-
nizovat spousta turnajů. „Chvíli jsme 
řešili, jestli budeme turnaj letos vůbec 
pořádat, ale nakonec jsme do toho šli. 
Už kvůli našim klukům, pro které je 
turnaj vždy velkým zážitkem. Oslovil 
jsem asi pětadvacet klubů, nakonec 
se turnaje zúčastnilo sedm týmů,“ 
vysvětlil trenér Drahoslav Handlíř.

DrAmA JAKO NA EUrU
Turnaj, ve kterém se družstva utkala 
systémem každý s každým, byl napí-
navý až do konce. V posledním zápa-
se proti sobě nastoupily dva nepora-
žené týmy: Poruba a Lhotka. „Musím 
sportovně přiznat, že kluci z Poruby 
byli lepší, přehráli nás. Je to logické, 
v šesesátitisícové Porubě mají v každé 
kategorii několik desítek dětí. Ale naši 
kluci jim nic nedali zadarmo a bojovali 
jako lvi,“ dodal Drahoslav Handlíř.

NEJLEPŠÍ STŘELEc A BrANKÁŘ 
BYLI zE LhOTKY 
Kromě stříbrných medailí získali hráči 
Lhotky i dvě individuální ocenění. 
Nejlepším střelcem se stal Jan Sta-
rovič, v bráně byl podle pořadatelů 
jasně nejlepší Vojtěch Skubida.

Organizátoři děkují všem dobro-
volníkům, kteří přiložili ruku k dílu 
a pomohli připravit dětem z celého 
Ostravska krásný zážitek.

Vyhrávat už naši 
borci ze Lhotky umí.
Teď se ještě seřadit 
na vítěznou fotku...



1. Hlubina B 49:5 21

2. Michálkovice A 29:6 18

3. Markvartovice 28:8 18

4. Hošťálkovice 15:8 14

5. Petřkovice 22:8 13

6. Lhotka 19:21 10

7. Pustkovec 16:30 9

8. Koblov 9:27 8

9. Hrušov 10:19 7

10. Slovan Ostrava B 13:29 5

11. Hrabůvka 4:29 2

12. Rychvald B 6:30 1

1. Lhotka U11 105:20 15

2. Heřmanice U11 82:13 15

3. Poruba U11 B 78:42 12

4. Hlubina U11 61:36 9

5. Rychvald U11 37:44 7

6. MFK Vítkovice U10 B 43:45 6

7. Petřkovice U11 B 35:79 6

8. Baník Ostrava / dívky 29:64 3

9. Třebovice U11 40:73 1

10. Ludgeřovice U11 3:97 0

Ludgeřovice U11 Lhotka U11 1:25

Lhotka U11 Třebovice U11 26:12

Lhotka U11 Petřkovice U11 B 24:1

MFK Vítkovice U10 B Lhotka U11 6:11

Lhotka U11 Baník Ostrava / dívky 19:0

Lhotka Koblov 2:3

Hrušov Lhotka 1:2

Lhotka Slovan Ostrava B 8:3

Lhotka Pustkovec 5:1

Markvartovice Lhotka 5:0

Lhotka Hlubina B 2:3

Lhotka Michálkovice A 0:6

muži hlídají střed tabulky

Týmu mužů se vstup do soutěže přiliš nevydařil, po 
sedmi kolech mají deset bodů za tři výhry a jednu 
porážku po penaltách. Zatím je zachraňuje hlavně tan-
dem Twrdý / Tkačík, který dal dohromady 9 z 19 gólů.
„Na tyto kluky spoléháme. Pavel Twrdý k nám přišel 
z Dolní Lutyně, kde hrál vyšší soutěž a na jeho zkuše-
nostech je to vidět. Pavel Tkačík je odchovanec Lhot-
ky,  má rychlost a čich na šance,“ těší se z jejich gólů 
tajemník SK Lhotka Michael Viščor.

Tabulka po sedmi kolech

FOTBALOVÁ POSILA: Trenér Milan Páleník

SK Lhotka má novou posilu. Řady trenérů doplnil 
Milan Páleník (vlevo), který má bohaté hráčské 
i trenérské zkušenosti s fotbalem v Česku 
i v zahraničí. Na starost bude mít hlavně tréninky 
mužů a koučování zápasů, zároveň bude působit 
jako garant tréninku mládeže.

Kluci řádí: 105 gólů v 5 zápasech

Pět odehraných zápasů, 105 vstřelených branek. To je 
téměř neuvěřitelná bilance týmu U11, který je s 15 body 
v čele tabulky. 
„Snažíme se kluky držet trochu zpátky. Neuvědomují si, že 
jsme zatím hráli s týmy, které jsou na posledních místech. 
Ti nejtěžší soupeři nás teprve čekají,“ mírní nadšení z dosa-
vadních výsledků trenér Kamil Starovič.
Kategorie U11 má své nástupce ve fotbalové „školičce“, v ní 
se díky náboru počet nadšených prcků oproti loňsku zdvoj-
násobil. Šanci mají i další zájemci, stačí se přijít podívat na 
trénink.

Tabulka po pěti kolech

SK Lhotka děkuje trenérům, kteří se ve 

svém volném čase věnují našim nejmen-

ším: Drahoslavovi Handlířovi, Kamilovi 

Starovičovi, Martinovi Klučkovi, Daliborovi 

Stuchlému a Radkovi Formánkovi. 

PŘIJďTE NEJEN NA fOTBAL

16. 10. / Železná sobota
Najdete ve svých šopách a na zahradách nepotřebné 
železo, které pomůže navýšit rozpočet klubu?

17. 10. / Drakiáda
Zábava pro všechny kluky a holky ze Lhotky.

6. 11. / Zabijačka na hřišti
Poslední zápas podzimní sezóny oslavíme tradičními 
zabijačkovými hody.  

Fotbal
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PeRNý 
ZAČÁTeK 
ŠKOLNíHO 
ROKU

P r á z d n i n y 
skončily a my 
jsme do no-
vého školního 
roku vstoupili plni očekávání, na-
kolik bude ovlivněn aktuální pan-
demickou situací. Přestože stále 
musíme dodržovat jistá hygienická 
opatření, podařilo se nám navázat 
na přátelskou atmosféru ve výuce 
z období před uzavřením škol. 

Online výuka byla náročná. O to 
větší radost jsme měli, když jsme 
viděli, jak se na schodech školy 
opět scházejí žáci, usmívají se na 
sebe, povídají si a ta trocha vody, 
která na ně 1. září padá, jim vůbec 
nevadí. 

Těšíme se a věříme, že se nám le-
tos podaří realizovat všechny naše 
plány a projekty. A začali jsme 
hned z kraje školního roku. Výsa-
dou dvou nejstarších ročníků ško-
ly je cestovat za památkami do 
hlavního města. Letos jsme žákům 
4. a 5. ročníku celý poznávací 
zájezd do Prahy financovali 
z příspěvku statutárního města 
Ostravy v rámci našeho projektu 
Lhotka poznává a tvoří. 

Ani na menší děti jsme neza-
pomněli. Žáci 1., 2. a 3. ročníku 
navštívili Zoo Ostrava a všichni žáci
přispěli menším finančním obno-
sem na želvu chrámovou, kterou 
má naše škola v „adopci“. Také 
výlet do zoo jsme všem žákům 
financovali z příspěvku města.

Věříme, že v následujících měsících 
budeme mít dostatek času realizo-
vat výuku nabitou nejen novými 
poznatky, ale také společně pro-
žitými zážitky, kulturou a sportem. 
Přeji nám všem mnoho úspěchů.

Naďa Šimíčková, ředitelka školy

www.zSLhOTKA.cz

mušketýři a lovci na hradě
S uplynulým školním rokem se žáci v červnu rozloučili povedeným 
výletem na hrad Starý Jičín. Po příjezdu nás přivítal pan kastelán 
v dobovém kostýmu. Jelikož cesta byla dlouhá a výstup na hrad pro 
některé velice náročný, začali jsme náš výlet svačinou na hradním 
nádvoří. 

Poté se nám představil pan střel-
mistr Roman, který velice vtipně 
vyprávěl o typech středověkých 
zbraní, výzbroje i výstroje. Na děti 
udělal jeho výklad veliký dojem, 
proto když se zeptal, kdo by mu 
chtěl asistovat, měl před sebou les 
mávajících rukou. A tak ti nejodváž-
nější s praporem v ruce vyvolávali 
válečný pokřik husitů, oblékli se 
jako praví mušketýři nebo se snažili 
ulovit kance kopím. Následovala 
prohlídka zříceniny hradu. Poslechli 
jsme si zajímavou pověst o pohled-
ném mládenci na bále, z něhož se 
vyklubal čert. 

Naše putování historií hradu jsme 
zakončili na mučidlech. Tedy 
přesněji nám pan kastelán názorně 
ukázal, jaký trest čekal na ty, kteří 
neposlechli vrchnost. Na vlastní 

kůži jsme si mohli vyzkoušet pobýt 
pár minut v pranýři. 

To už byl ale nejvyšší čas na oběd. 
Kastelán rozdělal oheň a my vy-
zbrojeni opékacími vidlicemi a špe-
káčky jsme se neohroženě pustili 
do opékání. Na zpáteční cestě jsme 
si ještě připomněli pověst o čertovi, 
když jsme se zastavili u kříže, které-
ho se prý při útěku z hradu natolik 
lekl, že spadl z koně a jeho obličej 
a kopyto se navždy vtiskly do míst-
ní skály. Přestože jsme se usilovně 
rozhlíželi, památku na čertův úprk 
jsme nenašli. Snad příště!

Výlet byl financován z příspěvku 
statutárního města Ostravy v rámci 
projektu Lhotka poznává a tvoří.

Kateřina Svobodová, učitelka
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První školní den pro 12 prvňáčků
První září je každoročně významným dnem, protože se z mnoha dětí stávají školáci a začíná nová etapa 
jejich života. I naše škola letos přivítala 12 nových prvňáčků, kteří přišli s nadšením a elánem vstříc novému 
začátku.

Nové žáčky i jejich rodiče přivítala paní ředitelka a také 
radní městského obvodu pan Michael Viščor. Po slav-
nostním uvítání jsme děti oficiálně pasovali na prvňáč-
ky, na památku čehož si odnesly pamětní list. Už jako 
opravdoví školáci určovali, co všechno patří do aktov-
ky a co by naopak měli nechat doma. S paní učitelkou 
si povídali o tom, co se ve škole všechno naučí a na co 
se nejvíc těší. Na závěr se každý prvňáček úspěšně 

podepsal na tabuli a vybral si svou značku – obrázek, 
který mu bude sloužit do doby, než se naučí číst a psát.

Zbývalo už jen prohlédnout si a prohledat balíčky, 
které byly pro děti připraveny na lavici, a rozloučit se 
s přáním, aby děti i nadále chodily do školy s takovou 
radostí a nadšením jako poprvé.

Hana Cigánová, učitelka
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za zážitky a historií do Prahy
V úterý 14. září jsme se vydali vlakem do našeho hlavního města. 

Na Václavském náměstí nás přivítal patron českých 
zemí svatý Václav. Po krátké projížďce metrem jsme si 
vyšlápli 100 zámeckých schodů a za bystrého dohledu 
hradní stráže vstoupili do areálu Pražského hradu. 
Navštívili jsme krčmu, domek zlatníka i jasnovidky, 
ovšem nejvíce děti lákal pohled do vězení Daliborka. 

Ve Vladislavském sále jsme si představovali, jak se zde 
za králova potlesku prohánějí rytíři s kopími na koních 
při rytířských turnajích a jak z okna padají proklínaní 
úředníci při defenestraci. Ovšem dechberoucí pro nás 
byla prohlídka katedrály svatého Víta. Smutnili jsme nad 

osudem svaté Ludmily i Jana Nepomuckého. Obdivovali 
jsme malovaná vitrážová okna, s bázní jsme nakoukli 
za mříže na hradní strašidlo Brigitu a se zvědavostí se 
dívali na tajné dveře se sedmi zámky, které vedly ke ko-
runovačním klenotům. Na Karlově mostě jsme šeptem 
vyslovili svá nejvroucnější přání u stříbrného křížku 
a s Prahou jsme se rozloučili za zvuku odbíjejícího orloje. 

Přestože celodenní cestování bylo náročné, odjížděli 
jsme s pocitem, že je nám historie českých zemí zase 
o kousek blíž.

Kateřina Svobodová, učitelka

Po výšlapu zámeckých schodů chvíli trvalo, než jsme popadli dech, a tak nám přišla vhod vyhlídka před vstupem do Pražského hradu



Školka po prázdninách? Jako nová!
V novém školním roce přivítaly děti vymalované třídy. Největší překvapení je ale čekalo na zahradě, do které 
dětem obvod pořídil nové herní prvky, ty dodala ve výborné kvalitě společnost SAPEKOr. To bylo radosti!

A když začalo venku pršet, šli se všichni přivítat s novými hračkami do školky.                   Připravila Oxana Dolinková

MateřSká škola
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hravá školní družina, zábava nám začíná
Se zářijovým příchodem dětí do družiny nám začala
vytoužená herní odpoledne. Děti prožívají různorodá
dobrodružství v podobě stavebních výzev, které 
zejména hoši plní se vším zápalem. Družinová výstavka 
se nám zaplňuje množstvím nevšedních robotů 
ze stavebnic a dopravních prostředků z Lega. Děvčata
vynikají ve své píli především v tvůrčím zpracování 
výzdoby školy a třídy a díky jejich nápaditosti vznikají 
barevné výtvarné kompozice s tématikou podzimu. 

Nesmíme zapomínat ani na každodenní turnaje v des-
kových a karetních hrách. Když nám přeje počasí, jsou 

nasnadě hry na školním hřišti. Velkou oblibu si získala 
vybíjená, kde se zapojují děti od první po pátou třídu. 
Novinkou je zavedení pohybových her obou odděle-
ní školní družiny zvlášť ve sportovní hale, což dětem 
umožní pravidelný pohyb v průběhu celého školního 
roku.

Největší radost ale dětem dělá možnost si nerušeně 
pohrát se spolužáky a kamarády a navazovat nová 
a milá přátelství, která je budou doprovázet celým 
životem.

Tereza Pernická, vychovatelka

Užíváme si babí léto na školním hřišti Vytváříme barevné kompozice

Stavíme nebojácné roboty
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křížovka o ceny
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AUTOR:
-KAWI-
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ABO, ADE, AJMAK, 
ARÁTOS, BATAK, ESET, 
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ŘÍMSKÝ
BŮH LÁSKY

CITOSLOVCE 
SMÍCHU

ČADSKÉ 
POHOŘÍ

PODNIK V 
UHERSKÉM 
HRADIŠTI

PRAŠTIT

FILIPÍNSKÁ 
JEDNOTKA 

HMOTNOSTI

ŠPANĚL 
(ZASTARALE)

STANIOLOVÉ 
PROUŽKY

Správné znění tajenky z minulého čísla: SPORTOVNÍ KLUB LHOTKA OSLAVIL DESÁTÉ NAROZENINY
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali výherkyni Janu Hronovou, která získává voucher do restaurace na golfu.
Nová křížovka je opět soutěžní, tajenku doručte na Úřad MOb Lhotka nebo na e-mail: zpravodaj.lhotka@seznam.

VýhErcE zÍSKÁ
voucher v hodnotě 

500 Kč do restaurace 
v Golf Parku Lhotka
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zpRávy z ostRavy

SOcIOPOINT pomůže při řešení složitých situací

Od začátku října funguje v Ostravě 
první SOcIOPOINT, který pomůže 
lidem při řešení konkrétních tíživých 
životních situací. zájemci ho 
najdou v budově Nové radnice na 
Prokešově náměstí, případně mohou 
zavolat na bezplatnou linku 800 
700 650.

„Současný složitý sociální systém 
neumožňuje lidem, kteří se ocitnou 
v náročné životní situaci, snadnou 
orientaci v informacích, které pro ře-
šení svých problémů potřebují. Proto 
jsme u vstupu do ostravské radnice 
zřídili kontaktní místo SOCIOPOINT, 
jehož posláním je nabídnout obča-
nům účinnou a efektivní podporu na 
jednom místě,“ uvedl Zbyněk Pražák, 
náměstek primátora.

Sociální pracovníci pomohou lidem například při ztrátě 
bydlení, řešení domácího násilí na seniorech, osamě-
losti seniorů, dluhů nebo duševního onemocnění. Lidé 

v nesnázích mohou získat kontakty na konkrétní orga-
nizace (např. azylový dům pro matky s dětmi, krizová 
centra, dluhové poradny, poradny pro oběti domácího 
násilí), vytisknout si nutné formuláře či využít další 
služby v rámci základního sociálního poradenství.

V zOO OTEVŘELI NEJVěTŠÍ 
PrůchOzÍ VOLIÉrU

Voliéra La Pampa v Zoo Ostrava 
je součástí chovatelsko-expozič-
ního zařízení Jižní Amerika, které 
vzniklo úpravou expozice malých 
šelem. Své jméno dostala podle 
stejnojmenné provincie v centrální 
Argentině.

V ostravské zoo je několik prů-
chozích voliér, do nichž mohou
návštěvníci vstoupit a užít si blíz-
kost zvířat, La Pampa je ze všech 
největší. Jejími obyvateli jsou 
zástupci jihoamerické fauny. Nepře-
hlédnutelné je zejména hejno sedmi 
samců kondorů havranovitých 
a také tři páry ibisů šedokřídlých. 

mODErNIzAcE hLUČÍNSKÉ zVýŠÍ 
BEzPEČNOST cESTOVÁNÍ mhD
Lidem, kteří cestují tramvajemi, ale 
i autobusy městské a příměstské 
dopravy, bude od prosince 
k dispozici moderní a bezbariérová 
zastávka Důl Odra, která zjedno-
duší přestupy v obou směrech. Na 
Hlučínské ulici, v úseku od sadu Bo-
ženy Němcové po ulici Palackého, 
povede kompletně nová tramvajová 
trať. Původní kolejový rošt vystřídá 
podstatně tišší systém pevné jízdní 
dráhy. 
Nástupiště zastávky Důl Odra se 
přesunou do vhodnějšího místa, 
kde je komunikace širší. To umožní 
její využívání MHD i příměstskou 
autobusovou dopravou. Cestujícím
odpadne chození ke vzdálené 
zastávce, protože nástupiště tady 
vznikne v jednom místě. Lidé se 
můžou těšit na bezbariérová nástu-
piště, zábradlí a nové přístřešky.

PŘED NEmOcNIcÍ NEzAPArKUJETE
Placené parkoviště před Městkou 
nemocnicí Ostrava se proměnilo 
ve staveniště – do konce roku 2023 
na jeho místě vznikne moderní 
parkovací dům. Do té doby mohou 
návštěvníci nemocnice parkovat 
na Janáčkově ulici poblíž galerie 
PLATO (20 Kč/hodinu, 80 Kč/den).

VYŠLA KNIhA mY JSmE BANÍK
Občan Lhotky 
a bývalý ost-
ravský novinář 
Tomáš Šiřina 
napsal s přáteli 
knihu My jsme 
Baník. Publika-
ce, která vyšla 
ke stému výročí 
ostravské legendy, je k dostání 
ve všech dobrých knihkupectvích 
nebo ve Fanshopu FCB v OC Forum 
Nová Karolina.


