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Lhotecký 
zpravodaj
Zpravodaj městského obvodu Lhotka

Lhotku navštívila náměstkyně 
Náměstkyně primátora Andrea
Hoffmannová si na hřišti prohlédla
investice, které město financovalo.
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Rozhovor se starostou 
Netradiční povídání s Josefem Šrámkem 
o dětství, fotbale i starostování. 
V úvodníku zve občany na Honění krále.

6-10

Bronz z Ostravské zimní ligy 
Naši malí fotbalisté se pořádně 
vytáhli! V Ostravské zimní lize získali 
skalpy silných týmů a vybojovali bronz.

18-19

Náš domeček je nejlepší 
aneb Prckové si nové 
hřiště užili i v zimě 
(Zprávy ze školky na str. 14-15)



VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
ne, Lhotka nemá nového starostu... To 
jen tvůrci zpravodaje vybrali k mému 
úvodníku fotku z dob dávno minulých. 
Je to momentka, na které vítám účast-
níky Honění krále (sám nevím, z které-
ho roku). Tuto tradiční akci v celé její 
historii přerušili jen války a komunisti, 
no a v posledních dvou letech covid.

Letos se to snad podaří! Děti už cvičí 
tanečky, chlapci začínají trénovat na 
koních, zaměstnanci obvodu připravují 
program. Teď jen zbývá zajistit hezké 
počasí, to si vezmu na starost já. A tě-
ším se, že v sobotu 4. června přijdete 
i vy!

Náš zpravodaj začíná druhý ročník, 
první číslo jsme vydali přesně před ro-
kem. Na začátku se mi ten nápad moc 
nelíbil. Říkal jsem si: Vždyť Lhotka je 
tak malá, že si všechno řekneme sami 
mezi sebou, tak co ještě psát... Ale teď 
uznávám, že jsem se pletl. Zpravodaj 
se stal „lhoteckou kronikou“, zveřejňu-
jeme v něm zprávy ze života obvodu 
a velký prostor dostávají rozhovory se 
zajímavými lidmi, kteří ve Lhotce žijí. 
Podle reakcí vás právě tyto rozhovory 
zajímají a baví nejvíce.

V tomto čísle si můžete přečíst rozho-
vor se mnou. A budu se opakovat: Ten 
nápad se mi moc nelíbil, nejsem žád-
ná hvězda. Jenže o obsahu zpravodaje 
nerozhoduje starosta, ale šéfredaktor 
(to se mi naopak líbí). Snad jsem se 
v rozhovoru moc nepřechválil. Nejsem 
žádný akční hrdina, ale jeden z vás.

Josef Šrámek, starosta

Andrea Hoffmannová si prohlíží opěrnou zeď v areálu hřiště u Víceúčelové 
sportovní haly Lhotka, jejíž opravu financovalo statutární město Ostrava.

Slovo StaroSty / aktuálně ze lhotky
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Velkoobjemové kontejnery 
a nebezpečné odpady
Letošní „velký úklid“ proběhne ve Lhotce ve středu 20. dubna. 
Velkoobjemové kontejnery i sběrna nebezpečného odpadu budou 
umístěny na obvyklých místech.

VeLkOOBJemOVé kOnteJneRy
Na území obvodu bude celkem de-
set kontejnerů k uložení domovního 
odpadu. Najdete je na křižovatce 
ulic Bobrovnická – V Zatáčce (u Lípy 
svobody), na křižovatce Bobrovnic-
ká u trafostanice (tady budou dva), 
na Bobronické 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 Přík-
rá. Naplněné kontejnery se budou 
odvážet ve čtvrtek 21. dubna.
Kontejnery nejsou určeny na odklá-

dání stavební suti ani starých oken 
či dveří.

neBeZpečné OdpAdy
Ve stejný den (20. 4.) můžete 
bezúplatně odložit také nebezčný 
odpad (filtry, baterie, zářivky, vý-
bojky, obaly kosmetických výrob-
ků, staré oleje, znečištěné pohonné 
hmoty, tuky, maziva, čisticí pro-
středky, ředidla, lepidla, plechovky, 
jedy a další). Pojízdnou sběrnu 
přistaví OZO od 12 do 17 hodin
u trafostanice na Bobrovnické.

Úřad mOb Lhotka

Lhotku navštívila 
náměstkyně primátora
V pátek 11. března zavítala do Lhotky významná a milá návštěva: 
náměstkyně primátora města Ostravy pro školství a sport Andrea 
Hoffmannová.

Její poznávání Lhotky (přiznala se, 
že u nás ještě nebyla) začalo u úřadu 
(kde pochopila, proč vedení obvodu 
usiluje u jeho rekonstrukci), poté si 
prohlédla sportovní areál a okouzlilo 
ji prostředí Golf Parku Lhotka.
“Myslím, že se u nás paní náměstkyni 
líbilo. Poděkoval jsem jí za dotaci 
na opravu opěrné zdi za fotbalovou 

brankou a zároveň vysvětlil, jak je 
pro nás důležité získat finance i na 
rekonstrukci zábrany za druhou
brankou. Přímo na místě se 
přesvědčila, že současný stav je už 
téměř havarijní,” řekl starosta Josef 
Šrámek, který náměstkyni po celou 
dobu doprovázel.

red



zprávy z měSta
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OZO: Kompost opět v prodeji
O výrobky kompostárny společnosti OZO Ostrava je rok od roku větší 
zájem. Vloni byl kompost i zeminový substrát vyprodán už koncem jara. 
Teď už je kompost v hrušovské kompostárně opět k dispozici. Pytlovaný 
substrát je k dostání ve všech sběrných dvorech. 

Kompost i substrát jsou v hrušovské 
kompostárně vyráběny ze zeleně, 
která sem putuje z hnědých biopopel-
nic a ze sběrných dvorů, nebo kterou
sem po úpravách veřejné zeleně sváže-
jí technické služby ostravských ob-
vodů. „Ročně zpracujeme 12 až 15 tisíc 
tun zeleně, více nedovoluje kapacita 
naší kompostárny. Během rozkladu 
rostlinného materiálu se odpaří velké 
množství vody, takže z celkového 
množství navezeného bioodpadu jsou 
vyrobeny přibližně 4 tisíce tun kom-
postu. V současné době lze tunu kom-
postu pořídit za 544,50 korun, tuna 

substrátu stojí 786,50 korun a 18litrový 
pytel substrátu ve sběrných dvorech je 
za 40 korun,“ dodává Vladimíra Karas-
ová a připomíná, že kompost je hnoji-
vo, které je nutno zapracovat do půdy, 
zatímco zeminový substrát už je určen 
přímo k osévání či osazování.

red POUKAZ ZA KřÍŽOVKU  
paní Blanka Řehová vyluštila 
křížovku, poslala tajenku do 
redakce, při losování měla štěstí 
a vyhrála voucher do restaurace 
v Golf parku. 
Gratulujeme a ostatním nabízíme 
stejnou příležitost při luštění nové 
křížovky.

Gratulujeme výherkyni

Tříkrálová sbírka: 
Ve Lhotce se vybralo 60 tisíc!

Úplně přesně 60.391 Kč, což je úžasná částka. 
V celé Ostravě vynesla rekordních 2.743.525 korun. 
Prostředky sbírky využije Charita Ostrava a Charita 
sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mo-
bilního a lůžkového hospice, domova pro seniory, 
azylového domu pro maminky s dětmi, lidi bez 
přístřeší nebo lidi se zdravotním postižením. Děku-
jeme všem za podporu! 
„Tříkrálovou sbírku vnímám jako prostředek pro 
vzájemné mezilidské obdarování, podporu lidí, 
kteří se dostali do nepříznivé životní situace. 
V aktuální době může být sbírka také možností 
k setkání lidí a obnovení vzájemné důvěry. Vážím 
si velké štědrosti, kterou dárci projevili a velice za 
ni děkuji,“ s vděčností komentuje letošní sbírku 
Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava. 

red
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honění krále

1946 Bořík Boháč Alice Návratová

1947 Bořík Boháč Anna Luzarová

1948 Bořík Boháč Anna Luzarová

1949 Rudolf Riedel Aloisie Fešarová

1950 Alfons Glumbík Trudka Glumbíková

1951 Valter Schikora Trudka Olšáková

1952 Rudolf Riedel Hilda Riedlová

1953 Josef Gajdečka Miluše Klučková

1954 Josef Gajdečka Hilda Riedlová

1955 Karel Schoffer Magda Sladká

1956 Karel Schoffer Květa Olscharová

1957 Valter Schikora Irena Kačmářová – Schikorová

1958 Helmut Hajduk Marie Olscharová

1959 Helmut Hajduk Marie Olscharová

1960 komunistická pauza

1961 Arnošt Chrobák Helena Ricková – Čermáková

1962-66 komunistická pauza se protahuje

1967 Vladimír Peroutka Magdalena Otisková – Konečná

1968 Vladimír Peroutka Dagmar Juchelková – Peroutková

1969-92 normalizační pauza

1993 Martin Wrobel Lucie Tomešková – Hronová

1994 Dušan Porwol Petra Šimíčková – Porwolová

1995 David Fritsch Michaela Chylová – Nechvátalová

1996 Luboš Seidl Veronika Víchová – Seidlová

1997 Martin Wrobel Petra Ullmannová – Bischof 
Tomešová

1998 Martin Solich Lucie Holainová – Drozdová

1999 Michal Hrbáč Alena Šlosarčíková

2000 Radim Chojka Denisa Jožáková – Martynková

2001 Martin Klučka Sylva Gebaurová

2002 Radim Bittner Sandra Starsiaková

2003 Lukáš Fojtík Lucie  Stříbrná

2004 Radim Bittner Marcela Krupová 

2005 Lukáš Fojtík Gabriela Juřicová

2006 Martin Klučka Veronika Semerová

2007 Štefan Kmeťo Hana Burkertová

2008 Radim Bittner Lucie Holainová – Drozdová

2009 Adam Glumbík Adéla Bakotová

2010 Štefan Kmeťo Dominika Jurečková

2011 Adam Glumbík Adéla Bakotová

2012 Lukáš Fojtík Soňa Starsiaková

2013 Štefan Kmeťo Natalie Bledowská

2014 Štefan Kmeťo Natalie Bledowská

2015 Jan Semer Eliška Borowiecká

2016 Adam Glumbík Lucie Krentušová

2017 Radim Nováček Zuzana Viszusová

2018 Jan Semer Eliška Borowiecká

2019 Michal Hrbáč Sára Wronová

200-21 covidová pauza

2022 ? ?

Jména králů a královen 
po roce 1945Blíží se

Honění krále
Po dvouleté covidové pauze se nezadržitelně blíží 
naše krásná tradice, lidová slavnost Honění krále. Ta se 
inspirovala pověstí o hrdinství lhoteckých mladíků, kteří 
v dobách třicetileté války zahnali švédského krále (spíš 
to ale byl nějaký důstojník) k slepému rameni řeky, kde 
ho zajali. A to beze zbraní a na neosedlaných koních.

Než se zase společně sejdeme, zatančíme, pobavíme 
a korunujeme krále s královnou, nabízíme malou kroniku 
minulých ročníků.

Helena Svačková (foto nahoře) nacvičovala Slezskou 
besedu s mládeží až do roku 1997. po ní nácvik tanců 
převzala marie Smolková (uprostřed) a od roku 2014 
Lucie Hronová (dole).



Fotoreportáž
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Nejdůležitější 
často není rychlost, 
ale správný směr

1993 1999

2003 2013

2019



Josef Šrámek je starostou Lhotky už 28 let, ale pořád 
ho lákají nové výzvy.  Letos bude „hlídat“ modernizaci 
základní školy:

Proč miluje fotbal? Proč nemá rád psy 
a proč měl jako kluk věčně rozbité 
hodinky? Co ho přesvědčilo, aby se stal 
starostou? A bude starostovat ještě další 
čtyři roky?

O tom i o mnoha dalších věcech 
jsem si povídal s Josefem Šrámkem, 
pravděpodobně nejdéle sloužícím 
starostou ze všech ostravských obvodů.

Pracovní 
hubertus 
mám 
pořád 
v kanceláři



rozhovor

Po hodinovém povídání se starostou jsem spokojeně vypnul diktafon a těšil se, až budu 
rozhovor přepisovat do počítače. Jenže Word mi v něm „začervenil“ spoustu výrazů: 
kula hoven, barabčík, serem na ně, chuj, chvalidupa… Tohle tam přece nemůžu napsat, 
říkám si. A když napíšu, starosta mi to při autorizaci seškrtá. 

Nakonec jsem v textu všechno nechal, protože jinak by to byl rozhovor s někým jiným 
a Josefa Šrámka by v něm nepoznali jeho přátelé ani on sám. Děti tento rozhovor snad 
číst nebudou. A pokud ano, žádným novým výrazům by se v něm nepřiučily, jejich 
slovník je ještě mnohem pestřejší. Při editaci už jsem si byl jistý, že to bylo správné 
rozhodnutí: Starosta Lhotky nemluví „sprostě“, ale lidově. A nehraje si na „papaláše“, 
který by se v záři reflektorů a před zapnutým mikrofonem změnil v jiného člověka.

Ve Lhotce žijete od narození. Jaké 
jsou vaše vzpomínky na dětství, 
tedy ještě na dobu, kdy se vesnice 
jmenovala Lhotka u Ostravy a byla 
samostatnou obcí?
Jako kluk jsem neřešil, jak se to tu jme-
nuje, bral jsem to tak, že bydlíme na 
Prajzské a Ostrava je město za řekou. 
Z dětství mám úplně jiné vzpomínky, 
třeba na psa od sedláka Gajdečky.

Toho jste si oblíbil nebo si on oblíbil 
vás?
Jedno ani druhé. Ten pes vypadal – jak 
to mám slušně říct – jako kula hoven, 
protože se pořád válel v hnoji. Když 
jsem šel kolem, vždycky vyletěl a ště-
kal. Jednou mě vylekal tak, že jsem 
před ním vyskočil na plot a seděl tam 
snad půl hodiny. Pořád štěkal a štěkal, 
lidé chodili kolem od zastávky z práce 
domů, ale nikdo se mě nezastal, ne-
odehnal ho. To mi byly asi čtyři roky, 
možná pět. Od té doby mám ze psů 
strach.

RAUBÍř A FOTBALISTA

Nějakou veselejší historku byste 
neměl?
Třeba ze sáňkování z kopce za školou, 
to ještě býval sníh celou zimu. Jed-
nou jsem viděl dědu, jak jede po cestě 
s koňma, a hecoval jsem ostatní děcka: 
Kdo to přejede ještě před povozem? 
Všichni měli strach, tak jsem jako vel-
ký frajer hupnul na saně – a jel rovnou 
do koňského povozu. Děda to naštěs-
tí ubrzdil, ale trochu mi najel na ruku. 
Dodneška vzpomínám, jak jsem vylízal 
zpod vozu, děda stál nade mnou a měl 
v ruce bič. Když viděl, že mě bolí ruka, 
tak mě zbil jen tak naoko. Ale doma 

mě prásknul – slyšel jsem jenom, jak 
rodičům říká: „…ten pěrnik tam pod 
vozem…“. A dostal jsem nakládačku 
od mamy, už opravdovou.

To taky není moc příjemná 
vzpomínka…
Já jsem byl vždycky raubíř, žádné 
tintítko „kde mě posadíš, tak mě na-
jdeš“. Tak to pokračovalo potom i na 
fotbale – vždycky jsem byl nejmenší, 
ale nejukřičenější.

Na koho jste křičel?
Už jako malý kluk jsem organizoval 
spoluhráče: Běž tam, vracej se, nahrej, 
proč to nedáš… Vzpomínám na zápas 
proti Baníku, to už bylo v dorostu. 
Zase jsem všechny dirigoval, až za 
mnou přišel rozhodčí, nebožtík Tichý, 
pak pískal i ligu, a řekl mi: Neřvi furt! 
Tehdy jsme dostávali nakládačku, jako 
vždycky od Baníku, bylo to už šest 
nula. A najednou šel z rohu balón, dal 
jsem si ho na prsa a levačkou napá-
lil pod břevno. Byl to náš jediný gól. 
Rozhodčí Tichý se jenom podíval – to 
si pamatuji jako dneska – a řekl: Už jsi 
spokojený?

Ve fotbale se možná zrodilo vaše 
pozdější starostování.
Fotbal mi dal vůli vyhrávat, být zarpu-
tilý. I když se nedaří, tak pořád makat 
naplno. Měl jsem krvavé oči a pořád 
ostatní hecoval. Když se o poločase 
prohrávalo dva nula, tak jsem kluky 
zdupal a šli jsme na ně. Nevzdat to, 
nikdy, i když je nepříznivý stav. To se 
mi později často hodilo. 

Jak jste se k fotbalu dostal?
Přišlo to samo. Tehdy ve Lhotce nic 
jiného nebylo, po škole jsem každý 
den utíkal na hřiště. Když jsem dostal 

doma zaracha, tak jsem stejně utekl. 
Mama pak na mě šla s vařechu a roz-
bila mi dost hodinek. Dal jsem vždyc-
ky ruce dozadu a už to bylo: Peng! 
A mamě jsem jenom řekl: Tak můžeš 
jít do hodináře vyměnit další sklíčko… 

Měl jste talent, běhal po hřišti 
od rána do večera, fotbalová hvězda 
z vás ale nevyrostla…
Jednou jsem se dostal do výběru 
kraje, kde jsem byl jediný z dědin 
a jinak samí Baníkovci. Někteří 
z nich se pak dostali i do ligy – Ruš, 
Svatoňský, Gužík… No a s nima mě 
postavili do jednoho mančaftu. Hráli 
jsme na škváře na Urxových závodach 
a já se s balónem za celý zápas skoro 
nepotkal. Posílali si ho od nohy k noze 
a já mezi nima lítal jak žňová hlídka. 
Později mě chtěli i do Baníku, ale 
nevyšlo to. Někdy si říkám, že kdybych 
nebyl takový „barabčík“ a víc trénoval, 
tak bych se možná někam dostal.

50 KČS NA TÝDEN

To by asi naše čtenáře zajímalo, co 
starosta jako teenager prováděl?
Jako každý kluk na střední škole – 
pořád jsem hrál fotbal, ale do toho 
přišla puberta, diskotéky, kočky…

Ve Lhotce tehdy bývaly diskotéky?
To ne, na zábavy se chodilo do 
kulturáku do Hošťálkovic nebo někdy 
do Hlučína do Kosmu. V pátek mi 
rodiče dali padesát korun na týden 
a v sobotu už jsem neměl nic.

Do Ostravy jste nechodili? 
Bylo tehdy v Ostravě něco, 
co se podobalo dnešní Stodolní?

7
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Do Ostravy jsme s partyjou zabrus-
lili jenom jednou, na Černou louku. 
Jmenovalo se to tam myslím Permo-
ník, ale dolů nás nepustili, že je plno. 
Řekli jsme si: Serem na ně! A vrátili se 
zpátky do Prajzské.

NEJHORŠÍ ZNÁMKA? TROJKA!

Fotbal, klukovská dobrodružství, 
později diskotéky. Co škola?
Školu jsem neflákal, to ani náhodou. 
Byl jsem dost pečlivý, dělal nadpisy, 
podtrhával červeně – už tehdy jsem 
měl takovou, jak to říct, štábní kulturu. 
Nejhorší známka na vysvědčení byla 
trojka. Vždycky jsem věděl, co si můžu 
dovolit a co už ne. 

Kam jste šel na střední školu?
Vyučil jsem se elektrikářem. Vzpomí-
nám si, jak jednou tata přišel z třídní 
schůzky – na ty si udělal vždycky čas 
– že mu fyzikářka nabízela, ať přestou-
pím na průmyslovku. A hned rozhodl 
za mě: Nejdříve musíš mít výuční list, 
průmyslovku si můžeš dodělat pak. 
Což se stalo – po vyučení jsem šel na 
hornickou prumku.

A potom na vysokou?
Na výšku jsem nechtěl, nebyl jsem 
moc studijní typ. Ale řešil jsem, co 
s vojnou. Po průmyslovce mi bylo 
dvaadvacet a říkal jsem si: Už jsi dost 
starý na to, aby tě cepoval o tři roky 
mladší mazák.

DO PRÁCE POD ZEM

Jak jste to vyřešil?
Už na prumce jsem chodil na brigády 
do firmy ZAM (Závod automatizace 
a mechanizace, který zajišťoval práce 
na šachtách), a díky tomu jsem pak 
mohl takzvaně podepsat, jako bych šel 
na šachtu. Tím jsem se vyhnul vojně.

Takže rovnýma nohama 
do pracovního procesu, a rovnou 
hluboko pod zem. 
Dělal jsem na šachtách elektrikařinu 
a prožil v práci krásné roky. Měli jsme 
tehdy takové heslo: Na ZAMu je prima, 
ať je léto nebo zima. A byla to pravda 
– dobrá práce, dobrá parta. Scházíme 
se do dneška. Později mě zlanařili do 
důlní mechanizace na generální ředi-
telství. To už byly horší časy, poznal 
jsem rubání aji čelbu.

Strach pod zemí jste neměl?
Nebyli jsme tam celou šichtu, sfárali 
jsme třeba v osm a v poledne měli 
hotovo. Horší pocit jsem měl na 
Slovensku, když se jezdilo do Baní 
Handlová. Měli tam ještě stojky ze 
dřeva, které pracovalo, a člověk se 
tam necítil moc bezpečně. Někdy jsem 
si říkal: Šrámek, kde to jsi? Praskne to 
a bude po nás…

PRVNÍ ROKY NA RADNICI

Jak jste se z důlního elektrikáře stal 
starostou?
To vzniklo taky hluboko pod zemí. 
Jednou jsme na Gottwaldu čekali 
s kolegou u šachty, až nás vytáhnou, 
a já říkám: „Stando, starosta mě 
přesvědčuje, abych to zkusil v novém 
volebním období místo něho.“ „No a?“ 
„Já na to nemám.“ „Ty si chuj, proč bys 
do toho nešel? Tak to zkus! Chceš furt 
jezdit po šachtách jako magor?“ 

To už je skoro třicet let, dnes jste 
pravděpodobně nejdéle sloužícím 
starostou v Ostravě… Jak na počátky 
svého starostování vzpomínáte?
Spadnul jsem do toho, začínal od nuly 



RozhovoR

a učil se plavat. Možná mi pomohla 
ta zarputilost z fotbalu. Taky jsem se 
snažil vždycky se všema dohodnout. 
Když jsem udělal chybu, sklopil 
jsem hlavu a snažil se z toho poučit. 
Zakládám si na tom, že jsem nikdy 
nebyl arogantní. I když někdy vypadám 
zlý nebo naštvaný – což občas jsem. 
Ale ne že bych byl zákeřný a někoho 
podrazil, to v žádném případě. 

Co bylo nejnáročnější?
Nejtěžší vždycky bylo sehnat peníze. 
Postupně jsem se v tom naučil chodit 
a začalo se budovat – nejdříve 
telefony, pak plynofikace, kanalizace, 
potom zase shánět prachy na cesty. 
Ten hubertus, co mám tady v kanceláři 
ve skříni, ten to všechno pamatuje – 
neseděl jsem za stolem, furt jsem lítal 
po stavbách. Byl jsem tak naučený od 
taty – všechno si kontroluj a hlídej. 
Musím zaklepat, že jsem měl štěstí 
na firmy. S některýma spolupracuju 
dodneška – třeba s firmou Karo tady 
z Prajzské.

ZÁKLAD? 
KVALITNÍ INFRASTRUKTURA

Na co z toho, co se za dobu vašeho 
starostování podařilo, jste hrdý?

Já nejsem chvalidupa, to musí říct jiní… 
Ale mám se za čím otočit. Mám čisté 
svědomí a nemusím se za nic stydět. 
Lhotka se stala dobrou adresou, je 
tady o čtyři sta obyvatel více. To je 
jen dobře, protože přišla mladá krev. 
A myslím, že na to, jak je Lhotka velká 
nebo spíš malá, tady máme všecko. 
Vloni jsme dokončili dětské hřiště, 
což byla asi poslední věc, která lidem 
chyběla.

Rozumím tomu, že se nechcete 
chlubit. Přesto se zeptám znovu 
a jinak: 
Co bylo za ty roky nejdůležitější?
Určitě plynofikace a kanalizace. Jsme 
jeden z mála obvodů, který má tuhle 
základní infrastrukturu kompletně 
dodělanou. Pak mohly následovat 
další věci jako sportovní hala, obchod, 
zubní ordinace…  K tomu postupně 
cesty a chodníky. Někteří starostové 
jiných obvodů mi občas říkají: Vy máte 
ve Lhotce chodníky až do lesa. Já se 
vždycky jen usměju a odpovím: Co ti 
potom, tak se starej a budete mít tež. 

Takže je vše hotovo, 
nebo máte ještě nějaké další plány?
Pořád je co dělat. Teď jsme se rozhodli 
opravit školu, protože děti jsou naše 

budoucnost. Těším se, že to bude 
moderní škola pro jednadvacáté století, 
aby se v ní cítili dobře děcka i učitelé. 
A pak přijde na řadu rekonstrukce 
úřadu – tu jsme dlouho odkládali, až 
budou hotové ostatní věci.

Kdy se bude úřad předělávat a kolik 
to bude stát?
Určitě ne v letošním roce. Než uděláme 
stavební povolení, to nějakou dobu 
potrvá. A důležité jsou i finance. Asi 
se nedostaneme pod deset milionů, 
všechno jde nahoru. Ale projekt máme 
připravený, protože kdo je připraven, 
není překvapen. Snad to vyjde 
v příštím roce, už je potřeba s tím něco 
udělat. Nechci žádný megalomanský 
projekt, žádný hrad, jen lepší prostředí 
pro zaměstnance a taky pro občany, 
protože ti si dneska nemají ani kde 
sednout…

Škola se bude opravovat dva roky, 
úřad nejdříve příští rok. Takže 
budete v letošních volbách opět 
kandidovat, abyste tyhle rozdělané 
projekty dokončil?
Přemýšlím o tom. Je fakt, že školu 
i úřad bych rád předal v perfektním 
stavu, ale důležité bude zdraví 

Který z nich je budoucí starosta? 
Ten (skoro) nejmenší, vpravo dole.
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Základem obce je kvalitní infrastruktura, říká Josef Šrámek. A tady je jeden 
z mnoha příkladů, jak se za jeho starostování změnily obecní komunikace.

RozhovoR

a hlavně to, jestli mě lidé zvolí… Pokud 
mi voliči dají důvěru, tak zase vytáhnu 
ten hubertus a půjdu do toho.

O RÝPALECH, SPOLCÍCH 
A SEKÁNÍ TRÁVY

Jak to vlastně ve „vesnické“ politice 
chodí? 
Toto volební období je dobré, 
v zastupitelstvu se vždycky 
dohodneme. Ale dříve se občas našla 
parta – když to řeknu napřímo a slušně 
– chytráci , kteří pořád za něčím viděli 
úplatky, nesmysly… Kdyby přišli a řekli: 
Josef, jak to vlastně je, můžeš nám to 
vysvětlit? To bych byl velice rád. Teď 
už se nad tím povznáším, protože 
pořád budou nějací rýpalové, kteří 
jsou asi nespokojení sami se sebou, 
se svým životem, a musí rýpat do 
druhého… Nezúčastňují se žádných 
akcí, jsou zalezlí a popíjejí si svoje 
pivko, to jim jde asi nejlíp. Pomlouvat, 
to oni umí.

Tihle lidé jsou všude. Možná by 
mohli založit Spolek nespokojených 
občanů. Což by byl asi první spolek 
ve Lhotce, dnes tady žádné nejsou.
Máme fotbalisty, ale jinak nic. Jsme 
jeden z mála obvodů, kde nejsou ani 
dobrovolní hasiči. Když vidím, jak to 
v okolních dědinách na Prajzské žije, 
tak mě to trochu mrzí, protože spolky 
jsou hybnou silou každé obce, pořá-
dají akce pro veřejnost.

Proč je Lhotka výjimkou? 
Těžko říct. Když pořádáme zájezdy 
pro důchodce, tak za mnou vždycky 
přijdou: „Starosto, udělej klub 
důchodců.“ Ale to přece nejde, aby 
všechno dělal starosta. Možná jednou, 
až budu ten pravý důchodce.

Co jim odpovídáte?
Založte si ho, já budu jenom rád. 
Dáme vám prostory, třeba v hale, tam 
je hezká kulturní místnost. Ale lidi ne-
mají chuť něco dělat pro ostatní, to je 
jedna z mála věcí, která je ve Lhotce 
špatná. Je fakt, že dneska jsou všichni 
hodně vytížení v práci. Pak si zajdou 
na golf, v neděli na fotbal, dají si párek 
a pivo a to jim stačí. Navíc máme za 
řekou Ostravu a tam je dost možností, 
jak se pobavit.

Lhotku díky zpravodaji poznávám 
teprve rok a pořád nemám jasno 
v tom, jestli se místní považují za 
Ostraváky nebo Prajzáky… Jak to 
vidíte vy?
My starousedlíci jsme pořád Prajzáci. 
Ale ti, kteří se přistěhovali, už možná 
tu historii ani neznají. Že za Odrou byla 
Prajzská, vlastně Německo. A někdy to 
člověk vidí na první pohled. Dcera kdysi 
hrávala tenis a vozil jsem ji v neděli 
ráno na turnaje do Kravař. Když napadl 
sníh, tak ještě nebylo ani půl osmé 
a děcka ve všech těch dědinách kolem 
Kravař odhazovaly chodníky. Ukazoval 
jsem to Kristýně: Vidíš, děcka dělají, 
aby babička s dědou mohli jít v klidu 
do kostela. U nás si lidi říkají: Já platím 
daně, tak počkám, až přijedou z obce. 
Spousta občanů si není schopná před 

svým domem ani posect nebo zamést, 
už to neberou tak, že je to jejich vizitka. 
Na Prajzské to pořád zůstalo, ale u  nás 
už převládá u většiny lidí ostravská 
nátura. Člověk nechápe, že ani ten 
pásek trávy před barákem si nejsou 
schopní posect a jenom čekají na 
obec. A ještě volají na úřad: Starosto, 
kdy přijedete? To opravdu nechápu.

NÁVRAT FOTBALISTY

Pojďme na závěr k příjemnějším 
věcem. Celé dny jste v zápřahu, 
vlastně i noci, protože starosta musí 
být v pohotovosti nonstop. Zbývá 
vám nějaký čas na odpočinek?
Starostování je hodně náročné, hlavně 
psychicky. Dříve jsem kamarádům 
říkal: Zavolej jindy, já nemám čas… 
Odpovídali mi: Nemáš čas? Tak si 
ho udělej! A měli pravdu, člověk si 
vždycky může čas udělat, když chce. 
Takže teď se snažím ten čas najít, zajít 
si s kamarády na golf. Teda já golf 
nehraju, ale rád si s nima v tom krásném 
prostředí posedím, pokecám… 

A uděláte si čas i sám na sebe?
Rád chodím na bazén a do páry na 
Landek, to je momentálně můj největší 
relax. S manželkou občas vyrazíme 
na kola nebo na procházky do hor. 
A těším se na jaro, až začne sezóna 
a budu zase chodit na fotbal. 

Když jste znovu narazil na fotbal – 
letos bude Lhotka pořádat turnaj 
„starých pánů“ z okolních vesnic. 
Už trénujete?
Ještě jsem nezačal. Ale už se na to 
chystám, hned až se zlepší počasí. 
Balón mám doma, tak se s ním musím 
trochu skamarádit. A hlavně se občas 
proběhnout kolem Lhotky, aby mi po 
pár minutách na hřišti nedošel dech.

Tím jsem chtěl rozhovor skončit, ale 
vy se ještě nadechujete... 
Nechci, ať ten rozhovor vypadá jako 
nějaké chlubení. Všecko byla společná
práce radních, zastupitelů a spousty
dalších lidí, kteří pomáhali. Moc jim 
děkuji. A taky svojí rodině a hlavně 
manželce, která za mnou vždycky stála 
v dobách dobrých i zlých.

Vladislav Sobol



křížovka o ceny

Tajenka z minulého čísla: OBČANŮM LHOTKY PŘEJEME NOVÝ ROK BEZ COVIDU
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali výherce drahoslava Handlíře.
Tajenku doručte na Úřad MOb Lhotka nebo na e-mail: zpravodaj.lhotka@seznam.cz.

O 500 KČ 

DO RESTAURACE

NA GOLFU

AUTOR:
-KAWI-

POMŮCKY:

ALIN, AMS, AJENA, 
BOOLA, DACK, ICA, 
ITKA, KAON, LEAHY, 
NUALA, TNA, TRESA

HIMÁLAJSKÁ 
HORSKÁ 
KRAJINA

1. ČÁST
TAJENKY

JMÉNOAME-
RICKÉHO 

REŽISÉRA 
KAZANA

NEPRAVDA ZNAČKA 
AMERICIA VÝLUHY GUINEJSKÉ 

SÍDLO
NÁŠ   

KARDINÁL
SÍDLO

V PERU

REPREZEN-
TANTI VE
VÍCEBOJI

ZKRATKA 
KOMERČNÍ 

BANKY
KOMONI RAKOUSKÝ

PILOT F1

SLOVENSKÉ 
DÍVČÍ

JMÉNO

3. ČÁST
TAJENKY

ZKRATKA
AD ACTA

VLK Z KNIHY 
DŽUNGLÍ

UZNÁNÍ

POUZE TO

BÝČÍ
ZÁPASIŠTĚ

CHODEC
JDOUCÍ
KOLEM

NÁČINÍ
HOLIČE

ETYL-
ALKOHOL

SPOJKA

VYBAVENÍ 
VZPOMÍNKY

OMÁMENÍ 
ALKOHOLEM

STARO-
PERUÁNEC

TURECKÝ
PLUK

CITOSLOVCE 
SKŘEKU 
VRÁNY

UKAZOVACÍ 
ZÁJMENO

ŠVÉD. AU-
TOMOBILKA

ETIOPSKÉ 
SÍDLO

ZEĎ

ZNAČKA 
NAŠICH 

VYSAVAČŮ

OVINOUT

ANGL. ZKR.
DMA 

POTVRZENO

ŘÍMSKÝCH 49

PŘEDLOŽKA

PATKA
SLOUPU

JADRAN

OPATŘIT 
OBALEM

GHANSKÉ
SÍDLO

SLOVENSKY 
„AR“

SVLAČEC 
(NÁŘEČMĚ)

DEZIN-
FEKČNÍ 

PŘÍPRAVKY

BEZPEČ.
TRHAVINA

KYSELÁ 
TEKUTINA

JSOUCÍ NA
100. MÍSTĚ

NEJVYŠŠÍ 
ŘECKÝ BŮH

NEBESKÉ 
BYTOSTI

CITOSLOVCE 
POVZDECHU

KÓD LETIŠTĚ 
AMSTERDAM

KRUTÉ

ŽÍRAVINA

AFRICKÝ   
SLON

DAŇOVÝ 
(DŘÍVE)

ORGANICKÁ 
SLOUČENINA

OZÝVATI SE 
KUKÁNÍM

SÍDLO
V USA

STAŘEC

DOMÁCKY 
MARIANA

BOČNÍ
STRANA

DRUH
BROUKA

PATŘÍCÍ
ELSE

DRUH  
PLEVELE

SLYŠENÍ 
(ZASTARALE)

ANGLICKÝ 
POZDRAV HROTOVÁ 

OBJÍMKA

KOLÍSÁNÍ 
HLADINY PŘEDLOŽKA

POBÍDKA

PŘEDLOŽKA
KEC

DĚTSKÉ 
ŽVATLÁNÍ

LEHNUTÍ

CITOSLOVCE 
BOLESTI

OPERA RACH-
MANINOVA

STOCK-
HOLMSKÝ 
FOTBALO-
VÝ KLUB

DIVADELNÍ 
DEKORACE

LATINSKÁ 
SPOJKA

ZKR. OBCH.
AKADEMIE

ZÁSOBNÍKY 
ZNÁMEK

SOUORAVY 
VAGÓNŮ

PROVÁDĚT 
DANĚNÍ

ZN. KILO-
NEWTONU

OCHUCOVAT 
SOLÍ

DOPRAVNÍ 
OZNAČENÍ 
TRAMVAJE

ANGLICKY 
„DUB“

CITOSLOVCE 
POVZDECHU

ZKR. VÝPOČ.
TECHNIKY

V MINULÉM 
ROCE

NAPÍNAVÉ  
DÍLO

OSADNÍKOVA
PODLE

ZKLAMÁNÍ 
DŮVĚRY

SLOVENSKY 
„JESTLI“

PATŘÍCÍ
YVONĚ

SÍDLO
V ZAMBII

PROVÁDĚT 
ORBU

KRTEK 
(NÁŘEČNĚ)

OČI
(KNIŽNĚ)

TENKÝ
POVLAK

OŽIVENÍ DRUH
BROUKA

DOMÁCKY 
ALENA

ZNAČKA 
VÁPNÍKU

2. ČÁST
TAJENKY

SKLÁDACÍ 
CYLINDR

MZDA

PROBÍRAT

ŽENSKÉ
JMÉNO

KLEKÁNÍ

PRVNÍ
HOUSLE

DRÁP

LŽI

MAJÍCÍ TVAR 
KRUHU

ANGLICKY 
„JEDEN“

KOUSATI

HLE 
(NÁŘEČNĚ)

SOKOLSKÁ 
SLAVNOST

OBĚŽNÁ
DRÁHA

KUS KMENE

ZMOCI
ÚNAVOU

HNISAVÝ 
VÝMĚŠEK

CIZOKRAJ-
NÝ PTÁK

DRUH
LÉKAŘE

V RANNÍ
DOBĚ

SOUHLAS

PODNEBÍ

OD LEVÉ
STRANY

PŘEDSTÍRAT

MEZON K

ŽÁBY 
(ZOOLOG.)

STELIVO 
(NÁŘEČNĚ)

KDO VYRÁBÍ 
ZVONY

PRUDKÝ

OSTRAVSKÝ 
HEREC

ÚSILÍ

ZNAČKA 
BARVIV NA 

VAJÍČKA

URČENÝ K 
HLEDÁNÍ

KÓD LETIŠTĚ 
JINAN

ČADSKÉ
SÍDLO

PATŘÍCÍ
OTOVI

PRIMÁT

NAŠÍVANÁ 
STUŽKA

ZNAČKA 
ASTATU

INIC. HERCE 
KOHOUTA

STARÉ 
ZÁJMENO

TÝKAJÍCÍ
SE OCTA

MUŽSKÉ 
JMÉNO BUNIČINA

ITALSKÉ 
MĚSTO OTEC ŠVÉDSKÝ 

HISTORIK

VÝHERCE ZÍSKÁ
voucher v hodnotě 

500 Kč do restaurace 
v Golf Parku Lhotka
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naši nejúspěšnější řešitelé matematické soutěže

základní škola

Matematický 
klokan 2022 
Když vyslovíme slovo matematika, 
většinou nás napadnou čísla, 
závorky, sčítání, odčítání, dělení, 
násobení, kvadratické rovnice, 
integrály… Ale může to být i jiné. 

Třeba když vybíráme cestu pro autíč-
ko, které zatáčí jen vlevo, srovnáváme 
zvířata vytvořená z geometrických 
tvarů nebo precizně ukládáme hračky 
do police – tak vypadají některé úlohy 
v mezinárodní soutěži Matematický 
klokan, do které jsme se v březnu za-
pojili. Od roku 1991, kdy se konal první 
ročník ve Francii, se rozšířila do zemí 
Evropy i na další kontinenty. V České 
republice se soutěž Matematický klo-
kan konala poprvé v roce 1995. 

Zúčastnit se mohou všechny děti. 
Řešení jednotlivých úloh nemusí být 
vždy závislé na znalostech a doved-
nostech školské matematiky. Děti řeší 
různě obtížné netradiční úlohy, zalo-
žené především na logické úvaze. Cí-
lem je získávat pro matematiku co nej-
více žáků a ukázat jim, že matematika 
může být zábavná.

Žáci naší školy soutěžili v katego-
rii Cvrček (2., 3. ročník) a v kategorii 
Klokánek (4., 5. ročník). Úlohy byly se-

řazeny ve třech skupinách podle ob-
tížnosti.  Na vyřešení úloh měly děti 
60 minut a vybíraly vždy jednu z pěti 
nabízených možností řešení.

Tato soutěž má samozřejmě své ví-
těze, přesně podle sečtených bodů. 
Velká pochvala ale patří všem, kteří 
přemýšleli, řešili a rozvíjeli své schop-
nosti.

naďa Šimíčková

Postavil jsem sněhuláka na stráni… 
Tak nějak začínala kdysi jedna písnička o tom, kde všude se dá sněhulák postavit. A protože se naše škola 
opět přihlásila do projektu Sněhuláci pro Afriku 2022, čekalo nás podobné dilema. 

Smyslem této jednorázové kreativní 
aktivity pro děti (i dospělé) je stvo-
řit sněhuláka kdekoliv a z čehokoliv, 
zaplatit startovné 50 Kč a na daný 
účet pak poslat vybrané peníze, které 
poslouží k zajištění náhradních dílů 

jízdních kol na podporu vzdělávání 
gambijských dětí. Takže se z nás staly 
tzv. „dobrovločky“, pomáhající školá-
kům daleko od nás. 
Nejjednodušší je samozřejmě stavět 
ze sněhu, ale letos nám to nevyšlo. 

Sníh se objevil jen krátce a bylo ho 
málo. Do toho nám houfně začaly 
marodit děti a konec akce se blížil. 
Využili jsme proto šikovné ručičky 
a fantazii našich dětí a tvořilo se ve 
škole (a marodi doma) z PET lahví, 
látek, papírů, krepáků, knoflíků atd. 
Sněhuláci tak začali dostávat různou 
podobu od fešáků s bambulemi až po 
psí uši. 

Zbývalo už jen všechno a všechny 
vystavit, nafotit a poslat do Gambie. 
Výhodou oproti loňskému roku byla 
životnost sněhuláků – děti si je po 
jarních prázdninách mohly odnést 
domů. Krásná a smysluplná akce se 
nesla v příjemné veselé náladě 
a přinesla výtěžek 2150 Kč, za což 
děkujeme všem dětem i rodičům. 
Jste skvělí!

Jeanette karasová

Naši sněhuláci vydělali 
2150 korun na podporu 

vzdělávání gambijských dětí!



„Buď OK“
Ve školním roce 2021/2022 se na naší 
škole napříč všemi třídami uskutečňují 
celkem 3 bloky preventivního programu 
s názvem „Buď OK“, který pořádá cent-
rum primární prevence Renarkon. 

Cílem tohoto prožitkového programu 
je zhodnocení dosavadního klimatu třídy 
a pozitivní posílení vztahů mezi spolužá-
ky. Vše probíhá formou kolektivních her. 

Jindřich Šenekl

Pasování na čtenáře
Děti při nástupu do školy často umí poznávat jednotlivá písmenka, jsou schopny napsat jejich tiskací tvary, 
ale většina netuší, jak z nich utvořit slova a věty. Po několika týdnech ve škole ale objeví „kouzlo“ spojování 
hlásek do slabik a odtud už je to jen krůček ke čtení.

Nikdy mě nepřestane fascinovat, za 
jak krátkou dobu a s jakým elánem se 
děti naučí číst. A pokud samy zatouží 
se v tom zdokonalovat – třeba proto, 
že od Ježíška dostanou krásnou kníž-
ku – je to pro mě, jako učitelku, ta nej-
lepší odměna.

Ne každé dítě však knížku pod stro-
mečkem najde, proto tomu musíme 
jít trochu naproti, třeba návštěvou 
knihovny. S letošními prvňáčky jsme 
do knihovny v Hošťálkovicích poprvé 
zavítali v listopadu. Děti byly z množ-
ství nádherných knížek nadšené, zají-
maly se o ně a zahrnuly paní knihovni-
ci množstvím dotazů.

Návštěvu jsme zopakovali v březnu. 
Tentokrát to však byla návštěva přímo 
slavnostní – všichni prvňáčci totiž byli 
oficiálně pasováni na čtenáře. Celým 
programem je provázely paní knihov-
nice v kostýmech námořníka a piráta, 
ze kterých byly děti přímo unesené. 
Bavilo je, že můžou potrhlého piráta 

učit písmenka, poučit ho o tom, jak se 
ke knížkám (ne)chovat a nakonec se 
od něj nechat slavnostně pasovat. Děti, 
které pirát svým lehkomyslným jedná-
ním neuchvátil, si pro tento slavnostní 
akt vybraly raději sečtělého námořní-
ka. Každý si zkrátka přišel na své.

Celý program jsme opět završili pro-

hlížením knih, které si už děti mohly 
vypůjčit, což některé i udělaly – hrdé, 
že už mají svou vlastní průkazku do 
knihovny. Nezbývá, než jim popřát, 
aby je nadšení a radost ze čtení nikdy 
neopustily, protože „knihy jsou pro lidi 
tím, čím jsou pro ptáky křídla“.

Hana Cigánová

NA JAKÝ RODINNÝ FILM ZAJÍT DO KINA?
Do Minikina kavárny jsme se celá škola vydali 31. ledna – měl 
to být příjemný úvod k předávání pololetního vysvědčení. Film 
„Myši patří do nebe“ jsem po konzultacích vybírala osobně a moc 
jsem se těšila. Kritiky totiž obsahovaly superlativy jako „loutkový 
klenot“ a „precizní animátorská práce patrná v každém záběru.“ 
Režisérka filmu Denisa Grimmová navíc chtěla  natočit film, kte-
rý by s potěšením  pustila svým dětem!
Hlavní hrdinka myška Šupito a lišák Bělobřich jsou na začátku 
příběhu úhlavní nepřátelé. Vždyť liška a myš mají přece jasné 
role: lovec a kořist. Ale v pohádce může být všechno jinak. 

I ten, kdo zažívá jeden neúspěch za druhým, kdo marně hledá 
kamarády, kdo v životě sbírá jednu ránu za  druhou, může na-
konec najít pravé přátelství, které překoná všechny překážky. 
Někdy můžeme být na úplném konci. Naděje už, už pohasíná… 
ale i to nepřekonatelné se dá zvládnout a před našimi hrdiny je 
nový začátek. Potvrzením kvality snímku může být i Český lev za 
nejlepší animovaný film a nominace na další filmové ceny.
A vysvědčení? Doufám, že většině dětí udělalo radost. Pro ně-
které představovalo možná výzvu k pilnější práci, ale tak to bývá. 

Hana ptáčníková
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mateřSká škola

Zima ve školce plná radosti

TřÍ KRÁLOVÉ VÍTAJÍ NOVÝ ROK  
Hrou, dramatizací i kresbou vyjadřují děti prožívání tradic 
a zvyků, se kterými se setkávají. 

ZIMNÍ RADOVÁNKY  
každá hromádka sněhu je pro děti učiněný poklad. nejdříve 
jízda na bobech z kopečku a potom stavba sněhuláka.

LYŽÁK   děti vyzkoušely svou šikovnost a odvahu na lyžování v areálu Skalka. kdo to neví, tak sníh je nejlepší peřinka.

KARNEVAL  V karnevalových maskách děti oslavily končící zimní období. tanec a písnička, to je to, co se dětem hodně líbí. 



mateřSká škola

Jaro klepe na vrátka, ale zima umí ještě pěkně pozlobit. nejvíce děti zahřály jejich ponožky. Ve školce byl PONOŽKOVÝ DEN.

Foukej, foukej větříčku… Ale ne, to neumí větříček, to děti FOUKAJÍ NA FLÉTNU! 

TANČÍME SE SLAVÍČKEM  děti s velkou chutí tančí lidové tanečky. podaří se vystoupení na HONĚNÍ KRÁLE? Určitě ano. 

Dvoustranu připravila
Oxana dolinková
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školní družina

Družina stále v pohybu
Přestože sněhu letos bylo pramálo, s dětmi ze školní družinky jsme nezaháleli a chodili i přes zimu ven, 
kdykoli nám to počasí dovolilo. Nejčastěji na prochajdy nebo se koulovat.  

Stejně jsme už ale netrpělivě vyhlíželi sluníčko, protože 
vyblbnout se na hřišti a průlezkách – to je pak pro děti ta 
pravá zábava! A nové průlezkové hřiště ve Lhotce nabízí 
lecjaké povyražení. Děvčata i kluci nejraději jezdí na lano-
vé dráze nebo se houpou na kruhové houpačce. Mezi další 
oblíbené atrakce patří klouzací rampa a skluzavka. 
A taková trampolína stejně jako horolezecký trenažér také 
nejsou k zahození… 

Na travnaté ploše už jsme dokonce stihli i pokus o ragby. 
A když mají děti té energie opravdu hodně, vyběhají se 
při míčových hrách na školním hřišti, při vybíjené nebo 
Králi střelců. 

Tak doufejme, že je zima skutečně už pryč a nám začne to 
pravé jarní dovádění.

Jeanette karasová

Vloni vybudované dětské hřiště 
v centru Lhotky si kluci a holky 
z družiny užívají plnými doušky.



Polytechnické workshopy děti nadchly
Začátkem roku 2022 se děti účastnily v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání tří 
polytechnických workshopů v rámci školní družiny. 

První workshop se zaměřil na práci se 
dřevem. Děti si z předem vyřezaných 
částí dřevěných destiček vyrobily 
autíčka a šperkovnice. Naučily se při 
tom opracovávat dřevěný materiál 
pomocí smirkování a lepení. Nakonec 
vše zkompletovaly a domů si pak 
mohly odnést hotové výrobky v po-
době závodních formulí a praktických 
šperkovnic.

Druhý workshop s názvem Kouzelný 
oxid děti seznámil s chemickými re-
akcemi surovin, které běžně najdeme 
v každé domácnosti, jako třeba soda, 
ocet, olej… Dětem tak pod rukama 
tryskala láva z pěnové sopky, vznikala 
olejová lampa nebo se za pomocí oxi-
du uhličitého nafukoval malý balónek.
Poslední workshop dětem představil 
práci s elektronickou stavebnicí. Děti 
si pomocí drobných součástek mohly 
sestavit elektrické obvody, které 
svítily, houkaly jako policejní siréna 
nebo rozpohybovaly vrtulku, která se 
vznesla do prostoru třídy.

Děti se díky těmto workshopům hra-
vou formou seznámily s technickými 
postupy práce, které vedly ke zdárným 
výsledkům. Z čehož měly velkou radost.

tereza pernická
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Muži mají nového trenéra
Po podzimní části sezóny skončil na lavičce mužů na vlastní žádost 
trenér Milan Páleník. Novým trenérem se stal Zdeněk Malchárek. 

Zdeněk dlouhé roky hrál fotbal na 
nejvyšší úrovni, byl i mistr Českoslo-
venska za Vítkovice v roce 1986, po 
skončení aktivní kariéry u fotbalu 
zůstal jako rozhodčí. V posledních 
deseti letech se věnuje trénování. 
Naposledy trénoval družstvo mužů 
v Šilheřovicích. 

Zimní příprava začala 4. ledna. 
Tréninky probíhaly na umělé trávě 
ve Lhotce každé  úterý a čtvrtek. 
Zpestřením přípravy byla účast 
v zimním poháru mužů na umělé 
trávě na Hlubině s těmito výsledky: 
Lhotka – polanka nad Odrou B  0:5

Lhotka – Hrušov    6:2

Lhotka – koblov    3:5

Lhotka –  Hlubina B   4:8

Lhotka – Svinov    2:5

V generálce na mistrovská utkání se 
klub na domácím travnatém hřišti 

utkal 19. 3. se soupeřem z 1.B třídy, 
týmem Ostravy-Jihu, a po bezbran-
kovém poločase prohrál 0:4.

V průběhu pohárových utkání dal 
trenér příležitost všem hráčům, aby 
monitoroval jejich herní návyky 
a fotbalové dovednosti. Klub v prů-
běhu zimního přestupního termínu 
přivedl brankáře Františka Patku 
jako volného hráče a do pole Petra 
Horvátha ze Šilheřovic, Dominika 
Vjačku z Ludgeřovic a lhoteckého 
odchovance Filipa Přečka z MFK 
Vítkovice.

Vedení klubu pevně věří, že v jarní 
části soutěže, kde většinu utkání 
odehrajeme na hřištích soupeřů, 
budou výsledky lepší než na pod-
zim.

mv

Vážení sportovní přátelé,

je tady další 
číslo Lhoteckého 
zpravodaje 
a s ním 
i nové informace 
o činnosti spor-
tovního klubu. 

Při pohledu 
z okna vidím, že je tady jaro. Hřiště 
se po vertikulaci a hnojení pomalu 
zelená a tak již nic nebrání startu 
fotbalové sezóny. 

Přinášíme vám reportáž z prvního 
jarního mistrovského zápasu v Kob-
lově, který naši muži smolně prohráli, 
i přehled zimní přípravy všech našich 
týmů.

Zároveň mi dovolte, abych všechny 
naše příznivce pozval na sportovní 
zápasy Lhotky.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

michael Viščor

tajemník Sk Lhotka

Lhotku skolil čtyřmi zásahy Nosreti
TJ Sokol Koblov – SK Ostrava Lhotka 4:3 poločas 1:1

A je to tady. Nádherná slunečná sobota (26. 
března), ideální fotbalové počasí. První mis-
trovský zápas v Koblově může začít.

Vstup do utkání byl z obou stran opatrný. 
Do první šance se dostali domácí po chybě 
našeho obránce, ale brankář Patka nepříliš 
prudkou střelu vyrazil na roh. Ve 21. minutě 
již došlo ke změně stavu – poprvé se prosadil 
muž utkání Patrik Nosreti, který obešel tři 
naše obránce a umístěnou střelou k tyči ne-
dal brankáři žádnou šanci. Následně převzali 
iniciativu hráči Lhotky a po zásluze vyrovnali. 
O to se postaral ve 35. minutě Pavel Tkačík, 
který dorazil střelu, již brankář Koblova jen 
vyrazil před sebe. Do kabin tak družstva 
odcházela za nerozhodného stavu. 

Do druhého poločasu vstoupili jednoznač-
ně lépe hráči Lhotky. Po několika šancích 
se dvakrát v krátké době po sobě prosadili 
nejprve v 53. minutě Petr Horváth umístěnou 
střelou k tyči a následně v 58. minutě pěknou 
střelou pod břevno i Pavel Twrdy. Avšak 
místo toho, abychom soupeře definitivně 
dorazili ještě nějakou další brankou, převzali 
iniciativu domácí. Hned v 61. minutě snížil                  
z dorážky střely Patrik Nosreti. Následně se 
hra přelévala od branky k brance a obě muž-

stva měla po chybách obran několik šancí. 
Jak to už ve fotbale bývá, nedáš – dostaneš: 
ranou k tyči se prosadil Patrik Nosreti a v 81. 
minutě vyrovnal.

Pomalu se již blížil konec utkání a obě druž-
stva už se viděla, jak budou kopat penalty při 
konečné remíze o rozhodující třetí bod. Proti 
byl ale nejlepší hráč utkání, domácí útočník 
Patrik Nosreti. V 89. minutě si zaběhl za naši 
obranu a střelou pod břevno nedal našemu 
brankáři šanci. Poslední dvě minuty zápasu 
se již dohrály v poklidu uprostřed hřiště.
V zápase, ve kterém jsme možná měli o něco 
víc šancí, ale kterému by slušela remíza, jsme 
nakonec nevyválčili ani bod.

Sestava Lhotka:
Patka, Nábělek, Gašman, Souček, Šmíd, Gryc, 
Twrdy, Holman, Tkačík, Slučiak, Horvát
náhradníci Vjačka, Babič, Bodi, Boháč, 
Barabáš, Přeček

Žk: Šajer, Frolich, Nosreti, Schulla (Koblov), 
Holman (Lhotka)

Rozhodčí: Slavík, Sikora, Langer

Zapsal tajemník michael Viščor

3. 4. 15:30

Lhotka Hrabůvka

10. 4. 15:30

Slovan Ova B Lhotka

16. 4. 16:00

Pustkovec Lhotka

24. 4. 16:00

Lhotka Markvartovice

1. 5. 16:30

Hlubina B Lhotka

7. 5. 16:30

Michálkovice Lhotka

15. 5. 16:30

Hošťálkovice Lhotka

21. 5. 16:30

Petřkovice Lhotka

29. 5. 17:00

Lhotka Rychvald

Program jarní části (muži):

REALIZAČNÍ TÝM:
trenér: Zdeněk Malchárek
Vedoucí družstva: 
Robert Gurka 
technický doprovod: 
Jiří Matuška

Sk lhotka



Sk lhotka

Kluci vybojovali bronz
Trenéři týmu U11 Drahoslav Handlíř 
a Kamil Starovič naplánovali zimní pří-
pravu hned od začátku ledna, protože 
družstvo starší přípravky bylo přihláše-
no do Ostravské zimní ligy (OZL).
Ta se hrála od 12. února každou sobotu 
ve lhotecké sportovní hale a naši kluci si 
v ní počínali velmi dobře.
Lhotka – klimkovice   11:6

Lhotka – Heřmanice    2:8

Lhotka – Baník Ostrava dívky  10:2

Lhotka – Ludgeřovice   20:2

Lhotka – Svinov    14:7

Družstvo Lhotky skončilo ve své skupi-
ně na druhém místě a tak 19. 3. vyzvalo 
druhé družstvo z vedlejší skupiny na 
souboj o bronz v OZL.

Za velké podpory obecenstva, přede-
vším maminek hráčů, porazila Lhotka 
Pustkovec 11:5 a skončila po zásluze 
na výborném třetím místě OZL, za což 
patří dík všem zúčastněným.

mv

ŠKOLIČKY A MLADŠÍ PřÍPRAVKY
Trenéři Dalibor Stuchlý, Martin Klučka a Radek Furmánek trénují v podstatě bez přestáv-

ky. Tréninky probíhaly vždy ve středu ve sportovní hale a o víkendu děti hrávaly přípravná 

utkání se soupeři z okolí. V plánu je účast dětí v jarní části na turnajích v Ostravě-Jihu 

a v Ludgeřovicích. Rovněž je naplánováno soustředění dětí v Háji ve Slezku. Cílem je při-

pravit a sestavit družstvo kategorie U9 pro podzimní účast v mistrovských soutěžích 

a dále rozvíjet sportovní aktivitu a dovednosti u dětí v kategorii školičky. (mv)

5. 4. 17:00

Petřkovice Lhotka

15. 4. 16:30

Lhotka Ludgeřovice

20. 4. 16:30

Třebovice Lhotka

29. 4. 16:30

Lhotka Heřmanice

6. 5. 16:30

Lhotka Poruba B

13. 5. 16:30

Lhotka Hlubina

17. 5. 17:00

B. Ostrava dív. Lhotka

27. 5. 16:30

Lhotka MFK Vítkovice

3. 6. 16:30

Lhotka Rychvald

Program jarní části (U11):

Sk lhotka v průběhu jara 
uSpořádá tradiční 

Sběr šrotu. 
termín Sběru bude upřeSněn.

bronzový tým Sk oStrava lhotka u11 
s trenéry Kamilem Starovičem a Drahoslavem Handlířem, který zároveň plnil funkci 

rozhodčího OZL, a místopředsedou VV MěFS a VV MSKFS Tomášem Selníkem.
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Statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka 
si Vás dovoluje pozvat na lidovou slavnost 
 

HONĚNÍ KRÁLE 2022 
 
která se koná v sobotu 4. června 2022 v Ostravě – Lhotce   
v součinnosti s Jízdním oddílem městské policie Ostrava.  
 
V roce 2019 to byl 48. ročník zaznamenaný v kronice a 27. ročník od jeho obnovení             
v roce 1993. V letech 2020 a 2021 se lidová slavnost nekonala (COVIDOVÁ PAUZA). 
 

Program 

14:30 hodin:  slavnostní krojovaný průvod za účasti dětí z mateřské školy                 
a žáků ze základní školy, mažoretek TOM Krokodýl Ostrava                
a skupiny historického šermu KELTIK od mateřské školy 
v Ostravě – Lhotce, ul. Kalinová, s doprovodem dechové 
hudby pod vedením pana Jana Dluhoše 
 

Honění krále:  louka za tenisovou halou v Ostravě – Lhotce 
 

Hřiště u Víceúčelové sportovní haly Lhotka:  
 dekorování krále a královny 2022 

 vystoupení dětí z MŠ Ostrava – Lhotka 
 vystoupení žáků ze ZŠ Ostrava – Lhotka 

Slezská beseda 
vystoupení mažoretek TOM Krokodýl Ostrava  
vystoupení skupiny historického šermu KELTIK  
(středověké hry a soutěže, zbrojnice středověkých zbraní)  

Lidová veselice s tancem:                              
 hudba VIZE – Ivo Moch 
                                    vystoupení Rytmy Čtyřlístku 
 večerní vystoupení Heidi Janků 
Tradiční lidovou slavnost moderuje Vladimír Polák. 
 

Na Vaši účast se těší pořadatelé. 
 
Občerstvení zajištěno.  
Vstupné 50 Kč, děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP zdarma. 
Doprava autobusovou linkou č. 34. 
 
Stánkový prodej umožněn mimo prodej piva, který je smluvně zajištěn. 


