MĚSTYS
LITULTOVICE

Květen 2016

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Kulturní komise městyse Litultovice:
TERMÍN
21. - 22. května 2016

AKCE
Rybářské závody, pořádají Rybáři z Litultovic

29. května 2016

Boží tělo, pořádá Farník Litultovice

26. května 2016 v 15:30
27. května 2016 v 10:00
4. června 2016 v 15:00

Jarní Akademie v ZŠ Litultovice

11. června 2016 od 13:00

Dětský den v zámeckém parku, pořádá Kulturní
komise městyse Litultovice
1. Setkání občanů a obcí na fotbalovém hřišti v
Jakartovicích

UPOZORNĚNÍ
Platba za odpady
Na Úřadě městyse Litultovice (kancelář ohlašovny) můžete platit poplatky za komunální
odpad, které mají být uhrazeny do konce června 2016, a to v úředních dnech:
Pondělí 800-1130 1230-1700
Středa 800-1130 1230-1700

Daň z nemovitosti
Upozorňujeme občany, aby nezapomněli do 31. 5. 2016 uhradit daň z nemovitosti, kdy
mohou zaplatit několika způsoby:
- Na pokladně Finančního úřadu
- Na České poště
- Převodem z účtu

USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice,
konaného dne 2.5.2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu
městyse Litultovice
-------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo městyse schvaluje:
1. Smlouvu o partnerství mezi Gminou Gaszowice a Městysem Litultovice
2. Územní studii pro plochu BI-Z8 územního plánu Městyse Litultovice
3. Darovací smlouvu č. DS-OP-98-16- Bár mezi ŘSD, s.p. a Městysem Litultovice
a převodu pozemků pod chodníky podél komunikace I/46 v Litultovicích
4. Indikativní nabídku na investiční úvěr na zateplení MŠ Litultovice poskytnutý
KB pobočka Opava ve výši 6 000 000,-Kč a dobou splatností 10 let a zároveň
pověřuje starostu Městyse Litultovice uzavřením smlouvy na tento úvěr.
5. Přijetí nového finančního výhledu do roku 2020
6. Prohlášení Městyse Litultovice, že silniční vegetace v průjezdném úseku silnice
I/46, není a nikdy nebyla jejím vlastnictvím.
7. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
300 000,-Kč na projekt „Obnova nádvoří zámku Litultovice“
8. Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelstvo bere na vědomí:
9. Zprávu revizní komise Svazku obcí – Mikroregionu Hvozdnice

OBNOVA NÁDVOŘÍ ZÁMKU LITULTOVICE

Obnova nádvoří zámku Litultovice

Projekt " Obnova nádvoří zámku Litultovice“ je spolufinancován z rozpočtu MSK v rámci dotačního
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016

VEŘEJNÁ SBÍRKA - KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE
Vážení spoluobčané, drazí farníci, bratři a sestry,
předně bych chtěl každému zvlášť poděkovat, za každý projev podpory, přátelský
přístup, dobrotu a lásku, se kterou jsem se za své krátké působení ve vaší obci setkal. Žijeme
v době míru, spokojenosti a vysoké životní úrovně. I přes to všechno vím, že situace a doba,
v níž žijeme, není lehká. Vidím vysokou míru nezaměstnanosti. Vidím, jak každý z vás musí
za práci denně dojíždět několik desítek kilometrů, jak těžce si musí každý vydělat na svůj
chléb a obživu. K tomu všemu nikdo nemá jistotu, jestli náhodou o práci nepřijde. V této
době sociálních nejistot je těžké o cokoliv žádat. Když se však podíváte na náš kostel
v Litultovicích, sami vidíte, že nemůžu jinak, než vás prosit o každý dar, jenž bude využit
na opravy tohoto domu Páně.

Náš krásný chrám stojí jako dominanta uprostřed vesnice nejspíš od roku 1200. Jistě,
není to původní chrám, neboť byl kompletně přestavěn, ale je to již přes 800 let, kdy máme
v této vesnici příbytek, v němž s námi bydlí samotný Bůh. Tak dlouhou dobu dokázali naši
předkové tento chrám udržovat a renovovat, přes různé války, přírodní katastrofy, robotu,
chudobu, nejistoty sociální i zdravotní a další životní nástrahy. Mysleli přitom na jediné a
to na budoucnost. Budoucnost svých dětí, jejich dětí a dalších generací potomků, kterým
tato stavba bude sloužit. Mysleme i my na budoucnost našich dětí. I přes šířící se ateismus
je důležité, abychom si zachovali aspoň některé ze svých hodnot. Chrám Páně je nejen
duchovním místem a útočištěm pro každého hříšníka, ale také symbolem a připomínkou
toho, kým jsme. Jsme obyvatelé Evropy, jejichž systém a vše co máme, vybudovali naši
předkové na základech křesťanství. Vše co máme, kým jsme, kdo jsme a co máme, za to vše
vděčíme našim předkům a jejich odkazu. Dnes je třeba zachránit tento jejich odkaz a vzdát
jim dík. Stejně tak vzdát díky našemu nebeskému a věcnému Otci a opravit jeho dům.
Vzpomeňme na slova našeho Pána: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z
těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ Ujměme se našeho Pána samotného a jistě
nás čeká v nebi mnohonásobná odměna. Každý dar se nám opravdu vrátí. Obnovme
dominantu obce, opravme symbol toho, kdo jsme a připomeňme i našim potomkům kým

jsou. Zachraňme spolu dům Boží. Jen společně se nám to může povést. Pro to vás prosím o
vaše modlitby a finanční dary na opravy našeho kostela. Od 28. 5. do 5. 6. bude probíhat
veřejná sbírka v našem městysi a na dveře vám zaklepou pověření farníci s prosbou o
příspěvek. Je možnost poslat finanční dar přímo na účet veřejné sbírky 272540190/ 0300.
V listopadu byla zakoupena nová dlažba do presbytáře, je potřeba odvlhnout zdi a položit
dlažbu. Poslední malování kostela bylo před 40 lety, což je dnes poznat. Největší položkou
v rozpočtu je, za kompletní opravu střechy věže našeho kostela, 1.250.000,- Kč. Obec
přispěje 200 000 tis. Kč. Čekáme ještě na přiznání dotace 700 000 tis. Kč a 350 tis. Kč
musíme přidat sami.
Už se zhotovuje nový kamenný obětní stůl a ambon. Je potřeba zprovoznit pokažené
hodiny, které vybíjejí rytmy našeho života. Prací a plánu je dost, ale jak doufám, společně
můžeme zachránit náš kostel.
Se vzpomínkou na vás ve svém srdci a modlitbou za vás, žehná a předem srdečně
děkuje za každý dar a pomoc, váš farář Krzysztof Szewczyk.

OBČANŮM LITULTOVIC
Vážení občané,
Všichni chceme, aby Litultovice byly dobré místo k životu. Tento pojem je o něco
širší než pouze dokonale vybavená vesnice, ale zahrnuje i to, jak se v místě svého bydliště
cítíme. Jestli máme dobré vztahy se sousedy, může úřad ovlivnit jen v omezeném rozsahu,
také je schopen jen omezeně něco nařizovat soukromým subjektům působícím v našem
městysi.
To, že ani dokonalá výstavba není vše, se můžete přesvědčit na mnoha tz.
developerských projektech, kdy umělé čtvrti spíše připomínají města duchů než místo, kde
žijí lidé. Neznamená to ovšem, že by údržba, rekonstrukce či výstavba infrastruktury nebyl
jeden z hlavních úkolů, které má obec zajišťovat. Proto bych Vás chtěl seznámit s tím, co
bude v letošním roce městys realizovat i proto, že některé stavby Vám přinesou komplikace.
Jako první jsme začali s opravou výtluků na místních komunikacích. Ta ještě není u
konce a měly by se opravit nejhorší výtluky v celých Litultovicích. K definitivním
pokládkám nových asfaltových povrchů jsme nepřistoupili ze dvou důvodů. Prvním je
vysoká finanční náročnost nových povrchů a nemožnost čerpání dotací na obnovu
komunikací. Druhým a ještě závažnějším je neznámý stav kanalizace pod místními
komunikacemi. Příkladem je situace na křižovatce před školou, kdy po odkrytí vozovky se
ukázalo, že kanalizace je přerušena hned ve dvou místech. Proto v letošním roce provedeme
kamerovou kontrolu hlavních větví kanalizace, která je nutným předpokladem jakýchkoliv
úvah o potřebě jejich oprav a smysluplnosti položení definitivního povrchu místní
komunikace. Tato činnost nebude nijak levná a okamžitý viditelný přínos nepřinese.
Další větší akcí bude výměna osvětlení a oprava dláždění u zámku, na kterou jsme
získali dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Světla budou stejného typu, jaký byl v
loňském roce instalován v parku. Bohužel, oprava dláždění přinese na určitou dobu uzavření
zámeckého nádvoří, protože proběhne zároveň výměna kanalizace. Bude zachována
současná dlažba, která bude kompletně rozebrána, prasklé kameny vyměněny a bude
položena znovu. Doufám, že dočasné nepohodlí se zúročí v povrchu, který nebude po
každém dešti vypadat jako jezerní krajina.
Zdaleka největší investiční akcí v letošním roce bude rekonstrukce mateřské školy.
Při této rekonstrukci o celkovém objemu cca 6 000 000,-Kč dojde k zateplení pláště budovy,

výměně rozvodů vody, výměně radiátorů, kotle, instalaci řízeného větrání s rekuperací,
výstavby nové valbové střechy a instalaci fotovoltaických panelů. Po dokončení této akce
bude naše školka první v okrese Opava, která bude vybavena rekuperací vzduchu, což by
mělo výrazně přispět ke zkvalitnění prostředí pobytu dětí. Na financování rekonstrukce
máme podanou žádost o dotaci v Operačním programu Životního prostředí. Všichni cítíme,
že existence školy i školky v obci jsou důležité a stmelují občany. V loňském roce se nám
podařilo dokončit rekonstrukci školy a v letošním roce doufáme, i stejně úspěšně se podaří
to samé v naší školce, tak aby se děti, učitelé i rodiče cítili dobře.
Dále máme v plánu ještě další akce, ale nejde všechno najednou, jednak z finančních
a jednak z organizačních důvodů. Je přirozené, že každý může mít odlišné priority, v jakém
pořadí by se měly jednotlivé akce realizovat. Mějte tedy trpělivost a pochopení, že ne vždy
se realizuje ta stavba, kterou považujete za nejdůležitější.
Starosta Ing. Jan Birgus

MALÉ OHLEDNUTÍ ZA KULTUROU A PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané dovolte, abych Vás jako člen kulturní komise krátce seznámil se
změnami v kulturní komisi a zároveň se ohlédl za některými proběhnutými akcemi v roce
2016.
V jarních měsících letošního roku se ze zdravotních důvodů vzdala předsednictví
kulturní komise paní Jarmila Kořená. Touto cestou bych jí chtěl za ostatní členy kulturní
komise poděkovat za odvedenou práci a těší nás, že aspoň v malé míře nám bude nápomocná
i do dalších akcí, jako řadová členka.
Protože jen ten, kdo kulturní akce někdy dělal, ví, že to není jednoduché. Vždy se musí
něco vymyslet, pak to zorganizovat, musí se sejít např. počasí a ochota lidí se na tom podílet.
Samozřejmě ne vždy se dá zavděčit všem, ale vězte, že Ti kteří se na tom podílejí, se vždy
snaží odvést jen to nejlepší pro všeobecnou spokojenost.
Místo předsedkyně kulturní komise převzala paní Lada Pavlíčková. Pod tímto novým
vedením má kulturní komise za sebou několik akcí, a to Maškarní rej dětí, Rej čarodějnic a
Operetní skříňku s líčidly. Ten, kdo na akcích byl, tak snad se mu líbilo. Když už jsem výše
děkoval, tak nesmím zapomenout poděkovat těm, kteří z řad občanů městyse Litultovice
nám po oslovení vždy ochotně pomohli.

Ať už to byly naše seniorky při sletu čarodějnic paní Z.Schwarzová, M.Chodurová,
H.Kuzníková, A.Valíková, K.Pavlíčková, protože ten kdo na akci byl, tak může potvrdit, že
seniorky vzaly slet vážně, nejen jako pomocnice na stanovištích, ale zejména co se týče
kostýmů. Zkrátka byly opět skvělé. Děvčata děkujeme.
Dále nesmím zapomenout na Z.Kovalčíkovou, M.Vyhlídalovou, B.Malchárkovou a
B.Beníškovou, které nám vždy něco chutného a lahodného upekly či připravily. Rovněž i
Vám děvčata děkujeme.
Kdo byl na Operetní
skříňce s líčidly 7. 5. 2016, tak
si
nemohl
nevšimnout
netradiční výzdoby na stolech
z PET
lahví,
doplněné
papírovými výrobky. Tuto
krásnou výzdobu mají na
svědomí děti základní školy
pod vedením paní učitelky
Mgr. Leony Seidlové. Rovněž
i Vám děkujeme a těšíme se na
další spolupráci.
Úplně poslední poděkování patří těm, které jsme oslovili o potřebnou materiální pomoc
a vždy vyšli vstříc, ať už to byla M.Krejčí, J.Jasník, V.Pavlíček, MUDr. Šustek či
zaměstnanci úřadu městyse Litultovice a členové SDH. Snad jsem na nikoho nezapomněl,
a pokud ano, tak se nezlobte, nebylo to úmyslně.
V sobotu 4. 6. 2016 nás v zámeckém parku od 15:00 hodin čeká dětský den, tak Vás
všechny srdečně zveme a snad nezmokneme.
Daniel Štefek-zastupitel

SPOLKY A SDRUŽENÍ
SDH Litultovice
Střípek činnosti SDH Litultovice
Není tomu dávno, co jsem vás informoval o úklidu lesa v okolí cest z Pilného Mlýna do
Lhotky a z Pilného Mlýna kolem Zahrádky do Životských Hor. Tehdy jsme nasbírali celkem
1,6 tun odpadu. Když jsme letos dostali nabídku na úklid lesa v té samé lokalitě, nevěřil
jsem, že bude potřeba traktoru a vlečky na jeho odvezení. Bohužel potřeba byla. V nádherné
sobotní dopoledne 23 dubna v 8 hodin se sešlo, před hasičárnou 10 dospělých a 11 dětí. Tato
početná skupina se přesunula do lesa, kde sbírala 3 hodiny a nasbírala 1 tunu odpadu.
Všichni jsme byli zaskočení množstvím odpadu a také
lhostejností lidí. Půl vlečky bylo pneumatik, které jejich
majitelé nebyli schopni odvézt do sběrného dvora, ba
dokonce z dětinskou radostí je nechali kutálet z kopce dolů
co nejdále od cesty. Druhou půlku vlečky tvořily plasty sklo
papír a jiný komunální odpad, který lze vytřídit a dát do
kontejneru či popelnic k tomuto určených. Celou akci jsme
ukončili u Foreláku, kde jsme opékali špekáčky a odpočívali

po dobře odvedené práci.

Na závěr bych chtěl poděkovat novému panu hajnému Ing. Marešovi za nabídku této
brigády, panu Ing. Birgusovi za zprostředkování a pomoc při jednání s s. p. Lesy ČR,
zástupcům Zod. Litultovice panu Luďkovi Lhotskému a panu Zbyňkovi Režnarovi za
ochotu a pomoc při likvidaci a odvozu nasbíraného odpadu. Veliké poděkování zaslouží
všechny děti, které se brigády zúčastnili. Doufám, že si z toho vezmou ponaučení a budou
se, nejenom v lese, chovat tak jak by se chovat mělo. Děkuji také všem členům SDH
Litultovice, kteří pomohli. Všem veliké díky
S pozdravem a nebuďte lhostejní k životnímu
prostředí Pavlíček Jan Starosta SDH Litultovic

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY LITULTOVICE
Den mláďat na Školním statku v Opavě.
V pátek 22. 4. 2016 jsme se všichni vypravili
do Opavy na Den mláďat. Žáci mohli pozorovat a
pohladit si domácí zvířata, podívali jsme se na
jezdecké vystoupení žáků SZŠ Opava. Za svou
šikovnost a zručnost všichni dostali lístečky, které
mohli směnit za dobroty. Velmi zajímavá byla
stanoviště Policie ČR, vojáků a hasičů. Vybírali jsme
nejkrásnější výkresy ze soutěže Jaro a rodinka, které
se také naše škola zúčastnila a z 33 škol okresu Opava
jsme se počtem bodů umístili na 10. místě. Na tento
den připadl Den Země.
Každá třída si připravila nejen na tento den, ale na celý týden tematické vyučování. Sbírali
jsme byliny, zakládali herbáře, luštili křížovky, vyhledávali jsme informace z encyklopedií a
na internetu, pozorovali jsme čapí hnízdo u školy. Po celý školní rok ve škole třídíme odpad.

Koncert v LŠU v Opavě.
Ve čtvrtek 28. 4. 2016 jsme se
zúčastnili výchovného koncertu
v Opavě pod vedením paní učitelky
Lenky Lebedové, která tam s velkými
úspěchy vede kytarový soubor.
Připravila si pro nás poutavé
vystoupení s ukázkami jednotlivých
hudebních
nástrojů,
názornou
prezentací a soutěžemi pro všechny
děti. Děkujeme paní Lebedové za
pěknou akci pro děti.
Výtvarná soutěž Technika očima dětí.
Žák druhého ročníku David Nowický získal za svou práci ve výtvarné soutěži Technika
očima dětí čestné uznání. Gratulujeme.
Už budu prvňákem – Já Baryk a můj šnek.
V úterý 3. 5. 2016 jsme se s předškoláky sešli už po osmé, tentokrát pod názvem Já
Baryk a můj šnek. Děti se opět dozvěděly spoustu zajímavých věcí o nových zvířátkách, o
šnekovi, jeho zvláštnostech a životě v přírodě. Dále si zazpívaly písničky o domácích
zvířatech, které už znají ze školky. Na pracovním listě si procvičily uvolňovací cviky,
počítání do 7 a rozdělování slov na slabiky.
Na závěr si vyrobily šnečky z plastelíny
a opravdové šnečí ulity. Jako pokaždé do
příštího setkání dostaly domácí úkol.
Těšíme se na další a zároveň
poslední setkání s našimi budoucími
prvňáčky v úterý 7. června 2016, kdy
dostanou domů pracovní kufříky
s pejskem Barykem. Tento den oslavíme
Den dětí. Přijďte ve sportovním
oblečení.
Pozvání na jarní akademii
Žáci
a
zaměstnanci
ZŠ
Litultovice Vás srdečně zvou na
čtvrtek 26. 5. 2016 v 15.30 hodin do
školy, kde proběhne jarní akademie
pro všechny maminky, babičky,
tatínky, dědečky a ostatní pod
názvem PŘÍRODOU KŘÍŽEM
KRÁŽEM.
Program si pro Vás připravili žáci 2.,
4. a 5. ročníku.
V pátek 27. 5. 2016 v 10.00 hodin zveme do základní školy na jarní akademii také
všechny seniory, děti a pracovnice mateřské školy v Litultovicích.
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka ZŠ Litultovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE

Mateřská škola Litultovice,
příspěvková organizace
oznamuje, že v pondělí 30. 5. 2016
proběhne v Mateřské škole Litultovice

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2016/2017.
Rodiče, kteří chtějí zapsat své dítě k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole
Litultovice ve školním roce 2016-2017 se dostaví v pondělí 30. 5. 2016 v době od 13.00 do
17.00 hod. do Mateřské školy Litultovice. Donesou vyplněnou žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem, předloží občanský průkaz a rodný list
dítěte. Žadatelům bude přiděleno registrační číslo.
Na základě řádně vyplněné, lékařem potvrzené žádosti, podané zákonným zástupcem
vydá ředitelka mateřské školy rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2016/2017.
Rozhodnutí o přijetí uchazečů bude zveřejněno seznamem přijatých uchazečů, pod
přiděleným registračním číslem.
Poděkování
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a spoluobčanům, kteří se zapojili do sběru papíru.
Mateřská škola ve spolupráci s rodiči nasbírala 2 333 kg papíru. Dětem připravíme oslavu
Dětského dne a pojedeme na výlet na zámek v Hradci nad Moravicí a do Arboreta v Novém
Dvoře.
Jarmila Kořená, ředitelka MŠ Litultovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADECKO
Jarní soutěže
Letošní jaro se na naší škole, stejně jako v předešlých letech, neslo v soutěžní náladě.
V minulých týdnech proběhla například zeměpisná či biologická olympiáda. Své početní
dovednosti si žáci prověřili v Matematickém klokanovi a v Pythagoriádě.
Koncem března se pak někteří z nás vydali za africkými savci, jež se stali hlavním
tématem letošní soutěže v ostravské ZOO.
Opomenout nelze také již tradiční účast dramatického kroužku na Divadelním
lízátku, kde děti pod vedením paní vy-chovatelky Pruskové představily pohádku O
opravdovém princi.

S touto pohádkou rovněž
vystoupily
5.
března
v Jakartovicích a Bohdanovicích u
příležitosti Mezinárodního dne žen.
Velmi pěkného úspěchu
dosáhla žákyně deváté třídy Bára
Viatrová, kterou její zdařilá
počítačová práce na téma Můj
koníček vynesla třetí místo
v okresním kole soutěže
Prezentace 2016.
Na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě proběhla v březnu regionální
soutěž nazvaná Mladí lidé v evropských lesích. Náš okres reprezentovalo tříčlenné
družstvo sestavené z žáků mladecké školy. Bára Viatrová, Eva Mazalová a Patrik Kučerka
odpovídali na vědomostní otázky týkající se lesních rostlin a živočichů a také plnili
praktickou poznávací část. Svými znalostmi si vysloužili krásné druhé místo a jen o vlásek
jim unikl postup do celostátního kola, což je v bohaté konkurenci družstev z celé Moravy
a Slezska jistě úctyhodný výkon.
Kulturní akce
Abychom mohli na soutěžích zazářit svými vědomostmi, je nutné si neustále
osvojovat nové informace a rozšiřovat všeobecný přehled. Proto naše škola v předešlých
měsících uspořádala celou řadu kulturně vzdělávacích akcí pro děti z prvního i druhého
stupně.
Dne 8. 3. žáci 6. - 9. tříd zhlédli v kině Mír dokument nazvaný Síla lidskosti, jenž
byl věnován osobnosti Nicolase Wintona, který před druhou světovou válkou pomohl
zachránit několik set židovských dětí před odvlečením do koncentračních táborů.
Naše nejmenší děti navštívily 18. 3. divadelní představení Popelka ve Slezském
divadle. Všem se pohádka moc líbila. Také navštívily velikonoční trhy a projely se na
historickém kolotoči.
A nezapomnělo se ani na žáky 2. - 5. ročníku, kteří 23. 3. zavítali do Slezského
muzea v Opavě, kde se v rámci prohlídky zúčastnili doprovodných vzdělávacích
programů.
Měsíc březen jsme zakončili v historickém duchu, když k nám 30. 3. dorazila
Agentura Pernštejn se svým divadelním představením o dynastii Přemyslovců. Kromě
toho, že jsme si osvěžili spoustu důležitých dat a faktů, byli jsme svědky pravého
rytířského souboje.
Na Apríla se postupně všechny třídy
zúčastnily workshopu s drumbeny, při
kterém si někteří z nás sáhli až na samý kraj
svých rytmických možností, nicméně jsme
se u toho velice pobavili a opět něčemu
novému naučili.
Ing. Vladimíra Mazalová, ředitelka ZŠ Mladecko

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD ZE ZŠ SLAVKOV
Před více než dvaceti lety se rodiče z Litultovické školy rozhodli posílat své děti na
Základní školu Slavkov. Koncem června se tedy další skupina děvčat a chlapců postaví na
pódium Kulturního domu ve Slavkově, aby se rozloučila za přítomnosti svých nejbližších a
představitelů obcí se svými pedagogy - těmi nynějšími i těmi, jež je vedli od první třídy.
Chvíle je to velmi slavnostní, mladé slečny si na sebe berou společenské šaty, většina
jinochů přichází ve svém prvním obleku. Ředitel školy mívá projev, ve kterém bilancuje
roky školní docházky ve Slavkově. V případě obou letošních devátých tříd bude bilancování
obzvlášť radostné. A právě bývalí žáci litultovické základky na této atmosféře budou mít
nemalý podíl. Žeň úspěchů letošních slavkovských devátáků v okresních a krajských
olympiádách a soutěžích je nebývalá především ve fyzice, chemii a matematice, ale
kupříkladu i v jazycích včetně toho mateřského.
Čím nám však naši svěřenci doslova vyrazili dech, to jsou výsledky přijímacího řízení
na střední školy. Ty se v případě Slavkova naprosto vymykají a jsou za hranicemi
racionálního vysvětlení. Konání písemných testů považujeme za silnou a dlouhodobou
motivaci pro vstup na střední školu. Žáci, kteří se hlásí na SŠ s maturitou, mají na naší škole
rozšířený učební plán o matematiku a češtinu. Už v září jsou oni i jejich rodiče seznámeni
s podmínkami plnění náročné přípravy. Celkové opakování vyžaduje aktivní přístup žáků,
důslednou znalost veškerého učiva, chuť na sobě pracovat, systematičnost v učení a
v neposlední řadě schopnost překonávat překážky a poradit si s problémy. Největšího
úspěchu jsme dosáhli na Mendelově gymnáziu /178 přihlášek/, kde naši žáci obsadili celé
čelo žebříčku – tedy první /Anna Skřontová/, druhé i třetí místo; na Slezském gymnáziu
/216 přihlášek/4. místo. Jsme držiteli prvního i druhého místa na gymnáziu v Ostravě
/první Anna Skřontová/, na SPŠ strojnické Opava jak oboru strojírenství /1. místo /, tak v
oboru informační technologie /1.místo/, ale také přírodovědného /2.místo /i
pedagogického /1. místo lycea. A dalších míst v první, resp. druhé desítce seznamu
přijatých. Prakticky všichni žáci se dostali na obě zvolené školy /každý žák podává dvě
přihlášky/ mohli si tedy vybrat. Umístění žáků v přijímacím řízení je jedinečným srovnáním,
ze kterého škola může odvodit svou úroveň – snad kromě umístění v soutěžích, týkajících
se však jen úzké špičky. Je rovněž pravděpodobně nejdůležitějším sdělením rodičům na
konci docházky do ZŠ Slavkov. Pro všechny přijaté jsou tyto výsledky nejen skvělou
vstupenkou na střední školu a zdrojem sebevědomí, ale určitě i pevným základem pro další
středoškolské studium. Naši úspěšní deváťáci jsou také inspirací a vzorem pro žáky mladší,
které povinné přijímačky na SŠ teprve čekají.
Radost tedy zavládla nejen v obou devítkách, ale také ve sborovně. Společnou hrdost
v prvním májovém týdnu prožívali proto s žáky také jejich učitelé Mgr. Chovancová, Mgr.
Stárečková a Mgr. Mička, kteří je na zkoušky z matematiky a češtiny po celý rok
připravovali, i celý učitelský sbor včetně vyučujících nižšího stupně. K nim počítáme i paní
učitelky v Litultovicích, které k nám posílají děti na druhý stupeň dobře připravené.
Mgr. František Hodný, ředitel ZŠ Slavkov

ZAHÁJENÍ PROVOZU NA ŽELEZNIČNÍ TRATI OPAVA - SVOBODNÉ HEŘMANICE

1. SETKÁNÍ OBČANŮ A OBCÍ

CESTOVÁNÍ S DĚTMI DO ZAHRANIČÍ

POZVÁNKY

Rybáři z Litultovic pořádají pro všechny příznivce rybolovu

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
NA VELKÉM RYBNÍKU V LITULTOVICÍCH

21. května 2016 pro dospělé

22. května 2016 pro mládež
Zápis od 6 hodin
Začátek od 6,30 hodin
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Všechny zvou Rybáři z Litultovic

INZERCE

V zahradnictví Pasič v Dolních Životicích na ulici Kostelíkova proběhne

POSLEDNÍ PRODEJNÍ SOBOTA
„SOBOTA
ZÁVĚŠÁKOVÁ“
Prodej bude od 7-17 hod.
V tuto sobotu budeme mít pro Vás připraven obvyklý sortiment balkonových
rostlin, dřevin a ovocných keřů.
Zároveň jsme tuto sobotu 21. 5. 2016
Pro Vás připravili tyto A K C E
- Při zakoupení 3 závěsných květináčů, obdržíte ten nejlevnější zdarma.
- Při zakoupení 3 ovocných keřů, obdržíte ten nejlevnější zdarma.
- Při zakoupení 3 veškerých packů (4 pack, 6 pack, 10 pack), obdržíte ten nejlevnější
pack zdarma.

Při nákupu nad 500 .- obdržíte jako dárek osázený závěsný květináč
Tento týden bude nabízet také pan Šamárek
svůj sortiment sazenic zeleniny a květin.
Pro nejmenší bude nadále pokračovat dětská
soutěž „ POHÁDKOVÁ ŽÍŽALA“
Již nyní se těšíme na Vaši návštěvu 21. 5. 2016.

www.facebook.com/pasicprozahradu
www.pasicprozahradu.cz/ (kolonka kalendář akcí)
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