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Vedení obvodu připravuje rekonstrukci úřadu, aby mohl lépe 
sloužit zaměstnancům i občanům. “Nechci stavět žádný hrad, ale 
je fakt, že jsme jeden z posledních obvodů, který má svůj úřad 
v takovém stavu,” vysvětluje starosta Josef Šrámek. 

Vzniknout by měl 
například prostor 
určený pro setkávání 
s úředníky, který 
může sloužit i pro 
menší společenské 
akce. 

Náklady se odhadují
na 10 mil. Kč, 
po vysoutěžení se 
předpokládá stavba 
v roce 2023.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
konec roku je příležitostí k rekapitulaci a plánům. 
Co se nám letos podařilo a co Lhotku čeká ve 
„dvojkovém“ roce 2022?

Velmi mě těší, že se vedle tenisových kurtů 
podařilo vybudovat dětské hřiště, které si děti 
rychle oblíbily. Také další investice směřovaly 
k dětem – na zahradu školky jsme pořídili nové 
herní prvky.

Na ulici Televizní se zatrubnila část potoka a vy-
budovala nová horská vpust. Na ulici Petřkovic-
ké se také vybudovala nová horská vpust, která 
by měla při vydatnějších deštích pojmout daleko 
více srážkové vody, než tomu bylo v minulosti.  

Velkým přínosem pro vzhled našeho obvodu 
bude dokončená revitalizace „Bulharky“. Chodci 
určitě přivítali opravy chodníků na bezbariérové 
a řidiči zase rekonstrukce úseků některých míst-
ních komunikací. 

Mysleli jsme i na sportovce – v areálu Víceú-
čelové sportovní haly Lhotka na Petřkovické 
proběhlo hned několik úprav, například oprava 
opěrné zdi za fotbalovou brankou a vybudová-
ní oplocení kolem tréninkového hřiště s umělým 
povrchem a beachvolejbalového hřiště. 

Příští rok bude na investice ještě výrazně 
bohatší – a opět se můžou radovat děti. S potě-
šením Vám můžu oznámit, že se nám po dvou 
letech jednání podařilo získat finanční prostřed-
ky na rekonstrukci základní školy v celkové výši 
39 mil. Kč. Bude probíhat ve dvou etapách – první
od června do srpna 2022 a druhá ve stejných 
měsících roku 2023, aby práce co nejméně naru-
šily chod školy. Součástí rozsáhlé rekonstrukce 
je vybudování nové učebny, šatny i prostor pro 
vyučující a další personál včetně rozšíření jídelny 
a družiny. Bude to velmi náročná akce, ale pevně 
věřím, že výsledek bude stát za to a že Lhotka 
bude mít pro své děti „školu 21. století“.

Děkuji všem zaměstnancům úřadu
městského obvodu, zastupitelům, uči-
telům i nepedagogickým pracovníkům 
školy a školky, trenérům a dalším dobrovolníkům 
z SK Lhotka i  mnoha dalším lidem za vše, co letos 
pro Lhotku a naše občany udělali. A všem Vám, 
občanům našeho obvodu, přeji klidné prožití vá-
nočních svátků a pevné zdraví do roku 2022.

Josef Šrámek, starosta

Jaký je rozpočet na rok 2022?
Příjmy a výdaje představují předpokládané příjmy
a výdaje městského obvodu Lhotka v roce 2022. 
Celková výše příjmů a rovněž výdajů pro rok 2022 činí 
31,197 mil. Kč. Rozpočet je vyrovnaný.

Z města jsme obdrželi
investiční účelovou dotaci 
ve výši 17,393 mil Kč na akci 
„Vybudování nové výukové 
učebny a družiny v ZŠ“. Když 
k tomu připočteme částku 
ve výši 1,74 mil. Kč, kterou se 
na akci bude podílet městský 
obvod Lhotka, bude částka 
vynaložená na rekonstrukci 
školy v roce 2022 činit zhruba 
19,133 mil. Kč.  

Dále jsme získali neinvestiční 
účelovou dotaci na akci 
„Obnova vozovkového sou-
vrství, zpevnění a úprava kraj-
nic na místních komunikacích“ 
ve výši 1,2 mil. Kč.

Lucie Hronová

úsek rozpočtu 

a finančního hospodaření

Neúčelová dotace 6,986 mil. Kč

Dotace ze státního rozpočtu na správu 0,678 mil. Kč

Účelové neinvestiční dotace 1,228 mil. Kč

Investiční neúčelová dotace 2,872 mil. Kč

Investiční účelová dotace 17,393 mil. Kč

Přehled dotací pro rok 2022

Obvod plánuje rekonstrukci úřadu 

Slovo StaroSty / aktuálně ze lhotky
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ŠKOLA PRO 21. STOLETÍ: V červnu začne rozsáhlá rekonstrukce naší školy. Co v ní bude nového? Jedna třída a zároveň počítačová 
učebna (ve škole jsou děti od 1. do 5. ročníku a má jen čtyři třídy), družina, zázemí pro kantory (od sborovny až po kabinety) 
i prostory pro nepedagogický personál, šatny a vchod z boční strany. „Rekonstrukce bude probíhat v příštích dvou letech vždy od 
června do srpna, abychom co nejméně narušili vyučování. Bude to velice náročné pro učitele i žáky, ale věřím, že výsledek bude 
stát za to,“ těší se starosta Josef Šrámek.

VE LHOTCE SE VYBRALO 35 KG POTRAVIN
“Velmi si vážíme toho, že se zaměstnanci úřadu vašeho obvodu 
do sbírky zapojili, což nám umožní pomáhat lidem v nouzi 
a podporovat solidaritu ve společnosti,” napsala do Lhotky 
manažerka ostravské potravinové banky Sabina Keprdová.

Pro vysloužilé fotbalisty čtyř ob-
vodů a obcí z “prajzské” byl první 
říjnový víkend velkým svátkem. 
Dali si dostaveníčko v hošťál- 
kovickém sportovním areálu, aby 
opět nazuli kopačky a poměři-
li své síly v obnoveném Turna-
ji starých pánů o pohár „praj-
zských“ starostů.

„S kolegy starosty ze Lhot-
ky, Petřkovic a Ludgeřovic jsme 
se dohodli na obnovení tradice 
fotbalových turnajů veteránů 
sousedních obcí či městských 
obvodů,“ řekl hrající starosta 
a bývalý kapitán TJ Sokol Jiří Jureček.
Více než o výsledky šlo o jiné věci – užít 
si to, povykládat s kamarády, pobavit 
příchozí a také přežít a nezranit se.

„I když zde platilo, že není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se, emoce a zdra-
vá rivalita byla. Naštěstí ´třetí poločas´ 
zhojil všechny rány,“ dodal s úsměvem 

starosta. „Chtěl bych poděkovat všem 
zúčastněným, kolegům starostům 
a hlavně našim sokolům.“
Jak dopadli lhotečtí?
Z prvenství se radoval domácí tým 
z Hošťálkovic, družstvo Lhotky skonči-
lo na posledním čtvrtém místě. Ale za 
rok může být díky domácímu prostředí 

vše jinak. „Jsem velice rád, že se turnaj 
podařilo obnovit. Bylo to super a příští 
rok budeme zase pokračovat. Ten-
tokrát u nás ve Lhotce,“ pozval všech-
ny starosta Josef Šrámek. A možná už 
začal oprašovat kopačky a hledat staré 
tréninkové plány.

JJ + red

Veteráni obnovili prajzský turnaj. Za rok se hraje ve Lhotce

POZVÁNKA
 Od SOUSEdů
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NÁŠ NOVý SOUSEd MAREK MALÍK:

Z ostravské ulice až do NHL
Už jen několik týdnů nás dělí od zahájení turnaje, který přitáhne k televizi celý národ – český hokejový tým 
se bude snažit navázat na velkolepé Nagano. Tip od starosty, s kým udělat rozhovor, byl proto jasný: Marek 
Malík! Náš nový soused, který se do Lhotky přistěhoval před půldruhým rokem, prožil mnoho úspěšných sezón 
ve Vítkovicích i v několika klubech NHL a jako reprezentant zažil úspěšnou „bronzovou“ olympiádu v Turíně 
(2006). Mluvili jsme spolu o jeho vzpomínkách na NHL, o prvních měsících ve Lhotce i o tom, jak vidí šance 
české reprezentace na olympiádě v Pekingu.

Pojďme začít olympiádou. Myslíte, že naši 
kluci mají šanci na medaili?
Hodně bude záležet na tom, jestli NHL dodrží 
slib a pustí na olympiádu své hráče. Každopád-
ně to bude nesmírně těžké, všechny ty top 
mančafty jsou trošku před námi… Myslím, že 
bude dominovat čtyřka nejlepších týmů, do 
které teď bohužel nepatříme. Ale na druhou 
stranu je to olympiáda, jednorázový turnaj, na 
kterém se může stát cokoliv. Takže šanci určitě 
máme, ale bude to hodně těžké.

Kdyby NHL hráče nepustila a manažer 
reprezentace Petr Nedvěd by vám zavolal…
…zavolat může, rád jim budu vařit kafe nebo 
udělám s hráči nějaké cvičení (směje se). Ale 
do hry by to už určitě nebylo, poslední soutěžní 
zápas jsem hrál v roce 2014…

NESLAVNÉ PRVNÍ STřÍdÁNÍ

A co první zápas? 
Vzpomínáte si na svůj první zápas v NHL 
v roce 1998 v dresu Caroliny?
Vzpomínám si moc dobře, hlavně na první 
střídání. Trenéři mě na začátku zápasu ne-
chali na střídačce, ať se trochu rozkoukám. 
A v nějaké šesté nebo sedmé minutě na mě 
ukázali: Jdeš na led! Teď musím vysvětlit, jak 
v Americe vypadají střídačky. Jsou užší než 
u nás a na led se skáče přes mantinel. Udělal 
jsem to, co jsem měl naučené – dal ruku na 
mantinel a skočil. Jenže ve chvíli, kdy jsem 
byl ve vzduchu a jen se rukou opíral o man-
tinel, skočil vedle mě kolega, který mi tu ruku 
skopnul. Hlava šla dolů, nohy zůstaly nahoře 
a spadl jsem pod mantinel. Střídačka vybuchla 
smíchy… Takhle krkolomně to začalo, ale ten 
průběh tak krkolomný nebyl, prožil jsemv NHL 
nějakých deset pěkných let a odehrál bezmála 
sedm stovek zápasů.

Svou nejslavnější chvíli jste si užil v roce 
2005 v dresu New York Rangers, když jste 
rozhodl penaltový rozstřel, který byl až 
do roku 2014 nejdelší v historii NHL.

SLAVNÝ NÁJEZD
26. listopadu se Marek Malík nesmazatelným písmem zapsal do dějin NHL. 
V zápase mezi New Yorkem Rangers a Washingtonem Capitals viděla po 
strop zaplněná Madison Square Garden na dlouho rekordních patnáct sérií 
nájezdů. Jako poslední třicátý jel právě Malík a předvedl blafák, který uhranul 
svět.
Ostravský rodák se stal ze dne na den hvězdou amerických médií. “Jarda Jágr 
byl z toho trošku špatnej, že neplní ty stránky v novinách on jako jindy. On byl 
taky první, kdo mě začal objímat, aby se dostal aspoň na fotky,” vzpomínal 
na to před časem Marek Malík s nadsázkou v rozhovoru pro Blesk.

rozhovor



Jel jsem jako třicátý, když už se vystřídali všichni borci a spe-
cia- listé na nájezdy včetně Jardy Jágra. Kluci už vyzkoušeli 
úplně všechno, tak jsem se rozhodl pro kličku, kterou jsem vídal 
v české lize u Roberta Kysely nebo Ládi Růžičky, a před střelou 
jsem si prostrčil hokejku mezi nohama… A vyšlo to!

Díky téhle parádě jste se stal na nějaký čas mediální 
hvězdou. Jak na ni vzpomínáte po více než patnácti 
letech?
Tohle je nezapomenutelný zážitek, který si budu pamatovat 
do konce života. A nejen já, oslovilo to plno fanoušků, ale 
i lidí, kteří se na hokej moc nedívají. Video s tímhle nájezdem 
na mě občas vykoukne ze sociálních sítí nebo mi ho někdo 
pošle – vždycky se rád podívám, byla to krásná chvíle.

Televizní společnost TSN vyhodnotila tenhle nájezd 
jako gól roku. Jak se to stane, že se obyčejný kluk 
ze Svinova stane hvězdou NHL?
Začínal jsem na ulici před barákem, bylo to fantastické dět-
ství. Pořád jsme s klukama sportovali, na něco si hráli. Domů 
jsem vždycky přišel rozbitý, špinavý, ušmudlaný a hladový. 
To dneska děti nezažijí, ulice a hřiště jsou hodně prázdné.

CO ROZHOdLO?

Jak jste se od těch dětských her a dobrodružství 
dostal k hokeji?
Tehdy všichni sportovali a už do školek chodili lidi z různých 
sportovních oddílů od fotbalu přes hokej až po házenou nebo 
basket a mapovali si nás, jak na tom kdo je pohybově. A když se 
jim někdo zalíbil, pozvali si ho do klubu. Já jsem takhle absol-
voval hokej i fotbal a nakonec zůstal u hokeje. Hodně mi dala 
sportovní škola ve Vítkovicích, která už bohužel nefunguje.

Ale pořád jste byl jedním z mnoha talentů. 
Co rozhodlo, že jste nakonec hrál v lize, 
v reprezentaci i v NHL?
Já nebyl extra talentované dítě. Hubený vysoký kluk, sko-
ro žádná koordinace – to nejsou ty nejlepší hokejové před-
poklady. Ale mám v sobě zarputilost, touhu překonat všech-
ny překážky, když vám lidi neustále říkají, že jste nemotorný 
dřevák. Makal jsem každý den, abych tu kostru nějak osvalil 
a dokázal hlavně sám sobě, že na to mám. Po malých 
krůčcích. Jak se říká – zavřít pusu a makat.

Vaši synové Zack a Nick českou ulici nepoznali, 
vyrůstali s vámi v Americe. 
Přesto se potatili a v hokeji se jim daří.
Náš dům byl taková malá česká ulice a díky těm našim 
zábavám byl dost často poničený (smích).  Pořád jsme vy-
mýšleli nějaké hry, v domě i před barákem. Baseball, golf, 
hokej, basket… Nebo jsem pro kluky připravoval různé tratě 
a opičí dráhy, pořád jsme něco hráli a k tomu se sázeli.

Podrobnosti o vaší skvělé kariéře nebo statistikách 
se dají lehce najít na internetu. Mě spíš zajímá, jak 
taková „hvězda“ prožívá návrat do Česka.
Domů za rodinou a přáteli jsme jezdili pravidelně po sezóně, 

takže to žádný šok nebyl. Ale ukázala se taková ta stin-
ná stránka – přestanete hrát NHL, pak skončíte s hokejem 
a pro plno lidí už nejste zajímavý. Ale díky tomu se krásně 
vyselektovali přátelé, takže jsem jen rád, že si nehřeju ně-
jakého hada na prsou. Ti praví přátelé mi zůstali, to je pro 
mě strašně důležité. Stojím si za tím, že bohatství člověka se 
nepozná podle konta, ale podle dobrých přátel, které má. 

Z AMERiKy dO LHOTKy

Proč jste se nakonec usadil ve Lhotce?
Hledal jsem místo, kde bych mohl zakotvit. Byla to vlastně 
náhoda – jezdil jsem si občas do Lhotky s klukama zahrát fot-
bal do haly nebo na umělku, hodně se mi tady líbilo a jednoho 
dne mi někdo řekl, že jsou tady k mání pozemky. Neváhal jsem!

Co vás na Lhotce zaujalo?
Zaprvé to, co asi řekne každý – blízko do centra, velice dobrý 
přístup na dálnici… Ale hlavně mě zaujalo vyžití, které tady 
je. Úžasná místa na procházky, krásné fotbalové hřiště, golf. 
A jako bonus příjemní lidé, to bylo taky důležité.
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O ČESKýCH děTECH, ROdiČÍCH A HOKEJi

Ze Lhotky teď dojíždíte do Třince, kde trénujete 
dorost „ocelářů“. Jak se vám daří?
Sezonu máme rozjetou pěkně, možná i nad naše očekávání. 
Ale výsledky teď nejsou úplně to hlavní. Důležitější je po 
loňské katastrofální sezóně, kdy měli kluci zakázáno sporto-
vat, aby děti hrály a hýbaly se. Loni to bylo strašně nešťastné 
rozhodnutí, že se děti úplně odstavily od běžného života. Od 
kolegů z jiných zemí vím, že všude byla snaha odstřihnout 
děti od vzdělávání a sportu co nejméně. 

Jak jste se k trénování dostal?
Když jsem končil kariéru a zjistil, že nic jiného než hokej 
vlastně neumím, řekl jsem si, že to s trenéřinou zkusím. Hokej 
mám strašně rád a provází mě celý život, takže mě těší, že 
jsem mohl u ledu zůstat.

Už po těch pár letech víte, co vás na trénování baví?
Předávání zkušeností. Zní to možná jako fráze, ale když jste 
s klukama na zimáku skoro každý den, berete je jako svoje 
děti. Takže mě těší, když je můžu naučit něco, co je posune 
třeba i tam, kde jsem byl já. To bych jim strašně přál. A taky 
mám rád život v kolektivu – všechny ty srandičky, soutěži-
vost, atmosféru v šatně i napětí na zápasech.

Je pravda, že kdo chce hrát hokej, musí mít bohaté 
rodiče?
Mně trošičku vadí, že se to takhle někdy prezentuje. Hokej není 

nijak náročný sport a zvlášť začátky vůbec nejsou náročné, 
přece jen děti nepotřebují mít fungl novou výstroj. Nejde 
o bohatství rodičů, ale o obětavost. Kdo dá dítě na sport, 
musí počítat s tím, že bude mít zabité všechny víkendy, že 
tréninky začínají ráno ještě před školou… Pro klub je důležité 
mít širokou základnu, kterou doplňuje o dobré hráče, aby se 
vytvořilo konkurenční prostředí. Neznám žádného dobrého 
a upřímného trenéra, který upozadil talentované a poctivě 
pracující dítě proti jakýmkoliv jiným aspektům.

V poslední době máme hráčů v NHL pořád méně. 
Čím to je?
My jsme v Česku hodně polevili a možná i zlenivěli. Základem 
je kvalitní trénink, ale aby ho děti zvládly, musí být připravené. 
Začít je třeba doma kotrmelci a válením sudů s rodiči, pak 
musí převzít štafetu škola, kroužky. Tohle ale nefunguje 
a vidím to na trénincích našich dorostenců, když je učíme 
věci, které už mají dávno umět.

Jak z toho ven?
U dětí musíme začít zábavou a ty nejlepší připravit na to, že 
se z té zábavy stane dřina. Takže nejdříve co nejvíce pohybu 
a soutěživosti, pak se nebát konkurence a od určitého věku 
rozdělit mladé hokejisty tak, aby se utkávali ti nejlepší s nej- 
lepšími. Když budou hrát proti někomu, kdo je slabší, tak je 
to nikam neposune. Ale když se utkají s někým, kdo je velice 
dobrý, tak je to vybičuje ještě k lepším výkonům. 

Vladislav Sobol

RozhovoR

“Sport mi dal plno úžaSných momentů a zážitků. 
plno Skvělých lidí. plno kráSných míSt. 
Samozřejmě byly i mínuSy, ale když to všechno 
Sčítám, tak brutálně převažují pozitiva. 
Sport je adrenalin, plánování, jak někoho přehrát 
nebo přelStít, a zároveň přátelStví a Spolupráce. 
jSem rád, že mě provází celým životem, 
protože mi toho dal hodně opravdu kráSného.”
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ChaRita ostRava

Římskokatolická farnost  
ostrava – moravská ostrava

Pořadatelé Partneři

Tříkrálový
koncert

5.  1.  2022
18 h 
kostel sv. Václava, 
Ostrava

M a r T i n  
C hodú r
osTravský děTský sbor
a přípravný sbor kosi 
sbormistři: Jan Mlčoch, Eva Polášková

vstupné: příspěvek do sbírky na místě

www.ostrava.charita.cz

přímýpřenos

TV noe

Jak letos se 
třemi králi?
V době uzávěrky zpravodaje ještě nikdo definitivně 
nerozhodl, jestli bude tradiční Tříkrálová sbírka 
probíhat stejně jako vloni online nebo se po roční 
pauze vydají koledníci přímo do ulic. “Podoba sbírky 
bude ovlivněna aktuální epidemiologickou situací, 
přípravujeme se na všechny varianty,” řekl mluvčí 
Charity Ostrava Dalibor Kraut. 

Přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku do 
domácností v Ostravě a okolí však tři králové lidem 
chtějí i přesto přinést, ať už osobně  nebo při online 
koledě v termínu 1.–16. ledna 2022. Aktuální informace 
zveřejňuje Charita Ostrava na svém webu 
www.ostrava.charita.cz.
Ve Lhotce mohou lidé také přispět přímo do poklad-
níček na úřadu městského obvodu a v prodejně 
Hruška.
Na co půjdou vybrané peníze?
1. Podpora Šatníku Charity Ostrava
2. Podpora mobilního hospice sv. Kryštofa
3. Rekonstrukce zázemí pro sociální rehabilitaci 
Charitního střediska sv. Lucie
4. Obnova vybavení kuchyně v Hospici sv. Lukáše
5. Vybavení hřiště v Charitním domě sv. Zdislavy
6. Rekonstrukce podkroví v Charitním domě sv. Václava
7. Plynofikace kotelny v Charitě sv. Alexandra 

Bezplatné kurzy pro pečovatele
Charita Ostrava v rámci aktivit 
Charitní hospicové poradny 
nabízí možnost bezplatné 
účasti na semináři „Jak pečo-
vat o nemocného člověka 
v domácím prostředí“. Na 
setkání s profesionálními 
zdravotními sestrami Mobilního 
hospice sv. Kryštofa se dozvíte, 
jak zvládnout domácí péči 
o člověka se sníženou pohyb- 
livostí, částečně nebo plně 
imobilního člověka a získáte 
související informace ze zdra-
votní a sociální oblasti. 

Kurz proběhne 20. 1. 2022 
v budově Hospice sv. Lukáše 
v Ostravě-Výškovicích dle 

vývoje situace buď společný 
seminář nebo individuální 
konzultace, které je možné do-
hodnout i v jiných termínech.

Zájemci se naučí podávat 
nemocnému člověku stravu, te-
kutiny a léky, provádět osobní 
hygienu či polohování jako pre-
venci vzniku proleženin. Kromě 
praktických ukázek získají zá-
jemci informace o možnostech 
získávání příspěvku na péči 
nebo využívání kompenzačních 
pomůcek. 
Přihlášky a informace: 
Alexandra Čubová, 731 534 
002, hospicova.poradna@
ostrava.charita.cz 

Charita Ostrava hledá nové kolegy 
Hledáme posilu do týmu Charitního střediska Matky Terezy 
a sv. Anežky České v Hrabyni pro poskytování pečovatelské služby 
a osobní asistence na pozici – pracovník sociální péče pro seniory. 
Informace na webu: http://ostrava.charita.cz/volna-mista/
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PODZIM      
„V RÁMCI 
MOžNOSTÍ“

Vážení a milí 
čtenáři 
Lhoteckého 
zpravodaje,

máme za sebou už téměř čtyři 
měsíce školního roku 2021/22, ve 
kterém stále nemůžeme plánovat 
a realizovat činnosti tak, jak jsme 
byli zvyklí. Pro všechny je tato 
doba obtížnější a náročnější. 

Ale i přesto se snažíme, v rámci 
možností, dětem výuku obohatit 
a zpestřit o kulturní i sportovní zá-
žitky. Naši žáci navštívili knihovnu 
v Hošťálkovicích, páťáci tvořili na 
výtvarné dílně v Divadle loutek, 
čtvrťáci prošli výukou dopravní 
výchovy na Dětském dopravním 
hřišti Orebitská v Ostravě-Přívoze,
druháci a třeťáci absolvovali pla-
vecký výcvik. Zapojili jsme se do 
projektu Národní sportovní agen-
tury, který podporuje činnost 
sportovních trenérů na základních 
školách, abychom podpořili po-
zitivní vztah dětí k pohybu. Velké 
nadšení v dětech vyvolal projekto-
vý den VŠB - TU Ostrava v rámci 
našeho projektu Společnou cestou 
ke kvalitnímu vzdělávání.

Stalo se již tradicí, že se už začát-
kem listopadu s dětmi připravuje-
me na adventní a vánoční dobu. 
Bohužel, plánovaný vánoční jar-
mark u sportovní haly pro rodiče 
našich žáků i další občany Lhotky 
jsme uskutečnit nemohli. Ale i tak 
si adventní dobu ve škole zpří-
jemňujeme společným tvořením
vánočních dekorací, zpěvem koled 
a těšením se na Vánoce.

Přeji vám, ať prožijete svátky 
vánoční v klidu a pohodě a ať je 
po celý následující rok 2022 vaším 
průvodcem pevné zdraví a dobrá 
nálada.

Naďa Šimíčková, ředitelka školy

www.ZSLHOTKA.CZ

Velkolepé přípravy na jarmark
V průběhu listopadu se děti z celé školy intenzivně připravovaly na 
vánoční jarmark. Vyráběly vánoční dekorace, věnce, svícny, ozdoby na 
stromeček a přáníčka. Při tvoření ozdob si děti vyzkoušely nejrůznější 
výtvarné techniky. 

Děti z 2. a 5. třídy pracovaly s tech-
nikou airbrush, kdy při dekorování 
bavlněné nákupní tašky vytvářely 
zajímavé kompozice z perforovaných 
ubrousků či kapradí, které pak po- 
stříkaly sprejem na textil. Vznikl díky 
tomu krásný barevný otisk. 

Mladší děti ve školní družině si zase 
oblíbily práci s plstí, ze které vytváře-
ly roztomilé ozdoby na stromeček ve 
tvaru sněhuláků. Děti ze 4. třídy vy-
tvářely postavičku medvídka ze sklá-
daného ručníku. Medvídka pak opat-
řily vánoční cedulkou s věnováním. 
Děti ze 3. třídy si vyzkoušely práci 
s budováním objemu. Za použití růz-
norodých materiálů vytvářely prosto-
rovou sošku anděla. 

Prvňáčci se svého úkolu vytvořit 
sobíka z papíru chopili se vším zápa-

lem. Výsledek potěšil oko a posléze 
i žaludek. Postavička sobíka totiž ob-
sahovala dobrotu – méďu Brumíka. 
Starší děti v družině vyráběly svícny 
na adventní svíce, zajisté tak vytvoři-
ly vřelou vánoční atmosféru mnohých 
domovů. Příležitost vytvářet výrobky 
na vánoční jarmark dětem ukázala, že 
i malé ručičky dokážou vytvořit velké 
věci. Děti se naučily vyrábět krásné 
předměty za použití běžných materi-
álů a také ocenit si svou práci a úsilí. 

I když se nakonec vánoční jarmark 
nemohl kvůli současné epidemiolo-
gické situaci konat v takovém rozsahu, 
jak jsme zvyklí, rodiče své děti štědře 
podpořili v jejich snaze a tvoření. Za 
což všem velice děkujeme.

Tereza Pernická

základní škola



Projektový den: povodeň, 
zemětřesení i odpady 
Pátek 19. listopadu byl pro naše žáky projektovým 
dnem naplněným pokusy, pozorováním, přemýšlením, 
zkoumáním a hledáním souvislostí. Navštívil nás tým 
popularizátorů z VŠB – TUO s pestrou nabídkou aktivit. 
Žáci na modelovacím stole objevovali, jak vypadá proudění 
vody v řece a jak se řeka chová, když přijde povodeň. Dal-
ším tematickým okruhem byla stabilita staveb a praktické 
řešení otázky, jak se buduje dům odolný proti zemětřesení. 
Dále jsme přemýšleli nad odpady – co s nimi, jak je recyklo-
vat, jak ovlivnit jejich množství, jak přesně odpad třídit. 

Studenti VŠB – TUO nám také předvedli fyzikálně chemic-
ké pokusy, a to ne jako kouzla, ale jako důsledky přírodních 
zákonů, které mají své vysvětlení.  Děti zkoumaly svět pod 
mikroskopem, skládaly dřevěné hlavolamy, luštily křížovky, 

pracovaly ve dvojicích i ve skupinách, samy tvořily a mode-
lovaly. A kdo ví? Třeba už nám tady rostou budoucí materiá-
lové inženýrky, geologové, architektky nebo technologové.

Hana Ptáčníková

Ruka jako loutka
Ve čtvrtek 11. listopadu se žáci 5. ročníku stali na dopoledne profesionálními loutkoherci. Navštívili totiž 
workshop, který se konal v divadle loutek a nesl název „Ruka jako loutka“. 
A co bylo cílem této návštěvy? Vyrobit si vlastního maňáska 
z materiálů, které byly pro výrobu k dispozici. Takže balicí 
papíry, lepidlo, fixy a spousta dalšího… 

Pod profesionálním vedením jsme se snažili vnímat vlastní 
ruku jako nástroj, který „komunikuje“ se samotnou loutkou 

a v neposlední řadě také vymyslet smysluplný příběh, který 
by diváky do světa loutek vtáhl. A že se to všem účastníkům 
povedlo, o tom není pochyb. Tak příjemně strávené dopo-
ledne plné kreativních úkolů, které podporovaly týmového 
ducha, jsme už dlouho nezažili.                        Jindřich Šenekl

Trenéři do škol
Tělesná výchova je u žáků jedním z nejoblíbeněj-
ších předmětů. Jsou vděční za každou pohybovou 
aktivitu a rádi se účastní všech sportovních her. 
Letos jsme se zapojili do projektu „Trenéři do škol“, 
abychom dětem tento oblíbený předmět ještě více 
zpestřili a obohatili. 
Již od října navštěvuje hodiny tělesné výchovy pan trenér 
Marek Stuchlý z basketbalového klubu NH Ostrava, který 
žákům 1., 2. a 3. ročníku nabízí pestrou škálu sportovních 
činností a zaměřuje se na všeobecnou pohybovou průpra-
vu dětí. Důraz klade na spolupráci mezi žáky, kteří se tím 
učí férovému sportovnímu jednání a dodržování pravidel.

Děti se na tělocvik s panem trenérem vždy velmi těší a vů-
bec jim nevadí, že jsou po každé hodině zpocení a unavení.

Hana Cigánová



Za dobrodružstvím… 
do knihovny
K životu nás všech, školáků i dospělých, patří knihy, knížky, 
knížečky, časopisy, příběhy, pohádky, básničky, říkadla, 
vyprávění, komiksy, encyklopedie, knihy naučné, krásná 
literatura, báje a pověsti… A kam za nimi, když domácí 
knihovnička nestačí?
Samozřejmou možností jsou ná-
vštěvy poboček Knihovny města 
Ostravy – pro naši školu té nej-
bližší z nich – v Hošťálkovicích. 
Zvládly to skoro všechny třídy, 
od první do čtvrté, a páťáci to 
doženou v lednu. Paní knihov-
nice Dana Mazurková si pro nás 
připravila lákavé  programy – Ště-
pánkovo přání, Obrázkové vyprá-
vění, Sobota voní koláčem, Jak se 
vaří kniha a pátá třída se chystá 
na Knižní pochoutky pro pětky.

Potěšily nás také nově opra-
vené prostory, kde je dostatek 
místa, krásná výzdoba a hlavně 
police plné zajímavých titulů. 

A proč čteme? Život čtenáře se 
totiž neodehrává jen v kulisách 
našich domovů, školy, práce, 
vesnice. Když mám rozečtenou 
tu pravou knihu, mohu do pří-
běhu spadnout jako do Brum-
bálovy myslánky.

Procházím se třeba po zasně-
ženém Londýně, pluji na pirátské 
lodi, obdivuji úchvatné stavby 
pyramid, řeším se svým oblíbe-
ným detektivem zapeklité přípa-
dy. A brány tohoto světa na kří-
dlech fantazie nám otevírá právě 
čtení. Ale je tu skryté nebezpečí: 
Pozor, čtení ohrožuje hloupost!

Hana Ptáčníková

Čtvrťáci se provozu nebojí!
Třetí říjnové pondělí strávili žáci 4. třídy ve výukovém centru dopravní výchovy v Ostravě. 

V první teoretické části si žáci poslechli výklad paní poli-
cistky o bezpečném pohybu v silničním provozu, společně 
si vyplnili pracovní listy, diskutovali o modelových situa-
cích a hlavně přemýšleli, jak by se měli v provozu správně 
zachovat. 

V druhé praktické části byla naplánovaná projížďka na 
kolech na dopravním hřišti, ovšem počasí nám nepřálo. 

Mrholení žáky na trať nepustilo. Přesto si žáci mohli vyzkou-
šet svou pozornost a reakci alespoň pěšky. Kruhový objezd 
a jednosměrné ulice daly žákům pořádně zabrat, ale po 
opakovaných pokusech to všichni zvládli skvěle.

Budeme se tedy těšit na jarní projížďku. 
Kateřina Svobodová
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Není drak jako drak
Všichni známe ty obrovské pohádkové draky, co si 
chtějí pochutnat na princeznách. Pak jsou tu ti druzí, 
neškodní, co létají po obloze – z papíru či igelitu. 
A co by to byl za podzim bez pouštění draků! 

My ve škole jsme si uspořádali ,,Dračí rej s překvapením“ 
ve středu 20. října na fotbalovém hřišti. Sešlo se nás tam 
opravdu dost – děti, sourozenci, kamarádi, rodiče i prarodi-
če, prostě kdo měl zrovna chuť a čas. 

Nejdřív jsme sice museli zvládnout s některými dětmi 
rozmotat zašmodrchané provázky, někteří dokonce museli
sestrojit celého draka, což byla občas pořádná fuška, ale pak 
už se jen běhalo, výskalo a tahalo za provaz, ať mohou dra-
ci vystoupat co nejvýš. A draci, ti byli krásně barevní, velcí, 
obrovští i jeden úplně malinký. Počasí nám vyšlo ukázkově – slu-
níčko, modré nebe bez mráčků a ten správný vítr, aby to létalo. 

Některým to teda vylétlo tak moc, že nám uprchlé dráčky 
vraceli i sousedé z okolí. Komu drak moc nelétal nebo už byl 
uběhaný, mohl si zatancovat na disco hity nebo si zasoutěžit 

v netradičních disciplínách, třeba sbírání brambor do košíku 
nebo házení vlaštovkami. Odměnu na závěr v podobě dračí 
medaile si zasloužili úplně všichni. A ještě na ně čekalo pře-
kvapení – obrovské dračí vejce plné malých vajíček s pamls-
ky a dračím zoubkem na krk. Tak ahoooj, draci, zase za rok!

 Jeanette Karasová 

Předvánoční čas ve školní družině
Období před Vánoci je ve školní družině spjaté s příjemnou adventní náladou.

S dětmi si povídáme o původu Vánoc a jejich tradicích. 
Vyprávíme si vánoční pohádky a zpíváme koledy. Děti 
s oblibou diskutují o svých vánočních přáních. A rozjí-
mají nad tím, jestli přece jen Ježíšek i letos přijde a do-
nese vytouženou hračku. 
Nechybí také zimní tvoření ve výtvarném kroužku, který 
funguje v obou odděleních školní družiny. Jednou týd-
ně se s dětmi setkáváme nad prázdným bílým papírem, 
a když končíme, tak papír hýří všemožnými barevnými 
kombinacemi a kompozicemi nesoucími se v duchu zim-
ních radovánek. Výtvory nám pak zdobí náš družinkový 
prostor nebo si je děti s oblibou odnášejí domů a věnují 
sourozencům či rodičům.                           Tereza Pernická

Školní družina

NA NOVÉM HřiŠTi
Vzpomínky
na báječný podzim
s kamarády z družiny



12

Podzim ve školce: tvoření a těšení na Ježíška

HRAJEME SI CELÝ DEN  Fantazie dítěte předškolního 
věku je neomezená. Hra provází každé učení dítěte. Jaké 
to je ošetřovat pacienta si děti vyzkoušely pod dohledem 
mladých lékařek v NEMOCNICI PRO MEDVÍDKY. 

DÝŇOHRÁTKY přiblížily dětem dušičkové oslavy a blížící se 
zimní období. 

TRADICE A ZVYKY  Program aktivit v mateřské škole 
často vychází z tradičních činností, spojených s příchodem 
podzimu a zimy. Dobře vybavená školní zahrada nabízí 
dětem velký prostor k objevování a pozorování přírody.  
Na podzim se ukládají ke spánku nejen stromy a keře, ale 
také živočichové. Děti s rodiči USPÁVALI BROUČKY. 

MIKULÁŠ  Velký slet andělů a čertíků se konal při nadílce 
Mikuláše. Děti se radovaly z dárků.

mateřSká škola



VÁNOČNÍ TĚŠENÍ  Pečení perníčků, zdobení vánočního stromečku a potom… čekání na JEžÍŠKA.

PřEdVÁNOČNÍ PřEKVAPENÍ
Na školní zahradě čekalo na děti velké překvapení, nová průlezka!

Dvoustranu připravila
Oxana Dolinková

mateřSká škola
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1. Hlubina B 58:9 33

2. Michálkovice A 54:15 30

3. Markvartovice 41:13 29

4. Petřkovice 40:13 25

5. Hošťálkovice 21:17 20

6. Hrušov 19:26 17

7. Koblov 27:36 17

8. SK Lhotka 26:31 16

9. Pustkovec 24:49 12

10. Slovan Ostrava B 20:45 10

11. Hrabůvka 10:49 5

12. Rychvald B 8:45 2

1. Heřmanice U11 151:32 24

2. Poruba U11 B 150:51 24

3. SK Lhotka U11 153:55 24

4. Hlubina U11 118:70 15

5. MFK Vítkovice U10 B 96:84 15

6. Rychval U11 58:89 11

7. Petřkovice U11 B 52:114 10

8. Baník Ostrava / dívky 48:112 4

9. Třebovice U11 58:153 2

10. Ludgeřovice U11 14:138 2

Tabulka po podzimu

Tabulka po podzimu

Heřmanice U11 Lhotka U11 8:10

Lhotka U11 Poruba U11 B 6:14

Hlubina U11 Lhotka U11 11:15

Rychvald U11 Lhotka U11 2:17

Lhotka Hošťálkovice 0:2

Lhotka Petřkovice 1:2

Rychvald B Lhotka 0:1

Hrabůvka Lhotka 2:3

Lhotka Hrušov 2:4

Muži zatím zklamáním
Výsledky i výkony týmu mužů jsou pro mnohé 
zklamáním, stejně jako tři ztráty na domácím hřišti. 

Tým se musel vyrovnat s odchodem trenéra. „Milan Páleník 
ukončil činnost u družstva mužů na vlastní žádost, hlavními 
důvody byla malá účast hráčů na trénincích a množství om-
luv před mistrovskými zápasy. Nadále bude působit u oddílu 
mládeže.“ upřesnil tajemník SK Lhotka Michael Viščor.

Muži teď pokračují v trénincích pod vedením “patronů” 
Martina Klučky a Robina Gurky každý čtvrtek od 17:30 na 
umělé trávě, vedení oddílu mezitím pracuje na zajištění 
trenéra pro jarní část sezóny. Na tu se bude tým připravo-
vat v zimním Poháru mužů, která začne na konci ledna 
a bude probíhat do půlky března na umělce na Hlubině.

Kluci bojují o titul
Kluci si pod vedením trenérů drahoslava Handlíře 
a Kamila Staroviče vedou mnohem lépe než muži – po 
podzimní části sezóny jsou třetí se stejným bodovým 
ziskem jako první Heřmanice a druhá Poruba.

Klíčem k úspěchu byla výhra na hřišti Heřmanic, jedinou 
ztrátu tým utrpěl doma s Porubou.

Umístění ale pro trenéry není to hlavní – těší je, že malí 
fotbalisté přistupují ke sportu aktivně a s nadšením. Pro 
děti proto připravují sportovní aktivity na celou zimu, od 
pondělních tréninků přes páteční bruslení v Hošťálkovicích 
až po účast na Ostravské zimní lize, kterou pořádá Městský 
fotbalový svaz Ostrava. Kategorie U11 se bude hrát od 12. 2. 
do 19. 3. každou sobotu ve lhotecké sportovní hale.

Prckové z týmu U9 se pod vedením trenérů Radka Fur-
mánka, Martina Klučky a Dalibora Stuchlého připravují na jaro 
v hale každou středu, formu testují na sobotních zápasech.

Poslední Podzimní záPasy mužů

Poslední Podzimní záPasy žáků

www.Sklhotka.cz
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AUTOR:
-KAWI-

POMŮCKY:

AMOZIT , ARE, BRAMA, 
CARAT, DIAN, DRINA, 
ELENI, FLUTTER, ITAÍ, 
NMA, ODEŘ, ROINE, 
SKL, SLONE, TRAMA, 

URIAL

RYBÁŘSKÝ
LAPÁK

Z PROUTÍ

1. ČÁST
TAJENKY

PŘÍPRAVEK     
K LÉČBĚ 

PROBLÉMŮ 
MOČ.CEST

ŠPLAHVÝ  
PTÁK

SOLMIZAČNÍ 
SLABIKA

INICIÁLY 
HEREČKY 
TALPOVÉ

STÁT SE
VDOVCEM

DOKONČIT 
SPANÍ

DOMÁCKY 
ARISTID

CITOSLOVCE 
KONEJŠENÍ

NÁZEV
HLÁSKY S PÉČE SRBSKÁ

ŘEKA
2. ČÁST

TAJENKY
NAŠE
SÍDLO

HODNOCENÍ
SHODNOST

STÁVAT SE
ZELENÝM

SNÍŽENÝ
TÖN  H

KÓD LETIŠTĚ 
NAMANGAN

SPODEK 
NÁDOBY

FANTAZIE

POKOLENÍ

ROZLEHLÁ
LUČNÍ

PLOCHA

KANTOR

KAMERUNSKÝ 
KMEN

JMÉNO 
SIMPSONA

ANGLICKY 
„NAŽIVU“

VÁPENCOVÉ 
OBLASTI

STAVEBNÍ
DÍLEC

CITOSLOVCE 
POSKOKU

LETOVAT

KRYT TĚLA
ŽELVY

LUČNÍ
POROST

LEPIT
NA NĚCO

UDIVENÝ
(KNIŽNĚ)

CHIRURGIC-
KÁ JEHLA

PROSTÁ 
PLAVIDLA

SLOUČENINA 
ODVOZENÁ

OD BENZENU

POLOVINA
TÉMA

ROZTÁNÍ
(ŘÍDCE)

SLOVENSKY 
„PRASE“

ČÁSTI
DVEŘÍ

PŘEDLOŽKA

CHOBOT-
NATCI

ZNAČKA
AMERICIA

PŘEJET

CIZOKRAJNÝ 
SUDO-

KOPYTNÍK

NEDOVOLE-
NĚ BRÁT

SÍDLO NA
UKRAJINĚ

LYŽE 
(ZASTARALE)

SVOBODNÉ 
STATKY

DRUH  
SRDEČNÍ 
ARYTMIE 

(LÉKAŘSKY)

VĚHLASY

ROBOTA

ZÁSOBNÍKY 
ZNÁMEK

LIHOVINY
Z RÝŽE

TEKTONICKÝ 
ÚTVAR

RISKANTNÍ 
JEDNÁNÍ

1. TŘÍDA
GYMNÁZIA

RODOVÉ
SVAZY

CIZOKRAJNÁ 
ROSTLINA

KULATÉ
STŘELY

FINSKÉ
JEZERO

POSTUPY

POSTAVA
Z PÁNA

PRSTENŮ

SLITINA MĚDI  
A CÍNU

ZVÍŘECÍ
ÚSTA

SMYSLNÝ
ČLOVĚK

BRAZILSKÉ 
SÍDLO

ÚDERY

DLABACÍ 
NÁSTROJE

SOUHRN 
ZVYKLOSTÍ

VYBLEDLÁ

KÓD LETIŠTĚ
ISLE OF SKYE

SANĚ

TROUBEL
U DÝMKY

ZÁPISNÍKY

MOC

FRANCOUZ.
„ZLATO“

ESTONSKÉ
SÍDLO

POŠTOVNÍ
KÓD STÁTU 
KENTUCKY 

(USA)

NÁZEV
KOMOD

LETADÉLKA

SOUPRAVY 
LOKOMOTIV
A VAGÖNŮ

LŽI

MINCE
V MACAU

ODRŮDA 
SLIVONĚ

SVISLÉ
VÍČKO 

(LÉKAŘSKY)

NÁDHERY ELEKTRI-
KÁŘSKÉ
MŮSTKY

POKRADMU

ANGLIČAN

PŘÍBUZNÁ

NICMÉNĚ
KUS KMENE

ŽELEZNIČNÍ 
LINKY

MOŘSKÉ
RYBY

RUSKÉ ŽEN-
SKÉ JMÉNO

DOMÁCKY 
TEREZA

CITOSLOVCE 
TROUBENÍ

ŠKUBATI

NUŽE

BŘEMENO

ZKR. PRAŽ. 
UNIVERZITY

ROZPRA-
ŠOVAČ

MALÁ OJ

NAPÍNAVÉ  
DÍLO

UČINITI 
KALNÝM

PLOCHÝ 
ŽELEZNÝ

INGOT

NAŠE ŘEKA

ŘECKÉ
ŽENSKÉ
JMÉNO

FRANCOUZ. 
JEDNOTKA 

HMOTNOSTI

ŘÍMSKÝCH
999

AKÁTOVÝ 
POROST

TENKÝ
POVLAK

ZEMINA

ZVÍŘECÍ NO-
HY (ŘÍDCE)

DOMÁCKY
OLGA

ČÁSTI
VĚTY

VZÍTI

ANGLICKY 
„MOŘE“

ZKLAMÁNÍ 
DŮVĚRY

DRUH
NEROSTU

TLUSŤOCH 
(OBECNĚ)

SÍDLO
PANOVNÍKA

HEDVÁBNÁ   
NIT

HYBNÉ 
ÚSTROJÍ

SLOVENSKY 
„SMĚR“

MUŽSKÉ
JMÉNO

DESET NA
DRUHOU

DOMÁCKY 
LILIANA

PULS

OSOLENĚ

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

DOMÁCKY 
ALICE

SPOJKA

BÝTI 
POSTAVEN

VELKÉ
MOUCHY

LATINSKÁ 
PŘEDLOŽKA

DRUH 
NEROSTU

NÁZEV
HLÁSKY M

UKAZOVACÍ 
ZÁJMENO

ZKRATKA 
TATRAN.

NÁRODNÍHO
PARKU

TÝKAJÍCÍ
SE CEN

SPZ OPAVY MODLY VYSLANEC
(ŘÍDCE)

Tajenka z minulého čísla: MÁME NOVÉ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali výherkyni Blanku Řehovou.
Tajenku doručte na Úřad MOb Lhotka nebo na e-mail: zpravodaj.lhotka@seznam.cz.

O 500 KČ 

dO RESTAURACE

NA GOLFU
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GRAGULUJEME VyLOSOVANýM LUŠTiTELůM

Předali jsme poukázky na 500 Kč do restaurace  Golf 
Parku Lhotka. Při losování měla štěstí Magdalena 
Gattnarová (za číslo 1) a Jana Hronová (za číslo 2). Vítěze 
tajenky ze třetího čísla uvádíme u aktuální křížovky.

adventní seRvis

Veselé vánoční slití oleje
Uklizený a nazdobený byt, svítící stromeček, tóny koled – a také syčení oleje a vůně smaženého kapra 
a dalších tradičních dobrot. Vánoce jsou zkrátka čas, kdy v kuchyni olej teče proudem a po řízku s chutí 
sáhne i zapřisáhlý vyznavač zdravého stravování. Pokud olej už dávno třídíte, není co vysvětlovat. Ale jestli 
jste se ještě neodhodlali, je přesně tohle ta správná doba s tím začít.

Určitě nechcete, abyste uprostřed vánočních svátků muse-
li náhle řešit ucpaný odpad v kuchyni či na toaletě nebo 
havárii odpadního potrubí v celém domě. A věřte, že ani 
příroda není zvědavá na ty spousty oleje ze všech domác-
ností, které by se na ni přes odpadní vody valily. Abyste 
tomu všemu zabránili, stačí opravdu málo. Najít doma 
prázdnou PET lahev s víčkem a zbylý olej z kuchyně místo 
do odpadu přelít do ní.  

Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všechny ty filety z kapra 
nebo hory křupavých řízečků, až vám z vánočních vinných 
klobás zbyde jen mastný pekáč potažený vrstvou sádla 
a šťávy z masa nebo až o Silvestru naaranžujete do mis-
tiček všechny ty dobroty nakládané v oleji. Kapka ke kapce, 
a uvidíte, že po svátcích máte PET lahev plnou. A přidat 
můžete i zapomenutý kus pevného tuku, který se najde 
v lednici zastrčený někde vzadu ještě od pečení cukroví.  

K nové tradici vánočního slévání použitého oleje tak můžete 
přidat i tradici povánoční procházky k olejové popelnici 
s naplněnou PETkou a pozorovat, kolik sousedů se do 
třídění pustilo s vámi. My vám slibujeme, že se postaráme 
o to, aby naše popelnice ani o svátcích, ani v novém roce 
nikdy nepřetekly. 

Marcela Skokanová, Trafin Oil

SERViS PRO OBČANy

Kam se stromkem po svátcích
Upozorňujeme, že odstrojený vánoční stromek se na základě 
platné odpadové legislativy, jako biologicky rozložitelný 
odpad, odkládá dle obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Ostravy do sběrných dvorů. Vzpomeňme si na to, až 
přijde čas schovat vánoční ozdoby zase na rok do krabic.

Energolinka poradí s energiemi
Na pomoc lidem, kteří se v souvislosti s aktuální energetic- 
kou krizí dostali do problémů, zřídil Moravskoslezský kraj 
bezplatnou krajskou energolinku. Na číslo 800 720 210 mo-
hou lidé volat až do 31. 12. 2021 každý všední den od 8 do 
16 hodin.


