Městys
Litultovice

Duben 2019

Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
UPOZORŇUJEME
OZNÁMENÍ O UZAVÍRCE – PŘEJEZD U SKÁLY
silniční komunikace v místě železničního přejezdu P7840
v drážním kilometru 15,434 trati Opava východ – Svobodné
Heřmanice.
Jedná se o pozemní komunikaci v katastrálním území
Litultovice, parcelní číslo 702 a parcelní číslo 2303/1.
Úplná uzavírka silniční komunikace bude provedena z důvodu opravy přejezdové konstrukce a
železničního svršku v době
od 8.00 hodin dne 26. 4. 2019 do 19.00 hodin dne 28. 4. 2019
uzavírka bude v místě železničního přejezdu z obou stran na komunikaci označena dopravními
značkami B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel a Z2 – zábrana pro označení uzavírky.

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat:
v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb v Litultovicích je zasedací místnost Úřadu městyse Litultovice,
Litultovice 1.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan
jiného členského státu, který druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je nejméně od 10. dubna 2019
přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky. Volič může
hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nevznikla u něj překážka
volebního práva (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví a omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva).

Volič, který je přihlášen k trvalému pobytu v Litultovicích a nebude zde volit, může požádat Úřad
městyse Litultovice o vydání voličského průkazu, v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem
a v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky do 17. května 2019 a osobně do 22.
května 2019.

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LITULTOVICE
USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice, konaného dne 18. 03. 2019
v 18. 00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo městyse schvaluje pod bodem:
5/3 Neinvestiční transfer na rok 2019 z rozpočtu městyse Litultovice pro tělovýchovnou
jednotu Sokol Litultovice, z.s. ve výši 65 000,- Kč.
6/3 Rozpočtové opatření č. 1
7/3 Souhlas se stavbou plotu na pozemku parc. č. 1067/1 v k. ú. Litultovice dle § 184 pís. a)
zákona 183/2006 Sb, stavebního zákona
8/3 Odpis pohledávky za služby vodné a teplo spojené s nájemným nebytových prostor dle
přílohy č. 1 ve výši 72 788,30 Kč
9/3 Odpis pohledávky za nájemné nebytových prostor Litultovice č. p. 51 dle přílohy č. 2
ve výši 62 324,- Kč
10/3 Odpis pohledávky za nájemné nebytových prostor Litultovice č. p. 1 dle přílohy č. 3
ve výši 19 200,- Kč
11/3 Darovací smlouvu mezi městysem Litultovice a obcí Stěbořice o úhradě finančního
podílu na záložním zdroji vody Mladecko ve výši 25 678,- Kč
16/3 Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Moravskoslezským krajem a městysem Litultovice
na financování uznatelných nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice pro JPOSDH
městyse Litultovice ve výši 2.250.000,- Kč
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí
12/3 Rozpočet Svazku pro provoz skupinového vodovodu Litultovice 2019
13/3 Zprávu z kontroly revizní komise Svazku pro provoz skupinového vodovodu
Litultovice k 31. 8. 2019
14/3 Rozpočet DSO Mikroregionu Hvozdnice 2019
15/3 Střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregionu Hvozdnice

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
27. dubna 2019
Od 8 hodin
30. dubna 2019
Od 18 hodin
1. května 2019
Od 14 hodin
4. května 2019
Od 16 hodin
18. května 2019
19. května 2019
Od 6 hodin
25. května 2019
Od 14 hodin

Akce
Závody ve střelbě z kuše na fotbalovém hřišti v Litultovicích.
Pořádají Kušisté z Litultovic.
Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti v Litultovicích.
Pořádá Kulturní komise městyse Litultovice.
Lhotka a Hory – RUN
Výtěžek akce jde na podporu Štěpánka.
Kytarový koncert na zámku B v Litultovicích.
Pořádá Městys Litultovice.
Rybářské závody pro dospělé na Velkém rybníku.
Rybářské závody pro mládež na Velkém rybníku.
Pořádají Rybáři z Litultovic
Zahájení turistické sezóny na trati Opava-Jakartovice /
4. setkání občanů Mikroregionu – v zámeckém parku
v Litultovicích.
Pořádá městys Litultovice se svými spolky, s podporou
Statutárního města Opavy.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Datum: 15. května 2019
Barva stužky: meruňková
Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku) 20,-Kč
Cíle sbírky:
- preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím
letáků s informacemi.
- Hlavní téma letošní sbírky: Nádorové onemocnění plic.
- za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na
boj proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení kvality
života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy,
výzkumu a vybavení onkologických center.
Jsem také onkologická pacientka a ráda bych Vás požádala o podporu této sbírky!
Kytičky budou k dostání na Úřadě městyse, dále na veřejných akcích např. Pálení
čarodějnic, které se koná dne 30. 4. 2019 na fotbalovém hřišti v Litultovicích.
Více na www.denprotirakovine.cz
Všem Vám předem děkuji!
Daniela Radková, Litultovice – Luhy

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE
Poděkování za sběr papíru.
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a spoluobčanům, kteří odevzdáním papíru,
podpořili již tradiční jarní sběrovou akci obou školských zařízení v Litultovicích. Finanční
prostředky z této akce věnujeme na hračky a výlety pro děti. Těšíme se na Vaši podporu při
podzimním sběru papíru.
Jarmila Kořená
ředitelka MŠ Litultovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Zprávy ze základní školy v Litultovicích.
Návštěva předškoláků v naší škole
První jarní den nás u druháků navštívili předškoláci z MŠ
Hlavnice a z MŠ Litultovice. První dvě vyučovací hodiny jsme
se učili s předškoláky z Hlavnice. Namalovali jsme obrázky k
písmenkům slova březen, hádali jsme hádanky od sluníčka,
učesali jsme vlasy jaru, kde jsme si vyzkoušeli měřit pravítkem.
Po velké přestávce jsme přivítali předškoláky z Litultovic, kteří s
námi vytvořili myšlenkovou mapu k jaru, přečetli obrázkové
čtení s pomocí druháků a nakonec si také zahráli včelí pexeso.
Doufáme, že se dětem u nás ve škole líbilo a budou se těšit do
první třídy.

Březen měsíc knihy
Ve středu 27. 3. 2019 proběhla společná prezentace knih. Žáci 2. ročníku představili knihy
Václava Čtvrtka a pro ostatní žáky si připravili knihu Křemílek a Vochomůrka a příběh Jak
vařili šípkový čaj. Žáci 3. ročníku představili knihu D. Walliamse Babička drsňačka a České
dějiny očima Psa 1. díl, který právě čtou. Žáci 5. ročníku představili knihu České dějiny
očima Psa 2. díl, v obou těchto knihách čteme o českých dějinách - o Husitech, Janu Žižkovi,
Jagelloncích...aj.
Funny English Day
Žáci pátého ročníku, ve složení: V. Hrubý, M. Galusik, T. Bednaříková a V. Gregořicová,
reprezentovali v pátek 29. března naši školu v soutěži z anglického jazyka. Soutěž proběhla
na ZŠ Vrchní v Opavě a zúčastnilo se jí 21 škol. Žáci luštili křížovku, doplňovali slova do
textu, odpovídali na otázky aj. Děkujeme panu starostovi za odvoz na soutěž.
Poslední hodina plavání
V pátek 29. 3. 2019 žáci druhého a třetího ročníku absolvovali
poslední hodinu plavání v tomto školním roce a za svou
šikovnost a plavecké výkony obdrželi mokré vysvědčení.
Sběr papíru
Děkujeme všem rodičům, dětem a občanům, kteří se zapojili do sběru
papíru. Výtěžek ze sběru papíru bude rozdělen mezi děti z mateřské
a základní školy a bude sloužit k nákupu hraček a pomůcek. Děkujeme.
Zápis dětí do 1. třídy
V úterý 2. dubna přišli budoucí prvňáčci do naší školy
k zápisu. Podle šipek prošli spolu s krtečkem cestu od
krtečkova domečku, parkem, pohádkou, kolem domů, s
kamarády až do školy. Na každé cestě bylo jedno
stanoviště, ve kterém plnili dané úkoly. Provázející paní
učitelky byly mile překvapeny znalostmi budoucích
prvňáčků. Už se těšíme na jejich nástup do školy.
Veselé Velikonoce, pohodu, hodně zdravíčka a sluníčka přejí žáci a zaměstnanci ZŠ
v Litultovicích.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADECKO
Základní škola Mladecko
V prvním čtvrtletí kalendářního roku 2019
proběhlo na Základní škole Mladecko mnoho
zajímavých akcí. V následujícím článku Vám
nabízíme malé ohlédnutí za akcemi, soutěžemi a
projekty, které zpříjemnily školní vyučování.
Sníh, hory, lyžování, to je pobyt na horách
2. stupně, který se stal neodmyslitelnou součástí
naší školy. I letos jsme tyto nezapomenutelné
chvíle strávili v rekreačním středisku Relaxa a ski
areálu Stará Ves. Během celého pobytu se žáci
nejen učili základní techniku lyžování či
zdokonalovali své lyžařské dovednosti, ale také
prožili spoustu pěkných chvil s kamarády a učiteli.

Žáci 2., 3., 4. a 5. třídy se zúčastnili projektu OKAP, který
pro ně připravil Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Dolní
oblastí Vítkovic. Přijali jsme pozváni do Světa techniky v
Ostravě, kde se děti zúčastnili dvou vyučovacích programů –
Dopravní výchova a Antropolog. V první části si žáci
zopakovali dělení dopravních prostředků, poznali jejich
vývoj v historii. V té druhé sestavovali kostru člověka a
dozvěděli se o ní zajímavé informace. Na závěr si všichni
mohli projít expozici a vyzkoušet spoustu vynálezů techniky.

V rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ proběhla na
naší škole ochutnávka exotického ovoce a zeleniny. Žáci
1. až 9. ročníku měli možnost seznámit se s méně obvyklými
plody z celého světa. Dětem udělala ochutnávka radost a na
ovoci si pochutnaly.

Na začátku února k nám do školy opět zavítala
oblíbená Agentura z Pardubic vystupující pod
názvem Pernštejni. Tentokrát si připravili
představení nazvané Staré pověsti české. Žáci si
mohli zábavnou formou připomenout báje a pověsti
o nejstarším období českých dějin.

Naši žáci se účastnili také mnoha soutěží a olympiád, ve kterých nás velmi úspěšně
reprezentovali. Jednou z takových žákyň byla Anička Bernardová, která se umístila v
okresním kole recitační soutěže na krásném 3. místě. Krásného výsledku se podařilo
dosáhnout také žákovi deváté třídy Vojtěchu Gališovi v okresním kole zeměpisné
olympiády. Ve velké konkurenci se umístil na krásném pátém místě.

Nezapomínáme ani na kulturu, a proto jsme
během měsíce ledna a března navštívili Slezské
divadlo v Opavě. Žáci 1. třídy zhlédli vtipnou
a veselou pohádku O vlku a kůzlátkách, žáci 2. třídy
muzikálovou pohádku Popelka a žáci druhého
stupně představení Kytice. Velké poděkování patří
Spolku rodičů, který žákům uhradil vstupné na tato
divadelní představení.
Ponožkový den se slaví již jedenáct let a letos se
k němu připojila i naše škola. Akce probíhá na
podporu lidí s Downovým syndromem. Barevné
ponožky svým tvarem připomínají chromozomy,
které jsou zodpovědné za toto zdravotní postižení.
Žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci školy si tento den
oblékli na každou nožku jinou ponožku.
Narození J. A. Komenského
a Den učitelů jsme v naší škole
oslavili vskutku stylově. Tento den
proběhl Den naruby. Práci učitelů
si vyzkoušeli žáci a učitelé si zase
vzpomněli na to, jaké je to sedět
v lavicích a učit se. Pro všechny to
byla zajímavá zkušenost a už teď se
těšíme na příští 28. březen.

Bližší informace o těchto a mnoha dalších akcích naleznete na internetových stránkách.
www.zsmladecko.cz

INFORMACE

ZVEME VÁS…

ZVEME VÁS…

Kytarový koncert
v sobotu 4. května 2019 od 16 hodin
na zámku B v Litultovicích
vystoupí
Kytarový orchestr při ZUŠ Opava,
vedoucí Lenka Lebedová.
Michaela Ripková-elektrické housle.
Zazní skladby a písně klasické i moderní.
Drobné pohoštění zajištěno.

ZVEME VÁS…

ZVEME VÁS…
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