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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

kdo mě zná, ten ví, že nerad sedím 
v kanceláři s rukama v klíně, ale na-
opak se vyžívám ve chvílích, kdy se 
něco děje. Jaro jsem si proto užil 
naplno, protože ve Lhotce se toho dělo 
opravdu hodně. Akce, setkání, investi-
ce... Abychom vše zaznamenali, museli 
jsme toto číslo zpravodaje rozšířit na 
rekordních 24 stran.

Hlavní společenskou akcí bylo Honění 
krále, které se nám podařilo zorgani-
zovat po dvouleté covidové pauze. Na 
nebi se ten den odehrávalo „honění 
mraků“, ale nakonec nepršelo. Musím 
říct, že mi spadl kámen ze srdce, proto-
že déšť by zmařil úsilí desítek dobrovol-
níků, kteří se na přípravě akce podíleli. 
Rád bych všem poděkoval. Nadšení, 
které jsme do toho společně dali, se 
nám vrátilo při pohledu na průvod, 
krásně secvičenou Slezskou besedu 
a hlavně při společném setkání se sou-
sedy a přáteli.

Na srdci mám ještě dvě poděkování: 
Bratrům Šuškovým, kteří z prostřed-
ků své nadace zaplatili opravu kaple, 
a taky všem, kteří se podílí na moder-
nizaci školy. Ale to už je jiný příběh, 
kterému se budeme věnovat v příštím 
čísle, kdy už by měla být první část 
rekonstrukce hotova.

Do té doby přeji všem krásné léto, 
hezkou dovolenou a našim dětem 
dva měsíce plné táborů, prázdnin 
u babiček a dobrodružství.

Josef Šrámek, starosta

Začala modernizace školy
V červnu předal obvod školu stavební firmě, která začala závod 
s časem. Do začátku září musí zvládnout první část rekonstrukce, 
aby se mohly děti vrátit po prázdninách do svých školních lavic. 

Poděkování za opravu kaple
Naše kaple svatého Urbana bude zase ozdobou Lhotky. Opravu 
fasády, střechy, oken i dveří zaplatila Nadace bratří Šušků. Děkujeme!

Slovo StaroSty / aktuálně ze lhotky
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Starosta přivítal 
nové Lhotečáky

Školka ani škola nebudou mít v budoucnu o žáky nouzi. 
V roce 2021 se ve Lhotce, stejně jako o rok dříve, narodilo 
15 dětí. Devět z nich, které vzali rodiče na tradiční Vítání 
občánků, přivítal starosta osobně, dalším poslal přání i dárek. 
V galerii představujeme prcky, na které Lhotka spoléhá.

vítání občánků
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Andreas
s rodiči

Ema
s rodiči

Isabela
s bráchou
a rodiči

Julie
s bráchou
a rodiči

Klára
se sestrou
a rodiči

Jan
s rodiči

Štěpán
s rodiči

Štěpán
s rodiči

vítání občánků



Brady Robin
s rodiči

Zina
s rodiči

Laura

Emma 
Victoria

Anna 
Karolína 
s bráchou
a rodiči

Jakub
se sestrou
a rodiči

Johana
se sestrou
a rodiči

Děti “přivítal” starosta Josef Šrámek se svými “vílami”.
Těm, které se nemohly dostavit, poslal dárek domů 
a jejich rodiče nám na oplátku poslali fotky. 

vítání občánků
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Radost „cvičitelky“ Slezské besedy Lucie Hronové:

Letos se po dlouhé době zapojili i mladí
Někteří pesimisté se obávali, že tradiční součást Honění krále – historický tanec Slezská beseda – se 
postupně z našich slavností vytratí. Tanečníci postupně stárnou a nové se nedařilo zapojit. Letošní ročník 
přinesl novou naději – po dlouhé době se připojili čtyři mladí tanečníci a dokonale si to užili. Největší radost 
z toho má Lucie Hronová, která se nacvičování Slezské besedy věnuje od roku 2014.

JAk SE NACViČUJE SLEZSkÁ 
BESEDA

S kým Slezskou besedu nacvičuje-
te? Opravdu zájemců ubývá?
Je to tak – někteří už tančí přes 
dvacet let… Tím, jak stárnou, mají 
více povinností, méně času a postup-
ně jich ubývá. A přesvědčit někoho 
mladšího je velký problém. Už několik 
let jsem se snažila obvolávat mamin-
ky potenciálních tanečníků, ale bez 
úspěchu. Báli se, že by se ztrapnili…

A letos hned čtyři noví tanečníci. 
Jak jste to dokázala?
Vlastně jich bylo devět. Začala to 
Anička, kamarádka mé čtrnáctileté 
dcery Elišky. „Strašně“ chtěla tančit, 
sehnala si kluka, Kubu, já přesvědči-
la Elišku a Kuba Richarda. Pak ještě 
přibylo 5 dalších. Všichni si to strašně 
užili a dokonce děkovali – prý kdyby 
věděli, že to bude takové fajné, přišli 
by už dávno. Mladý Ríša dokonce trhl 
rekord – nevynechal ani jeden nácvik. 
Když jsem všem tanečníkům psala 
v neděli po akci SMSku, že děkuji a tě-
ším se na příští rok, hned mi odepsal, 
že se těší taky. To člověka potěší.

Slezská beseda trvá přes půl ho-
diny, takže nacvičování musí být 
náročné. 
Jak to všechno probíhá?
Nacvičujeme v hale nebo když je hez-
ky, tak i venku, dva až tři měsíce před 
honěním krále každou středu a pátek. 
Takže je to náročné hlavně časově,
 a pro mě i organizačně, protože ti, 
kteří to umí z dřívějších let, tak necho-
dí moc často. Jsem ráda, když se sleze 
jedno kolo, což je osm tanečníků, aby 
mohli nacvičovat aspoň ti noví. 

rozhovor



JAk SE STALA kRÁLOVNOU?

Vy sama jste někdy besedu tanči-
la?
Tančila jsem několik let! Poprvé hned 
v roce 1993, kdy se akce po dlouhé 
odmlce obnovila. Tehdy jsem k tomu 
přišla doslova jako slepá k houslím.

Taky se vám nechtělo?
Já jsem tehdy Honění krále vůbec ne-
znala. Vlastně jsem ani nevěděla, že 
nějaká Lhotka existuje. Bydlela jsem 
s rodiči na Fifejdách a do Lhotky mě 
dotáhla kamarádka, se kterou jsem 
chodila do vodáckého kroužku.

Vzpomínáte si ještě, jak to tehdy 
probíhalo?
Na to nezapomenu nikdy, protože 
jsem se hned stala královnou. Já, 
která jsem se Lhotkou neměla nic 
společného... Tancovala jsem 
s Martinem Wroblem – on jako jediný 
z kluků uměl jezdit na koni, měl 
dokonce vlastního koně a tak se 
předpokládalo, že toho krále chytí. 
A všecky babky mu vtloukaly do 
hlavy: Ne že si vezmeš tu svoji Lucku, 
pamatuj, že není ze Lhotky! Ale Mar-
tin měl jasno, hned mi řekl: Neboj se, 

tančíme spolu, takže budeš královna. 
A když se tak stalo, nastalo pozdvi-
žení: Co je to za děvuchu? Odkaď 
je? Tak snad jsem to později místním 
vrátila tím nacvičováním (směje se).

Jak jste se k nacvičování dostala?
Ještě několik let jsem tancovala, pak 
přišly děti a po mateřské – to už jsem 
bydlela ve Lhotce, kde jsem se přiv-
dala – jsem nastoupila tady na úřad, 
kde pracuji dodnes. A paní Smol-
ková, která tehdy měla nacvičování 
na starost, mě oslovila, jestli bych jí 
pomohla. Následující rok měla paní 
Smolková nějaké zdravotní problémy, 
tak to zůstalo jen na mě a tím jsem 
převzala štafetu…

kROJE SE MUSÍ NAškROBiT

Vedete to jinak než vaše před-
chůdkyně?
Jediný rozdíl je asi v tom, že v de-
vadesátých letech, když všechno 
začalo, jsme neměli žádný hudební 
podklad a k tanci jsme si zpívali. Paní 
Svačková, která tehdy nacvičování 
vedla, nás celou besedu naučila zpí-
vat a podle toho jsme i tancovali. A já 
jsem to teď trochu obnovila – hudbu 

sice máme, ale moje dcery se naučily 
celou besedu zpívat ve škole, takže 
při nacvičování všechny nakazíme 
a zpíváme si.

Souvisí s nacvičováním Slezské be-
sedy ještě nějaké další povinnosti?
Musíme připravit kroje. Naše kroje 
nejsou tak pestré jako ty, co mají 
třeba na jižní Moravě, je to vlastně 
replika oblečení, které dříve nosily 
ženy ve Lhotce běžně, třeba na pole. 
Takže na rozdíl od těch jihomorav-
ských mají jen jednu spodnici. A aby 
to při tanci nějak vypadalo, musíme 
ty spodnice a taky rukávy pořádně 
naškrobit. 

Jak takové škrobení probíhá?
Kroje máme uskladněné na úřadě, 
takže si je převezu domů a škro-
bím. Teda ne jenom já, sama bych 
to nezvládla. Letos mi pomáhala 
Maruška Holainová, která se pak 
stala královnou, a taky moje dospělá 
dcera. Manželova sestřenice si vzala 
na starost žehlení halenek, to je taky 
náročná práce. Důležité je, abychom 
vyčíhli počasí, protože naškrobené 
kroje musí pořádně uschnout na 
slunci.
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Nacvičování, k tomu škrobení 
a další úpravy krojů, to musí za-
brat hodně času. Mnozí by se teď 
asi zeptali: Proč to ta ženská dělá?
Je to krásné odreagování od běžné 
práce na úřadě nebo v domácnosti. 
Hlavně to nacvičování – sejdou se 
tam lidi několika generací, kteří vy-
tvoří krásnou partu. Je mi s nimi fajn, 
člověku to dodá energii…

JAk SE PřiPRAVUJE HONěNÍ 
kRÁLE

A co samotná akce – při její pří-
pravě se taky nějak angažujete? 
Podobné slavnosti dnes většinou 
chystají profesionální agentury…
U nás je to jinak – zapojuje se celý 
obvod. Ve škole a ve školce se na-
cvičuje, Michal Viščor má na starost 
průběh akce a my na úřadě si rozdě-
líme všechny přípravné práce. Máme 
čtyřstránkový seznam úkolů a podle 
toho jedeme. Já mám na starost ob-
jednávky, faktury, stravenky na jídlo 
a pití pro vystupující a hosty, přípravu 
vstupenek a nakoupení všeho, co je 
třeba…

Takže jako obecní účetní to máte 
všechno dobře spočítané. Kolik 
obvod na akci vydělá?
U této akce nejde o zisk, to asi každý 
chápe. Ze vstupného máme podle 
návštěvnosti 30 až 35 tisíc a nákla-

dy se pohybují mezi 200 a 250 tisíci 
korunami, takže obvod akci musí do-
tovat ze svého rozpočtu. Ale myslím, 
že to stojí za to. Zvlášť teď po covidu 
jsme si možná ještě více uvědomili, 
jak je pro nás důležité, že se můžeme 
setkávat. Bylo to vidět i na atmosféře 
celé akce, letošní ročník byl podle 
mého názoru i podle mnoha ohlasů 
jedním z nevydařenějších v celé no-
vodobé historii.

OBECNÍ MiNiSTRyNě fiNANCÍ

Když už jsme u financí – vy máte 
na starost „úsek rozpočtu a finanč-
ního hospodaření“. Jak je na tom 
Lhotka s financemi?  
Nemůžeme si moc vyskakovat – 
všechny ostravské obvody jsou závislé 
na tom, co dostanou z magistrátu. My 
máme naštěstí šikovného starostu, 
který umí sehnat finance na to, co 
potřebujeme. Myslím, že to je vidět. Za 
ty roky, co Lhotku znám, se změnila 
k nepoznání. Máme sportovní halu, 
tenisové kurty, dětské hřiště, opravené 
silnice, začala oprava školy… Obecní 
akce na sebe navázaly i soukromé 
investice, teď mám na mysli golf. Péče 
starosty je asi nejlépe vidět na tak 
obyčejné věci, jako jsou chodníky. Ty 
u nás dříve vůbec nebyly. Jen když si 
vzpomenu, jak to vypadalo na Bob-
rovnické v roce 1993, kdy jsem Lhotku 
poznala – samé ďury, šotolina…

Kdyby teď Lhotka získala třeba 
100 milionů – do čeho byste je jako 
místní „ministryně financí“ dopo-
ručila investovat?
Opravila bych úřad. Ne kvůli sobě, 
já už jsem si zvykla, že máme asi 
nejstarší úřad ze všech ostravských 
obvodů, protože peníze se vždy in-
vestovaly právě do těch silnic 
a chodníků. Už ani nepočítám,
kolikrát jsme říkali starostovi, aby si 
pořídil nový nábytek aspoň do své 
kanceláře. Ale on to vždycky zamítl 
a raději dal peníze na věci, které slou-
ží lidem. Jenže i k nám na úřad chodí 
místní občané a zasloužili by si lepší 
podmínky. Naštěstí oprava úřadu už 
je na spadnutí, máme hezký projekt 
a příští rok snad budou i finance. 
Jestli se ptáte na něco opravdu mi-
mořádného, tak bych něco udělala se 
statkem, to je věčná bolest. Kdyby se 
podařilo statek vykoupit, mohlo by 
tam vzniknout třeba nějaké náměstíč-
ko s obchůdky a službami, to nám 
tady ještě chybí. Ale i bez něj jsem ve 
Lhotce spokojená, nikam jinam bych 
už nešla. Jen když si vzpomenu, jak si 
tady užívaly naše děcka – od dubna 
do října venku, ulice byla plná dětí. To 
by ve Fifejdách, kde jsem bydlela ve 
třináctém patře, nikdy nezažily.

Vladislav Sobol

rozhovor



Ve volném čase se Lucie nejraději 
věnuje vaření. Její specialitou jsou 
domácí lasagne. Tady je její tajný 
recept:

Lucčiny lasagne
Budeme potřebovat:
1. těstoviny lasagne
2. na masovou směs:
750 g hovězího mletého masa
1 větší cibuli
3–5 stroužků česneku
750 ml pasírovaných rajčat (kupuji 
ty z Lídlu)
450 ml krájených rajčat v plechovce
2 mrkve
2 lžíce protlaku
1 lžíce cukru
1 lžíce oleje

sůl, pepř, italské bylinky dle chuti
3. na bešamel:
20 g másla
2 lžíce hladké mouky
0,5 l mléka
200–300 g nastrouhaný sýr
1 lžičku nastrouhaného muškátového 
oříšku

Postup:
Na větší pánvi nebo v hrnci orestuji 
nakrájenou cibuli, přidám na tenké 
plátky nakrájený česnek. Ještě chvíli 
restuji. Přidám mleté hovězí maso, 
nechám zatáhnout, průběžně pro-
míchávám. Poté vložím na drobno 
nastrouhanou mrkev, pasírovaná raj-
čata, plechovku rajčat, protlak, cukr, 
sůl (může být trošku více, těstoviny 
nejsou solené) a pepř dle chuti. Přive-
du k varu a asi půl hodiny dusím pod 

poklicí a promíchávám.
Mezitím si zapnu troubu na 180 
stupňů. Uvařím bešamel. Rozpustím 
máslo, přidám mouku, nechám spojit 
máslo s moukou a zaliji mlékem. Musí 
se míchat, jinak bude mít hrudky. 
Když začne bublat, nasypu 200 g 
nastrouhaného sýru a muškátový oří-
šek, zamíchám a stáhnu z ohně.  Do 
masové směsi přidám směs italských 
bylinek a taky stáhnu z ohně.
No a můžu vrstvit. Dávám do pekáč-
ku, který má asi 30 x 24 cm. Začnu 
masovou směsí, pak bešamel, těs-
tovinové pláty (nevařím je, dávám 
suché!), masová směs, bešamel, 
těstovina… 3-4 vrstvy, vždy však 
končím bešamelem. 
Pekáček přikryji. Pokud nemáte 
„deklík“, stačí alobal. Vložím do vy-
hřáté trouby na 30-45 minut, podle 
toho jak vám peče trouba. Po 25-30 
minutách vytáhnu, odkryji a nasypu 
100 g sýru (nemusí být) a nechám 
zezlátnolut. Po vyjmutí z trouby 
nechám asi půl hodiny odstát. Jsou 
strašně horké… 
Dobrou chuť!
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zprávy z obvodu

POUkAZ ZA křÍŽOVkU  
Voucher na 500 korun do restaurace 
v Golf Parku jsme předali Drahoslavu 
Handlířovi, který správně vyluštil 
křížovku v čísle 4 a měl štěstí při 
losování...  Také dnes hrajeme
o lahodnou cenu z golfové restaurace.

Gratulujeme výherci

Úřad MOb Lhotka
starosta

 599 428 202, 602 759 240

tajemnice 

 599 428 203, 725 141 054

úsek stavební a komunálních služeb

599 428 201

úsek vnitřních a sociálních věcí 

599 428 204

úsek rozpočtu a financí 

599 428 205

e-mail               posta@lhotka.ostrava.cz

Důležité kontakty
Policie ČR (Přívoz)       974 727 701

Městská policie Ostrava     599 414 156

Fakultní nemocnice Ova     597 371 111

Městská nemocnice Ova     596 191 111

Pohotovost pro dospělé    596 193 475

Pohotovost pro děti    596 192 608

OVAK – poruchová služba  800 202 700

ČEZ Distribuce – poruchy   800 850 860

Innogy – pohotovost plyn 1239

Poruchy veř. osvětlení         602 571 160

Tísňové linky
Jednotné číslo tísňového volání 112

Hasiči    150

Záchranka   155

Městská policie   156

Policie ČR   158

kontakty

Nové kontejnery na tříděný odpad
Pro všechny, kdo chápou smysl třídění odpadů, zajistil obvod další 
kontejnery. Nové nádoby na plasty a papír najdete v ulici Pod Lomem 
(vedle pozemku parc. č. 508/7) a v ulici Pod Vysílačem (vedle pozemku 
parc. č. 133/5).

Děkujeme všem občanům, kteří odpady třídí a přispívají k lepšímu život-
nímu prostředí.

Pro balíky 
NONSTOP
Balíky už si teď můžete vyzvedávat 
kdykoliv – nový balíkový automat 
Z-BOX, kam se dají doručit zásilky 
o rozměrech až  2100 mm x 642 mm, 
najdete u Víceúčelové sportovní haly 
Lhotka na Petřkovické ulici.



Honění krále 2022
fOTOREPORTÁŽ

král a královna 2022:
Radim Nováček 
a Marie Holainová



Lehká nervozita 
družiček, jezdců 
i koní před 
zahájením 
průvodu

Hlavní organizátor Michal 
Viščor v zápřahu

Dnes školačky, 
za pár let královny...

Proč se průvod 
zastavil? A co nás 
dneska ještě čeká?

V průvodu šli školáci... ...holky ze školky...

...i první páry
Na hřišti už se chystá 
velké finále



Rozhodující boj o vlajku vyhrál Radim Nováček (vlevo) Jako královnu si vybral Marii Holainovou

Gratulace králi a královně od starosty Josefa Šrámka... ...i senátora Zdeňka Nytry

Program dětí z mateřské školy... ...školáků ze základní školy...

...a ve finále Slezská beseda 
plná emoci a radosti Závěrečný tanec starosty s královnou





křížovka o ceny
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Tajenka z minulého čísla: KONTEJNERY BUDOU VE LHOTCE DVACÁTÉHO DUBNA
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali výherkyni Pavlínu Boldi.
Tajenku doručte na Úřad MOb Lhotka nebo na e-mail: zpravodaj.lhotka@seznam.cz.

O 500 kČ 

DO RESTAURACE

NA GOLfU

AUTOR:
-VEWI-

POMŮCKY:

ALLEY, AO, ARATO, 
DKR, KENETA, MINK, 

ODALA, POUPON, 
PULPA, RHÉT, RI, ŠE, 

TOMEL, YO

PROVÉST
VSAZENÍ

1. ČÁST
TAJENKY

ROŽNOVSKÝ 
PODNIK

ROD TRO-
PICKÝCH 

MRAVENCŮ

ZÁKLADNÍ 
ČÍSLOVKA

JAPONSKÝ 
OSTROV

ZKOUMATI 
NOSEM HISTORKA

ZVOLÁNÍ
PŘI

KORIDĚ

SPZ
KOLÍNA

SPZ
OSTRAVY PAJDULÁCI NOREK

AMERICKÝ
2. ČÁST

TAJENKY
OSOBNÍ 

ZÁJMENO

TELEFO-
NOVATI

ZKRATKA 
ČESKÉ 

SPOŘITELNY

KLIDNÝ

VOJENSKÝ 
ZÁKOP

BIBLICKÁ 
PRAMÁTI

CITOSLOVCE 
VÁHÁNÍ

KONZU-
MENTOVA

SKOTSKÉ
MUŽ . JMÉNO

STARÉ 
ZÁJMENO

MONGOLŠTÍ 
PASTEVCI

OZVĚNOVÉ

JAPOONSKÉ 
SÍDLO

PROSTOR
V ZAHRADĚ

KRYTÝ 
STŘÍŠKOU

DOMÁCKY
ANNA

SLOVENSKY
„JISTĚ“

JÉMO 
MEDŘICKÉ

SÍDLO V
ARGENTINĚ

PŘEBALOVA-
CÍ LÁTKA

MENŠÍ
LIÁNA

CHORVAT-
SKÉ SÍDLO

PRIMÁT

JMÉNO
PAZDERKOVÉ

ČÁSTI
DLANĚ

DRUH 
PAPOUŠKA

PUCCINIHO 
OPERA

NÁŠ   
CYKLISTA

JAKÁ VĚC

CITOSLOVCE 
POHRDÁNÍ

ZDE

SÍDLO V
KAMERUNU

DRUH PALMY

VANOUTI

TREFA

PULS

STROJE
NA TKANÍ

DRUH
ŽELVY

FRANCOUZ.
PLATIDLO

LOTYŠSKÉ 
SÍDLO

MŽIKAT

CITOSLOVCE 
SYKOTU

PROTIKLADY

3. ČÁST
TAJENKY

ŠVÝCARSKÁ 
SPRÁVNÍ 

JEDNOTKA

VĚDECKY 
NEVYSVĚ-
TLITELNÝ

ZKRATKA 
ODĚVNÍ 
TVORBY

POTICHU

SPZ 
BLANSKA

ZKR. TĚL. 
JEDNOITY

HUDEBNÍ 
DRAMAT.

DÍLO

PLANÁ 
ROSTLINA

ETIOPSKÉ
SÍDLO

BEZ 
PŘÍPRAVY

VÝMĚŠEK
ÚST

DOMÁCKY 
URŠULA

MUŽSKÉ
JMÉNO

STŘEŠNÍ
ROURY

SLOVAN 
(ZASTARALE)

ZVÍŘECÍ
NOHA

SPZ
PELHŘIMOVA

ODTAŽENÍ

SPORTOVEC

NÁPORY

SNÍŽENÍ
CEN

INICIÁLY 
TÖPFERA

RYCHLE
UTÍKAT

POHÁDKOVÁ 
ZEMĚ

ROSTLINA 
PAZNEHTNÍK

DOSTIHOVÝ 
VOZÍK

SLOVNÍ 
ZÁVAZKY

NE LEVNO

PŘEDLOŽKA

TROPICKÝ
STROM

TAKOVÁ, 
KTERÁ

NADEŠLA

ČÁSTI
RUKOU

ČÁSTI
STŘECH

SEDADLO
KRÁLE

ZAHALOVAT

DŘEŇ ZUBŮ 
(ODBORNĚ)

PORTUGAL. 
MINCE

SUROVÁ
GUMA

OTÍKOVI

KLUK

PISKLAVÝ 
HMYZ

4. ČÁST
TAJENKY

2x SNÍŽENÝ
TÓN E

NÁZEV ULIC
V USA

SLOVENSKÁ 
ŘEKA

NEPOHODA

VRCHNÍ 
PUNČOCHY

SAMEC 
OVCE (NÁŘ.)

VOJENSKÉ 
USKUPENÍ

HROMADY
SLÁMY

SLOVENSKY 
„OKATĚ“

HŘIB (BO-
TANICKY)

KDO 
KIBICUJE

DOMÁCKY 
ATANÁZIE

CHEMICKÝ 
PRVEK

OMÁMENOST 
ALKOHOLEM

JMÉNO 
STŘIHAVKY

HOSTINSKÝ
ZE ŠVEJKA

SUMERSKÁ
PLOŠNÁ J.

MUŽSKÉ
JMÉNO

JAPONSKÁ
J. DÉLKY

POUTA

MĚNIT 
(NÁŘEČNĚ)

NÁMOŘNÍ 
LUPIČ

HAVAJSKÁ
MINCE

NÁZEV
HLÁSKY X

PŘEDLOŽKA

DRUH
LÉKAŘŮ

ASIJSKÝ 
JELEN

ARABSKÉ
MUŽ . JMÉNO

ESPERANT. 
„VEJCE“

TĚLOCVIČ-
NÝ PRVEK

A SICE

ZDRAVOTNÍ 
ODDÍL

PATŘÍCÍ
HELE

PŘEDLOŽKA VRSTVA 
DRUHOHOR

STRACH

LEPIDLO
POBÍDKA

ŽENSKÉ 
JMÉNO

NEZKUŠENÝ
MLADÍK

KUS TRÁVY
S HLÍNOU

ZKR. RUDÉ-
HO PRÁVA

STAROŘÍM-
SKÁ CESTA

SPOJOVNÍK

KÓD LETIŠTĚ 
DAKAR

POKRM ZE
ZELENINY
A PÁRKŮ

DODATEČNÉ 
SETÍ

KÓD
ANGOLY

KU PRO-
SPĚCHU

ZKRATKA 
LÉTA PÁNĚ

CITOSLOVCE 
SMÍCHU

ČÍNSKÝ HUD. 
NÁSTROJ

TAJNÝ 
VYSLANEC

MENŠÍ 
ATELIÉRY

AMERICKÝ 
GENERÁL

NÁSILÍM 
DOSTAT 
DOVNITŘ

SPZ 
ROKYCAN



JaRo Ve Znamení Tance, 
SPoRTu a VýLeTů

Vážení a milí čtenáři,
tři měsíce uběhly jako voda a je 
tady další číslo Lhoteckého zpra-
vodaje. Co se za tu dobu ve škole 
událo?

Děti se samozřejmě pilně učily, konečně už moh-
ly nacvičovat tance a zpěv na slavnost Honění krále 
a účastnily se mnoha vzdělávacích i zábavných akcí. 
Navštívily divadelní představení, knihovnu, prožily ve 
škole „Noc s Andersenem“, dozvěděly se, jak se cho-
vat bezpečně na internetu. 

Čtvrťáci složili zkoušky z dopravních předpisů a jízdy 
na kole na Dětském dopravním hřišti Orebitská v Ost-
ravě-Přívoze a získali průkaz cyklisty. 

Všichni se dozvěděli mnoho zajímavého ze života včel 
v naučném programu hlučínského muzea „Člověk 
a včely“ a také ze života dravých ptáků, kteří „přilétli“ 
na zahradu mateřské školy. 

V květnu děti potěšily své rodiny a zvláště maminky 
krásným vystoupením plným básniček, písní, tanců 
a scének, které si připravily se svými vyučujícími ke 
Dni matek. Po dvouleté pauze vystoupili mladší žáci 
na lidové slavnosti Honění krále. 

Velkou radost nám udělali žáci pátého ročníku, kteří 
se zúčastnili soutěže v jízdě na koloběžkách mezi os-
travskými školami a vyhráli pro naši školu zapůjčení 
šesti koloběžek na jeden rok. 

Od 13. června prožili žáci týden ve škole v přírodě 
v Bílé a po návratu už je čekaly jen čtyři dny školního 
roku 2021/2022, který jsme o týden zkrátili. Škola se 
nám rekonstruuje, jak všichni můžeme vidět. Stavební 
práce byly zahájeny 14. června, ale zaměstnanci školy 
začali s přípravnými pracemi už koncem května.

Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům základ-
ní školy i jejich rodinným příslušníkům, kteří se velkou 
měrou podíleli na vyklízení školní budovy před rekon-
strukcí, a také rodičům našich žáků, panu starostovi 
a správním zaměstnancům úřadu městského obvodu 
ve Lhotce, kteří nám se vším velmi pomohli. Rekonstruk-
ce proběhne ve dvou etapách, vždy o prázdninách.

Vysvědčení jsou rozdána a je před námi období 
prázdnin, na které se školáci i učitelé těší. Přeji všem, 
aby prožili krásné a pohodové léto, odpočinuli si a na-
sbírali plno sil do příštího školního roku. Těšíme se na 
setkání v září.

naďa Šimíčková, ředitelka školy

Nová přátelství na 
Noci s Andersenem
Jen jednou za rok mají  knihy svátek. Tehdy ožívají 
jejich stránky, vystupují z nich pohádkové postavy, 
dokonce i legendární autor Hans Christian Andersen, 
který přichází pozdravit své čtenáře. 

Tento svátek dětského čte-
nářství prožíváme pravidel-
ně i v naší škole – je to večer 
naplněný společným hraním, 
povídáním, tvořením, obje-
vováním krásy naší mateřš-
tiny a sdílením ve skupince. 
Pak se, příjemně unaveni, 
ukládáme ve třídě nebo 
v družince a necháváme se 
čtením ukolébat ke spánku.  

Čtení je moje životní hob-
by – a já mám v sobě touhu 
předávat dál, nadchnout 
i naše školní děti ke krásným 
prožitkům s knihou, 
s příběhem, s ilustracemi, 
s pohádkami, s komiksy, se 
světem fantazie… Nádherná 

iniciativa Noc s Andersenem 
je jednou z inspirativních 
možností. 

Letošní akci jsme si vy-
chutnali po dvouleté covi-
dové pauze. S překvapením 
jsem si uvědomila, že ve 
skupinkách, které máme 
poskládané napříč roční-
ky, se některé děti musely 
navzájem představovat. 
Platná omezení narušila to, 
co roky fungovalo spontán-
ně – kamarádské vazby bez 
ohledu na věk. Nečekaným 
bonusem letošní Noci 
s Andersenem jsou tak i nově 
vzniklá dětská přátelství.  

Hana Ptáčníková
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Velké beskydské dobrodružství
Po pauze vynucené koronavirovými opatřeními jsme s dětmi opět mohli vyrazit na delší pobyt v přírodě. 
Naším cílem se stala horská oblast Bílá v Moravskoslezských Beskydech. 

Ubytovaní jsme byli na chatách Javo-
řina, Hořec i v hotelu, v němž jsme se 
také stravovali.  V první části dne jsme 
pro děti připravili tematická dopole-
dne. Příroda kolem nás nám poskytla 
dostatek prostoru pro realizaci našich 
projektů. Na sjezdovce jsme se věno-
vali třídění odpadu a recyklaci, hledali 
jsme pitnou vodu na ostrově 
a k tomu jsme využili spoustu znalostí 
nejen z hodin prvouky a přírodovědy, 
ale hodila se taky znalost matemati-
ky a abecedy. Na cestu za pokladem 
jsme se vypravili po nedaleké lesní 
stezce, na níž nás čekala nejedna 
výzva. Tvořili jsme pagody a mandaly 
z přírodnin, snažili jsme se utéct před 
medvědem vyšplháním na strom nebo 
jsme si zkoušeli frotovat kůru stromů. 
Na všechny úspěšné poutníky čekal 
v cíli sladký poklad. 

noční STeZka oDVaHy
Program jsme zakončili botanickým 
kvízem. Děti se učily rozpoznávat 
květiny na louce, vytvářet z nich ob-
rázky i myšlenkové mapy. Odpolední 
program dětem zajišťovali instruktoři, 
kteří je provedli tajemstvím lanového 

centra i blízkého okolí. Večery jsme 
trávili na hřišti při míčových hrách, 
u táborového ohně i v rytmu hudby.
S napětím děti očekávaly stezku 
odvahy, kterou absolvovali ti největší 
odvážlivci v pozdních večerních 
a nočních hodinách. Přestože se 
občas z lesa ozval zděšený výkřik, 
všechny děti prokázaly svou stateč-
nost a došly bezpečně do cíle.

ZážiTky na ceLý Rok
A přestože nás někdy bolely nohy, 
v zápalu boje jsme utržili nějaké šrá-
my a nejednou jsme museli napnout 
všechny síly, abychom se dostali do 
cíle, odjížděli jsme spokojení, s úsmě-
vem a spoustou zážitků. 

kateřina Svobodová

Základní škola



Za Tříkrálovou 
sbírku do U6
V sobotu 2. dubna 2022 jsme s letošními tříkrálovými 
koledníky – našimi třiadvaceti žáky – vyrazili do Malého 
světa techniky U6 v Dolních Vítkovicích. Tuto akci (nejen 
pro nás) uspořádala Charita Ostrava jako odměnu za 
pomoc při Tříkrálové sbírce 2022. 

Děvčata i kluci si s velkou chutí 
užili soustružení, frézování, vy-
zkoušeli trenažery, prozkoumali 
různá auta značky Škoda, usedli 
na místo řidiče autobusu, navští-
vili ponorku Nautilus kapitána 
Nema a nakoukli i do periskopu… 

Lákadel bylo mnoho! Děti 

nadšeně objevovaly různá zá-
koutí velkorysého prostoru, 
prohlížely, prolézaly a dokona-
le naplňovaly záměr tvůrců in-
teraktivní výstavy – vychutnaly 
si technické vynálezy a přírod-
ní vědy hravě v praxi. 

Hana Ptáčníková

Lhotečtí školáci vyhráli koloběžky na celý rok!

Po delší odmlce, kterou způsobil virus 
covid-19, se v pátek 10. 6. opět sešli 
žáci několika základních škol z  Mo-
ravskoslezského kraje na atletickém 
stadionu v Ostravě–Vítkovicích, aby 
změřili síly v jízdě na koloběžkách. 

Mezi disciplíny patřila jízda družstev 
na vzdálenost 500 metrů a slalom 
s překážkami. Tým žáků páté třídy 
z naší školy si zvolil název „Ohnivé 
želvy“. A oheň chrlily opravdu doko-
nale. Tento tým nedal šanci žádnému 
soupeři. Jejich absolutní vítězství 
v celé soutěži a hlavní výhra, kterou 
bylo zapůjčení šesti koloběžek znač-
ky YEDOO na celý rok naší základní 
škole, mluví za vše. I tak lze udělat 
pomyslnou tečku za školním rokem 
2021/2022. 

Jindřich Šenekl



Svátek maminek v naší škole 
Blížil se Den matek a každá třída naší školy připravovala program pro maminky. 

I my ve školní družině jsme dali hlavy dohromady, pře-
mýšleli, vymýšleli a nakonec starší oddělení školní družiny 
nacvičilo vtipné taneční pásmo a mladší děti jednoduchý 
taneček na píseň Malé kotě spalo v botě. 

Po delší době se děti mohly předvést před publikem rodin-
ných příslušníků a sklidily veliký potlesk. 

Jeanette karasová a Tereza Pernická

Život má mnoho podob
V polovině května měli žáci 1. a 2. ročníku možnost zúčastnit se velmi zajímavé besedy s názvem Život má 
mnoho podob. 

Seznámili se s panem Adamem 
Kratochvílem, který trpí svalovou 
atrofií a je upoután na invalidní vozík. 
Pan Kratochvíl osvětlil dětem, v čem 
spočívá jeho nemoc, ukázal jim, jak 
funguje jeho speciálně upravený vozík 
a vysvětlil, že i přes svůj handicap se 
snaží žít normální život. 

Na závěr se děti mohly povozit na 
invalidním vozíku a vyzkoušet si mož-
nosti vozíčkářů. 

Beseda byla pro všechny velmi 
poučná a žáci si uvědomili, že se lidí 
s handicapem nemusejí bát. 

Hana cigánová

Základní škola



Jaro ve školce plné oslav a tance
Blíží se prázdniny a další školní rok je pomalu za námi. Na co si děti rády vzpomenou, co se jim nejvíc líbilo?

MŮJ kAMARÁD
„nejlepšího kamaráda jsem potkal ve školce…“

HRÁLi JSME POHÁDky
„Ty růžky mi snad nezůstanou…!“

ČÍM BUDU, AŽ VyROSTU?
„už ve školce jsem věděl, že budu stavět velké domy a mosty.”

POřÁDNě JSME SLAViLi
Den DĚTí: „Skáču dobře, skáču rád…“

MateřSká škola
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OSLAVA S HOPSALÍNEM

SPOLEČNÁ OSLAVA NA škOLNÍ ZAHRADě  „Nejlépe opeče špekáček můj taťka nebo mamka!“

HONěNÍ kRÁLE
S velkou radostí děti zatančily na slavnosti Honění krále. Vystoupení s dětmi připravila paní učitelka Ludmila Weidlová.

MateřSká škola
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Dobrý den, vážení příznivci sportu.

Je tady konec 
června a s ním 
i další vydání 
našeho Lhotec-
kého zpravodaje 
a nové informace 
o činnosti spor-
tovního klubu, 
oddílu fotbalu. 

Léto je období, kdy hráči po náročné 
sezóně mají několik týdnů dovolené. 
Funkcionáři klubu plánují letní přípra-
vu a doplnění hráčských kádrů všech 
kategorií.

Nabízím vám krátké zhodnocení jar-
ní části sezóny 2021/2022. Před námi 
se pozvolna rýsuje podzimní část. 
V tuto chvíli řešíme přihlášení družstev. 
K mužům a kategorii U11 přibudou ješ-
tě kategorie mladších žáků a U9. Kate-
gorie dorost je v jednání. Jak je vidět, 
SK Lhotka se rozrůstá a to je jen dobře.

Na závěr mi dovolte, abych v prvé 
řadě poděkoval našim trenérům, rodi-
čům dětí i členům výboru za obětavou 
práci, a popřál úplně všem krásnou 
a ničím a nikým nerušenou dovolenou.

Sportu zdar a fotbalu na podzim 
zvlášť.

michael Viščor, tajemník Sk Lhotka

Sk lhotka

Muži zůstali za očekáváním
Jarní část sezóny nevyšla mužům úplně podle představ. Los byl pro 
nás příznivý, ale úvodní prohra s koblovem 4:3 a následná prohra 
na hřišti Slovanu Ostrava 2:0 zůstaly v hlavách našich hráčů hodně 
dlouho. Nic na tom nezměnilo ani vítězství na hřišti Pustkovce 3:2 
a domácí výhra nad Hrabůvkou v poměru 8:0. 

Zde bych se na chvíli zastavil. Toto 
utkání rozhodovala dynastie Hand-
lířů – syn, otec a děda, tedy Marek, 
Drahoslav a Josef Handlířovi. 
Rozhodcovská nominace na utkání 
byla poděkováním vedení Městské-
ho fotbalového svazu k životnímu 
jubileu 80 let pana Josefa Handlíře 
– blahopřejeme! 

Následné tři zápasy s celky čela 
tabulky dopadly výsledkově velmi 
špatně. Domácí prohra s týmem 
Markvartovic 0:4, následovala pro-
hra na Hlubině 6:0 a na závěr sedmi-
gólový příděl v Michálkovicích 
a opět bez vstřelené branky. Ve všech 
těchto utkáních rozhodly druhé polo-
časy. Našim hráčům docházely síly 
a soupeři toho dokázali využít. 

Následovala dvě derby. Nejpr-
ve Lhotka vyhrála s notnou dáv-
kou štěstí a za vydatné podpory 
fanoušků na hřišti v Hoštálkovicích 
brankou v 90. minutě, kterou vstře-
lil Pavel Tkačík (2:1), a za týden 
remizovala po výborném výkonu 
na hřišti Petřkovic (2:2). Bohužel 
v případě nerozhodného výsledku 
se po zápase kopou penalty, ale 
ani jediný náš hráč pokutový kop 
neproměnil. Po třech sériích bylo 
hotovo a tak rozdílový bod brali 
hráči domácího celku. 

V posledním zápase sezóny jsme 
na domácím hřišti přivítali druž-
stvo Rychvaldu B. Po velmi slabém 
výkonu jsme prohráli s předposled-
ním celkem tabulky 0:1. Mužstvo tak 
skončilo ve dvanáctičlenné tabulce 
skupiny A na 8. místě s osmi výhra-
mi, dvěma remízami a oběma pro-
hrami na pokutové kopy a čtrnácti 
prohrami se skóre 44:59 a ziskem 26 
bodů.

Jak to zhodnotit? Bohužel na 
lepší umístění to nebylo. V někte-
rých vyrovnaných utkáních nám 
chybělo fotbalové štěstí či spíše 
um. Rovněž jsme neměli, kromě 
Pavla Tkačíka, žádného pořádného 
střelce. Právě jeho rychlost 
a střelecké předpoklady stojí za 
tím, že byl osloven týmem krajské-
ho přeboru z Dolního Benešova, 
aby tam zkusil tréninkový kemp. 
Před podzimní částí sezóny, která 
začne na konci srpna, je hlavním 
úkolem realizačního týmu zapraco-
vat na fyzické kondici hráčů.

U9 A škOLiČkA: Bronz a tréninkový kemp
i v této kategorii je vidět, že pravidelné sportování dětí nese výsledky. Tím nemám na mysli jenom sportovní 
úspěchy, ale především pohybovou zdatnost, koordinovanost a rozvoj sportovních dovedností dětí. 

Trenéři i pro tuto kategorii připravili 
turnaj, který se uskutečnil 22. 5.
v našem sportovním areálu za účasti 
osmi družstev (Lhotka, Hošťákovice, 
Ludgeřovice, Šilheřovice, Hať, Stará 
Bělá, Heřmanice a Vřesina u Opavy). 
I když v této kategorii jde hlavně 
o radost dětí ze hry, tak pochopitelně 
každé družstvo chce vyhrát.

Lhotka třetí
Turnaj nakonec vyhráli hráči Ludge-
řovic před Šilheřovicemi a Lhotkou. 
Vítězové i poražení nakonec dostali 
na závěr turnaje sladkou odměnu.

Rovněž je třeba zmínit, že tato ka-
tegorie v červnu absolvovala víken-
dové tréninkové soustředění v Háji 

ve Slezku. Soustředění se zúčastnilo 
15 dětí, trenéři a někteří rodiče, kteří 
využili tamní sportovní areál včetně 
jeho ubytovacích a stravovacích ka-
pacit. Všichni společně se už těší na 
příští soustředění.

trenéři: Martin Klučka,
Dalibor Stuchlý, Radek Furmánek

REALiZAČNÍ TýM
Trenér: Zdeněk Malchárek

Vedoucí družstva: 

Robert Gurka 

Technický doprovod: 

Jiří Matuška



Taktická porada před zápasem Lhotka cuPu: už na začátku 
turnaje bylo jasné, že se schyluje k něčemu velkému... Do každého zápasu vstupovali kluci pořádně vyhecovaní

na soustředění týmů u 10 a školičky si kluci užili nejen fotbal odměna pro všechny účastníky tréninkového kempu

a na hřišti to podle toho vypadalo: kluci vybojovali pohár! konkurence přitom byla veliká, utkalo se 8 týmů

Sk lhotka

U11: Třetí v přeboru, zlatí na Lhotka CUPu
Tato kategorie dělala všem příznivcům lhoteckého fotbalu radost. Mladí hráči šli do každého utkání 
s nasazením a maximálním odhodláním udělat dobrý výsledek. 

Nakonec skončili kluci na výborném třetím místě za 
družstvy Heřmanic a Poruby B, když v ročníku čtrnáctkrát 
vyhráli a čtyřikrát odešli poraženi se skórem 270:126. 

Vyvrcholením pro tuto kategorii byl turnaj Lhotka CUP, 
který se uskutečnil v našem sportovním areálu 11. 6. Za 
krásného slunečného počasí při účasti 8 týmů (Ostrava-
Jih modří, Ostrava-Jih červení, Darkovičky, Krásné Pole, 

Baník Ostrava U10, Rychvald, Třebovice, Lhotka), které 
se utkaly všechny mezi sebou v zápasech na 18 minut. 
Vítězem turnaje se poprvé stali hráči pořádajícího klubu 
ze Lhotky, kteří vyhráli všechna utkání se skórem 50:4. 
Na druhém místě skončilo družstvo Krásného Pole a na 
třetím Baník Ostrava U10.
trenéři: Drahoslav Handlíř a Kamil Starovič
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CHARITNÍ HOSPICOVÁ PORADNA 
Charvátská 785/8 

700 30 Ostrava-Jih, Výškovice 
 
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje. 
 

            
 
 

 

Potřebujete poradit s péčí o svého blízkého? 
 

 

V rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Charitního střediska sv. Kryštofa – 
mobilního hospice a ošetř. služby Vám nabízíme možnost seznámit se s tím 

 

JAK PEČOVAT O NEMOCNÉHO  
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 

 
Na setkání se dozvíte, jak zvládnout péči  
o méně pohyblivého, částečně nebo plně 
imobilního člověka. Nabízíme informace  
a praktické ukázky např. z těchto oblastí: 
 
 podávání stravy, tekutin a léků, 
 pomoc při osobní hygieně, 
 polohování a prevence proleženin, 
 výměna lůžkovin, 
 kompenzační pomůcky a půjčování, 
 jak si požádat o příspěvek na péči atd. 
 
 
Praktické ukázky je možné po domluvě předvést i přímo ve vaší domácnosti. 
 
Místo: Hospic sv. Lukáše (dle hyg. opatření – individuální konzultace nebo společně - 
zasedací místnost – 2. p.), Charvátská 785/8, Ostrava-Jih, Výškovice 
 
Kdy: 22. 9. 2022, 14.00-17.00 h (další termíny možné dle domluvy). 
 
Přihlášení: Charitní hospicová poradna, Charvátská 785/8, Ostrava-Jih, Výškovice, 
mobil: 731 534 002, Mgr. Alexandra Čubová, 
e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz, web: www.ostrava.charita.cz 
 

Těšíme se na Vás! 
 

6. 10. 2022 | 19:00
Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava

Benefice „Sešli se, aby pomohli...“ 
na rekonstrukci Charitního domu sv. Václava – domova pokojného stáří

Zrní  Veronika Rovná  
sopranistka

Camerata Janáček  
komorní orchestr Janáčkovy filharmonie Ostrava

Vstupné: 390 Kč | děti do 12 let zdarma; ZTP, ZTP/P – sleva
Předprodej: pokladny NDM, OSTRAVAINFO!!! a www.colosseumticket.cz 

ostrava.charita .cz

oStrava / PoZvánky a nabídky


