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Popis znaku – polcený štít: v pravém zlatém poli vyniká půl slezské orlice, levá polovina modro
-stříbrně dělena, nahoře stříbrná mitra, dole modré vlnité břevno.
Udělen Radou města Ostravy 6. 9. 1994.
Znak městského obvodu reflektuje územní polohu ve Slezsku a u vodního toku, biskupská mitra
je převzata z pečetního obrazu, na němž byla postava sv. Mikuláše s mitrou a berlou.
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Neustále měnící se tok řeky Odry se stal příčinou
častých konfliktů o využívání pozemků mezi
hlučínskými poddanými ze Lhotky a Hošťálkovic
a vlastníky gruntů v Přívoze patřících k Moravské
Ostravě. Spory mezi vlastníky panství Štěpánem
z Vrbna na Hlučíně a olomouckým biskupem
Markem Khuenem měla v roce 1561 ukončit
smíšená moravsko-opavská komise. Ta stanovila
za hranici mezi Moravou a Opavskem současný
tok řeky Odry. Většinu sporných pozemků mohli
poddaní ze Lhotky a Hošťálkovic užívat až po
staré řečiště tzv. Tichou Odru. Pouze menší díl
území byl přiznán k užívání Ostravským.

Na podnět starosty obce Antona Schoffra byla
v roce 1889 na darovaném pozemku původního
fojtství vystavěna kaple zasvěcená sv. Urbanu.
Pozemek pro ni daroval Rudolf Wittek, náklad
stavby činil 500 marek. Mše se sloužila v kapli
dvakrát ročně, na sv. Urbana (25. května)
a na krmáš (posvícení) asi týden po Všech
svatých (1. listopadu). (Stav v roce 2010)

V roce 1906 byl založen sbor dobrovolných
hasičů ve Lhotce, prvním velitelem byl zvolen
Adolf Czernik. V roce 1908 postavila obec
hasičské skladiště a zakoupila stříkačku. Český
sbor dobrovolných hasičů vznikl v roce 1932,
ke sloučení s německým sborem však pro odpor
členů původního spolku nedošlo. Po roce 1950
byla vystavěna nová hasičská zbrojnice, v roce
1986 byla provedena výstavba garážové jednotky
a sušící věže. Na konci 80. let došlo pro rozpory
mezi členy k stagnaci spolku. I přes opakované
pokusy se po roce 1990 nepodařilo jeho činnost
obnovit a v roce 1998 byl Sbor dobrovolných
hasičů ve Lhotce definitivně zrušen.
(Hasičská zbrojnice, 1994)
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V roce 1891 byl v blízkosti Lhotky, na katastru
Petřkovic, založen důl Oskar, který byl v provozu
do roku 1967. Zaměstnání zde nacházela řada
zejména mužských obyvatel Lhotky. Důlní činnost
1842
se podepisovala na vysychání studen obyvatel
obce a škodách na nemovitostech. Pro hájení
V roce 1842 byla vystavěna budova školy
nároků poškozených vznikl ve Lhotce spolek
ve Lhotce. Dříve vyučování probíhalo v domě
č. p. 100, který patřil obci. Do roku 1882 docházely Obrana za předsednictví dělníka Alberta Wittka.
do lhotecké školy i děti z nedalekých Bobrovníků. V řadě soudních sporů ho úspěšně zastupoval
ostravský obhájce JUDr. Goliat. V roce 1934 dosáhl
Od roku 1909 byla pro výuku používána také
budova č. p. 52, tzv. červená škola. Nutná generální povolení pro nahlížení do důlních map těžířstva,
oprava a přestavba budovy byla dokončena v roce každý z poškozených majitelů tak získal možnost
přesvědčit se, zda se doluje pod jeho pozemky
1964, slavnostní otevření proběhlo 7. února 1964.
Na starých základech vznikla prakticky nová stavba. a následně žádat o náhradu způsobených škod.
(Stav v roce 2010)
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V roce 1993 došlo po 25 letech k obnovení místní
folklorní slavnosti Honění krále. Podle tradice měl
být ve Lhotce v období třicetileté války chycen
švédský král, jiný výklad ji spojuje s tzv. jízdou
o fojtství. Průběh slavnosti se v minulosti měnil,
základem je závod mladíků na koních a získání
trofeje – šátku, který visí na tyči uprostřed závodiště. Vítěz získá korunu a právo zvolit si z družiny
dívek svou královnu. Součástí slavnosti je tradiční průvod v krojích, zábava s hudbou a tancem.
Prvním králem po obnovení tradice se stal tehdy
osmnáctiletý Martin Wrobel, který spolu s jeho
zvolenou královnou převzal symbolicky roční
vládu nad lhoteckou mládeží. (Honění krále 2002)

