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Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Vážení spoluobčané,
Vzhledem k neustále se opakujícím výtkám svozové firmy Marius Pedersen na
nekázeň našich občanů při shromažďování velkoobjemových a nebezpečných odpadů (viz
str. 4), byli jsme nuceni upravit režim sběru těchto odpadů.
Problém je ten, že nebezpečné odpady lze předávat pouze pověřenému pracovníkovi.
Část našich občanů nejen, že nepředává odpad v určené hodiny pracovníkům svozové firmy,
ale hlavně nebezpečný odpad umisťují mezi velkoobjemový. Již několikrát došlo k úniku
nebezpečných chemikálií při nakládání velkoobjemového odpadu a tato situace ohrožuje
zdraví pracovníků svozové firmy, ale i našich občanů, nehledě na možnost vysoké pokuty.
Proto se napříště bude velkoobjemový a
nebezpečný odpad shromažďovat pouze na jednom
místě, a to na pozemku parcelní číslo 135/4. Je to
pozemek při výjezdu z Litultovic směrem na
Hlavnici vedle nové brány do areálu UNIRON (viz
mapka). Zde bude možno v uřčený den odevzdat
přímo do rukou přítomných pracovníků svozové
firmy či pracovníků městyse. Jako usnadnění pro
občany se budeme snažit vyjednat možnost uložení
odpadu již v pátek v odpoledních hodinách. Je mi
líto všech poctivých občanů Litultovic, že jim
prodlužujeme svozovou vzdálenost, ale bohužel
stačí několik neukázněných spoluobčanů a
doplatíme na ně všichni.
S nastupujícím jarem přeji všem občanům krásné jarní měsíce, vzorně upravené okolí
jejich bydliště bez černých skládek a krásné prožití Velikonočních svátků, které se rychle
blíží.
Ing. Jan Birgus, starosta Městyse Litultovice

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
22. dubna 2017
od 9 do 14 hodin
29. dubna 2017

Akce
Závody ve střelbě z polní kuše na hřišti.
Pořádají Kušisté z Litultovic
Rej čarodějnic v zámeckém parku.
Pořádá kulturní komise a Klub důchodců Litultovice.

UPOZORŇUJEME…
Uzavření úřadu
Upozorňujeme občany, že 22. března dopoledne bude Úřad městyse Litultovice
uzavřen.
Svoz plastů
Ve čtvrtek 20. dubna proběhne svoz plastů. Pytle s plastovým odpadem připravte jako
obvykle před své domy, a to do 7. hodiny ráno.
Úhrada vodného
Vzhledem ke skutečnosti, že zavedení elektronické evidence tržeb (EET) se týká i
společnosti Jiří LENART s. r. o., nebude možné vodné platit na obci a ani na úpravně
vody. Počínaje odečtem pro občany v březnu 2017 budou faktury všem zaslány poštou na
adresu odběratele a záleží na odběrateli, zda uhradí fakturu převodem nebo na poště.
Vakcinace psů MVDr. Luděk Rytíř
V sobotu 1. 4. 2017 budeme provádět v obci Litultovice, Choltice, Luhy a Pilný
Mlýn vakcinaci psů proti vzteklině.
Litultovice 900 - 1000
Pilný Mlýn 1015- 1030
Luhy
1045-1000
Choltice
1115- 1130
Očkovací průkazy sebou. Kontakt p. Lubomír Latka 737 267 536.

INZERCE

VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Konečně tu máme jaro. Hřejivé paprsky sluneční zahnaly zimní chmury, a i když to ještě
úplně není ono - rána jsou poměrně chladná a poslední dny nakvétající stromy láme vítr,
přece se jen příroda očividně probouzí. Zahrádky jsou již leckde vzorně vyhrabány, záhony
a políčka připraveny k setbě.
Však už bylo načase... Odcházející zimy, ta byla tuhá, bylo už dost.. Jiné roky bývá v
tuto dobu zlatý déšť před oknem v plném květu a tulipány jen jen se rozvinout, ale letos se
ještě kdejaký lísteček zimomřivě choulí do svých pupenů. Jenom narcisky se odvážily
vystrčit své zářivě žluté hlavičky..
Přede dveřmi máme velikonoční svátky se všemi svými zvyky a tradicemi. Velikonoce
jsou pro mne a všechny křesťany nejvýznamnějším svátkem, kdy si připomínáme oběť
Ježíše Krista na kříži a jeho vzkříšení. Velikonoce jsou pro mě nadějí, že smrt je branou do
nového života. Před zmrtvýchvstáním Ježíše Krista byla smrt „mysem Bouří“, na kterém
vše troskotalo. Nikdo nevěděl s jistotou, co nás čeká za tímto bodem, dokud nám
zmrtvýchvstalý Kristus nepřinesl novou naději v život po smrti. Přejmenoval strach ze smrti
na naději ve vzkříšení. Ježíš Kristus šel první naší cestou. A my jsme zváni k jeho
následování. První slova anděla k ženám u Ježíšova prázdného hrobu zněla: „…není tady…,
jde před vámi…, tam Ho uvidíte.“ (Markovo evangelium 16,6-7.)
Přeji vám radost a novou naději pramenící z Kristova zmrtvýchvstání. A též sílu a
odvahu k jeho následování – k jeho stylu života, který smrtí nekončí.
P. Kryštof
Bohoslužby o Velikonocích:
Datum
9.4.
KVĚTNÁ NEDĚLE
12.4.
STŘEDA
13.4.
ZELENÝ ČTVRTEK –
USTANOVENÍ
EUCHARISTIE
A SVÁTOSTI KNĚŽSTVÍ

Slavkov
9.15 mše sv. se svěcením ratolestí
a s pašijemi

Litultovice
10.30 mše sv. se svěcením
ratolestí a s pašijemi

16.30 – 18.00 svatá zpověď
18.00 mše sv.
17.30 mše sv. na památku Večeře
Páně
Do 20.30 adorace v Getsemanské
zahradě

15.30 svatá zpověď
16.30 mše sv. na památku
Večeře Páně
Do 18.00 adorace v
Getsemanské zahradě

15.00 pobožnost křížové cesty
17.30 Velkopáteční obřady
Do 20.30 adorace u Božího hrobu

16.00 pobožnost křížové cesty
16.30 Velkopáteční obřady
Do 18.00 adorace u Božího
hrobu

Pobožnost u Božího hrobu –
15.4
BÍLÁ SOBOTA – VIGILIE Adorace do 15.00
20.00 VELIKONOČNÍ VIGILIE
VZKŘÍŠENÍ

Pobožnost u Božího hrobu –
Adorace do 15.00
17.30 VELIKONOČNÍ
VIGILIE
10.30 Slavnostní mše svatá +
Žehnání velikonočních pokrmů

14.4.
VELKÝ PÁTEK UTRPENÍ PÁNĚ –
Den přísného postu

09:15 Slavnostní mše svatá +
16.4
Žehnání velikonočních pokrmů
NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ
sbírka na kněžský seminář
17.4
9.15 Slavnostní mše svatá
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

8.00 Slavnostní mše svatá

MARIUS PEDERSON

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Oslava svátku svatého Valentýna
Svátek svatého Valentýna oslavili žáci třetího ročníku v hodinách anglického jazyka a
prvouky. Žáci se oblékli do červené barvy, vyprávěli si o vzniku svátku, vyrobili si přáníčko
a složili básničku. Pro děti byly připraveny pracovní listy s křížovkami a doplňovačkami.
Soutěž ŠD Activity
Žáci třetího ročníku se ve školní družině utkali ve společenské hře Activity, soutěž trvala 2
týdny a vítězi všech tří kol se stali: Matěj Galusik, Terezka Bednaříková a Jirka Zemek.
Všichni zúčastnění si zasloužili sladkou odměnu.
Beseda s rodiči
Ve středu 22. 2. 2017 od 16 hodin proběhla s rodiči
našich žáků beseda na téma: Šikana, kterou vedl Bc.
Tomáš Velička, který se domluvil s naší školou na další
spolupráci. 16. 3. 2017 u žáků třetího ročníku provede
sociometrické šetření ke zjištění klimatu ve třídě a s žáky
prvního ročníku proběhne beseda na téma: Vztahy ve
třídě.
Už budu prvňák – Rumcajs a obr
V úterý 7. 3. 2017 paní učitelka Lenka Krömrová připravila pro budoucí prvňáčky další
hodinu plnou doplňování, počítání a kreslení. Děti pomáhaly Rumcajsovi ubránit se před
obrem, poskládaly klobouk Rumcajse, který si s drobnou sladkostí odnesly domů.

Ve stejnou dobu proběhla ve vedlejší třídě beseda rodičů s paní ředitelkou Mgr. Danou
Kalikovou pod názvem „Nebojme se zápisu“, kde se rodiče dozvěděli, co by měly děti při
vstupu do školy zvládat a jaké dokumenty budou potřebovat při zápisu.
Sběr papíru
Kontejner bude přistaven na
parkoviště u kostela v pátek
24. března v 8.00 hodin a
odvezen bude 27. března 2017
v 8.00 hodin.

Zápis žáků do prvního ročníku
Učitelé ZŠ Litultovice zvou všechny předškoláky a jejich rodiče k zápisu žáků do 1. třídy v
úterý 4. 4. 2017 od 14.00 – 17.30 hod. pod názvem Mach a Šebestová ve škole. Vezměte s
sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněný dotazník.

Mgr. Dana Kalíková, ředitelka ZŠ Litultovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADECKO
Nový kalendářní rok 2017 začal v naší škole hned několika soutěžemi, nejdříve se ve
školní družině uskutečnil již čtvrtý ročník soutěže Superfarmář. Do školního kola se
přihlásilo 18 žáků a do následujícího finále se probojovali 4 žáci. Dva nejúspěšnější, Tomáš
Liška (6. tř.) a Ondřej Smolek (6. tř.), se zúčastní na jaře krajského kola v Ostravě.
Na začátku února probíhala další soutěž, tentokrát školní kolo recitační soutěže. Žáci
prvního stupně byli rozděleni do tří kategorií podle věku. Do okresního kola, které proběhlo
24. 2. v Opavě, postoupila Nella Šimerová (1. tř.), Anna Bernardová (2. tř.) a Magdaléna
Gališová (4. tř.). Všem děkujeme za reprezentaci školy.
Tradiční
maškarní
karneval pro žáky prvního stupně
proběhl tentokrát u příležitosti
konce prvního pololetí a tedy
v den rozdávání pololetního
vysvědčení. Zábava, tanec a
soutěže probíhaly pod dohledem
indiánských náčelníků - třídních
učitelek. Děkujeme všem, kteří
přispěli sladkými odměnami do
tomboly.
Tancovat a bavit se v měsíci únoru mohly nejen děti, ale také jejich rodiče u
příležitosti konání již sedmého školního plesu pořádaného Občanským sdružením rodičů
žáků naší školy. K zábavě lákala nejen skvěle hrající skupina Duo Magion, ale také
půlnoční tombola s divočákem jako hlavní cenou.
Dostatek sněhové nadílky a krásné slunečné počasí doprovázel žáky druhého stupně
na kurzu lyžařského výcviku v Jeseníkách. Žáci byli ubytovaní na chatě Orientka. Lyžování,
procházky do přírody a společnou zábavu si všichni skvěle užili, o čemž svědčí i reakce
jedné z účastnic:
„V pondělí 13. 2. jsme jeli se školou na lyžařský výcvik do Jeseníků. Vesnička, ve které
jsme bydleli, se jmenovala Stará Ves. Po splnění všech povinností po příjezdu, jsme si
obhlédli kopec kolem naší chaty Orientky a následovaly společenské hry k seznámení
s naším instruktorem Matoušem. Ten všem pomáhal při prvních krocích na lyžích. Paní
učitelky vymyslely skvělé soutěže při jízdách z kopce dolů. Následovaly večery plné zábavy.
Lyžařský kurz se mi líbil, už se těším, až rodičům předvedu své lyžařské umění.“
Natálie Sváčková, 9. třída
Žák sedmé třídy Vojtěch Gališ v okresním kole zeměpisné olympiády se podělil se
svým konkurentem o druhé a třetí místo. Předpokládáme postup do krajského kola, ve
kterém mu budeme držet palce. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
ŘEDITELKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MLADECKO VYHLAŠUJE ZÁPIS DĚTÍ DO 1. A 6. TŘÍDY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY MLADECKO, OKRES OPAVA, P.O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018.
Zápis se koná v budově Základní školy Mladecko, Mladecko 67, v pátek 7. dubna 2017 od 13:30 do 17 hodin.
U zápisu se na vás bude těšit třídní učitelka budoucích prvňáčků Mgr. Anička Szwarcová.
Zákonní zástupci nezletilého žáka přinesou k zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte.

Ing. Vladimíra Mazalová, ředitelka ZŠ Mladecko

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE

Sběr netříděného papíru
Mateřská škola Litultovice
ve spolupráci se základní školou bude
od pátku 24. 3. 2017 do pondělka 27. 3. 2017
sbírat starý papír.
Dva kontejnery budou umístěny na parkovišti u
kostela a odvezeny budou v pondělí v 800hodin.
Výtěžek ze sběru bude rozdělen mezi obě školy podle
odevzdaného množství a finanční prostředky budou použity na
nákup hraček, pomůcek a aktivit pro děti.
Všem, kteří se do tradiční sběrové akce obou škol zapojí,
děkujeme.
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