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VáŽení sPoLuobČané,
zatímco jaro a léto byly ve Lhotce 
plné události, na podzim se vše trochu 
uklidnilo. A to je dobře, Lhotka vždy 
byla klidná vesnice a lidé v ní neholdují 
velkým novinkám a změnám, ale jsou 
rádi, když vše funguje, jak má.

Po dvou letech jsme navázali na tradici, 
kterou nám přerušil covid, a uspořádali 
setkání jubilantů. V restauraci na golfu se 
jich sešlo kolem padesáti, atmosféra byla 
opravdu příjemná a jídlo jako vždy moc 
dobré. Poseděli jsme a popovídali, pře-
dali jubilantům dárky. Z této akce mám 
vždy krásný pocit, že můžeme alespoň 
symbolicky poděkovat našim seniorům 
za vše, co pro Lhotku udělali. Letos přešly 
některé kompetence v sociální oblasti 
a opatrovnictví z našeho obvodu na měst-
ský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, ale 
péče o seniory zůstává naší prioritou.

Rozhodnutí pokračovat v rekonstrukci 
školy i během školního roku a přesu-
nout výuku do náhradních prostor se 
ukázalo jako správné. Děti si v netradič-
ních učebnách rychle zvykly a práce ve 
škole běží podle plánu, takže v březnu 
po jarních prázdninách by se žáci měli 
vrátit do opravené školy. Znovu musím 
poděkovat pracovníkům stavební firmy, 
učitelům, rodičům i dětem.

Věřím, že ani do konce roku už se nic 
velkého nestane a že čas ve Lhotce 
poběží klidně, tak jak by to o vánočních 
svátcích mělo být. Přeji Vám všem klid-
né Vánoce, ať se můžete sejít v kruhu 
svých blízkých, a do roku 2023 vše 
dobré. A hlavně zdraví.

Josef Šrámek, starosta

od ledna nový centrální registr psů
V roce 2023 bude spuštěn centrální registr psů, který nahradí 
evidenci psů vedenou do konce roku 2021 městem. Centrální 
registr psů bude provozovat komora veterinárních lékařů, která 
v současné době na základě pověření veterinárním zákonem 
spravuje databázi pasů pro psy. 
Připomínáme, že od 1. ledna 2020 je 
povinné očkování psa proti vzteklině 
platné pouze v případě, že je pes ozna-
čený mikročipem. Údaje do Centrální 
evidence psů budou zavádět veteri-
nární lékaři nejpozději do 7 pracov-
ních dnů ode dne, kdy byl pes označen 
elektronickým čipem.

V Centrální evidenci psů budou 
zaznamenány tyto údaje: číslo čipu 
nebo tetování, pohlaví psa, číslo pasu 
z evidence pasů vedené Komorou 
veterinárních lékařů, jméno, příjmení 

a adresa trvalého bydliště majitele psa, 
údaje o podstoupených očkováních 
proti vzteklině společně s daty, kdy 
k nim došlo. Nově narození psi musí být 
označeni čipem nejpozději do tří měsí-
ců věku, majitelé starších psů již ozna-
čených čipem budou muset svého psa 
nechat zapsat do Centrální evidence 
při jeho nejbližším očkování a přeočko-
vání proti vzteklině.

Pavel Valerián
vedoucí odboru ochrany životního 
prostředí, Magistrát města Ostravy

Poděkování za 
potravinovou sbírku
Zaměstnanci úřadu městského obvo-
du se jako každý rok zapojili do sbírky, 
kterou pořádala Potravinová banka 
Ostrava. Vybrali celkem 35 kilogramů 
těstovin, konzerv, přesnídávek 
a dalších potravin. „Rozdělíme je lidem, 
kteří se ocitli v nepříznivé finanční si-
tuaci,“ poděkovala manažerka provozu 
Potravinové banky Sabina Keprtová.

red

Slovo StaroSty / aktuálně ze lhotky
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Voucher na 500 korun do 
restaurace v Golf Parku jsme 
předali Jiřímu Krausovi, který 
správně vyluštil křížovku v čísle 
6 a měl štěstí při losování... 

Gratulujeme výherci

nová aplikace poradí s odpady
odpadová společnost oZo ostrava vytvořila aplikaci pro mobilní 
telefony, která ostravanům pomáhá rychle se dostat k informacím 
o odpadovém hospodářství ve městě. apka je ke stažení na webu 
firmy ozoostrava.cz.

„Je určena běžnému obyvateli města, 

který potřebuje bleskově a pomocí mo-

bilu vyřešit problém spojený s odpady 

a co nejrychleji najít potřebné informa-

ce. Naše mobilní aplikace, jejímž úko-

lem je usnadnit orientaci ve službách 

poskytovaných OZO Ostrava, obsahuje 

osm sekcí vygenerovaných na základě 

nejčastějších dotazů a vyhledávání na 

našem firemním webu,“ vysvětluje Vla-

dimíra Karasová z OZO Ostrava.

V aplikaci jsou sekce Sběrné dvory, 

Svoz bioodpadu, Hledej kontejner, Pro-

dej kompostu, E-shop a další.         red



Jubilanty přivítal v restauraci Golf Parku Lhotka starosta... ...a předal jim květinu i dárkový balíček.

Neformální zábava: Pořád si bylo o čem povídat Nálada a atmosféra byla opravdu srdečná

Mnohá setkání byla opravdu srdečná Menu? Skvělá kuřecí roláda se štouchanými brambory 

setkání 
jubilantů 
po třech 
letech
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Lhotecký rodák František kozub (77):

nic bych neměnil, bylo to dobré...
na Honění krále si hrál už jako malý kluk, v 50. letech minulého století. to ještě netušil, že se o 40 let později 
stane jedním z hlavních organizátorů slavnosti, která Lhotku proslavila po celé republice.

Jak to probíhalo, když jste s kamarády 
hrál na Honění krále? Měli jste nějaké 
koně?
Já jsem poválečné dítě, narodil jsem se 

v prosinci roku 1945. Honění krále byla po 

válce veliká obecní slavnost až do roku 

1959, pak ji komunisti zakázali. My jsme 

byli tehdy ještě malí kluci, tak jsme krále 

honili v nedalekém lese. Koně jsme neměli, 

jenom nějaké klacky a soutěžili jsme, kdo 

bude první v cíli.

Do našeho rozhovoru se snaží zapojit pes, kte-

rý nese nelibě, že se mu páníček nevěnuje…

Jak se jmenuje?
Mário, ale někdy mu říkáme Maruško. Zača-

la s tím manželka, když byl úplně malinký. 

Říkal jsem jí: Neblbni, vždyť si na to zvykne. 

Naštěstí slyší jak na Maruško, tak na Mário. 

Je to krásný pejsek, Parson Russell teriér.

Vaše oblíbená rasa?
Vždycky jsem měl kolie, asi od deseti nebo 

možná patnácti let, to už si přesně nevzpo-

mínám, když mi taťka přinesl první kolii. To 

je vznešený krásný pejsek, učenlivý, hodně 

si toho pamatuje. Maruška je jeho přesný 

opak, divoká a hyperaktivní. Ale už jsme si 

na sebe zvykli.

Jeho divokost souvisí i s vaším součas-
ným zdravotním stavem.
Někdy v srpnu jsme se vydali na tradiční 

procházku po Lhotce. Měl jsem Mária na 

dlouhém vodítku a najednou se tam objevil 

další pes, po kterém Mário vyjel. Jak zatá-

hl, tak jsem spadl jako podťatý a zlomil si 

krček na pravé noze.

Pojďme k veselejším věcem, do dětství. 
Jaká je vaše první klukovská vzpomínka?
Pamatuji si, jak jsme s kamarády proléza-

li potok. Teď je skoro celý zatrubněný, ale 

dříve tekl po povrchu a zrovna když jsem 

chodil do školy, dávaly se tam takové velké 

roury. A my jsme do těch rour s klukama 

u školy vlezli a vylezli až dole u zastávky. 

Taky vzpomínám na cesty ze školy – před 

námi někdy šly v hejnu husy nebo ve stádu 

krávy, úplně samy! Museli jsme za nimi jít 

pomalu, protože to byly třeba čtyři krávy, 

pak se u svého domu zastavily a čekaly, až 

jim paní domácí otevře.

Vy jste měli taky hospodářství?
Měli jsme kozu a prase, to bylo ještě za 

dědy, který mi zemřel v roce 1953, potom 

už jenom králíky a husy. 

Musel jste se o ně starat?
To musely všechny děti. Přišli jsme ze ško-

ly, vzaly husy a šli pod les – tam měl každý 

pozemek, tak jsme zahnali husy každý na 

své políčko, ale to bylo jen ten okamžik, 

za chvíli se všechny spojily a večer každý 

hledal, které husy jsou jeho. Staral jsem se 

i o kozu, vždycky jsem ji nechal na políčku 

a šel si hrát do lesa, ale pořád jsem musel 

mít v hlavě, že za ní mám zodpovědnost 

a musím ji přivést domů.

Po bezstarostných školních letech přišla 
příprava na povolání. 
Jak to tehdy probíhalo?
Jednou u nás byl opravář televizí a já si ří-

kal – kdybych uměl to co on, to by se mi 

líbilo! Tak jsem se šel vyučit za televizního 

a radio mechanika do Kutné Hory, to bylo 

tehdy jediné učiliště u nás. 

Ve druhém ročníku přišel befel z Elektro-

tevizní služby Ostrava, což byl podnik, pro 

který jsem se učil, že otevřeli učiliště v Lip-

níku nad Bečvou. Ale zůstal jsem v Kutné 

Hoře, už jsem tam měl kamarády.

To musela být pro patnáctiletého kluka 
velká výzva. V té době nebylo moc běžné 
jezdit za vzděláním přes půl republiky.
Zvykl jsem si rychle, byla tam dobrá par-

tyja. Na učilišti byly dílny, kde jsme vyrá-

běli první rádia. Ve speciální prodejně na 

náměstí jsme nakoupili součástky nebo 

i celou skříň na rádio, rád na to vzpomínám. 

Vlak tehdy sice stál myslím třicet korun, ale 

domů jsem jezdil tak jednou za měsíc. To 

bylo fajn – protože jsem byl rodině vzácný, 

tak mě doslova obletovali (směje se).

rozhovor



Do hospod jste nechodili?
Byli jsme asi dvakrát nebo třikrát v hotelu 

Černý kůň, ale ty ceny – i když s dneškem 

byly nesrovnatelné – se nám zdály tak vel-

ké, že jsme radši peníze investovali do rá-

dií. Nebo do holek (směje se).

Našel jste si tam svou budoucí ženu?
Ne, to byly jen takové první lásky. Manžel-

ku jsem potkal, když jsem se vrátil z vojny 

– sloužil jsem u protivzdušné obrany státu. 

Poznali jsme se na první zábavě, na kte-

ré jsem po vojně šel, byla to silvestrovská 

zábava v Hošťálkovicích. Hned jsme se do 

sebe zakoukali, za dva roky se vzali a pak 

vychovali tři děti.

Po škole a vojně jste jako opravář tele-
vizí nepracoval dlouho, šel jste za lepší 
prací i výdělkem do OKD, kde jste dělal 
v Závodu automatizace a mechanizace 
i přímo na šachtách. Mě ale zajímají ty 
televize, opravoval jste je pořád?
Sousedi věděli, že se v tom vyznám, takže 

o víkendech jsem chodil takzvaně na fušky.

To bylo dobré, člověk si něco vydělal. Díky 

tomu znám většinu domů původních oby-

vatel, skoro každému jsem opravoval tele-

vizi nebo rádio. 

Zvládl byste to i dnes?
To už bych asi neuměl. Dneska to jsou 

samé integrované obvody… Dříve jsme 

opravili všechno, stačilo vyměnit elektron-

ku nebo odpor v napájení, stálo to pár ko-

run a televize hrála. Dnes přijdete s televizí 

do opravny, servisák se na to ještě nepo-

dává a rovnou řekne – pane, to neopravu-

jeme, kupte si novou. 

A co sledování televize – na co se dívají 
opraváři?
Já si pamatuji na dobu, kdy byl jenom je-

den program. Pak jsme s kolegy vyrobili 

takové speciální zařízení, abychom se do-

stali na frekvenci dvojky, která se tehdy 

u nás ještě nedala chytit. Byli jsme první 

v Ostravě, to byla velká událost!  Dneska 

mám satelit a na něm 150 nebo 200 pro-

gramů, tam chytnu německé stranice, ale 

i Havanu, Kolumbii nebo Španělsko, ale 

na co vám to je… Ale abych odpověděl na 

otázku: Dříve byla hitem všech domácnos-

tí estráda z NDR Ein Kessel Buntes, teď se 

rád dívám na dokumenty nebo na filmy 

s kriminální zápletkou. A přepínám…

Blíží se Vánoce, prožijete je u televize?
Televize o svátcích bude spíš takový kolo-

rit. Těším se, že přijedou děti a vnuci a dům 

bude plný radosti. Snad se dostanu domů 

– v prosinci mě čeká operace, tak nevím, 

jestli mě na Vánoce pustí…

Jak vzpomínáte na Vánoce, když jste byl 
malý? Tedy v padesátých letech 
minulého století…
U nás probíhaly Vánoce podobně jako 

dneska, jen dárků bylo míň. Navíc já jsem 

prosincové dítě, takže o narozeninách mi 

mamka vždycky říkala: Franto, to už po-

čkáš, možná ti Ježíšek přinese něco lepší-

ho (směje se). 

A přinesl?
Asi jo, ale každopádně ušetřil… Vzpomí-

nám si na hračku, kterou jsem dlouho milo-

val – dřevěný vozík se dvěma koňmi. Vozík 

byl zelený, koně byly krásně grošované. 

Když už jsme u vzpomínek: Jak to máte, 
když se ohlédnete za svým životem?
Já bych nic ve svém životě neměnil, bylo 

to dobré. Nejkrásnější byla doba, když byly 

děti ještě malinké. Chodili jsme do lesa 

nebo do vesnice, taková krásná rodinka 

s kolií.

Vladislav Sobol
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Vy mě budete fotit? Já nemám 
rád ani zrcadla, říkám si, proč se 
člověk musí tak změnit... Pořád 
si připadám mladý, a to mám 77. 
Ale takový je život.

František Kozub se 
svým pověstným 
„notýskem“ s po-
řadím pro průvod. 
Organizaci Honění 
krále se věnuje od 
devadesátých let, 
kdy se tradice 
obnovila. 

Nevynechal ani 
letošní ročník, byť 
s berlemi...
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PeStrý
PodZiM

Vážení a milí 
čtenáři, 

přestože náš kalen-
dářní rok nezadrži-
telně spěje ke svému 
konci, náš školní rok 
je v plném proudu a my rozhodně neza-
hálíme.

Jelikož je naší prioritou všestranný roz-
voj osobnosti žáků, snažíme se, aby našli 
ve vzdělávání smysl a radost, do školy se 
těšili a aby se do vzdělávacího procesu 
aktivně zapojili. Děti mladšího školního 
věku si nejlépe zapamatují prožitky. Meto-
dy prožitkového učení podporují dětskou 
zvídavost a potřebu objevovat, podněcují 
radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat 
nové. Jsme rádi, že tyto prožitky můžeme 
dětem zprostředkovat i díky dotaci, kte-
rou naše škola získala z Operačního pro-
gramu Jan Amos Komenský na realizaci 
projektu Cesta ke kvalitnímu vzděláváni 
v ZŠ a MŠ Ostrava-Lhotka.

Z této dotace financujeme školní asisten-
ty v základní škole i mateřské škole, ale 
hlavně můžeme uhradit žákům naučné 
výukové programy ve škole i mimo školní 
učebny. Žáci tak měli možnost se účastnit 
výukových programů pro školy z oblasti 
techniky, řemesel, moderních technolo-
gií a výukových programů s využitím vir-
tuální reality ve Středisku volného času 
v Ostravě. 

Dětem, které navštěvují školní družinu, 
jsme z dotace financovali odpolední vý-
ukový program v planetáriu a dva výukové 
programy Veselé vědy přímo v naší škole.
I přesto, že naše současné výukové pro-
story jsou omezené a neumožňují nám vá-
noční tvoření v takové míře, jak jsme byli 
zvyklí, adventní čas neopomíjíme. Považu-
jeme za důležité připomínat dětem nejen 
vánoční tradice, ale také hodnoty s nimi 
spojené. A to nejvzácnější, co můžeme 
lidem darovat, je čas, který s nimi trávíme. 
Přeji vám krásné a klidné vánoční svátky 
strávené s vašimi blízkými. 

Ať je pro vás rok 2023 šťastný a úspěšný.

Naďa Šimíčková, ředitelka školy

slavíme adventní dobu
Poslední listopadový pátek jsme strávili projektovou výukou. 
V první části byla pro děti připravena centra aktivit s adventní 
matematikou, češtinou a angličtinou.

Když jsme se dopočítali cukroví, nacvičili jsme vánoční přísloví, 
poznali vánoční zvyky, pověsili jmelí a zazpívali si Jingle Bells, 
přišly na řadu zahradnické nůžky, vázací drát a tavná pistole. 
Pod rukama dětí vznikaly krásné adventní věnce. Nápaditosti 
a kreativitě se meze nekladly. Ve třídách zněly koledy a vonělo
jehličí. Myslím, že lepší začátek adventního času bychom si ne-
mohli přát. 

Kateřina Svobodová 

základní škola



Ze Lhotky až do vesmíru
když se řekne vesmír, spoustě lidem naskočí pohádky jako Podivuhodná dobrodružství Ládínka smolíka, 
e.t. – Mimozemšťan, star trek nebo dokonce Majka z Gurunu.

A každý z nás se určitě někdy díval 
nahoru na nebe a říkal si, jaké by to 
bylo vidět naši planetu shora?

My s dětmi v družinkách jsme si 
v rámci projektu OP JAK udělali ta-
kový výlet ve středu 30. listopadu do 
nedalekého Planetária Ostrava 
v Krásném Poli, které nabízí návštěv-

níkům poutavé, chytré a poučné 
programy. 

Pro nás si připravili pohádkový příběh 
Lucie a tajemství padajících hvězd. 

Nejdříve nás čekala živě moderova-
ná část o tom, co vidíme na noční 
obloze. Díky dalekohledům, projekci 

a moderním technologiím jsme tak 
vlastně úplně zblízka viděli hvězdnou 
oblohu, Měsíc, planety a další tělesa 
Sluneční soustavy, některá souhvěz-
dí, otáčení oblohy i meteority. Děti 
vše nadšeně sledovaly a vykřikovaly 
odpovědi na položené otázky.

A pak už jsme putovali s ledním méďou 
Vladimírem a jeho kamarádem Jame-
sem, kteří podnikli vesmírnou cestu 
na palubě rakety Polaris za tajemstvím 
polární záře a setkáním s kolibříkem 
Lucií. Krásný příběh se šťastným kon-
cem a vůbec celý program děti ocenily 
spontánním potleskem.

A tak kdo ví, třeba naše výprava ně-
koho zaujala natolik, že se v budouc-
nu stane astronomem nebo dokonce 
kosmonautem.

Jeanette Karasová

PLaVání: uČiteLky dáVají děteM Pořádně do těLa
od listopadu do konce ledna se žáci 2. a 3. ročníku účastní plaveckého výcviku. Zatímco třeťáci s tím už mají zkušenosti z loňska, 
druháci jeli na první plavání mírně nervózní a s napjatým očekáváním toho, co je vlastně čeká. 

Po rozřazení do skupin se pod vedením učitelek plavání pustili do nácviku základních i pokročilejších plaveckých dovedností. Nutno 
říci, že paní učitelky dávají dětem každou hodinu pořádně do těla. S každým dalším týdnem toho však děti umí víc a víc a díky tomu je 
pro ně plavání vítanou „mimoškolní“ aktivitou, na kterou se vždy velmi těší.

Hana Cigánová
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jak jsme si užili „ostrčilku“
Ve středu 16. 11. jsme s naší třídou 
navštívili Středisko volného času 
na ulici Ostrčilova v Ostravě-Pří-
voze. Když jsme dorazili na místo, 
odložili jsme si věci v šatně 
a rozdělili se do dvou skupin. Jed-
na skupina šla na kurz s názvem 
„rukodělné práce“ a druhá skupi-
na na kurz s názvem „3D tisk“. 

V rukodělných pracích jsme si 
mohli na papír nakreslit, jaký 
tvar budeme řezat. Jakmile 
jsme to vyřezali, přišlo na řadu 
malování a pak gravírování (vy-
palování drobných obrázků). Na 
závěr se udělala dírka, do které 
se dala stužka. Pak byla velká 
přestávka. 

Po ní jsme se prohodili s druhou 
skupinou a šli na 3D tisk. Tam 
jsme si vytvářeli svou vlastní 
jmenovku. Nejdřív jsme na počí-
tači udělali základ, potom jsme 
tam vložili text a ozdoby. Dost 
jsme si s tím vyhráli. Poté se to 
stáhlo na flash disk, který jsme 
vložili do tiskárny, která začala 
tisknout. To už ale nastal čas jet 
do školy. Hotové cedulky jsme 
tak dostali až další den. 

Moc jsme si dopoledne užili.

Jolana Zvolánková a elen Kunertová

žákyně 4. ročníku

nesmírně vesmírné putování 
Začátkem listopadu nás učivo přírodovědy zavedlo až do vesmíru. s velkým zaujetím děti zkoumaly slunce, 
Měsíc i jednotlivé planety, které jsou součástí Mléčné dráhy.

Vesmírné putování jsme podpořili návštěvou Střediska 
volného času v Ostravě, kde se děti podívaly do vesmíru ve 
virtuální realitě. A některým se z toho doslova zatočila hlava! 

Své zážitky a pocity z vesmíru vyjádřily děti také ve 
výtvarné výchově štětcem a barvami. Vrcholem našeho 
projektu byly prezentace žáků, v nichž postupně předsta-
vili všechny planety naší Sluneční soustavy. Naštěstí se 
nikomu před spolužáky nerozklepala kolena a svá vystou-
pení zvládli výborně!

Kateřina Svobodová 
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exkurze do České televize ostrava

Překvapení: První ostravské studio 
vzniklo za našimi humny!
Víte, kde začínalo ostravské televizní studio? Pro mne to tedy byla novinka a pro lhotecké prvňáčky, 
druháčky a třeťáčky moc zajímavá informace: první televizní studio na Moravě a ve slezsku vzniklo pod 
záštitou ostravského rozhlasu v prostorách televizního vysílače v Hošťálkovicích v roce 1955. Ve skromných 
podmínkách tam tvůrci televizního vysílání působili až do roku 1974. 

Provoz dnešního střediska České televize Ostrava na Dvo-
řákově ulici začal až v roce 1973. A právě do těchto míst 
jsme se ve druhém adventním týdnu vypravili. Nebyl to 
výlet jen za historií, ale i do žhavé současnosti, do místa, 
kde vzniká regionální zpravodajství, kde se natáčejí pořa-
dy pro děti i dospělé, realizují přímé přenosy, kde můžete 
docenit práci kameramanů, zvukařů, osvětlovačů, střiha-
čů, techniků, moderátorů, kostymérek, maskérek … 

Naše erudovaná paní průvodkyně nám předvedla i půso-

bivý trik – zelené pozadí ve studiu dává vyniknout všemu, 
co se před ním odehrává. Když se naši žáčci, původně 
výrazní a viditelní, zakryli před tímto pozadím zeleným 
plátnem, zcela zmizeli, a rázem se mohli cítit jako Harry, 
Hermiona a Ron zahalení do neviditelného pláště.

Odcházeli jsme obohaceni novými informacemi a s domá-
cím úkolem – sledovat navečer regionální zprávy a poznat 
v nich i prostory, které jsme si dopoledne prohlédli. 

Hana Ptáčníková

Víte, jak se vaří kniha?
Že ne? Tak to vám mile rádi poradí naši 
čtvrťáci, kteří měli na toto téma velice zajíma-
vou besedu v knihovně v Hošťálkovicích.
 
Paní knihovnice jim představila hotovou kniž-
ní kuchařku od inspirace a prvního nápadu 
spisovatele až po výběr obalu a editaci knihy. 

redakce ZŠ

Základní škola
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Podzim a advent ve školce
„ahoj maminko, tatínku!“ každé ráno se loučí děti s rodiči máváním a pozdravy z okna. sotva jsme zahájili školní 
rok, už se chystáme na vánoční oslavy. Čas plyne rychleji, než bychom si přáli. děti předškolního věku tráví 
v mateřské škole velkou část svého dne. aby se dětem ve školce líbilo, připravujeme pro ně aktivity a tvořivé 
činnosti, které rozvíjejí jejich dovednosti, zaměřujeme se na rozvoj dětských přátelství a spolupráci při hře.

Proměna nesmělých koťátek
Malé děti prožily nesmělé začátky, ale teď už chodí do 
třídy Koťátek s velkou chutí. Nikdo neví, jak je těžké otočit 
ponožku, najít ten správný rukáv a dát prstíky do rukavice.
Ale ta radost, když se to povede, to je nejlepší odměna. 
Nejvíce děti baví hrát a poslouchat pohádky, cvičit, tančit 
a zpívat. „Umím kotoul!“ Po úklidu hraček, po splnění 
úkolu, po vhození míčku do velkého koše se všechny děti 
pochválí a řeknou si: „Jsme dobří, zvládli jsme to!“  

oxana dolinková

Hrátky koťátek na ZaHradě
K mateřské škole patří rozlehlá a krásná zahrada vybave-
ná průlezkami, klouzačkami, pískovištěm, lavičkami, opičí 
dráhou, vodním korýtkem i altánem s dětskou kuchyňkou. 

Naši nejmenší v ní denně pobývali. Na velké části zahrady se 
nachází dopravní hřiště, na kterém si osvojovali při jízdě na 
kolech a dětských motorkách dopravní zásady. V listopadu 
pozorovali podzimní barevnou nádheru měnící se přírody, 
která je při pozorování inspirovala k vytváření malých vý-
tvarných dílek kreslenými suchými pastely přímo v exteriéru.   

Ludmila Weidlová

ŠkoLní asistent
„Kde je paní Petříčková?“ Tak se ptají malé děti na paní 
školní asistentku. Jak sama vidí svou práci s malými dět-
mi? „Nejdůležitější pro mě je, aby se děti cítily v mateřské 
škole dobře. Když se stane, že nemám dobrou náladu, 
děti mi ji vždy dovedou zlepšit. Děti jsou prostě radost.“

Petra Bednářová 

Pohádka o Koblížkovi Ještě postavíme nádraží Kreslení suchými pastely v exteriéru

díky rozlehlosti zahrady jsme mohli pouštět draky. Nakonec jsme zahradu uklidili a posbírali opadaná jablíčka, z kterých jsme 
společně s dětmi upekli štrůdlíky. 

školka
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u Želviček

Starší děti jsou šikovnými předškoláky. Paní učitelky 
připravily na podzimní období projekt „Poznáváme krásy 
Lhotky“. Děti procházely známá místa svého bydliště. 
Kde má náš čáp hnízdo? Kam děti chodí do školy? Kam 
chodíme s rodiči na procházky? Kde nakupujeme? To byla 
trasa jednoho dopoledne. Další výlet byl do blízkého lesa. 
Slunce prosvítilo stromy a vykouzlilo krásnou podzimní 
náladu.   

Podzim byl v mateřské škole velmi pěkný. Listy stromů na 
školní zahradě se zbarvily do žluta a děti zdobily chodby 
a třídy vydlabanými dýněmi. Dlabání dýní ve venkovní 
učebně byla dřina, ale stálo to za to. Všechny dýně byly 
krásné.

Šárka Kačmařová

školka
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Kluci v akci: „Kdo chce linecké dobré mít, musí naše kluky oslovit!“

školka
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Hudební CHViLky
Do vzdělávacího programu starších dětí zařazujeme 
pravidelnou výuku hry na flétnu a zpívánky. Paní učitel-
ky motivují děti ke správnému dýchání, rytmizaci, zpěvu 

písní a hře na dětské hudební nástroje. Písně se tematicky 
zaměřují na probíhající roční období a vzdělávací téma.        

irena Hošková

VánoČní Čas
Adventní období u nás začalo společným tvořením 
rodičů a dětí. Děti s radostí nosily chvojí, pomáhaly 
vybírat ozdoby a společně s rodiči vyrobili originální 
adventní věnec. Punč, štrůdl a perníčky byly sladkou 
tečkou a odměnou pro každého. 

Anděl a Mikuláš přinesli dětem balíčky s dobrotkami. 
Čert zůstal u brány, paní učitelky ho raději nepustily 

dovnitř. Co kdyby náhodou…  
Celá školka zavoněla sladkou vůní vanilky. Děti pekly 

cukroví. Každý si vyzkoušel válet těsto a vykrojit cuk-
roví.  Ochutnávat budeme až při slavnostním obědě. 
To bude čekání. A co Ježíšek? Přijde? Určitě ano, jsme 
přece všichni hodní. 

Krásné Vánoce a hodně radosti v roce 2023.
oxana dolinková



křížovka o ceny
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Tajenka z minulého čísla: DĚKUJEME OBČANŮM LHOTKY ZA ÚČAST VE VOLBÁCH.
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali výherkyni Lenku Horníkovou.
Tajenku doručte na Úřad MOb Lhotka nebo na e-mail: zpravodaj.lhotka@seznam.cz.

o 500 kČ 

do restauraCe

na GoLFu

AUTOR:
-VEWI-

POMŮCKY:

ALONE, BODOM, ENDE, 
LLANOS, LODINA, LOI, 
MAL, MOTET, OBERN, 

ONIDA, OONA, OSSIAN , 
PALIN, PIPE, PONA, 

REIS, SARAMA

ANGL. ZKR.
OPEN PRO-

TOCOL TECH-
NOLOGY

1. ČÁST
TAJENKY

ODE DNE
VYDÁNÍ¨          

(Z LATINY)
ODPLATA DOMÁCKY 

OTAKAR
ZNAČKA
RADIA

ZNAK 
POHLAVNÍ 

DOSPĚLOSTI 
ŽENY

POD-
SVINČATA

SPZ
KLATOV

ULTRA -
FIALOVÝ 

(ANGLICKÁ 
ZKRATKA)

DÁT RADU PLAVECKÉ 
OSTROVY

2. ČÁST
TAJENKY

NĚMECKÝ 
FILOZOF

PRIMÁT

V HUDBĚ 
„MILOSTNĚ“

INDICKÁ 
LOKALITA

KOUPĚ

STOVKY

SÍDLO
V USA

ZKRATKA 
SLOVENSKÉ 

KORUNY

VEDOUCÍ 
VÝKOONÝ 

ORGÁN 
DRUŽSTVA

DRUH 
PAPOUŠKA

SLEZSKÁ
ŘEKA

MLÁĎATA
OD KRAV

SCHRÁNKA 
MĚKKÝŠE

DRUH
PTÁKŮ

LITERÁRNÍ 
DÍLO

DRAVÝ
PTÁK

ROSTLINNÉ 
VLÁKNO

NAMÁČECÍ 
PŘÍPRAVEK

DOMÁCKY 
VLADANA

POPĚVEK

OPAK   
SMUTKU

JÁSÁNÍ

ŘÍMSKÝ 
KRUTO-
VLÁDCE

CIZÍ
SMĚNKA

VELKÉ
PODNOSY

JADERSKÉ
MOŘE

SLOVENSKÁ
ŘEKA

KALHOTY

JAPONSKÁ 
LOVKYNĚ

PEREL

SLOVENSKY 
„PRÁCE“

SLOVENSKY 
„PRASE“

SLOVENSKY 
„MARIE“

ÚDAJE

MAĎARSKY 
„KLENOT“

SARMATÉ

SPZ
MĚLNÍKA

JALOVÉ

VÝPRAVNÉ 
BÁSNICTVÍ

DUSÁNÍ

NORSKÉ 
SÍDLO

DRUH
PEPŘE

RODOVÉ
SVAZY

PRACOVNÍ 
KOMBINÉZY

ZAVAZADLO

PŘESTAŇTE 
(V JAP. BOJ. 

UMĚNÍ)

ŠPALKOVÝ 
ÚL

ROZTRŽENÍ 
(V MEDICÍNĚ)

ŠPATNÝ 
ČLOVĚK

BRAZILSKÁ 
MINCE

POLYFONNÍ 
SKLADBA

ZÁPISNÍK

ČÁSTI 
RUKOU

PLOUT 
(ZASTARALE)

NORSKÝ 
NÁRODNÍ

PARK

ŠPANĚLSKJÝ 
TENISTA

TEPÁNÍ

DRUH 
KLAVÍRU

ZN. AMPÉR-
ZÁVITU

NĚMECKY 
„KONEC“

DOMÁCKY 
EMA

TOHLETO

ČÁRA

HŘEBEN 
DOŠKOVÉ 
STŘECHY

DOMÁCKY 
IVANA

RYCHLE

MAĎRASKÉÍ 
SÍDLO

AZORSKÉ 
OSTROVY

NÁZEV
HLÁSKY N

JM. ZPĚVAČ-
KY JANKŮ

PŘEDLOŽKA

BRITSKÁ J. 
OBJEMU

SLOVENSKÁ
ŘEKA

PŘEDLOŽKA
PLAZ

VÁPENCOVÁ
ÚZEMÍ

JIHOAME-
RICKÁ STEP

RAKOUSKÉ 
SÍDLO

ODŘÍKAVÝ 
ŽIVOT

SOLMIZAČNÍ 
SLABIKA

ZBAVIT
VOUSŮ

LOSOSOVITÁ 
JEZERNÍ 

RYBA
NE MLADĚ DOMÁCKY 

TOMÁŠ
KRÉTSKÉ
POHOŘÍ

STEROLOVÝ 
ESTER

UKAZOVACÍ 
ZÁJMENO

I KDYŽ NE

DOYLŮV 
PŘÍTEL

ODPLÁCETI 
MSTOU

KATOVSTVÍ  
(ŘÍDCE)

JMÉNO 
CHAPLINOVY 
MANŽELKY

ŠPANĚLSKÁ 
ŘEKA

VIDINY

NENA-
SYCENÝ 

UHLOVODÍK

ZÁPORNÁ 
ELEKTRODA

UZENÁŘSKÝ 
VÝROBEK

KELTSKÝ 
BARD

VSTUPNÍ
SÍŇ

ZKR. 
MNEXICKÉ 

ROZHL. SPO-
LEČNOSTI

HINDUIST. 
BOHYNĚ

NORSKÁ J.
OBJEMU

LOVY

NIČITEL

ŘÍMSKÁ 6

MILOSTNĚ 
TOUŽITI

POLOPRO-
FESIONÁL

KOUPACÍ 
NÁDOBY

PRIMITIVNÍ 
PLAVIDLO

JEDEN
A TEN SÁM

PŘEMÝŠLET

SLONOVINA 3. ČÁST
TAJENKY

CHILSKÝ 
HIUSTORIK

LEPIDLO 
(ŘÍDCE)

NÁŠ HEREC

POZICE 
(ŘÍDCE)

PŘEDLOŽKA

HROMADA

STARÉ 
ZÁJMENO POPĚVEK

CIZÍ
POZEMEK

UVNITŘ
LESA

ROSTLINA 
KALABA

KÓD LETIŠTĚ 
LOINTRAS

NÁŠ  
TENISTA

4. ČÁST
TAJENKY

ŽAL

ŘÍMSKÝCH 
1001

UKAZOVACÍ 
ZÁJMENO

ANGLICKÝ 
ŠLECHTIC

ZNAČKA 
HLINÍKU

ŽENSKÉ 
JMÉNO

ČÍNSKÉ ŽEN-
SKÉ JMÉNO

UMOTAT
SÍŇ STARO-
ŘECKÉHO 
CHRÁMU

DRUH
LÉKAŘE

VYRYTÁ
ČÁRA

SLITINA
ŽELEZA

A HLINÍKU
PÍTI

VýHerCe Získá
voucher v hodnotě 

500 kč do restaurace 
v Golf Parku Lhotka
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Zdravím všechny příznivce sportu!

Prosinec se pře-
houpl do druhé 
poloviny, je čas 
adventu. Všude 
kolem nás je vá-
noční výzdoba 
a valná většina 
hráčů a sportov-
ních příznivců se 
věnuje každoroč-
nímu vánočnímu shonu. Shánějí dárky, 
strojí vánoční stromky, uklízejí... Svátky 
Vánoc jsou za dveřmi. Právě v tomto 
období vychází další číslo Lhoteckého 
zpravodaje i s novinkami z SK Lhotka.

Jsme u konce nejen sportovního zpra-
vodajství, ale i roku 2022. Jak jste si jistě 
všimli, je opravena zábrana za spodní 
brankou, vypadá to moc pěkně. Zábra-
na je určitě nejvyšší v našem kraji. Pev-
ně doufám, že především muži srovnají 
svá mířidla a v nejhorším případě, když 
míč neskončí v brance, skončí alespoň 
v síti zábrany. Na jaře 2023 je v plánu 
oprava umělé trávy (její revitalizace 
a dosypání granulátem). 

Na závěr bych rád všem trenérům, 
hráčům, sponzorům, věrným fanouš-
kům a v neposlední řadě výboru SK 
poděkoval a popřál do nového roku 
především pevné zdraví, dobrou prá-
ci, tolik potřebné štěstí a výbornou 
finanční rozvahu.

Krásné Vánoce, úspěšný vstup do 
nového roku 2023 a na jaře sportu 
zdar a fotbalu ve Lhotce zvlášť.

Michael Viščor, tajemník SK Lhotka

Sk lhotka

Muži po podzimu druzí!
V této kategorii se od posledního vydání zpravodaje odehrály tři 
zápasy. nejprve družstvo Lhotky přivítalo na domácí půdě mužstvo 
Heřmanice b. domácí tým zvítězil 3:1. branky za domácí vstřelili 
jan dybalík, richard sýkora a Pavel tvrdý. 

V dalším utkání došlo ke změně 
pořadatelství z důvodu oprav zá-
brany za spodní brankou a družstvo 
Lhotky nastoupilo k utkání v Řepišti 
s jeho B týmem. Po velmi dobrém 
výkonu celého družstva zvítězila 
Lhotka 7:3. Branky dávali: Pavel Tka-
čík dvě a po jedné Tvrdý, Gašman, 
Nábělek, Starovič a Charidonidis. 

Následující týden jsme odehráli
poslední utkání podzimu proti 
suverénně nejslabšímu týmu soutě-
že z Hrabůvky. Družstvo Hrabůvky 
hraje domácí zápasy na umělé 
trávě v areálu Baníku Ostrava 
v městském obvodu Ostrava-Jih za 
hotelem Vista. Už výkop v 16 hodin 
za osvětlení, na umělé trávě,
v kombinaci se závěrečnou hráčů 
po utkání ve stanu na hřišti, vzbu-
zoval drobné obavy. Po několika 
nevyužitých šancích Lhotky přišel 
trest v podobě gólu domácích. 
Hráči Lhotky zápas po brankách 
Pavla Tkačíka a Pavla Tvrdého 
otočili, ale srdnatě bojující domácí 
nakonec srovnali. Jelikož utká-
ní skončilo remízou, následovalo 
prokletí našich hráčů a to penaltový 
rozstřel. Výsledek? Prohra. V utkání, 
ve kterém jsme byli celý zápas lepší 
a měli spoustu šancí, jsme nakonec 
brali bod po výsledku 2:2 a prohře 
na pokutové kopy. Výsledek utkání 
naštěstí neměl na závěrečnou hráčů 
na hřišti „vůbec žádný vliv“.

jak zhodnotit podzimní část sou-
těže mužů?
Kluci podávali výkony, které odpo-
vídají jejich možnostem Největším 
problémem je proměňování bran-
kových příležitostí a úspěšnost 
střelby pokutových kopů, na nich 
je třeba určitě zapracovat. Naopak 
je třeba kluky pochválit za výbor-
ného týmového ducha a v dnešní 
nelehké době i za velmi dobrou 
tréninkovou morálku.

Mužstvo skončilo po podzimu 
na druhém místě v osmičlenné 
tabulce se šesti výhrami a třemi 
remízami, ale pokaždé prohrou na 
pokutové kopy, a jednou prohrou 
se 21 body a skóre 34:17.

Jarní část soutěže se pomalu blíží. 
Mužstvo začne v lednu trénovat 
a přípravné zápasy bude hrát od 
začátku února v rámci Ostravské 
zimní ligy na umělé trávě na Hlubi-
ně. Našimi soupeři budou týmy 
z vyšších tříd – konkrétně Petřko-
vice, Koblov, Polanka B, Klimkovice 
a Hrušov.

týM MuŽů
trenéři: Radim Šmíd a Roman Gryc

Vedoucí družstva a zdravotník: 

Jiří Schwarz 

technický doprovod: 

Robert Gurka a Jiří Matuška

u9 a školka: ať se hýbou...
V posledních utkáních této kategorie jsme o několik málo branek 
prohráli, ale výsledek není vůbec důležitý. Podstatný je především 
pohybový a osobnostní rozvoj dětí. 

Tréninky nejsou zaměřeny jenom 
výslovně na fotbal, ale na celkový 
rozvoj pohybového aparátu 
a v neposlední řadě také na osob-
nostní rozvoj dětí v rámci kolekti-
vu. Cílem je především přilákat děti 
ke sportu jako takovému.

týM u9 a ŠkoLiČka
trenéři: 

Dalibor Stuchlý, Radek Furmánek, 

Patrik Tkačík, Martin Klučka



Sk lhotka

Mladší žáci: Velký finiš 
pod světly na umělce
Ve zbývajících podzimních zápasech podávali kluci velmi dobré výkony. 
nejprve prohráli u lídra soutěže v Heřmanicích 3:0 a následovaly 
domácí prohry s týmy Václavovic 1:7 a rychvaldem 1:6. 

Poslední dva domácí zápasy se Šeno-
vem a Starou Bělou B se odehrály 
z důvodu změny času na umělé trávě 
s osvětlením ve Lhotce. Naši kluci byli 
jako vyměnění a soupeře zcela dekla-
sovali. Nejprve v pátek 4. listopadu 
večer porazili Šenov poměrem 13:5 
a další týden 11. listopadu pak Starou 
Bělou B s výsledkem 16:2. Je vidět, že 
umělka a osvětlení domácím hráčům 
sedí. Bohužel na jaře se bude hrát na 
trávě a bez osvětlení.

Družstvo mladších žáků skončilo po 
podzimní části soutěže na šestém 
místě v osmičlenné tabulce za tři 
výhry a sedm proher s 9 body a skóre 
42:47.

.
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týM MLadŠíCH Žáků
trenéři: 

Drahoslav Handlíř, Kamil Starovič, 

Martin Klučka

u11: blázinivý zápas 
s Václavovicemi
Ve třech zbývajících utkáních podzimní části soutěže jsme hráli jednou 
doma a dvakrát venku. nejdříve jsme prohráli doma s družstvem 
Václavovic 9:11 po poločase 0:10. První poločas klukům nevyšel, ale 
ve druhém nám chybělo jen několik málo minut a zápas mohl skončit 
minimálně remízou.

Už dlouho jsem nevidět hrát hráče 
v takové euforii, kterou podpořili pod 
vlivem skóre i rodiče. V dalším zápase 
kluci hráli s lídrem soutěže 
v Klimkovicích a prohráli 10:5, 
aby pak v posledním utkání vyhráli 
na hřišti v Hrabové v poměru 5:9.

Kluci se umístili v desetičlenné tabul-
ce na výborném čtvrtém místě za pět 
výher, jednu remízu a tři porážky se 
16 body a skóre 91:62.

Stejně jako muži budou mít zimní 
přípravu v rámci Ostravské zimní ligy, 
kterou pořádá Městský fotbalový 
svaz a která se bude hrát ve lhotecké 
sportovní hale od 11. 2. 2023. Našimi 
soupeři budou postupně družstva 
Ostrava-Jih, Polanka nad Odrou, 
Vřesina u Poruby a Ludgeřovice.

týM u11
trenéři: 

Dalibor Stuchlý, Robert Gurka

Představujeme trenéra 
kategorie U11 a U9 
dalibora stuchlého

Dalibor Stuchlý žije ve Lhotce nece-
lé tři roky. Pochází z Velké Polomi, 
za kterou hrával fotbal od žáků až 
po muže. Jelikož má syna, pravidel-
ně si s ním chodil kopat na hřiště, 
kde se potkal s Martinem Klučkou. 

Slovo dalo slovo, Dalibor si udělal 
trenérskou licenci (takzvané céč-
ko) a stal se trenérem kategorie U9, 
která na jaře hrála přípravná utkání 
a od podzimu hraje soutěž pořáda-
nou městským fotbalovým svazem. 

Od podzimní části sezóny je Dalibor 
trenérem družstva kategorie U11 
a zároveň pomáhá trénovat v kate-
gorii U9. V obou kategoriích je více 
jak 40 dětí a další malé sportovce 
máme ve školičce. Tréninky probí-
hají v sezóně dvakrát týdně a mimo 
sezónu se trénuje jednou týdně ve 
sportovní hale.

dalibore, jaké jsou cíle do 
budoucna?
Kvalitní reprezentace SK v soutě-
žích pořádaných svazem. Na druhé 
straně – za mne je fotbal u dětí 
nejenom trénink a zápas, ale také 
pořádání sportovních a jiných 
společenských aktivit. Jmenoval 
bych kromě sportovních turnajů 
a soustředění i stavění májky, Den 
dětí, Den Země a v neposlední řadě 
mikulášskou diskotéku spojenou 
s rozsvěcováním vánočního stromu. 
Budu moc rád, když od jara přivítá-
me s kolegy trenéry nové vycháze-
jící hvězdičky sportovního klubu.

Rád bych poděkoval dětem, jejich 
rodičům, kamarádům trenérům, 
členům výboru a všem ostatním, 
kteří nám v průběhu roku na zápa-
sech a na všech ostatních akcích 
obrovsky pomáhali.
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Římskokatolická farnost  
ostrava – moravská ostrava

Pořadatelé Partneři

Tříkrálový
koncert
3.  1.  2023 | 18 h | kostel sv. Václava, Ostrava

MARIA, HVĚZDA JITŘNÍ

Umělecký vedoucí: P. Aleš Písařovic

Vstupné: příspěvek do sbírky na místě
www.ostrava.charita.cz

tříkrálová 
sbírka
S přáním štěstí, zdraví a pokoje 

do nového roku budou přicházet 

do ostravských domácností Tři 

králové v rámci tradiční celore-

publikové veřejné sbírky pořáda-

né osobně nebo při on-line kole-

dě v termínu 1. – 15. ledna 2023. 

Třiadvacátý ročník sbírky pořá-

daný Charitou Česká republika 

podpoří i ostravské záměry Chari-

ty Ostrava a Charity sv. Alexandra 

na pomoc lidem v nouzi, na které 

bude možné přispět na sbírkový 

účet č.: 66008822/0800 u České 

spořitelny s variabilním symbo-

lem: 777988013. 

Pokud to situace umožní, Tři 

králové budou přinášet do do-

mácností dary v podobě tříkrálo-

vého cukru jako poděkování při-

spěvatelům za podporu pro lidi 

v nouzi, ke kterým prostřednic-

tvím poskytovaných sociálních 

a zdravotních služeb tato pomoc 

plyne. Přispět můžete také do 

stacionárních pokladniček.

dalibor Kraut, mluvčí Charity ostrava

Vánoční dárek? noc pod střechou

Padesát korun darovaných Charitě 

Ostrava umožní zajistit 1 bezplatný nocleh 

pro člověka bez přístřeší v noclehárně 

Charitního domu sv. Františka v Ostravě

-Vítkovicích. 

jak s alzheimerem

Pečujete o příbuzné  s Alzheimerovou 

chorobou nebo jiným typem demence? 

Přijďte si pro zajímavé informace i podpo-

ru do tzv. podpůrné skupiny. Nejbližší se-

tkání se koná 6. a 7. 2. 2023 v sídle Charity 

Ostrava (Kořenského 1323/17, Vítkovice).

bezplatná poradna

Poradna Charity Ostrava poskytuje od-

borné poradenství zaměřené na rodinné 

právo, sociální zabezpečení, bydlení nebo 

dluhovou problematiku. Telefonické 

i osobní rady jsou anonymní a bezplatné.

(731 625 767, poradna@ostrava.charita.cz)

oStrava


