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Listopad 2017

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ OBČANÉ…
Drazí obyvatelé Litultovic,
blíží se konec roku a postupně končí stavební činnost v našem městysi. Ukončení stavby
je sice to hlavní co očekává občan, ale pro úřad je to teprve další etapa na poměrně dlouhé
cestě, která je v případě dotačních staveb ještě delší. Jako příklad poslouží rekonstrukce naší
mateřské školky. Rok po dokončení stavby nám přišla přiznaná dotace na náš účet,
a to definitivní uzavření dotace potrvá snad ještě půl roku.
Toto samozřejmě nemusí občana zajímat, ale je to jeden z důvodů proč se nedá
realizovat více velkých staveb najednou, protože vše musí městys předfinancovat a čekat
třeba i rok na proplacení. Dalším z důvodu je prostá schopnost několik akcí najednou
administrovat a kontrolovat.
Protože se letos v případě dokončených staveb opakuje několik podobných dotazů, byl
jsem požádán, zda bych na ně mohl odpovědět ve zpravodaji.
Nejvíce otázek vyvolávají samozřejmě chodníky.
Proč mají takový tvar?
Protože musíme dodržovat současné bezpečnostní a silniční normy. Zároveň musí být plně
bezbarierové, protože májí sloužit i naším spoluobčanům se sníženou schopností pohybu a
orientace.
Musely by být stejné i bez dotací?
Pokud by někdo dokázal sehnat 5 000 000,- Kč bez dotačního titulu, musely by i tak vypadat
stejně, protože jiné již dnes nelze zkolaudovat.
Proč nebyl opravený zároveň chodník na Pilnomlýnské a směrem k čerpací stanici?
Chodníky tvoří jeden stavební celek a v době, kdy jsme zpracovávali projekt, byl již
položený nový asfalt na Pilnomlýnské a z tohoto důvodu majitel silnice Správa a údržba
silnic Moravskoslezského kraje odmítl dát souhlas se stavbou z důvodu záruky na nový
povrch silnice.
Proč se stavěla opěrná zeď u Jana Pavlíčka, místo rozšíření chodníku do silnice?
Protože je prakticky nemožné se domluvit s ŘSD, aby poskytlo část silnice na rozšíření
chodníku, přičemž chodník musí splňovat minimální šířku.

Proč není opravený prostor před autobusovou zastávkou (tzv. záliv)?
Záliv je majetkem Ředitelství silnic a dálnic a to se rozhodlo, že na opravu autobusových
zastávek vypíše samostatnou soutěž a opraví je samostatně. Stejně se rozhodli postupovat i
v případě kanálových vpustí. Osobně takový postup nechápu, ale zde můžeme jenom doufat,
že ŘSD provede dané opravy alespoň v příštím roce.
Přes všechny výhrady našich skeptických spoluobčanů doufám, že nové stavby budou
sloužit k prospěchu nás všech ještě hodně dlouho, vždyť v letošním roce se investovalo
z rozpočtu městyse přes 3 miliony a z dotací 7,3 milionů a troufám si tvrdit, že je to na
vzhledu Litultovic znát.
S přáním krásného prožití adventního času starosta.

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
30. listopadu 2017
od 15 hodin
1. prosince 2017
od 9:30 hodin
2. prosince 2017
od 17 hodin
3. prosince 2017
od 17 hodin
5. prosince 2017
od 17 hodin
9. prosince 2017
od 17 hodin
10. prosince 2017
od 14:30 hodin
17. prosince 2017
od 17 hodin
23. prosince 2017
od 16 hodin
26. prosince 2017
od 10 hodin

Akce
Vánoční akademie vodního království a školní vystoupení na
zámku v budově B.
Pořádá ZŠ Litultovice.
Církevní Silvestr – Mše v kostele a následné posezení na faře.
Pořádá Farník Litultovice.
První adventní neděle
Pořádají MŠ Litultovice a ZŠ Litultovice.
Mikulášská nadílka s buzením čertů
Pořádá SDH Litultovice.
133. Valná hromada v sále B v Litultovicích
Pořádají SDH Litultovice.
Druhá adventní neděle – Jarmark u zámku
Pořádá kulturní komise Litultovice a spolky Litultovic.
Třetí adventní neděle – vystoupí Komorní pěvecký sbor
Slezské univerzity.
Pořádají kulturní komise Litultovice a Farník Litultovice.
Vánoční koncert v kostele – Litultovická schola
Pořádají kulturní komise Litultovice a Farník Litultovice.
Litultovická Vánočka 45. ročník – přespolní běh
Pořádá TJ Sokol Litultovice.

UPOZORŇUJEME
Noviny prosinec TERMÍN UZÁVĚRKY
Upozorňujeme všechny, kteří přispívají do novin městyse, že
termín uzávěrky na prosincové vydání bude o týden dřív. Proto
zasílejte své příspěvky nejpozději do 7. 12. 2017.
Děkujeme.
Svoz plastu
Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 proběhne svoz plastů.
Pytle s plastovým odpadem připravte jako obvykle před své domy, a to
do 7. hodiny ráno.

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVKOV
Základní škola Slavkov je úplnou základní školou, kam docházejí žáci nejen ze
Slavkova, ale je spádovou školou pro druhý stupeň pro Litultovice a Dolní Životice, přichází
k nám i řada dalších žáků z Opavy, Lhotky a z dalších obcí západní části našeho okresu.
Ne vždy si uvědomujeme, jak obtížný je pro jedenáctileté dítě přechod z nižšího na vyšší
stupeň. Mění se systém výuky – na každý předmět jiný učitel s odlišnými požadavky,
přibude vyučovacích hodin, zařazeny jsou zcela nové předměty, v současné době si každá
škola tvoří svůj školní vzdělávací program a výstupy se mohou i značně lišit. Pokud se
k tomu navíc přidá úplně nové prostředí, obyčejně nesrovnatelně větší školy, a především
zcela cizí kolektiv, může být přechod dosti stresující záležitostí. To se nezřídka projeví i
výrazně zhoršenými výsledky.
V tomto školním roce přibyla do šestého ročníku početná skupina dětí, kteří
navštěvovali litultovickou malotřídku. V případě absolventů vaší školy bylo od prvních dnů
zřejmé, že se sešla skupina sedmi bystrých kluků se stejným počtem šikovných děvčat a
záhy vytvořili společně se slavkovskými kolektiv, který se bezprostředně po vstupu do školy
semknul na adaptačním kursu v Malé Morávce.
Na čtvrtletní pedagogické radě se šestými třídami zabýváme velmi zevrubně.
Hodnotíme adaptaci žáků na nové prostředí, jejich chování a především školní výsledky.
V hodnocení jednotlivých předmětů převládla vysoká spokojenost s perfektní připraveností
dětí, výrazné ocenění se dostalo bývalé třídní učitelce Mgr. Lence Kromrové z úst
vyučující matematiky.
Do pololetního vysvědčení zbývá ještě dost času, ale už nyní je zřejmé, že litultovičtí
žáci se propadu prospěchu obávat nemusí. Jejich základní škola jim dala dobrý základ
vědomostí, na které mohou úspěšně navazovat, zažité pracovní návyky a v neposlední řadě
i chování a vystupování, na které mohou být hrdi jejich bývalé paní učitelky i rodiče. Rádi
přivítáme absolventy litultovické základky i v dalších letech.
Mgr. František Hodný, ředitel ZŠ a MŠ Slavkov

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE
Uspali jsme broučky.
V pátek 10. 11. 2017 jsme už tradičně v zámeckém parku uspali broučky. Akci, která se
stala neodmyslitelnou součástí kulturního dění v naší obci organizovala Kulturní komise
Městyse Litultovice. Chtěla bych touto cestou poděkovat organizátorům za přípravu této
akce. Poděkování patří rovněž našim spoluobčanům z Malé strany, kteří pro nás nachystali
cestu lemovanou světýlky v oknech a předzahrádkách.
Jarmila Kořená, ředitelka MŠ Litultovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Drakiáda
V pondělí 16. 10. 2017 jsme se vydali na tradiční Drakiádu. Počasí bylo nádherné,
sluníčko nás vyhřívalo a vítr byl příznivý. Draci nám létali vysoko nad hlavami.
Halloween
Pondělí 30. října se školou proháněli duchové, kostlivci, čarodějové a krásné čarodějky
a oslavovali svátek Halloween. Vyučování probíhalo v maskách, paní učitelky ve všech
třídách připravily žákům zábavné učení. Žáci 4. ročníku se v hodině anglického jazyka
naučili novou písničku, zopakovali si, co si o Halloweenu zapamatovali z loňského roku,
poskládali halloweenské domino, luštili křížovky a osmisměrky, kterými se naučili spoustu
nových slovíček, v matematice počítali se strašidýlky. V kroužku anglického jazyka se žáci
2. ročníku seznámili s novou slovní zásobou, využili znalost barev a vybarvili si obrázek a
skládali puzzle.
Děkujeme
všem maminkám
a babičkám, které
dětem připravily
nádherné
kostýmy
a
napekly pro děti
spoustu dobrot.

Vtipnější vyhrává
Ve čtvrtek 2. 11. 2017 proběhla ve školní družině mezi žáky 4. Ročníku soutěž v kreslení
vtipů. Hlavní téma byla zvířátka. Žáci hlasováním rozhodli o vítězi. Nejvíce hlasů získal se
svým vtipem Vojta Hrubý, dále Tereza Bednaříková, Valinka Gregořicová a Terezka
Čermínová. Gratulujeme
Návštěva MŠ v první třídě
Ve středu 8. listopadu naše prvňáčky
navštívily během prvních dvou vyučovacích
hodin děti z MŠ Hlavnice a po velké přestávce
děti z MŠ Litultovice. Prvňáčci dětem ukázali,
jak se už naučili ve škole pracovat a dokonce do
některých činností předškoláky zapojili.

Vlaštovky ve ŠD
V pondělí 13. 11. 2017 jsme si s žáky 1. třídy udělali „vlaštovkové“ odpoledne. Prvňáčci
se naučili poskládat si vlaštovky z papíru, které si krásně vybarvili. Poté jsme soutěžili,
která vlaštovka doletí dál a kdo se strefí vlaštovkou na střed kruhu.
Nejdále doletěla vlaštovka od Vaška Kovalčíka,
hned za ním se umístil Lukášek Matýsek a těsně za
Lukáškem byl Pepík Nowický. Vlaštovka od
Aničky Gajduškové zase zvítězila v hodu na střed
kruhu. Děti byly šikovné a vlaštovky nám krásně
lítaly.
Pozvánka na vánoční akademii a adventní zpívání
Žáci a pracovnice ZŠ Litultovice Vás co nejsrdečněji zvou na Vánoční akademii
VODNÍHO KRÁLOVSTVÍ, s vystoupením dětí, prodejem vánočních ozdob a kalendářů.
Zahájení výstavy ve čtvrtek 30. 11. 2017 bude od 15.00 hod. a školní vystoupení v 16.00
hod. v Litultovicích v budově zámku B. Pro děti z MŠ a seniory 1. 12. 2017 od 9.30 hod. na
zámku v budově B. Výstava bude otevřena také v neděli 3. 12. 2017 od 16.30 do 18.00
hod.
V neděli 3. prosince 2017 v 17.00 hod. zveme všechny k zámku městyse Litultovice,
kde vystoupí společně děti z MŠ a žáci ze ZŠ Litultovice, aby zazpívaly a zahájili tak
první adventní neděli.
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka ZŠ Litultovice

INZERCE
V zahradnictví Pasič na ulici Kostelíková
v Dolních Životicích pro Vás připravujeme
poslední prodejní sobotu a to sobotu

ADVENTNÍ.
Akce propukne

25. 11. 2017
od 8 do 15 hodin.

Nabízet budeme širokou škálu barev VÁNOČNÍCH HVĚZD, dále vánoční kaktusy,
bramboříky a jiné pokojové květiny.
Zároveň si budete moci zakoupit originální VÁNOČNÍ DEKORACE, SVÍČKY a různé
doplňky spojené s vánoční tématikou.
Přijďte se podívat a určitě neodejdete s prázdnou. Bude se na Vás těšit kolektiv firmy
Pasič.

Rybáři z Litultovic z.s.
Přijímají objednávky na vánoční kapry a amury do

15. prosince 2017
Kontakt p. Hlubková 724 354 308
Prodej se uskuteční ve čtvrtek 19. prosince po 10 hodině. Podrobnější
informace o samotném prodeji budou včas sděleny místním rozhlasem.

SÁZENÍ OVOCNÝCH STROMŮ
Dne 18. 11. 2017 jsme sadili ovocné stromy podél obecní cesty.

TRADIČNÍ ÚDRŽBA ČERTOVY LÁVKY
V pátek 17. 11. 2017 proběhla tradiční údržba „Čertovy
lávky“ přes Hvozdnici.

KDYŽ DVA SE MAJÍ RÁDI
V sobotu 11. 11. 2017 proběhl v našem městysi komponovaný pořad „Když dva se mají rádi.“

ZVEME VÁS…

Sbor dobrovolných hasičů LITULTOVICE
zve všechny členy a příznivce na

133. VALNOU HROMADU
která se bude konat dne 9 .12. 2017 v 17.00 hodin

v Sále zámku B v LITULTOVICÍCH
Program:
1. Zahájení - přivítaní hostů.
2. Volba návrhové komise, volební komise a ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva o činnosti sboru za rok 2017 - jednatelka sboru.
4. Zpráva o činnosti JSDHO za rok 2017 - velitel jednotky.
5. Zpráva o činnosti družstev žen a mužů za rok 2017 - vedoucí družstev
6. Zpráva o činnosti mládeže za rok 2017 - vedoucí mládeže.
7. Zpráva o hospodaření sboru za rok 2017 - pokladník sboru.
8. Zpráva revizorů úctu.
9. Doplňující volby členů výboru – Švánová Sára, Bokišová Adéla
10. Volba delegátů SDH na VVH okrsku a OS SDH.
11. Návrh činnosti sboru na rok 2018
12. Diskuze.
13. Usnesení.
14. Závěr s pohoštěním

Budou se vybírat příspěvky - dospělí 200,-Kč, mládež 100,- Kč.
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