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Lhotecký 
zpravodaj
Zpravodaj městského obvodu Lhotka

Jak to vypadá se školou? 
Proč se změnil itinerář rekonstrukce 
základní školy? Jak to vypadá uvnitř? 
A kdy se začne učit v nové škole?
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Prvňáčci nic nepoznali 
Ve škole se zatím učit nedá, ale start 
prvňáků i výuka v dalších třídách začala 
jako obvykle. Září bylo ve škole pestré!
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Lhotka je moje Florida 
Zpověď Petra Konečného o jeho 
vztahu ke Lhotce, Golf Parku 
a plánech na cukrárnu „Labužník“
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Vznikl nový tým
mladších žáků!

(str. 18-19)

DaLší úspěch 
Lhoteckého 

fotbaLu:



VÁŽeNí spoLuobČaNé,
ve Lhotce se toho v posledních měsících 
dělo opravdu hodně, ale jedna událost 
byla zásadní: Změna časového plánu 
rekonstrukce školy, kvůli které se teď 
děti uči „v hospodě“ a „na hřišti“.

Po zahájení stavby se zjistilo, že objekt 
je v mnohem horším stavu, než jsme 
očekávali. V některých částech se musí 
neplánovaně vyměnit stropy a vyskytly 
se i další záludnosti. Výstavba nejstarší 
části školy proběhla ještě v předminu-
lém století, takže mnohé stavební díly už 
nahlodal zub času, naopak novější část 
se stavěla kolem roku 1965 svépomocí 
a na odvedené práci je to znát.

Stáli jsme před otázkou, jestli máme 
stavbu zakonzervovat, začít s výukou 
a na rekonstrukci navázat podle plánu 
příští rok o prázdninách, nebo ve sta-
vebních úpravách oproti plánu pokra-
čovat ještě několik měsíců. Dali jsme na 
rady odborníků a zvolili druhou možnost 
– nejen proto, že to bude levnější, ale 
především bezpečnější pro naše děti. 
Podrobné informace včetně technických 
detailů si můžete přečíst na straně 3 ve 
vyjádření stavbyvedoucího.

Pro výuku dětí se nám nakonec (také 
díky pomoci magistrátu) podařilo vy-
tvořit důstojné prostory. Děkuji rodičům 
za shovívavost a učitelům za velké na-
sazení při stěhování a výuce v netradič-
ních objektech. Věřím, že teď stavaře 
nic nepřekvapí a výuka v kompletně 
zrekonstruované škole (kromě fasády 
a zpevněných ploch) začne v březnu 
2023.

Josef Šrámek, starosta

strana % zast..
oDs 54,68 8
občané 
pro Lhotku

45,31 7

Ing. Michael Viščor ODS

Josef Šrámek ODS

RNDr. Aleš Gavenda, Ph.D. ODS

Ing. David Lysoněk ODS

Ing. Sylva Kazárová ODS

Ing. Dagmar Zemková ODS

Ing. Pavel Milota ODS

Pavel Řeha ODS

Martin Klučka OpL

Ing. Jan Pejznoch OpL

MUDr. Robert Schwarz OpL

Ing. Jan Dluhoš OpL

Petr Hrubý OpL

Jiří Matuška OpL

Lucie Swierczek Sedlářová OpL

strana %
aNo 2011 23,34
spolu 19,88
ostravak 18,01
starostové pro ostravu 12,29
spD 10,55

Zvolení zastupitelé celkové výsledky

Jak se ve Lhotce volilo
do „velké ostravy“ 

Letoších voleb do Zastupitelstva městského obvodu Lhotka 
se zúčastnilo 54,01 % voličů, téměř o čtyři procenta méně než 
v roce 1998. přesto je to výrazně více než v celé ostravě, kde 
volební účast jen lehce přesáhla třetinu (35,01 %).
Volba starosty, místostarosty 
a členů rady proběhne na usta-
vujícím zasedání zastupitelstva 
obvodu, které se uskuteční 
v pondělí 17. října 2022 od 18:00 

ve víceučelové sportovní hale. 
Na prvním zasedání se budou 
volit také členové a předsedové 
finančního a kontrolního výboru.

red

Slovo StaroSty / aktuálně ze lhotky
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Velkoobjemový podzimní úklid
Domovní odpad můžete odkládat do velkoobjemových 
kontejnerů ve čtvrtek 20. října 2022.

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 20. října 2022 bude 
v době od 12:00 do 17:00 hodin 
u trafostanice (Bobrovnická ulice) 
přistavena pojízdná sběrna ne-
bezpečných odpadů OZO Ostra-
va, kde můžete bezúplatně uložit:
papírové filtry, olejové filtry, 
baterie, zářivky, výbojky, odpad 
kosmetických a farmaceutických 
výrobků, staré oleje, znečištěné 
pohonné hmoty, tuky, maziva, 
čistící vlny a čisticí prostředky, 
lepidla, ředidla acetonová a syn-
tetická, plechovky od barev, staré 
tuky a jedy.

Romana Dybalíková

Výsledky voleb ve Lhotce



Vyjádření zhotovile stavby k termínu dokončení školy
Vážení občané, vážení rodiče, 
dovolte nám v pár větách a pokud možno věcně a srozumitelně popsat důvody, které podmíněně 
a oprávněně vedly k nutnému prodloužení nástupu dětí do nově zrekonstruované školy a družiny Zš Lhotka, 
která, jak víte, prochází složitou etapou své existence. 

V prvé řadě vězte, že zájem a snaha 
všech zúčastněných a zainteresovaných 
firem, které se podílí na zvelebení vaší 
školy, je poctivě a hlavně do budoucna 
bezpečně opravit budovu, která ve své 
historii prošla nejednou přestavbou 
a ne všechny ze tří stávajících přestaveb 
byly provedeny správnými a dovolujeme 
si říci i staticky vyhovujícími postupy. 
Záměr stavebníka i zhotovitele byl 
od počátku dán v dobrém úmyslu 
a stavba byla rozdělena do dvou etap, 
kdy jsme měli na začátku školního roku 
2022/2023 školu zpět předat k užívání 
a následně o prázdninách 2023 ji opět 
převzít k dokončení. Nicméně nástrahy 
této budovy se ukázaly hlavně z hledis-
ka statického natolik časově náročné 
na opravu, že nebylo jednoduše bez-
pečné a ani možné postup na dvě etapy 
dodržet. Rekonstrukce takovéhoto typu 
se ukázala časově náročnější a my jsme 
správně nedovolili nástup vašich dětí do 
tohoto zařízení. 

Tento dopis neslouží jako výmluva, proč 
nelze opravu školy dokončit dle před-
pokládaného plánu, ale k tomu, abyste 
sami uznali – podle dále popsaných 
bodů z úst statika i projektanta – že 
důvody jsou oprávněné, že vše není jen 
černobílé a že na stavbě tohoto rozsahu 
a specificky na tomto objektu nám dáte 
za pravdu a pochopíte nás. 

Z úst PRoJektanta a statika 
neekonomická varianta, prodražení 
v případě dělení prací: 
Po zahájení stavebních prací bylo 
zjištěno, že stav stavebních částí 
a především TZB (technické zařízení 
budov) je nevyhovující. Pro přechodný 
stav školního roku by musela být v části 
budovy vyměněna celá elektroinstalace 
a část ZTI (zdravotechnická instalace), 
a to provizorně. V další etapě by bylo 
vše zdemolováno a předěláno opět na 
novou dispozici (mění se i strop nad 
1. NP). ZTI instalaci by bylo nevýhodné 
a technicky obtížné řešit po částech. 

Problematika statiky budovy 
a nosných konstrukcí: 
Dalším problémem je špatná kvalita 
stávajících stropů v prostoru sociál-
ních zařízení. Při stavbě svépomocí při 
přístavbě nejnovějšího západního křídla 
(1965) byly poměrně nešetrně řešeny 
prostupy přes stropy, často přes nosníky 
šířky 300 mm, které místy přestaly plnit 
nosnou funkci. Statik po prohlídce na 
místě rozhodl o výměně stropu nad 
1. PP a o zpevnění stropů nad 1. NP 
a 2. NP ocelovými nosníky. V neposlední 
řadě bylo u prací na novém stropu 1. NP 
nad jídelnou zjištěno, že zde kompletně 
chybí ŽB ztužující věnec, na místo něho 
zde bylo nalezeno nevyhovující ztužení 
ze zazděného dřevěného trámu, což je 
nepřijatelné a věc byla opět postoupena 
k řešení statice, která vyřešila dodatečné 
„ankrování“ ocelovými prvky a pod-
pěrným sloupem nad rámec prací. 
Problémová je i různá kvalita nosného 
zdiva, statik nařídil všechny prostupy 
zpevnit ocelovými výměnami. 

Závěrečná odůvodnění, 
ekonomický souhrn:
Rozdělení na etapy při nárůstu staveb-
ních zásahů by stavbu prodražilo 
o náklady na dočasné uvedení školních 
prostor do technicky a hygienicky při-

jatelného stavu, v části ZTI a elektro na 
hraně technických možností. Při předání 
stavby školnímu provozu by bylo potře-
ba zajistit revize, u elektroinstalací 
s nejasným výsledkem a s nutností opa-
kování na konci prací. 

Dalším problémem by v průběhu škol-
ního roku byla předpokládaná stavební 
činnost v prostorech, které by dočasně 
škola nevyužívala. Podle stanoviska 
školy a koordinátora BOZP je však 
souběh provozně a technicky nereálný
a s ohledem na bezpečnost téměř 
nemožný (hluk, prašnost, oddělené ko-
munikace a přístupy). 

Projektant s TDI proto navrhl variantu
tu provedení stavby v jedné etapě ve 
zkráceném termínu, při které odpadly práce 
na provizorních stavebních úpravách. 

Závěr: Z uvedených důvodů tedy pevně 
věříme a doufáme ve vaše pochopení  
složitosti situace. Všichni stavby zúčast-
nění budeme dělat vše proto, aby byla 
stavba pro nástup dětí zpět do komplet-
ně nové školy připravena v co nejkratším 
termínu. 

Za zhotovitele a celý tým stavby
stavbyvedoucí Michal Zvoníček

Peroutka Dopstav ostrava, s.r.o.

Fotogalerie z rekonstrukce na str. 16

aktuálně ze lhotky
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Lhotečtí senioři na prýglu
Další výlet lhoteckých seniorů po hezkých koutech Česka se vydařil. 
tentokrát bylo jejich cílem brno.

Ve čtvrtek 6. října si užili plavbu lodí 
po Prýglu neboli Brněnské přehradě, 
společný oběd a pak vyrazili do 
centra, kde si každý zvolil program 
podle libosti: Historické zajímavosti, 
nakupování nebo pohodové kávičky.

Výprava do Brna byla dárkem 
obvodu ke Dni seniorů, který si 
připomínáme 1. října, a poděkováním 
za vše, co pro Lhotku v produk-
tivním věku udělali a mnozí dělají 
dodnes.                                           red

na konci prázdnin proběhl v Čeladné finálový turnaj celoroční túry MoRaVa 
CUP 2022 pro děti všech věkových a výkonnostních kategorií.
Golf Park Lhotka pravidelně reprezentovali adam Cigánek, ondřej Baják 
a Marek Foldyna. První dva se pravidelně střídali na bedně a s přehledem svou 
kategorii ovládli! Marek sbíral zkušenosti a zaslouží si také velkou pochvalu.
Všem velká gratulace, dík za skvělou reprezentaci a věříme, že se k nim 
v příštím roce přidají i další.                                                                                  pk

Velký úspěch našich malých golfistů

zprávy z obce

poukaZ Za kříŽoVku  
Voucher na 500 korun do restaurace 
v Golf Parku jsme předali Pavlíně 
Boldi, která správně vyluštila křížovku 
v čísle 5 a měla štěstí při losování...  
také dnes hrajeme o lahodnou cenu 
z golfové restaurace.

Gratulujeme výherkyni

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 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



Majitel firmy oMLuX, který proměnil bulharku na golfové hřiště:

Lhotka je moje florida
petr konečný se narodil v hošťálkovicích, ale dnes je to Lhotečan každým coulem. to, co ve Lhotce 
v posledních letech dokázal, jsem jako přespolní zatím obdivoval jen z novinových článků. teď konečně 
přichází chvíle promluvit si s ním z očí do očí a zeptat se ho na věci, které o sobě v novinách ještě 
neprozradil.

Mezitím, co s někým telefonuje (což 
se bude během našeho povídání 
opakovat ještě několikrát), se snažím 
zjistit, co v restauraci v Golf Parku tak 
voní. Nenápadně nahlížím do talířů, 
které servírka roznáší hostům. 
„Houbová polévka po našem, tu mu-
síte zkusit,“ směje se šéf areálu, který 
právě zavěsil telefon, objednává si 
kafe a pro mě „houbovku“. A zatímco 
povídá, já se přesvědčuji o tom, že 
zvěsti o zdejší kuchyni, které se šíří 
celým Ostravskem, jsou pravdivé. Ne-
musíte hrát golf, ale místní kulinářské 
speciality byste si neměli nechat ujít.

Cílem našeho rozhovoru není 
představit Golf Park Lhotka, který 
jste vybudoval, ten většina míst-
ních dobře zná. V poslední době 
navíc udělal Lhotce obrovskou 
reklamu…
(Petr Konečný mi skáče do otázky) 
…To jsem rád, že se o Lhotce mlu-
ví i díky našemu areálu, ale mnozí 
návštěvníci vůbec neví, co tady bylo  
před deseti lety. Jen místní to ví. Are-
ál jsme vybudovali na skládce, kterou 
se nedalo ani projít, jak to tady bylo 
zaplevelené a navíc v záplavové zóně. 
Roky si obyvatelé Lhotky stěžovali, 
že je to ostuda a černá skládka 
a město s tím nic nedělá, a když jsem 
si je pronajal já a začal s tím něco dě-
lat, začaly se šířit hlasy, že ty pozem-
ky jsou pronajaté nějak levně. Jsem 
z vesnice, tak vím, jak to chodí. Ně-
kteří za vším pořád něco hledají, ale 
těch je mi líto. Ten kdo chtěl, tak ví, že 
celý areál je postavený z mých peněz 
a obec a ani Evropská unie se na tom 
nijak nepodílela. Přesto tady vzniklo 
něco, na co může být i obec hrdá 
a přitom ji to nestálo ani korunu.

rozhovor
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Takové názory jsou podle mých 
zkušeností jen ojedinělé, 
většina lidí si vaše dílo nemůže 
vynachválit.
To je pravda, ale nejvíce jsou vždycky 
slyšet kritici. Když lidi vidí v televizi 
samé negativní zprávy, mimo jiné 
o korupci, tak si říkají: To není možné, 
když se to děje jinde, tak to musí být 
i tady. Starosta určitě „bere“ 
a tak mu ten levný pronájem dohodil. 
Přitom každý mohl přijít s nápadem, 
jak Bulharku proměnit na příjemné 
místo. Každý si to mohl pronajmout 
a něco tady udělat. Bohužel se nikdo 
nenašel. 

říkaLI, Že JseM se ZbLÁZNIL

Abychom ty fámy vyvrátili jednou 
provždy: Řekněte, kolik jste 
starostovi dal?
(směje se) Nedal jsem nic starostovi 
ani nikomu jinému, kvůli tomu jsem 
mimochodem přišel o řadu veřejných 
zakázek. A když už o tom mluvíme 
– nikdy jsem si ani nic nevzal, žádné 
dotace z Evropské unie ani odjinud. 
Za mne dotace křiví trh a dělají jen 
zlo. Pokud dotace, tak do veřejného 
sektoru na opravy a výstavbu nemoc-
nic, domovů důchodců, škol, tělocvi-

čen, silnic, železnic a podobně. Ale to 
je můj názor, který nikomu nevnucuji. 
Tím, že o dotace nežádám a ani se 
nezúčastňuji pochybných výběrových 
řízení, tak mám klidné spaní. Ty pení-
ze mi za to nestojí. Umím si je vydělat 
poctivě. 

Ale bez souhlasu starosty byste 
tady žádný areál nevybudoval.
Když jsem za ním poprvé přišel 
s nápadem vybudovat golfový areál, 
byl v šoku. Prý jestli jsem se nezbláz-
nil, že chci na Bulharce udělat spor-
tovní areál s restaurací. Určitě v té 
době nebyl nikdo, kdo by řekl, že je 
to dobrý nápad. Nikdo tomu nevěřil, 
že to tam jde postavit.  A tak jsem 
hledal možnosti, aby to šlo. Nakonec 
jsem starostu přesvědčil, protože to 
je vizionář, díky kterému teď Lhotka 
vypadá tak, jak vypadá. Ukažte mi 
v Ostravě podobného starostu, který 
udělal pro svůj obvod to, co Pepa. 
Nechci jmenovat, co tady všechno 
vybudoval, spíš bychom to mohli vzít 
z druhé strany: Co tady ještě nemá-
me? Snad jedině koupaliště, i když 
má na to ještě čtyři roky (směje se).

šVéDskÁ INspIrace

Jak jste přišel na to, že na Bulhar-
ce vybudujete golf? Vy jste přece 
hrál hlavně fotbal.
To bylo asi dva roky po tom, kdy jsem 
poprvé odpálil svůj první golfový 
míček a hrozně mne to chytlo. Kaž-
dopádně jsem neměl kde trénovat, 
protože v Ostravě nebyl žádný gol-
fový tréninkový areál. Tak jsem začal 
hledat místo co nejblíž mého domova 
a našel ve Lhotce.

Ale proč na „skládce“?  
V tu dobu jsem jezdil s přáteli na ryby 
do Norska. Dvakrát, někdy i třikrát 
ročně, dost mě to bavilo. Cestou jsme 
párkrát přespávali ve Švédsku, sho-
dou okolností v městečkách, kde měli 
golfové hřiště. A právě ten severský 
přístup mě nadchl. Jednak to, že tam 
golfová hřiště většinou budují právě 
na bronwnfieldech podobných jako 
byla Bulharka. A zároveň mě překva-
pilo, že tam golf hrají úplně obyčejní 
lidé. U nás se říkalo, že golf je jenom 
pro bohaté, ale já jsem na vlastní oči 
viděl, že to může být rodinný sport. 
Lidi si tam zaplatili vstup do areálu 
a pak měli všechno kromě jídla a pití 
v ceně. Neplatili zvlášť hru, míčky… 

rozhovor



Ve Švédsku je většina hřišť veřejných 
a může si na nich zahrát každý bez 
toho, že by byl členem klubu nebo 
měl zelenou kartu. Člověk si půjčí 
hůl a hraje. Mimochodem ve Švédsku 
hraje golf mnohem více lidí taky pro-
to, že mají o víkendu zavřené obcho-
ďáky a rodiny tráví čas venku. Užívají 
si přírody. Myšlenka golfu pro všech-
ny mě hodně zaujala. A při jedné 
z těch rybářských výprav jsem si řekl, 
že taky postavím hřiště, kde si bude 
moct golf zahrát každý.

Splnil se váš cíl, je tady golf 
opravdu pro všechny?
Na začátku to nebylo jednoduché, 
protože v Česku lidi pořád golf vní-
mají jako sport pro podnikatele a hor-
ních deset tisíc, zjednodušeně řečeno 
pro ty, co mají velká auta a velké ego. 
Bylo mi jasné, že nemá cenu pře-
svědčovat šedesátileté zemědělce, 
tak jsem tu bariéru zkusil prolomit 
přes děti. Začali jsme s bezplatný-
mi kurzy – půjčil jsem jim vybavení, 
zaplatil trenéry, ale děti měly všechno 
zdarma. Rodiče to sice nechápali, ale 
děti na kurzy přihlásili, když to měli 
zadarmo, a navíc když na ně rodiče 
čekali, tak si mohli zkusit odpálit pár 
míčků, no a nakonec někteří zjistili, že 
to baví i je a začali chodit k nám na 
hřiště. Po tréninku si mohli rodiče 
s dětmi zdarma zahrát adventure 

golf. Díky tomu teď máme zaregis-
trovaných přes 80 dětí, z toho větší 
půlka už hraje oficiální turnaje a straš-
ně je to baví.  

Mnozí by teď mohli namítnout, že 
váš zájem o děti byl jen podnika-
telský kalkul, aby z nich vyrostli 
golfisté, kteří vám tady budou 
jednou za hru platit.
No, pokud je kalkul to, že celodenní 
vstup na naše hřiště je pro členy 150 
korun a pro nečleny 250 korun, tak 
ano, je to kalkul, který mi nevydělá 
ani na údržbu hřiště. Porovnejte si 
třeba pronájem tenisových kurtů 
na hodinu a pak si udělejte obrázek 
sami. Víte, já skoro celý život podni-
kám, a to se člověk dívá na spoustu 
věcí úplně jinak. Já si říkám, že 
v dětech je budoucnost a neměly by 
se nudit. Když budou trávit čas na 
golfovém hřišti nebo na jakýchkoliv 
sportovištích, tak se nebudou toulat 
po ulicích, po obchodních domech 
nebo sedět u počítače. To je odpo-
vědnost každého člověka. Rodič by 
se měl postarat o své děti a pod-
nikatelé, obec, město, kraj i stát by 
měli udělat něco proto, aby jim dali 
příležitost sportovat. 

Fakt to vnímáte takhle? Máte už 
svůj věk a dost peněz na to, abyste 
místo řízení stavební firmy 

a provozu golfového areálu mohl 
řešit jen to, s kým se odpoledne 
sejdete a jaké si dáte kafe…
To není nic pro mě. Pokud chcete 
něčeho dosáhnout, tak pro to musíte 
taky něco udělat. Když si vezmete 
třeba Jágra nebo Nedvěda – i když 
byli hvězdy, pořád trénovali více než 
ostatní. Teda já se s nimi nechci vů-
bec srovnávat, jenom jsem chtěl říct, 
že na kávičky a vysedávání vůbec 
nemám zatím čas. Prostě se nenudím.  
Nahoře ve Lhotce stavím baráky, 
mám 27 let firmu, která dělá zatep-
lování a stavby, do toho se se synem 
starám o tuhle hospodu a areál. 
A když potom přijdu na golf a chci 
si odpočinout, najednou vidím, že je 
třeba posekat trávu… Říkám si, co je 
teď důležitější? Sednu na sekačku 
a odpočinek odložím, i když vlastně 
je to pro mne taky odpočinek.  Do 
důchodu mi zbývá pět let, pak už 
chci vážně odpočívat. 

DaLší „bLÁZNIVý“ pLÁN

Pět let je dlouhá doba. Do té doby 
dostavíte domy ve Lhotce a určitě 
vymyslíte něco nového.
Už jsem vymyslel. Udělal jsem ta-
kovou „pitominu“ a koupil místní 
penzion.
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Takže přece jen touha po dalším 
byznysu? Ubytovací služby spojené 
s restaurací jste ještě neprovozoval.
Vůbec to není o tom, že bych toužil 
mít penzion a hospodu, vždyť já mám 
hospodu tady. Věděl jsem, že to kluci 
chtějí prodat, ale moc mě to nezají-
malo. Až do té doby, když jsem zjistil, 
že by se z penzionu mohla stát uby-
tovna pro takzvaně nepřizpůsobivé. 
V tu chvíli jsem si řekl, že nedovolím, 
aby takové zařízení vzniklo ve vesnici, 
kde bydlím, stavím domy a mám tady 
sportovní areál. Proto jsem penzion 
koupil. 

Co budete s penzionem dělat?
Určitě nemá smysl, abych tam ob-
novil hospodu. Jednak proto, že už 
jednu mám, ale hlavně se obávám, že 
vesnické hospody nebudou fungovat. 
Covid jim dal ťafku a další dostaly po 
zdražení energií. Navíc si lidé v covi-
du vybudovali domácí hospůdky 
v garážích a na zahradách. Proč by 
měli dávat padesát korun za pivo, 
když si ho pořídí v Makru skoro za 
polovinu. Navíc mladí už se schází 
mnohem méně než naše generace, 
zvykli si na komunikaci přes internet. 

A je pravda, že v hospodě je to 
dražší než doma v garáži.
 A vždycky bylo a bude. Hostinští 
musí do cen zakalkulovat mzdy číšní-
ků, kuchařů, úklid, energie a podob-
ně.  To se v garážích moc nepočítá. 

Náklady ale rostou a my je musíme 
aspoň z části promítnout do cen. 

Opravdu roste třeba cena energií 
i pro podnikatele tak výrazně, jak 
o tom čteme v novinách?
To vám můžu říct úplně přesně. Vloni 
jsme platili za elektřinu 25 tisíc, teď ve 
stejném měsíci máme menší spo-
třebu energie a přitom platíme 150 
tisíc. Skončila nám fixace, museli jsme 
přistoupit na spotové ceny a teď se 
nestačíme divit. Tak to má většina pod-
nikatelů a je jasné, že spousta hospod 
to nepřežije. Šanci mají jen tam, kde 
majitelé sáhnou do vlastních kapes 
a zadotují to. Pokud mají z čeho. Ti, co 
nemají, mají smůlu a s nimi i klienti. 

Vraťme se zpátky k penzionu. 
Jaké s ním máte plány?
Ubytování zachováme, i když je mi 
jasné, že žádný velký byznys z toho 
nebude. Ale může se nám to hodit, 
třeba když potřebujeme ubytovat 
svatební hosty nebo  oslavence, navíc 
Lhotka je nejen kvůli golfu stále po-
pulárnější a třeba se tady lidi ubytují 
raději než v centru Ostravy. A z hos-
pody uděláme cukrárnu.

Cukrárnu? Těch je přece v Ostravě 
spousta, navíc po covidu „peče 
celé Česko“…
Cukrárna je jenom pracovní název. Na 
ten nápad mne přivedla dcera, která 
na mateřské začala dělat zákusky 

do restaurace na golfu, a hosté si je 
chválili. Každopádně už nestíhala, tak 
jsme přijali ještě jednu skvělou cuk-
rářku a tím máme základ pro cukrár-
nu. Od teď máme každý den čerstvé 
zákusky. Taky jsme dělali koláče i na 
Honění krále, i když starosta nebyl 
úplně nadšený. Říkal, ať je koupíme 
od tradičního dodavatele, ale já se 
synem  jsme ho přesvědčili, že naše 
koláče nebudou o nic horší. Měl 
z toho nervy, ale koláče se prodaly 
během chvilky.

Takže opravdu chcete vybudovat 
další cukrárnu?
Rozhodně to nebude tradiční cukrár-
na, spíš takový ,,labužník“. Dodnes si 
vzpomínám, jak jsme všichni chodili 
v Porubě do Labužníka. Na zákusy, 
chlebíčky, saláty… To by mohlo fun-
govat i dnes, samozřejmě v menším, 
ale poctivě a z čerstvých surovin. 
K  tomu chceme přidat naše vlastní 
výrobky, které děláme na golfu. Sami 
si udíme maso i ryby, děláme paštiky, 
pečené maso, nakládáme sýry, takže 
máme nějaký záběr, který tam chce-
me prezentovat.

Kdy se tahle „cukrárna“ nebo „bis-
tro“ otevře?
Nebude to ze dne na den, musíme 
udělat důkladnou rekonstrukci. Řeší-
me architektonické úpravy a chceme, 
ať se to udělá jednou a pořádně. 
K tomu bych rád vybudoval i dětskou 
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hernu a nové venkovní posezení. 
Myslím, že je tady spousta mladých 
s dětmi a v zimě nemají kde jít spolu 
poklábosit.  Ale kdo má chuť na zá-
kusky, může přijít už teď.

Už máte otevřeno?
Otevřeli jsme malou cukrárničku na gol-
fu. To je ta zelená budka vedle parkovi-
ště, kterou si holky vzaly na starost, aby 
už mohly prezentovat svoje výrobky. 
Lidé si tam mohou zákusky objednat 
i na oslavy. Zajímavé je taky posezení 
na střeše cukrárny s výhledem na hřiště.  
Zatím jedeme ve zkušebním provozu, 
ale od jara už by měla cukrárnička fun-
govat do otevření velké cukrárny. 

Teď si uvědomuji, že jsem chtěl 
lidem přestavit Petra Konečného, 
ale pořád jsme u golfu…
To jsem já, to je můj svět. Ne golf, ale 
areál, který jsme tady vybudovali. 
Mohli jsme mluvit taky o OMLUXu, se 
kterým jsem udělal spoustu krásných 
staveb. Teď stavíme domy ve Lhotce, 
o které je  zájem. Tak si říkám: Je fajn, 
že tam domy stojí, že jsou v nich lidé 
spokojení. Ale jsem spokojený i já, 
protože jsem součástí toho projektu 
a bydlím tam spolu s lidmi, kterým 
jsem domy prodal. Dnes jsme sousedi. 
Navíc část peněz, co jsem na domech 
vydělal, jsem zpátky investoval do 
sportovního areálu ve Lhotce. Aspoň 
nějak jsem přispěl ke zkrášlení obce. 

Jak se pLNí seN

Proč jste se po roce 1989 rozhodl 
podnikat?
Většinu lidí tehdy lákaly peníze, ale to 
vůbec nebyl můj motor. Já jsem šel 
z fabriky za svobodou, za možností 
rozhodovat se sám za sebe a nést si 
za to zodpovědnost. Nebylo to lehké, 
jít z jistého povolání do podnikatelské 
nejistoty, ale věděl jsem, že to, co si 
vydělám ve fabrice, si musím vydělat 
i jako podnikatel, abych uživil rodinu.

Což se podařilo. Máte své podnika-
telské motto, kterým se řídíte?
Víte, já jsem vždycky dělal služby – 
něco jsem pro někoho stavěl, opravo-
val… A vždycky jsem si přitom říkal: 
Představ si, že jsi na té druhé straně. 
Na straně zákazníka, který musel 
dlouho vydělávat peníze a šetřit nebo 
si vzít úvěr, aby si tvůj dům mohl 
koupit. Když platí kvalitníma bankov-
kama, tak by bylo fér, kdybys odvedl 
taky kvalitní práci. I když jsem na 
začátku podnikání neměl žádný kapi-
tál, všechno jsem vydělal díky téhle 
pokoře, protože zákazníci mě chtěli 
znovu, dávali mi další zakázky nebo 
to řekli známým.  

To musí být příjemný pocit.
To máte pravdu. Nemusím se stydět 
za to, co jsem do teď dělal. Také mne 
těší, že mohu pro svou obec, ve které 

bydlím, udělat něco navíc než je má 
občanská povinnost. Stavím tady 
domy a díky i těmto domům sem 
přicházejí mladé rodiny s dětmi. A jak 
jsem říkal, děti jsou naše budoucnost. 

Na začátku jste mluvil o tom, že 
vám to mnozí škarohlídi nepřejí 
nebo závidí.
To bylo hlavně na začátku, když mě 
ještě neznali… Dnes je asi mnohém víc 
těch, kteří dokážou ocenit, že tady 
vznikla klidová zóna, kde si můžou 
posedět, dát si dobré jídlo, zasporto-
vat, zajít na adventure, do cukrárnič-
ky. Hrozně mě těší, když tady přijdou 
starousedlíci a řeknou to: Cos tady 
udělal, to je nádhera. Nejradši mám 
ty starší, sedmdesátileté „holky“, 
které chodí s těma hůlkama a občas 
se zastaví na kafe. Naopak je mi líto 
těch, co říkají: Tam nikdy nepůjdu, 
k tomu zbohatlíkovi. Naštěstí, jak 
říkáte, je jich jenom pár. 

Takže se splnil váš dávný „švéd-
ský“ sen? Netoužíte někdy odstě-
hovat se pryč od každodenní práce 
a třeba i od pomluv někam hodně 
daleko, třeba do Ameriky?
Já nemám nemovitosti v zahraničí. 
Já mám nemovitosti tady, to je moje 
Florida.

Vladislav sobol

rozhovor
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náRoČný
staRt

Vážení 
a milí 
čtenáři, 

d o v o l t e 
mi, abych 
vás přivítala v novém škol-
ním roce. Věřím, že děti pro-
žily krásné prosluněné léto, 
odpočinuly si a načerpaly síly 
k další cestě za vzděláním. Děti 
ve Lhotce měly letní prázdniny 
o něco delší, ale o to více se tě-
šily, až se setkají se všemi svý-
mi kamarády. 

Jelikož budova školy prochází 
rozsáhlou rekonstrukcí, used-
ly děti do lavic v náhradních 
prostorách. Žáci první a druhé 
třídy se přesunuli do prostorů 
restaurace Pod Věží, starší žáci 
třetí, čtvrté a páté třídy se učí 
v nově postavených modulo-
vých třídách u sportovní haly. 

Vynaložením velikého úsilí 
všech zaměstnanců školy se 
nám podařilo ve velice krátkém 
čase připravit pro děti kvalitní 
prostředí pro výuku. Během 
pouhého týdne jsme zvlád-
li přestěhovat nejen nábytek, 
kuchyňské vybavení a výuko-
vé pomůcky, ale vytvořili jsme 
pro děti plnohodnotné zázemí 
školní třídy a družiny. Proto 
bych chtěla velice poděkovat 
všem, kteří nás v našem úsilí 
podpořili a netradiční začátek 
školního roku nám pomohli 
zvládnout. 

Změnily se nám sice podmín-
ky, ale naše vize vzdělávání 
zůstává neměnná, proto jsme 
se již naplno pustili do pláno-
vaných akcí na podporu vzdě-
lání. Žáci se zúčastnili zajíma-
vých edukačních i kulturních 
programů, ale o tom už více 
v příspěvcích vyučujících.

naďa Šimíčková, ředitelka školy

první den prvňáčků
Začátkem září jsme již tradičně přivítali prvňáčky v lavicích školy. Děti 
se seznámily s paní ředitelkou a paní učitelkou. 

Pozdravit je přišly i obě paní vychova-
telky školní družiny. Děti byly pasová-
ny na školáky a s radostným úsmě-
vem prožily den ve škole. 

Dostaly také první úkol: Rozdělit se 
o sladký dáreček v podobě truhly 
s pokladem, který na děti čekal v lavici.

tereza Pernická

prvňáci a třeťáci vyrazili do Zoo ostrava
byli jsme na školním výletě v zoo. šla první a třetí třída. 

Viděli jsme lva, lvici a levharta. Byli 
nádherní a počasí nám pěkně vyšlo. 
Mohli jsme si nakrmit kozy a pohladit 
si je. Byli jsme i na velkém hřišti. Vyfo-

tili jsme si slony, lemury, opice a další 
zvířata. Byl to úžasný výlet se školou. 

Lara Holinková, žákyně 3. ročníku
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Jak se nám učí v náhradních prostorách?
Jelikož budova školy prochází rozsáhlou rekonstrukcí, bylo potřeba zajistit pro žáky náhradní prostory pro 
výuku. k tomu posloužila restaurace pod Věží a nově vystavěné modulové buňky u sportovní haly. 

Moduly se skládají ze tří oddělených samostatných míst-
ností a společné chodby s šatnou. V případě příznivého 
počasí rádi využijeme také prostor v okolí sportovní haly, 
ať už ke svačině na tribunách či k venkovní výuce. Druhou 
budovu v dopoledních hodinách využívají žáci první 
a druhé třídy, v odpoledních hodinách zde děti tráví čas 
ve školní družině. 

Jde sice o provizorní prostory, ale s pedagogy se snaží-
me, aby to výuku ovlivnilo co nejméně. A děti? Ty berou 
změnu jako nové dobrodružství a zvykly si rychle.

naďa Šimíčková

kdo by to netušil, ani nepozná, že se školáci uči v provizorní škole z unimobuňek. a třeťáci? ti si nové dobrodružství užívají.

třeťáčky ve škole u hřiště. a kluci? ti už jsou možná na fotbale. Družina v červené škole. Pohoda jako na výletě.

Druháci v improvizované, ale vzorně připravené “červené škole”. 
Ještě nedávno se tady přitom točilo pivo... Červená škola nabízí dětem v družině spoustu zábavy

Základní škola
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Nuda na baletu? Ne, strhující představení!
Je ostrava kulturní město? a podle čeho se to vlastně pozná?

Mohla bych vyjmenovat věhlasné divadelní scény, vypočí-
tat udělené ceny Thálie, seřadit dlouhý seznam koncertů, 
benefičních představení, autorských čtení, akcí knihoven, 
výstav… 

Určitě bych ale také přidala dobře fungující základní 
umělecké školy a jejich úžasné výkony. Prvňáčci a druháč-
ci měli 22. září výjimečnou možnost navštívit na Janáčko-
vě konzervatoři baletní představení Aladin, které se žáky 
tanečního oboru ZUŠ Sokolská nacvičila paní učitelka 
Jana Zelenková. Velkou motivací pro nás byla i příležitost 

vidět krásné výkony našich současných žákyň Nikolky 
a Terezky Kolenčíkových nebo naší absolventky Marušky 
Břuskové.

Na jevišti se před námi zhmotnil orientální svět plný 
tajemství, půvabných kostýmů, krásných tanečních 
výkonů, nápadité choreografie, vše ztvárněné dětmi 
mladšími i staršími. Celkovou atmosféru představení 
umocnily i  zaujaté dětské tváře v hledišti, okouzlené 
pohádkovým dějem a  strhující hudbou.  

Hana Ptáčníková 

Čtvrťáci a páťáci okusili středověk
pacholata, jak je oslovoval pán hradu arnošt z tvorkova, se začátkem 
října vypravila na cestu do minulosti. Na slezskoostravském hradě jsme 
si vyzkoušeli život ve středověku. 

Po úvodním přivítání pána hradu jsme na-

vštívili místního kaplana, který nám před-

stavil svou roli na hradě. Poté pozval děti 

ke stolu a požádal je, aby se na připravený 

arch podepsaly inkoustem a husím brkem. 

Panečku, to byla výzva! Z hradní kaple 

jsme přešli do komnat pana purkrabího, 

kde nám byla věnována pánova pečeť.

Nejvíce úspěchu u dětí sklidila zbrojír-

na a mučírna. Vrchní zbrojíř dětem půjčil 

svůj meč a nasadil jim na hlavu dobovou 

přilbici. Po vyzkoušení jsme usoudili, že 

nosit plnou výzbroj rytíře nebyla žádná 

legrace. Naše putování jsme zakončili na 

nádvoří ve venkovní kuchyni, kde jsme se 

pokoušeli namlít z obilí mouku na kamen-

ném mlýnku. 

Děti po celou dobu programu pracova-

ly ve skupinkách a odpovídaly na zvídavé 

otázky našich průvodců. Po vyluštění 

většiny hlavolamů nás z hradu zdárně 

propustili. Ještěže jsme si svou neznalost 

nemuseli odpracovat!

kateřina svobodová

africká pohádka
Nový školní rok jsme si zkraje září zpest-

řili divadelním představením Africká po-

hádka aneb podivuhodná dobrodružství 

doktora Holuba. Jednalo se o loutkové 

představení o životě afrických zvířat 

doplněné zábavnými komentáři herců. 

Představením nás prováděl slavný cesto-

vatel Emil Holub, který vtipně a poučně 

vyprávěl o svém putování po Africe. 

Během své „divadelní cesty“ neměl nouzi 

o dobrodružství – například se mu poda-

řilo vyléčit nastydlého slona, zmatenou 

žirafu a lva s bolavým břichem, zachránit 

synka hysterické hraběnky ze spárů veli-

kého hada a přelstít zákeřného pytláka.

Obdivuhodný výkon dvou královéhra-

deckých herců – Víta Troníčka a Michala 

Moravce – ocenili žáci všech ročníků, kteří 

se s chutí přidali ke zpěvu chytlavých 

písniček, radili doktoru Holubovi s léčbou 

zvířat a pomáhali zahnat zlého pytláka.

Hana Cigánová

Základní škola
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Na skok do fantastického světa kostek
každé dítě si rádo hraje. a taková stavebnice LeGo nabízí nespočetné možnosti. Jak může takové hraní 
vypadat, jsme se vydali prozkoumat s oběma družinkami na vlastní oči ve středu 5. října 2022 do Muzea 
hlučínska na výstavu s názvem fantastická stavebnice. 

Vstupné jsme dětem uhradili z dotace OP 
JAK – projekt Cesta ke kvalitnímu vzdělá-
vání v ZŠ a MŠ Ostrava-Lhotka. Čekala na 
nás návštěva místní knihovny s výkladem 
milé paní knihovnice, prohlídka knížek 
a hlavně samotná výstava. 

Díky kostičkám jsme se ocitli v kouzelném 
světě pohádek a pohádkových bytostí. 
Mezi nejzajímavější patřili Mimoni, Krteček 
nebo myška Minnie. Obdivovali jsme také 
nádherné výjevy z Lego zoo s modely 
výběhů a pavilonů zvířat. Děvčata nad-
chly modely chameleona, lišky, tučňáků, 
opic a téměř 2 metry dlouhého krokodýla. 
Objevily i obrovskou žábu, do níž se psaly 
vzkazy. Kluky zaujaly hlavně krásné 
modely aut, letadel, lodí, bitevní scény 
z počítačových her, obléhání hradu a svět fantasy a sci-fi. 

Největším unikátem výstavy byla úžasná zmenšenina ne-
daleké vesnice Kobeřice a jejich školy, na kterou spotře-

bovali 50 tisíc kostek. Po zhlédnutí výstavy si děti samy 
stavěly vlastní modely v dětském koutku. Výlet byl pro 
všechny milým zpestřením školních dnů.

Jeanette karasová

těšíme se na náš první řidičák
V úterý 13. 10. navštívila čtvrtá třída dopravní hřiště v ostravě-přívoze. 

Část výuky jsme strávili v moderní 
učebně, kde jsme mimo jiné procvičo-
vali dopravní značky a zkoušeli řešit 
dopravní situace na křižovatkách. 

Poté jsme se přesunuli na samotné 
hřiště se semafory, křižovatkami 
a dopravními značkami. To jsme pro-
šli nejprve pěšky a pak jsme na něm 
jezdili na vypůjčených kolech 
a koloběžkách. 

Na vše dohlížely dvě paní policist-
ky s píšťalkami. Bylo to velmi hezké 
dopoledne a už se těšíme, až v dalším 
pololetí budeme moci získat svůj dět-
ský „řidičák“.

Jindřich Šenekl

kluci obdivovali hlavně “fára” a holky všechny ostatní výrobky, které byly zajímavé a hlavně roztomilé

Základní škola
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Ve školce se nám líbí
po prázdninách se do mateřské školy vrátily známé tváře a přivítali jsme i malé nováčky.

hračky, lego i panenky čekaly, kdo si s nimi bude hrát. 
Na DIVaDLo, Na Lékaře, Na obchoD, Na roDINu, 
to jsou oblíbené hry. při hře Na MaLíře nám to jde pěkně od ruky.

Podzimní hry na zahradě patří k velmi oblíbeným. skluzavky, houpačky a průlezky jsou stále obsazené. Z dětí budou určitě dobří kamarádi. 

MateřSká škola
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zprávy z oStravy
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s finančními problémy 
poradí sociopoint  
poslední měsíce přinesly významné zdražování, lidé se dostávají do 
obtížných situací a často tápou, jak problém vlastně řešit. 

Často se ostýchají zeptat se na 
radu, jindy se domnívají, že když 
příspěvky (např. na bydlení) nikdy 
nečerpali, nemají na ně nárok ani po 
zvýšení cen. Vláda však v reakci na 
růst cen upravila výši tzv. normativ-
ních nákladů na bydlení o 2 000 až 
4 500 korun (dle typu bydlení 
a počtu osob v domác-
nosti). Navýšení platí 
prozatím do konce roku 
2022. Díky tomuto opat-
ření dojde k rozšíření po-
čtu osob, kterým vznikne 
nárok na dávku příspěv-
ku na bydlení, případně 
i ke zvýšení již vyplácené 
dávky. 

Pokud se lidé v tíživé 
situaci ocitli a neví, jestli 
mají na příspěvek nárok, 
mohou se informovat na 
ostravském Sociopointu 
v budově Nové radnice 
Magistrátu města 
Ostravy (provozní doba 
a číslo na bezplatnou 
linku naletáku). 

Aktuálně pokračuje také Milostivé 
léto II, lidé mohou splatit původní 
dluh (jistinu) a jednorázový popla-
tek exekutorovi, zbytek exekuce je 
odpuštěn. Akce se týká zejména 
dluhů vůči veřejným institucím a je 
třeba ji využít do konce listopadu.

Gabriela Pokorná, mluvčí ostravy

ostrava uspořádá setkání hornických měst
V září 2023 se v ostravě uskuteční 27. setkání hornických měst 
a obcí České republiky. akce s bohatým kulturním programem bude 
připomínkou hornické tradice a historie ostravy.

„Nález černého uhlí v polovině 
18. století ovlivnil zásadním způso-
bem budoucnost našeho města 
a osudy lidí v něm na dalšího čtvrt 
tisíciletí. Je proto nesmírně důležité 
si hornickou minulost Ostravy 
připomínat a čerpat z ní poučení 

i hrdost. Lidé budou moci navští-
vit hornickou slavnost FAJRONT, 
speciální mši svatou, různé besedy, 
exkurze a komentované prohlíd-
ky. Ostrava opět přivítá velkolepý 
hornický průvod a připomene si 
hornické zvyky v rámci slavnostních 

ceremoniálů, uděleny 
budou ceny Český 
permon,“ těší se  na 
mimořádnou akci pri-
mátor Tomáš Macura.

gp

Více na fajront.ostrava.cz

hledá se 
senior roku 2022

Město ostrava vyhlásilo další 
ročník populární ankety senior 
roku, aby ocenilo činorodé 
obyvatele ostravy starší 65 let, 
kteří výjimečným způsobem 
přispívají ke zlepšení života ve 
společnosti. 

Pokud znáte seniora, který se věnuje 
charitě, pomáhá ve svém okolí nebo 
dělá jiné zajímavé věci, můžete ho 
na cenu rovnou nominovat. Možnosti 
jsou dvě: Poštou na adresu Magist-
rátu města Ostravy, Kancelář primá-
tora, Prokešovo náměstí 8, 729 30 
Ostrava nebo e-mailem  či e-mailem 
na hskorova@ostrava.cz. 

Přihláška by měla obsahovat jméno 
a příjmení nominovaného, jeho věk, 
adresu bydliště, telefonický nebo 
e-mailový kontakt kandidáta, zdů-
vodnění nominace a kontakt na před-
kladatele. Návrh k ocenění seniorů se 
přijímají do 31. října 2022.

Gabriela Pokorná, mluvčí ostravy

Noc poD střechou 
pro lidi v nouzi

chladná zimní období jsou velkým 
rizikem pro lidi bez přístřeší. Na 
využití sociálních služeb jim často 
schází prostředky. Darovat Noc 
poD střechou je možnost, jak 
pomoci se zajištěním bezplatného 
pobytu v noclehárně charitního 
domu sv. františka v ostravě-
Vítkovicích. 

„Noclehárnu poskytujeme mužům 
bez domova za 50 korun za noc. 
Částka zahrnuje nocleh, základní na-
sycení, pitný režim, hygienické záze-
mí a psychosociálního poradenství,“ 
říká Martin Pražák, ředitel Charity 
Ostrava. „V mrazivých dnech bychom 
rádi tuto službu lidem v nouzi posky-
tovali zdarma, proto se na veřejnost 
obracíme s dárcovskou výzvou NOC 
POD STŘECHOU,“ vysvětluje ředitel 
Pražák. 

Dalibor kraut, mluvčí Charity ostrava

TÍŽÍ VÁS 
FINANČNÍ STAROSTI?
Přijměte pomoc sociálních pracovníků.

SOCIOPOINT 
místo prvního kontaktu

Bezplatná linka 
📞📞 800 700 650

E-mailem
sociopoint@ostrava.cz

Více informací

Osobně 
Magistrát města Ostravy  
Nová radnice, kancelář č. 51  
Prokešovo nám. 8 
Moravská Ostrava

PO 8.00–17.00
ÚT 8.00–12.00
ST 8.00–17.00
ČT 8.00–16.00
PÁ 8.00–12.00



FotoGaLeRie Z RekonstRUkCe ŠkoLy

ekologie / Fotoreportáž

bezplatné opravy elektra v opavě
bezplatné opravy nefunkčních elektrospotřebičů. to je hlavní náplň unikátní akce, která probíhá v opavě 
až do konce roku. Lidé si mohou nechat zdarma opravit televizi, pračku nebo třeba sušičku. unikátní záměr 
pomáhá snižovat produkci elektroodpadů a zároveň upozorňuje na důležitost správného nakládání s 
vysloužilými spotřebiči.

Projekt Charity Opava, společnosti 
OPRAVÁRNA a kolektivního systé-
mu ASEKOL pokračuje za podpory 
Moravskoslezského kraje ještě vždy 
první sobotu v měsíci (5. 11., 3. 12.) od 
9 do 17 hodin v zelené kontejnerové 
sestavě před areálem Chráněných 
dílen Charity Opava (Přemyslovců 3).

Bez předchozí domluvy si můžete 
nechat opravit:
•	veškerou černou techniku          

(TV, mobily, počítače, notebooky, 
audio/video),

•	 lehkou bílou techniku.
Spotřebiče, které nepůjde opravit 
přímo na místě, budou převezeny do 
specializované dílny.

Spotřebiče, u kterých je potřeba 
telefonická konzultace (Dalibor Žižka, 
734 130 467):
•	velká bílá technika: pračky, lednič-

ky, myčky.

„Budeme se sna-
žit vyhovět všem 
a opravit, co bude 
možné. Nicméně 
mohou nastat případy, kdy daný spo-
třebič opravit nepůjde nebo jeho opra-
va bude nerentabilní. V takovém přípa-
dě bude možnost zanechat spotřebič v 
chráněné dílně k ekologické recyklaci,“ 
vysvětlil servisní technik Dalibor Žižka 
ze společnosti OPRAVÁRNA.

red
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křížovka o ceny
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Tajenka z minulého čísla: OPRAVU KAPLE ZAPLATILA NADACE BRATRŮ ŠUŠKOVÝCH
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali výherce Jiřího krause.
Tajenku doručte na Úřad MOb Lhotka nebo na e-mail: zpravodaj.lhotka@seznam.cz.

o 500 kČ 

Do restaurace

Na GoLfu

AUTOR:
-VEWI-

POMŮCKY:

ANAR, DENE, EOS, 
KOO, MATEZE, 
MURAJA, POOL, 

THESAN, 

OPŘENÍ
(V GYMNAS-

TICE)

1. ČÁST
TAJENKY POHOVKA

NEZHOUBNÝ 
NÁDOR

TUKOVÉ
TKÁNĚ

KAZAŠSKÉ 
SÍDLO JIHNOUT MPZ AUT

ISLANDU
OPATŘIT
OBALEM

TO, CO SE
SESULO 
(ZŘÍDKA)

DRUŽINA 
JEZDCŮ

I S KOŇMI

CITOSLOVCE 
RYTMU
HUDBY

CITOSLOVCE 
POVZDECHU

OBECNĚ 
PLATNÁ 
POUČKA

SAPONIN 
OBSAŽENÝ
V JÍROVCI

2. ČÁST
TAJENKY

KÓD LETIŠTĚ 
NENANA

PĚTKRÁT
VĚTŠÍ

MNOŽSTVÍ

UBRÁNITI
SE

NORSKÉ
SÍDLO

HUDEBNÍ 
NÁSTROJ

NAUKA O 
KVANTITA-

TIVNÍCH 
VZTAZÍCH

ETRUSKÁ 
BOHYNĚ

POŠT. KÓD
NEW YORKU

OBDĚLAT
MOTYKOU

HERNY

SLOVENSKY 
„CHLAPEC“

LÉČIVÁ 
ROSTLINA

OPEŘENC 
(NÁŘEČNĚ)

HLUK 
(ZASTARALE)

VENKOVSKÁ 
STAVENÍ

SLOVENSKY 
„POLICE“

NÁŠ REŽISÉR 
(MAC)

SMĚSI
KOVŮ

ANGLICKY 
„ČAJ“

TROPICKÁ 
BYLINA

JISTĚ 
(NÁŘEČNĚ)

ROVNOST

DOMÁCKY 
DALMÍRA

ÚPĚT

FRANCOUZ-
ŠTINA 

( STUDENT.)

POUZE

DOPLNITI 
TEKUTINU

SELHÁNÍ 
ORGANISMU

NOČNÍ
HÝŘENÍ

FRANCOUZ.
„ZLATO“

PŘEDLOŽKA

VÝHONEK 
STROMU

ŘÍMSKÝCH
999

MOŘSKÁ
VYDRA

KEŘ S
KARI LISTY

NORICKÝ
KŮŇ

SPZ
LITOMĚŘIC

ŘÍMSKÝCH
51

KRUPICE 
VYROBENÁ  
Z TVRDÝCH 

PŠENIC

MONGOLSKÝ 
PASTEVEC

KRÁL
ZVÍŘAT

KOMU 
PATŘÍCÍ

POVRCHOVÝ 
DŮL

SCHRÁNKA
NA ŠÍPY KDO NIČÍ

DEFENZÍVA

SLOVENSKY 
„JINÍ“

LYŽE 
(ZASTARALE)

ZN. BARVIV
NA VEJCE

ESTONSKÉ 
SÍDLO

NOHA 
(NÁŘEČNĚ)

CITOSLOVCE 
ZVOLÁNÍ

KRAVSKÁ
KŮŽE

FRANCOUZ.
MUŽSKÉ
JMÉNO

JMÉNO 
ZPĚVAČKY 

LANGEROVÉ

SEVERO-
GERMÁNSKÝ 
BÁJNÝ KŮŇ

VIDINY

PARA-
GUAYSKÉ

SÍDLO

MIMO

HRADNÍ 
ZÁCHOD

POVEL 
KOČÍHO

DOBYTKU 
(VPRAVO)

KLASICKÉ
DÍLO

ZNIČENÁ 
LOMENÍM

SDRUŽENÍ
PODNIKŮ

VIROVÁ 
SOUČÁST

POBÍDKA

ŠPANĚLSKÉ 
ŽENSKÉ 
JMÉNO

PŘIVODITI 
ZRANĚNÍ

PIVOVAR.
SUROVINA

ŽÁDOST

ELEMENT.
ČÁSTICE

KAMARÁD 
POSTAVIČKY 

HELE

OCHUCOVA-
NÁ CUKREM

ZNAČKA 
ASTATU

SLOVENSKY 
„PRO“

ŤUKAT

LITINOVÝ 
PLÁT

ZN. LETADEL 
SALVADORU

KRESLITI

SOUDNÍ 
PŘÍSEDÍCÍ 

(ZASTARALE)

ČÁSTI
STŘECH

POROTCE 
TALENTU

SLABIKA 
SMÍCHU

OBYVATEL 
OPAVY

ŠPANĚLSKÁ 
JESKYNĚ

VERBUM

PÍSEMNÝ 
ZÁPIS

UŠATÝ
TVOR

STARÉ
DOMY

ZKRATKA 
HISTORIC-

KÉHO 
SBORNÍKU

SEVEROAM.
KMEN

ANGLIKÁN.
MODLITBA

MÍT 
PLATNOST

ÚKAZY PŘI 
HOŘENÍ

HOSPODA
V IRSKU

SKLENIČKA

NÁZEV
PLANETKY

TUMÁŠ

SPZ
ROKYCAN

SLOVENSKY 
„PRAPOR“

BÝT SPÁLEN

OSMANSKÝ 
HODNOSTÁŘ

DRUH 
PAPOUŠKA

NE MLADÁ

PŘÍSLUŠNÍK 
SLOVANSKÉ-
HO NÁRODAI

NEDOBŘÍ

DRUH
SLITINY

JEDNOTKA 
HLASITOSTI

ZASKLENÝ
OTVOR
VE ZDI MOŘSKÁ

RYBA

ZMAŘIT MAJETNÁ

HUDEBNÍ 
NÁSTROJ

POVYK

SLOVENSKY 
„ZLOMEK“

DOMÁCKY 
ADOLF

MLADÝ
BERAN

ZÁZRAK

NÁZEV
HLÁSKY F

MALÝ
TALÍŘ

ZDE

NÁŠ
CYKLISTA

SLOVENSKY 
„SE“

MPZ KYPRU

NÁZEV
HLÁSKY H

CVIČNÁ
SKLADBA

HESLO
ŘEKŮ

TĚLOCVIČNÁ 
POLOHA

NÁNOŽNÍK 
(OBECNĚ)

PATŘÍCÍ 
NAŠEMU 

DRAMATI-
KOVI

SLOVENSKY 
„JAKÁ“

Výherce ZískÁ
voucher v hodnotě 

500 kč do restaurace 
v Golf parku Lhotka
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Neděle 23. 10. 14:30 Lhotka Řepiště B

Sobota 29. 10. 14:30 Hrabůvka Lhotka

Zdravím všechny příznivce sportu!

Je začátek října 
a s ním i další 
vydání Lhotec-
kého zpravodaje 
a spousta no-
vých informací
o činnosti spor-
tovního klubu 
– oddílu fotba-
lu. V průběhu letních prázdnin došlo 
v oddíle fotbalu k celé řadě změn. 
Především ke kategorii mužů a pří-
pravky U11 přibyly kategorie mladších 
žáků a U9. Bohužel avizovaná kate-
gorie dorostu se nepovedla otevřít 
z důvodu nedostatku hráčů a to
i přesto, že jsme angažovali jako tre-
néra pana Milana Páleníka, bývalého 
hráče Baníku Ostrava.

Jak se můžete přesvědčit v přehledu 
aktuálního stavu fotbalu v SK Lhot-
ka, hráči všech kategorií dělají radost 
sami sobě, rodičům, trenérům, zau-
jatým i nezaujatým divákům a v ne-
poslední řadě členům výboru. Ten se 
spolu s obcí stará o další zlepšování 
podmínek na sportování. Do konce 
října by měla být provedena oprava 
zábran za spodní brankou a celý are-
ál prohlédne ještě více.

Závěrem si Vás dovoluji pozvat na 
zbývající zápasy SK Lhotka.

Sportu zdar a fotbalu v říjnu zvlášť.

Michael Viščor, tajemník sk Lhotka

Sk lhotka

Muži přestoupili do městské soutěže,
15letý nováček Jan Dybalík už skóroval!
u této kategorie se jako hlavní problém v létě vyskytla otázka, 
jakou soutěž budou muži vlastně hrát. Zachránili se sice 
v městském přeboru, ale po dlouhých názorových třenicích 
nakonec převládl názor hrát „pouze“ městskou soutěž. V soutěži je 
8 účastníků a hraje se tříkolově. to znamená, že s některými týmy 
hrajeme doma dvakrát.

Rovněž došlo ke změně na postu 
trenéra. Zdeňka Malchárka nahra-
dili naši hráči Radim Šmíd a Roman 
Gryc. Mužstvo opustil Petr 
Horváth, který přestoupil do Jakar-
tovic, a Dominik Vjačka, který se 
vrátil do Ludgeřovic. Náš nejlepší 
jarní střelec Pavel Tkačík uspěl na 
testech v Dolním Benešově a ode-
šel hrát krajský přebor. Dlouholetý 
kapitán Martin Souček se podrobil 
operaci kolena a podzimní část 
sezóny pro něj skončila. Nově přišli 
Richard Sýkora, který pracoval 
v zahraničí, Nikolas Glumbík, David 
Gerlich, David Zeman a patnáctile-
tý Jan Dybalík. Vedoucím družstva 
a zároveň zdravotníkem se stal Jiří 
Schwarz.

Již první zápas ukázal, že městská 
soutěž mužů je jako stvořená pro 
nás. Po výborném výkonu proti 
mužstvu Řepište jsme ale bohu-
žel brali jen bod. Celý zápas jasně 
lepší tým Lhotky remizoval 2:2, 
bohužel penaltový rozstřel vyzněl 
pro soupeře. 

V dalším zápase jsme doma 
přivítali družstvo Hrabůvky. Před 
tímto utkáním se k nám vrátil 
z Dolního Benešova Pavel Tkačík 
a byl to právě on, který čtyřmi góly 
rozhodl o výhře 4:2. Pavel podával 
výborné výkony i v Dolním Bene-
šově, ale bohužel se musel vrátit 
do Lhotky, zdraví má jen jedno. 

Následoval zápas v Michálko-
vicích s béčkem. Utkání vyznělo 
jednoznačně pro Lhotku. Výhra 6:1. 

Další neděli jsme hráli o první 
místo s b-týmem Staré Bělé. Po vý-
borném výkonu a výsledku 1:1 jsme 
bohužel opět prohráli na pokutové 

kopy. Je vidět, že tuto herní doved-
nost bude nutné pravidelně tréno-
vat, protože i domácí diváci věděli, 
že Lhotka je ve střelbě pokutových 
kopů velmi slabá. 

Za týden jsme hráli v Rychvaldu. 
Pod vlivem neúspěšných penalt 
z minula jsme podali velmi špatný 
výkon a po zásluze prohráli 3:0.

Na svátek Václava jsme hráli 
v Heřmanicích a vyhráli 4:1. V tomto 
utkání se poprvé trefil i patnáctiletý 
Jan Dybalík, který měl ze své první 
soutěžní branky za muže obrovskou 
radost a nejen on. 

Do dalšího zápasu v Hrabové 
se k mužstvu připojili bývalí hráči 
Adam Starovič a Vojtěch Blokesch 
a byli to právě oni, kteří se oba 
dvěmi brankami podíleli na výhře 
5:1.

A následující vítězství nad tý-
mem Heřmanice B zajistilo Lhotce 
průběžné druhé místo.

Do konce podzimní části sezóny 
chybí jedno domácí a jedno ven-
kovní utkání.

týM MuŽů
trenéři: Radim Šmíd a Roman Gryc

Vedoucí družstva a zdravotník: 

Jiří Schwarz 

technický doprovod: 

Robert Gurka a Jiří Matuška

Hráči:

Patka, Plaček, Tkačík Patrik, Wittek, 

Slučiak, Gerlich, Stuchlý, Gašman, 

Nábělek, Sýkora, Dybalík, Glumbík, 

Tkačík Pavel, Charitonidis, Bódi, Bo-

háč, Zeman, Klučka, Holmann,

Buchta, Starovič, Blokesch, Gryc, 

Šmíd, Twrdý, Babič, Hryn



středa 12. 10. 16:30 Heřmanice B Lhotka

úterý 18. 10. 16:30 Lhotka Václavovice

pátek 21. 10. 16:00 Lhotka Rychvald

pátek 4. 11. 14:30 Lhotka Šenov

pátek 14. 10. 16:30

Lhotka Václavovice

pátek 21. 10. 16:00

Klimkovice Lhotka

pondělí 24. 10. 16:00

Hrabová Lhotka

pátek 21. 10. 16:00

Lhotka Baník dívky

pátek 28. 10. 16:00

Lhotka Koblov

pondělí 31. 10. 14:30

Klimkovice Lhotka

Sk lhotka

Z u11 vyrostli šikovní žáci
Mladší žáci je nová kategorie v sk ostrava Lhotka, která vznikla 
věkovým posunem hráčů z kategorie u11. 

Družstvo je zařazeno do městského 
přeboru mladších žáků (skupina B).

Hraje se na polovinu hrací plochy, 
na branky o rozměrech 5 x 2 metry 
s delegovaným rozhodčím a počtem 
hráčů 7+1. Tuto soutěž hraje 8 týmů. 

Žáci Lhotky jsou na průběžném 
6. místě za jednu výhru a čtyři prohry 
se skórem 11:24 a 3 body. Kluci 
v každém utkání bojují a hrají na ma-
ximum, ale dvě smolné prohry, venku 

v Šenově a doma s děvčaty z Baníku, 
nás v tabulce srážejí. 

Hracím dnem pro domácí utkání je 
především pátek odpoledne. Zbývá 
odehrát čtyři zápasy.
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Jedenáctiletí
zatím druzí

tato kategorie hraje městskou 
soutěž starších přípravek (skupina 
b) o deseti družstvech a počtu 
hráčů 5+1.
Rozhodčím utkání je zpravidla trenér. 
Hraje se na branky 5 x 2 metry
a rozměry hřiště jsou vyznačeny ku-
žely. Starší přípravka je na výborném 
druhém místě za čtyři výhry, jednu 
remízu a jednu prohru se skóre 68:36 
a 13 body. Zbývají sehrát tři utkání.

prckové pro radost
V kategorii u9 + školička hrajeme 
městskou soutěž mladších 
přípravek (skupina a) o dvanácti 
účastnících a počtu hráčů 4+1. 
Rozhodčím je obvykle trenér. Hraje 
se na branky 5 x 2 metry a rozměry 
hřiště jsou vyznačeny kužely. V této 
kategorii se tabulka s výsledky ne-
uvádí, jelikož se bere v potaz trend, 
aby děti hráli a sportovali a výsledek 
utkání není až tak podstatný.
Zbývají odehrát tři zápasy.

týM MLaDších ŽÁků
trenéři: 

Drahoslav Handlíř, Kamil Starovič, 

Martin Klučka
týM u11
trenéři: 

Dalibor Stuchlý, Martin Klučka

týM u9 + škoLIČka
trenéři: 

Dalibor Stuchlý, Radek Furmánek, 

Patrik Tkačík
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