Městys
Litultovice

Listopad 2019

Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
MILÍ SPOLUOBČANÉ…
Milí spoluobčané!
Uběhlo již třicet let od společenské změny, která rozhodujícím způsobem ovlivnila naše
životy do dnešních dnů. Každá společenská revoluce přináší své vítěze a poražené a je jasné,
že nemůžeme stát všichni na straně vítězů. Je ovšem naivní si myslet, že kdyby listopad
neproběhl, že by se nic nezměnilo a vše by zůstalo stejné. Pokud by listopad neproběhl,
zřejmě bychom dnes byli něco mezi Běloruskem a Čínou a i to jsou země, které jsou dnes
výrazně jiné než v roce 1989.
Společenské změny se výrazně podepsaly i na fungování samospráv, vždyť hned v roce
1990 přestaly být Litultovice střediskovou obcí a všechny další obce, do té doby fungující
společně s námi, se rozhodly jít vlastní cestou. Některé zůstaly blízkými partnery, s kterými
řešíme společné projekty, jako například Dolní Životice. U jiných už mladší generace ani
netuší, že jsme měli něco společného. Co se změnilo výrazně, je míra vlastní zodpovědnosti
za svá rozhodnutí, přestože dodnes se rádi vymlouváme na rozhodnutí z Prahy, Ostravy či
Opavy, tak míra vlastního rozhodování je nesrovnatelně vyšší, ale tím i míra vlastní
zodpovědnosti. Pokud cestujete po České republice a máte otevřené oči, jde velmi dobře
poznat, které obce jsou schopné samostatných rozhodnutí a nečekají, až někdo něco udělá
za ně, bez jakéhokoliv rizika a zodpovědnosti. Osobně jsem přesvědčen, že Litultovice od
začátku patří k těm, které se nebojí zodpovědnosti za svá rozhodnutí, a na vzhledu obce to
jde vidět.
Co je však nutným předpokladem toho, aby vše fungovalo a těch poražených ve
společnosti bylo co nejméně, je dodržování pravidel. Pokud neplatí žádná pravidla, neplatí
ani žádná zodpovědnost a právo silnějšího rozhodně není žádný projev svobody, ale projev
„gaunerismu“. I na obecní úrovni mě vždy překvapí přístup občana, který přesně ví, co
požaduje po obci či po svém sousedovi, ale sám se necítí být vázán vůbec ničím. Proč by
měla obec vynakládat mimořádné prostředky na sanování požadavků několika
„průbojných“ jedinců, které pak chybí na potřeby těch slušných, spořádaných občanů.

Přes všechny kritické výhrady, které mohu mít k dnešní době, jsem stejně šťastný a také
hrdý na to, že mohu žít v Litultovicích, potažmo v České republice a přeji nám všem, aby
se každému z nás podařilo najít něco, proč je dobré žít tady a teď.
Jan Birgus starosta

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LITULTOVICE
U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice, konaného dne
21. 10. 2019 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo městyse schvaluje pod bodem:
5/6 Smlouvu o bezúplatném převodu nemovité věci z vlastnictví České republiky a z práva
hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. na Městys Litultovice, část pozemku parcelní
číslo 1031/1 v k.ú. Litultovice
6/6 Doplnění bodu, ze zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice ze dne 17. 6. 2019,
14/4 Závěrečný účet městyse Litultovice 2018
o slova „s výhradou“
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
7/6 Platnost bodu ze Zastupitelstva městyse Litultovice č. 17 konaného 18.9.2017 ve znění
Zastupitelstvo městyse schvaluje pod bodem: č.6 Zmocnění Rady městyse Litultovice
provádět rozpočtová opatření
1-U všech přijatých dotací v obdržené výši na straně příjmů i výdajů
2-U položek, které byly mylně rozpočtovány ve schváleném rozpočtu
3-U ostatních příjmových a výdajových položek do maximální výše 500 000,-Kč na straně
výdajů a do stejné výše na straně příjmů, a to na jedno přijaté rozpočtové opatření
Zastupitelstvo městyse neschvaluje pod bodem:
8/6 Zmocnění Rady městyse Litultovice provádět rozpočtová opatření
1-U všech přijatých dotací v obdržené výši na straně příjmů i výdajů
2-U položek, které byly mylně rozpočtovány ve schváleném rozpočtu
3-U ostatních příjmových a výdajových položek do maximální výše 200 000,- Kč na straně
výdajů a do stejné výše na straně příjmů, a to na jedno přijaté rozpočtové opatření
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
9/6 Zprávu revizní komise Svazku pro provoz skupinového vodovodu Litultovice
k 31. 5. 2019

UPOZORŇUJEME
Svoz plastu
Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 proběhne svoz plastů. Pytle s plastovým
odpadem připravte jako obvykle před své domy na viditelné místo, a to do
7. hodiny ráno.
Sběrné místo biologicky rozložitelného odpadu
Sběrné místo biologicky rozložitelného odpadu bude naposledy v tomto roce otevřeno
v sobotu 30. listopadu 2019 od 8:00 – 12:00 hodin.
V roce 2020 bude poprvé otevřeno v sobotu 11. ledna a poté 8. února 2020.
Termín uzávěrky - noviny prosinec
Upozorňujeme všechny, kteří přispívají do novin městyse, že termín
uzávěrky na prosincové vydání bude o týden dřív. Proto zasílejte své
příspěvky nejpozději do 8. 12. 2019.

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK NA VÁNOČNÍ KAPRY A AMURY
Příjem objednávek na vánoční kapry a amury
do 20. prosince 2019
Kontakt p. Hlubková 724354308
Prodej se uskuteční v sobotu 21. prosince 2019 po 15. hodině. O samotném prodeji budete
včas informováni místním rozhlasem.

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín

Akce

23. listopadu 2019
od 15 hodin
28. listopadu 2019
od 15 hodin

Vítání občánků v Obřadní síni na zámku v Litultovicích.
Pořádá Městys Litultovice.
Vánoční výstavka a akademie: Ladovské vánoce na zámku B.
Od 15.00 hodin – zahájení výstavy.
Od 16.00 hodin – školní vystoupení.
Od 10.00 hodin - pro děti z MŠ a seniory.
Pořádá ZŠ Litultovice.
První adventní neděle – vystoupení dětí MŠ a ZŠ.
Pořádá Městys Litultovice ve spolupráci s MŠ a ZŠ Litultovice.
Mikulášská nadílka s buzením čertů
Pořádá SDH Litultovice ve spolupráci s Městysem Litultovice.
Druhá adventní neděle – Jarmark na nádvoří zámku v Litultovicích.
Pořádá Městys Litultovice a spolky Městyse Litultovice.
135. Valná hromada v sále zámku B v Litultovicích.
Pořádá SDH Litultovice.
Třetí adventní neděle – vystoupí pěvecký sbor Gminy Gaszowice,
v kostele sv. Bartoloměje v Litultovicích.
Čtvrtá adventní neděle – Koncert v kostele sv. Bartoloměje
v Litultovicích. Pořádá Farník Litultovice se spolky městyse.

29. listopadu 2019
od 10. hodin
1. prosince 2019
od 17 hodin
5. prosince 2019
od 17 hodin
8. prosince 2019
od 14.30 hodin
14. prosince 2019
od 17 hodin
15. prosince 2019
od 17 hodin
22. prosince 2019
od 16 hodin

POZVÁNKA NA VÝSADBU STROMŮ

Zveme Vás na jedinečnou možnost si vysadit strom. V rámci plánované akce
bude vysázeno celkem 25 ks stromů v k.ú. Litultovice

Výsadba aleje „Cesta u Kříže“
Termín: 30. 11. 2019
Čas: od 9 hodin
Sraz účastníků: u kříže na Hájové
Stromy a pomocný materiál ke stromům jsou hrazeny z dotačního programu na podporu
komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích:
Výzva č.9/2019 v rámci Národního programu Životního prostředí

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA V LITULTOVICÍCH
Vzácná návštěva v Litultovicích
V úterý 5. listopadu přivítal pan starosta vzácnou návštěvu na zámku, a to vnuka bývalého
majitele zámku a panství pana Karla Rudigera Putz von Rolsberga.
Stačili jsme společně navštívit prostory zámku, muzeum, hřbitov s kaplí, kryptou a
hrobem, kde symbolicky odpočívá jeho otec, který je nezvěstný od roku 1945 a který
posvětil p. Prášek, tehdejší kněz v Litultovicích.
Večer následovala společná večeře, na kterou byli pozvání rodiče a děti paní Martiny
Krejčí, která se zhostila profesionálně všech překladů z němčiny do češtiny a opačně, dále
Jan a Zdeňka Batkovi, kteří se starají o hrob pana barona na místním hřbitově, moje
maličkost s manželkou Aničkou a hlavně pan starosta s manželkou.
Příjemný večer s dobrým jídlem a pitím všem rozvázal jazyky. Vyslechli jsme pochvalná
slova pana barona, který popsal celou historii, jak se mu poprvé podařilo
navštívit Litultovice v roce 1991, kdy jsem byl starostou a náhoda tomu chtěla, že jsme se
tehdy seznámili a do dnešního dne jsme přáteli.
V Litultovicích v letech 1943 - 1945 strávil 2 roky jako malé dítě se svojí maminkou
Uršulou. Společně s maminkou také byli přítomni u posvěcení hrobky a spolu s mojí rodinou
navštívili celou řadu míst v našem okolí, při své návštěvě v Litultovicích.
Při návštěvě v zámeckých prostorách jsme byli mile překvapeni, jak pan starosta dobře
ovládal celou historii rodu Rolsbergů, kdy ani sám Karl mnohdy nevěděl vše tak podrobně,
jako náš pan starosta. Náš host tím byl nesmírně nadšen a také byl překvapený z toho, že
viděl obraz svého dědečka v životní velikosti v zasedací místnosti našeho úřadu a také
obrazy své matky a otce v obřadní síni.
Také se podepsal do Pamětních knih v obřadní síni a v muzeu, kde poděkoval za návštěvu
a přijetí v Litultovicích, kde prožil zlomek svého dětského života, který jemu i jeho mamince
zůstal na věky v srdcích.
Dovezl sebou také 2 obrázky, které namalovala paní Uršula, jeho maminka, a tím splnil
její přání, abychom je umístili v prostorách našeho zámku, který si zamilovala.

Ve středu dopoledne jsme navštívili Farní úřad v Hradci nad Moravicí a pana faráře
Martina Kierase, který nás očekával s šálkem kávy a koláči.
Protože je pan baron silně věřící, měli si o čem popovídat, prohlédli jsme si všechny farní
obrazy a relikvie a také kostel na Hradci.
Po prohlídce kostela nám páter Martin zahrál 3 skladby na kostelní varhany a v očích nás
všech se objevily slzičky dojetí.
Prohlédli jsme si také faru a zahradu, kde mají kopii betlému z Fatimy v Portugalsku,
který nechal zhotovit pan Břetislav Tůma ve firmě Ferram Opava.
Na zpáteční cestě jsme navštívili také Štáblovice, kde byli jeho předkové také v rodinném
spojení, dále cestu do Lhotky, kterou dal postavit pan Rolsberg. Na závěr hosté obdrželi
ještě květy vánoční hvězdy v zahradnictví Pasič v Dolních Životicích od sestry paní Martiny
Krejčí, Gabriely Pasičové.
Po obědě jsme se rozloučili s příslibem, že jeho návštěva nebude poslední, a že se bude
snažit přijet se svou rodinou na delší dobu a snad dojde i na setkání s občany, kterým chce
touto cestou poděkovat mým prostřednictvím, jak je zámek udržovaný, a jak je náš městys
pro něj krásný a přitažlivý, a že po své smrti chce odpočívat na našem hřbitově jako jeho
dědeček.
Možná, že moje slova jsou neuspořádaná a ještě plná emocí z tak vzácné návštěvy, ale
jsem v očekávání a přesvědčený, že se ještě s panem Rolsbergem setkáme a vše si řekneme
společně s vámi, občany Litultovic, při další, doufám, delší návštěvě našeho vzácného hosta.
Děkuji všem, kteří mi pomohli zorganizovat krátkou, ale smysluplnou návštěvu pana
Karla Rudigera Rolsberga.
Jan Raida

2. KOLO SOUTĚŽNÍHO KLÁNÍ
2.kolo : SOUTĚŽNÍ KLÁNÍ 22. 10. 2019 v sále KD Hlavnice
1/ poznej a napiš pohádku, z které je ukázka písničky
- a/ Mrazík
- b/ Z pekla štěstí
- c/ Čert a Káča
- d/ Červená Karkulka
- e/ Ferda mravenec
Za každou uhodnutou pohádku získává družstvo 3 body
2/ Zadání jednoho slova. Soutěžící musí složit větu ze tří slov, která vyjadřuje dané
slovo / toto ve větě nesmí být/
příklad: UMYVADLO Nádoba pro mytí
Zadání: čtyři slova: POLENO JABLKO KOHOUTEK SKŘÍŃ
Hodnotí se : za správnou větu 3 body
3/ Hod na cíl –postupně všichni soutěžící 1 hod: pomocí 4 koulí trefit žíněnku
Hodnotí se: za trefu žíněnky vždy 3 body
4/ Jemná motorika – vytváření řetězu z gumových 9-ti elips
Soutěží jeden zástupce družstva – musí vytvořit řetěz a zase ho rozebrat
Hodnotí se: rychlost splnění na čas první a další bodů: 5,4,3,2,1
5/ Šestý smysl: Všechny družstva mají na stole papír a tužku. Úkolem je napsat:
- Barva / červená, černá, modrá, zelená, žlutá, oranžová, bílá/
- Auta
/ fiat, škoda, tatra, mercedes, BMW /
- Alkohol / rum, vodka, fernet, becherovka, slivovice /
Hodnotí se shoda s jiným družstvem / počet bodů- 1 shoda 3 body atd. /
6/ Město, jméno, zvíře, věc, rostlina, hory-vody, jídlo, osobnost
Hodnotí se za zapsané slovo 3 body + umístění 5,4,3,2,1 = součet celkem

VYHODNOCENÍ:
Rozstřel

Obec:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

JAKARTOVICE

9

12

12

4

9

51

-

97

LITULTOVICE

6

12

9

1

6

52

-

86

DOLNÍ
ŽIVOTICE
VELKÉ
HERALTICE

9

9

9

3

9

50

-

89

6

12

6

5

3

53

-

85

6

6

JEZDKOVICE

9

4

9

49

-

celkem

83

UMÍSTĚNÍ:
1/ MÍSTO
2/ MÍSTO
3/ MÍSTO
4/ MÍSTO
5/ MÍSTO

název obce
JAKARTOVICE
DOLNÍ ŽIVOTICE
LITULTOVICE
VELKÉ HERALTICE
JEZDKOVICE

Příští setkání v roce 2020 se uskuteční v JAKARTOVICÍCH.

počet bodů
97
89
86
85
83

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE
Sběr papíru
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a spoluobčanům, kteří odevzdáním starého
papíru podpořili již tradiční podzimní sběrovou akci obou školských zařízení
v Litultovicích. Finanční prostředky z této akce věnujeme na mikulášskou nadílku a hračky
pod vánoční stromeček v mateřské škole. Těšíme se na Vaši podporu při jarním sběru papíru
v příštím roce.

Podzimníčci
Tradiční podzimní výstava, kterou jsme otevřeli v neděli 20. 10. 2019. V letošním roce
jsme spojili naši výstavu s koncertem. Téměř letní den lákal k procházce, kterou zakončili
mnozí naši spoluobčané návštěvou naší výstavy a návštěvou koncertu organizovaném
Kulturní komisí Městysem Litultovice. Podívat se mohli na výrobky dětí a rodičů mateřské
školy. Žáci Základní školy Litultovice vykouzlili pod vedením paní učitelek barevný
podzim, kterému dominovali ježci v různém provedení. Děkujeme všem návštěvníkům
výstavy za finanční podporu našich škol. Získané prostředky využijeme na další výtvarné
hrátky dětí. Poděkovat bych chtěla provozním pracovníkům městyse, kteří nám pomohli
s převozem a instalací výstavy na zámku.

USPALI JSME BROUČKY…
Uspali jsme broučky.
V pátek 8. 11. 2019 jsme už tradičně v zámeckém parku uspali broučky. Krkonošské
pohádky navodily tu pravou pohádkovou atmosféru a děti pak mohly se světýlky projít
Malou stranou do parku, kde na ně čekal barevný ohňostroj. Měli jsme radost z účasti rodičů,
dětí a spoluobčanů, kteří broučky přišli uspat. Dík patří členům Kulturní komise po vedením
pana Daniela Štefka, kteří se zasloužili o pokračování akce pro naše nejmenší.
Do týmu, který zajišťuje tuto akci, patří zaměstnanci městyse, kteří pomohli zajistit
nachystání zámku B a zajistili vysílání rozhlasu. Malá strana se rozzářila světýlky a děti
měly radost, že uspávají broučky i v zahradách. Děkujeme všem, kteří pomohli navodit
pohádkovou atmosféru, a těšíme se zase za rok.
Zamkli jsme vrátka podzimní zahrady a otevřeli třpytivou bránu k zimě a vánočním
svátkům. Chystáme pro děti spoustu akcí, pohádek, dárků a překvapení. Letos Vás pozveme
první adventní neděli na rozsvěcení Vánočního stromu u Zámku. K vánočním akcím patří
již tradiční Jarmark. Chystáme s dětmi a rodiči prodejní stánek, ke kterému Vás srdečně
zveme.
Jarmila Kořená
ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Výstava "Podzimníčků"
Také žáci naší školy už tradičně
přispěli svými pracemi na podzimní
výstavku Podzimníčci, která se konala
od pátku 18. 10. do soboty 19. 10. 2019.
Své výrobky sami vytvářeli v hodinách
pracovních činností a výtvarné výchovy.

Návštěva Síně tradic
V pondělí 21. října se byli naši třeťáci
a čtvrťáci podívat do Síně tradic, která se
nachází v prostorách historické budovy
zámku v Litultovicích. Dozvěděli se
mnoho zajímavých věcí, prohlédli si
fotografie z minulých let života naší
vesnice, na mnohých z nich našli i své
blízké příbuzné. Prohlídka všechny žáky
zaujala, děkujeme paní Tomáškové za
opravdu poutavý a zajímavý výklad.
Oslava svátku Halloween
Ve čtvrtek 31. 10. 2019 jsme si hned po podzimních prázdninách porovnávali naše
Dušičky a Halloween. Všechny děti si připravily krásné masky, paní učitelky nachystaly
zábavné halloweenské učení, kde se děti seznamovaly s těmito tradicemi a starší žáci se učili
anglickou slovní zásobu k Halloweenu. Všichni si na výzdobu pokojíčku vyrobili kostlivce
a ducha. Doufáme, že se dětem do povědomí dostal nejen svátek Halloween, ale také
Dušičky, které slavíme v naší republice.

Slavnostní předávání Slabikáře
Ve čtvrtek 7. listopadu předal král Ota První našim prvňákům Slabikáře, aby se mohli
dále učit číst. Nastala veliká radost. Hned se všichni prvňáci pustili do prohlížení Slabikáře
a čtení krátkých vět.

Čtenářský klub
V rámci projektu EU probíhá na naší škole čtenářský klub, ve kterém se žáci seznamují s
novými zajímavými knihami a získávají znalosti v oboru literární výchovy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLAVNICE
Protože Vaše děti navštěvují naši školu, rozhodli jsme se pro Vás napsat o činnosti naší
příspěvkové organizace pár řádků. V letošním školním roce dochází do Základní školy
v Hlavnici 40 žáků, kteří navštěvují II. a V. třídu. Jsme sice školou malou, ale velmi
činorodou.
Již v září jsme se pustili plnou parou do výuky, kterou si pravidelně zpestřujeme
mnoha zajímavými činnostmi s výchovně vzdělávacími cíli. Po návratu z hlavních prázdnin
jsme se ještě trošku poohlédli po uplynuvší době nicnedělání formou projektu „Kufr
zážitků“. Děti donesly fotografie z cest a povídaly si se svými spolužáky o tom, kde byly o
prázdninách. Hned začátkem září jsme vyjeli na Dopravní hřiště v Malých Hošticích, kde
jsme si prověřili nejen naše schopnosti v jízdě na kolech, ale rovněž úroveň vědomostí
v oblasti dopravní výchovy. Na jaře pojedeme do Hoštic ještě jednou. V září se páťáci
s učiteli a panem starostou Hlavnice vypravili za poznáním naší stověžaté Prahy. Výlet se
úžasně vyvedl a obzvláště ty děti, které ještě v Praze nebyly, si procházku historickým
centrem hlavního města luxusně užily. V září jsme zrealizovali rovněž sportování
s litultovskou školou. Hry a zajímavé činnosti v litultovském parku se dětem moc líbily. Do
školy za námi přijeli zástupci společnosti Recyklohraní a zrealizovali nám ekologické
dopoledne formou aktivit „Recyklace hrou“. Koncem září proběhlo v družině podzimní
kreslení na chodníky v parku a tolik oblíbená Drakiáda. Žáci páté třídy se vypravili s paní

učitelkou Barčou Kleinovou a panem Birgusem do lesa u Pilného Mlýna, aby si rozšířili své
znalosti o lese. V průběhu září jsme zahájili sběr kaštanů a žaludů, naši úspěšní sběrači byli
po zásluze odměněni.
V říjnu jsme v zajímavých činnostech pokračovali. V polovině října jsme se již
tradičně zapojili do mezinárodního ekologického projektu „72 hodin“, v rámci kterého
chodíme uklízet Hlavnici. Hrabeme, zametáme a pak skáčeme do listí. V říjnu proběhl sběr
starého papíru a už se blížil čas průvodu Hlavnicí při příležitosti oslav vzniku státu. Naše
děti se vždy chtějí blýsknout, a proto si nacvičí básničky a písničky a vystoupí na této obecní
akci. Při této příležitosti vždy realizujeme v kulturním domě výstavku Podzimníčků
vyrobených z přírodních materiálů. Následoval projekt nazvaný „Čas dešťů a plískanic“.
Povídali jsme si o podzimu, vyráběli, zpívali, kreslili a učili se o podzimu. Projekt jsme
uzavřeli „Podzimním rejem skřítků“, v rámci kterého se děti obléknou do podzimních
kostýmů, soutěží, tančí a hrají „Riskuj!“. Taky volí krále a královnu podzimních skřítků.
A je tady listopad. Máme za sebou společný rozbor vztahů ve třídě zrealizovaný pod
názvem „Přátelství“ a brzy potom nás navštívili naši malí kamarádi z hlavnické MŠ.
Společně jsme si zasoutěžili a zasportovali. Všichni se na tuto společnou akci se
„Školkáčky“ vždycky těší. V polovině měsíce vyjeli naši žáci do Opavy do Slezského
divadla na dvě divadelní představení – „Babička Drsňačka“ a „Královna Koloběžka“.
V polovině listopadu taky naši žáci uvítali nové hlavnické občánky do života a zahájili
nácvik programu na vánoční besídku, kterou budeme mít letos 12. prosince opět v kulturním
domě. Do konce měsíce ještě proběhne na škole akce „Laskavec“. Děti si budou procvičovat
jak být k druhým lidem milými a laskavými. V rámci Šablon II. proběhne ve škole beseda
s hudebnicí paní Lenkou Lebedovou, která slíbila přivést do naší školy pár hudebníků, kteří
nám přiblíží hudební nástroje.
Před námi je toho opravdu hodně. V průběhu roku nás čeká návštěva Technického
muzea v Ostravě (U6), pojedeme do Planetária, navštívíme Slezské muzeum, zrealizujeme
návštěvu knihovny, bude toho opravdu dost. Děti se ale nejvíce těší na návštěvu koupaliště
v Úvalně, jehož návštěva v loňském červnu děti přímo nadchla. Čeká nás toho spousta, ale
hlavní je učení.
Zapojujeme se do mnoha oblastí výchovně vzdělávacího procesu a máme při práci
s dětmi dobré výsledky. Nejvíce se zaměřujeme na oblast environmentální, oblast prevence
rizikového chování a oblast jazykovou.
Jsme zapojeni do mezinárodního environmentálním projektu „72 hodin“, jsme činí
v projektu „Lesní pedagogika“, v rámci kterého navštěvujeme s panem starostou Birgusem
okolní lesy, nejvíce se však angažujeme v projektu „Recyklohraní“, v rámci kterého sbíráme
elektroodpad. Opakovaně jsme se v podzimním sběru umístili na 1. místě
v Moravskoslezském kraji, v současné době jsme na 5. místě v celorepublikovém klání škol
(zapojeno 3 778 škol ČR).
Velkou pozornost věnujeme vztahům v kolektivu, pravidelně se věnujeme
problematice prevence rizikového chování, provádíme rozbory vztahů mezi dětmi,
zařazujeme třídní aktivity zaměřené na chování k druhým, realizujeme setkání s odborníky.
Výskyt negativního chování dětí v kolektivu je takřka nulový. Jsme malá škola rodinného
typu, a proto víme o všem, co se mezi dětmi děje.
Můžeme se pochlubit výbornou úrovní výuky anglického jazyka na škole, a to
především díky učitelkám, které se výuce věnují velmi intenzivně při vyučování. Navíc u
nás již 7let funguje kroužek angličtiny, který je vyučován na úrovni rodilého mluvčího.

Nově nastoupivší vedoucí kroužku se pochvalně vyjádřila o výborné schopnosti našich
páťáků komunikovat v anglickém jazyce.
Neopomíjíme však ani další oblasti. Na škole funguje kroužek přírodovědný, kroužek
aerobiku, kroužek Dílničky (výtvarný), kroužek fléten a funguje u nás nepovinný předmět
náboženství.
Jsme zapojeni do projektu „Ovoce do škol“, děti díky tomuto úžasnému projektu mají
každý týden na stole ovoce či zeleninu zdarma. V rámci evropských zdrojů u nás probíhá
již třetí projekt. První byl zaměřen na nákup výpočetní techniky, díky tomu máme v obou
třídách interaktivní tabule a dostatek počítačů. V období 2016 - 2018 jsme se podíleli na
realizaci Šablon I. Získali jsme pro školu skoro půl milionu korun, které jsme využili nejen
ke vzdělávání pedagogů, ale rovněž k realizaci čtenářských klubů pro žáky. Díky
systematickému vedení dětí učitelkami v oblasti čtenářské gramotnosti stoupla čtenářská
úroveň v obou třídách. Navíc jsme si našetřili z projektu více než 200 000 Kč, za které jsme
nakoupili pomůcky pro vyučování. V současné době jsme zapojeni do Šablon II., získali
jsme 700 000 Kč (pro MŠ a ZŠ), opět fungují čtenářské kluby a ve výuce pracujeme s 20
tablety, které jsme získali pro využití ICT ve vzdělávání. Z finančních prostředků EU jsou
rovněž realizovány projektové dny ve škole i mimo školu. Vloni jsme díky penězům
z projektu navštívili (pro děti zdarma) Planetárium. Projekty nás čekají i v tomto školním
roce. Šablony II. jsou pro nás výhodné a věříme, že nám opět zůstanou na pomůcky nemalé
finanční prostředky. Ředitelka školy se chystá podat žádost, aby z prostředků EU a MŠMT
mohla před školou vyrůst environmentální učebna se zahradou, ale tato investice je nyní ve
fázi příprav.
Zapojujeme se rovněž do soutěží a naši žáci nás nejedenkrát potěšili výbornými
výsledky. V loňském školním roce jsme měli žáka na 3. místě v okresní soutěži v plavání,
získali jsme první i třetí místa v soutěžích výtvarných a v rámci matematické soutěže Pangea
se náš žák umístil v silné konkurenci na 14. místě v kraji (z 826 žáků MSK). Nově máme
na škole žáka, který se zúčastnil krajského kola v logické olympiádě a umístil se na krásném
13. místě (z 57 finalistů). V tomto období plníme úkoly sportovní soutěže „Olympijský
víceboj“. V minulých ročnících jsme získali nejednu zlatou či stříbrnou medaili. V červnu
se zúčastňujeme „Olympijského běhu“. V dubnu se zapojíme do soutěže v anglickém jazyce
„Funny day“. Čeká nás matematický Klokan a Cvrček a Matematická olympiáda pro 5.
ročník.
Na výborné úrovni u nás funguje činnost školní družiny. Paní vychovatelka chystá
pro děti soutěže typu: „Super star“, soutěž ve skládání pexesa, „Jsi šikula?“ aj. V oblasti
sportu děti procházejí „Mistrovstvím ve stolním fotbale“, „Mistrovstvím ve stolním hokeji“
a hlavně hodně sportují buď venku, nebo v tělocvičně.
Ve školním roce 2017/2018 proběhlo na škole šetření ČŠI, byli jsme pochváleni za
výbornou vzdělávací činnost a v inspekční zprávě je uvedeno:
Příklady inspirativní praxe
Promyšlená výuka v základní škole založená na efektivním střídání smysluplných činností
vedoucích ke splnění stanovených cílů a příkladný pedagogický přístup vyučujících k
žákům podporuje jejich aktivitu, motivaci a zájem o vzdělávání.
Snažíme se co nejvíce rozvíjet schopnosti, dovednosti a vědomosti našich žáků.
Myslíme si, že se nám to daří, naši žáci se dobře uplatňují na nových školách po příchodu
do 6. ročníku a celkově se nemáme za co stydět, ba naopak.

Závěrem bychom rádi pozvali občany Litultovic na vánoční besídku, a protože do
naší školy dojíždí mnoho litultovských dětí, určitě se mezi Vámi najdou jedinci, kteří se rádi
dojedou na naši besídku kouknout .

Zveme občany Litultovic na tradiční vánoční besídku ZŠ Hlavnice, která
proběhne 12. prosince v době od 16 h v kulturním domě v Hlavnici.
Zvou žáci a zaměstnanci ZŠ Hlavnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADECKO
www.zsmladecko.cz
Prázdniny se všemi svými zážitky utekly jako voda, horké léto vystřídaly podzimní dny
a Základní škola Mladecko ožila novým školním rokem 2019/2020. Opět nás čeká deset
měsíců plných nových zkušeností, vědomostí a zážitků.
Slavnostní zahájení nového školního roku
proběhlo ve čtvrtek 1. září v prostorách školní
jídelny. Jako každý rok bylo spojeno s
přivítáním nových dětí. Paní ředitelka je
pasovala na žáky naší základní školy a byly jim
věnovány drobné upomínkové předměty.

Dne 20. září se dvě naše žákyně úspěšně
zúčastnily mezinárodní zahrádkářské soutěže
konané v Ostravě. Žákyně absolvovaly soutěž
zručnosti v podzimním aranžmá ze živých rostlin,
vědomostní test a poznávání živých exemplářů.
Úspěch soutěže byl završen doprovodným
programem v hasičském muzeu s hasičskou
technikou SŽDC Ostrava – Zábřeh.
Již tradičně bývá s prvními třídními schůzkami spojena akce Vaření kotlíkového guláše
pořádaná Spolkem rodičů. Na programu bylo nejen vaření výborného guláše, ale také
slavnostní zasazení stromu (třešně rané) k desátému výročí založení Spolku rodičů.
Spolek rodičů podporuje také kulturní akce na naší škole, jednou takové bylo divadelní
představení ve Slezském divadle v Opavě Babička drsňačka, které navštívili žáci

druhého stupně. Divadelní představení bylo svým
tématem blízké našim žákům, protože jednou z
hlavních postav byl jedenáctiletý Ben, který jim byl
svým věkem a chováním podobný. Celé představení
mělo krásné poselství o lásce ke starým lidem a
žákům se velmi líbilo.

Na začátku října proběhl v prostorách naší školy
výchovný koncert pěveckého sboru Luscinia. Žáci si
během koncertu zopakovali vědomosti z hudební výchovy,
poslechli si písně lidové, ale i vážnou hudbu, pomáhali
zpívat, a dokonce si zatančili na africké písně.
Mít rád přírodu a udržovat ji v čistotě jsme si opět připomněli
akcí 72 hodin. Všichni žáci a učitelé přiložili své ruce ke
společnému dílu a uklízeli v okolí školy, v obci Mladecko a v
jejím přilehlém okolí. Jsme rádi, že jsme naší prací pomohli
přírodě. Naše heslo pro letošní ročník bylo – Chce to píli a
společné síly.
V podzimní přírodě se vzdělávali žáci 1. – 5. ročníku,
kteří se pod vedením p. Birguse a p. Lubiny zúčastnili
výukového programu Lesní pedagogika, který učí děti vnímat
les a přírodu se všemi jejími zákonitostmi. Zároveň si děti
připomněly správné chování v lese a kromě nových vědomostí
a znalostí nemohly chybět ani zábavné hry s lesní tématikou a
opékání špekáčků.
Zima pomalu klepe na dveře a my jsme již
tradičně uspali podzimní přírodu akcí Uspávání
broučků. Žáci, učitelé i třídy se proměnili
v broučky a všichni návštěvníci plnili zábavné
úkoly, které jsme si pro ně připravili. Někde se
hledali poslední mravenci do mraveniště, jinde
bylo potřeba dokončit motýlka, berušky opět
získaly černé tečky, pavoučci dopletli své
pavučiny a mnoho dalších zajímavých úkolů. Po
uspání broučků čekala na všechny sladká
odměna a lampionový průvod okolo školy.
Příjemné podzimní dny Vám přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Mladecko.

ZVEME VÁS…
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