MĚSTYS
LITULTOVICE

Červen 2019

Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Vážení spoluobčané,
období prázdnin a dovolených nám pomalu začíná a všechno přechází na jakýsi pomalejší
letní rytmus. Poněkud jinak to bude v obecních záležitostech.
Zatímco v předchozích dnech se nám podařilo realizovat dvě velké společenské akce,
teď nás čeká rozjezd stavební činnosti v našem městysi. Nejdříve bych chtěl poděkovat
všem organizátorům za výborné zvládnutí obou akcí. „Dětský den“ je především záležitostí
kulturní komise, která připravuje tuto akci již pravidelně, a přesto dokázala neupadnout do
rutiny a každý ročník se nese ve svém specifickém tématu, jimž letos byl „Večerníček“. Již
několik let není náš dětský den pouze záležitostí Litultovic, ale pro svou dobrou organizaci
se stává akcí regionálního významu. Jsem rovněž rád, že při zajištění akce se může kulturní
komise obrátit na jednotlivé spolky v Litultovicích, které ji pomáhají zajistit tak rozsáhlou
akci.
Druhou akcí, která ovšem časově předcházela „Dětský den“, bylo „IV. Setkání občanů
Mikroregionu Hvozdnice“. Jedná se o akci, v jejímž pořádání se pravidelně střídají
jednotlivé obce mikroregionu a letos jsme byli hostiteli my. Svým rozsahem to byla největší
společenská akce, kterou jsme pořádali za několik let. Ohlasy návštěvníků byly více než
kladné, a to nás navštívil i náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Kania
a náměstek primátora Opavy PhDr. Igor Hendrych Ph.D. Do organizace této akce se zapojily
všechny spolky působící v Litultovicích, spousta jednotlivců a celé vedení městyse
Litultovice. Vynikající vystoupení v rámci kulturního programu připravily naše mateřská
škola a základní škola. Historický autobus, pro zajištění přepravy mezi železniční stanicí a
zámeckým parkem, poskytl bezplatně pan Jan Trlica. Všem organizátorům a lidem, kteří se
podíleli na zajištění akce ještě jednou obrovské poděkování.
A teď k tomu co nás čeká: Od 9. července se začnou měnit světla veřejného osvětlení
v Litultovicích. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu ve
výši takřka 800 000,- Kč a po ukončení, které plánujeme do konce letošních prázdnin, by

měla přinést přibližně 35% úsporu v ceně za spotřebovanou elektřinu, a to i přesto, že bude
nově osazeno 13 nových světel na místa, které vytipovali občané, jako místa nedostatečně
osvětlená.
Další akce, na kterou jsme obdrželi dotaci právě v těchto dnech, je vyřešení nevhodných
akustických vlastností naší tělocvičny. Na osazení speciálními panely, které dokážou
pohlcovat hluk a zároveň vydrží zásah míčem, jsme obdrželi dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši více než půl milionu. Práce by se měly stihnout nejpozději do konce
letošního roku a výrazně se tak rozšíří možnosti využití naší tělocvičny.
Rovněž v těchto dnech se uzavřela definitivní smlouva s dodavatelem stavby „Hasičské
zbrojnice Litultovice“, a to firmou Unicont, s.r.o., a začínáme intenzivně pracovat na
přípravě stavby, aby se mohlo na začátku září stavět. Dokončení stavby plánujeme v příštím
roce.
Co se občanů týká bezprostředně v tomto období je obnovení projektové přípravy
domovních ČOV. Podařilo se vysoutěžit nového projektanta, kterým je firma IGEA, s.r.o.,
která nastoupila s podstatně větším týmem a v těchto dnech probíhají koordinační schůzky
s občany (poslední proběhne 24. 6. 2019 v zasedací místnosti na zámku). Kdo změnil za
poslední dva roky názor a chce se do akce zapojit nebo naopak svůj souhlas zrušit, má nyní
možnost. Chtěl bych upozornit, že obec nikoho nenutí, aby se podílel na této akci, je
skutečně na každém občanovi, jak se rozhodne. Považuji za plané řeči úvahy, že zákony by
měly být takové nebo makové, dotační titul je špatně nastavený atd. Pravidla nastavil někdo
jiný a vedení městyse podle svého nejlepšího přesvědčení vybralo nejlepší reálné řešení pro
naše občany, dle stávajících možností, a dává to občanům jako nabídku a ne jako povinnost.
Poklidné letní měsíce s dostatkem dovolené vám přeje váš starosta Ing. Jan Birgus

USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LITULTOVICE

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
28. 6. 2019
od 21 hodin
29. 6. - 7. 7. 2019
od 10 hodin
19. 7. 2019
Od 21 hodin

Akce
Letní kino Litultovice 2019 – Jurský svět: Zánik říše
(Akční/Sci-fi, USA/Španělsko 2018, 130 min.)
14. ročník Výstava vojenské techniky v Mladecku.
Pořádá Spolek vojenské historie Deštné z.s.
Letní kino Litultovice 2019 – Po čem muži touží
(Komedie, Česko 2018, 95 min.)

UPOZORŇUJEME OBČANY
Poplatky za odpady a za psy v roce 2019
Upozorňujeme občany, že poplatek „za odpady“ za rok 2019 je splatný do 30. června 2019.
Místní poplatek ze psů byl splatný do 30. dubna 2019.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může úřad městyse
zvýšit až na trojnásobek.

INFORMACE TQM…

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE
Hrajeme si, kreslíme a slavíme s prodejnou TUTY Litultovice.
Naše mateřská škola již dva roky úzce spolupracuje s naší prodejnou TUTY Litultovice.
Vše začalo vánoční koledou a přáním zdraví a štěstí do nového roku 2018. Vedoucí naší
prodejny paní Klára Vaňková byla vystoupením dětí nadšená a na oplátku nás pozvala na
oslavu dne dětí. Dostali jsme za úkol donést nakresleno, co děláme nejraději. Práce dětí
vyhodnotila při návštěvě v mateřské škole, kterou si prohlédla. Domluvily jsme se, že na
vánoce vyhlásíme soutěž, o nejhezčí vyrobenou vánoční ozdobu. O vítězi rozhodli
hlasováním nakupující a vítěz získal vánočního kapra. Na velikonoce jsme vyzdobili vchod
do prodejny malovanými vajíčky a přišli s pomlázkou vyšlehat paní vedoucí i všechny paní
prodavačky, aby byly zdravé a usměvavé po celý rok. Na oslavu dětského dne jsme se moc
těšili. Děti poznaly hodného vlka Azu v podání Gustava Hepnera a do pavoučí říše je zavedl
Jan Becher. Děti musely prolézt pavučinou, přejít po kamenech přes řeku a najít vlka Azu.
To se jim povedlo a vlk Azu jim rozdal sladkou odměnu. Děti pak namalovaly ve školce
krásné obrázky.
Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům naší prodejny TUTY za jejich snahu
rozveselit a pobavit naše děti. Jejich nevšední přístup ke zviditelnění prodejny, která
neodmyslitelně patří k naší vesnici, ocenili i rodiče dětí naší školy. Přejeme všem, ať je
práce baví a daří se jim. Věříme, že ve spolupráci budeme pokračovat a moc se na ni těšíme.

Ohlédnutí za 4. Setkáním občanů Mikroregionu Hvozdnice.
V sobotu 25. 5. 2019 se v Zámeckém parku v Litultovicích uskutečnilo 4. setkání občanů
Mikroregionu Hvozdnice. Naše mateřská škola měla tu čest vystoupit s programem a
reprezentovat Městys Litultovice. Chtěla bych poděkovat panu starostovi Ing. Janu
Birgusovi a Radě městyse za finanční pomoc při zajištění kostýmů pro děti. Dík patří i
obětavým organizátorům akce za skvělé zázemí pro děti. Poděkování patří i všem rodičům,
kteří nás podpořili svou účastí na akci a dopřáli tak dětem nezapomenutelný zážitek ze
společného vystoupení.

Jarmila Kořená
ředitelka MŠ Litultovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Matematika v kostce
Žáci 3. ročníku se ve školní družině zapojili do soutěže pozornosti Matematika v kostce.
Nejvíce bodů nasbíral A. Pavlíček, S. Böhm a T. Kalus. Gratulujeme.
Mikroregion Hvozdnice
V sobotu 25. 5. 2019 se uskutečnilo již
4. setkání občanů, tentokrát v zámeckém parku v
Litultovicích. Samotnému programu předcházela
jízda speciálním vlakem s parní lokomotivou.
Také žáci z dramatického kroužku, pod vedením
p. učitelky Mgr. L. Seidlové, zahráli příběhy
a pověsti z okolí Hvozdnice. Sportovní kroužek,
pod vedením p. vychovatelky J. Sklepkové, se
zařadil svým tancem Waka waka mezi ostatní
účinkující v bohatém kulturním programu.
Děkujeme p. Leifertovi za zapůjčení dresů a všem rodičům, kteří zajišťovali přivezení
a odvoz dětí na vystoupení.
Den dětí v naší škole
V pátek 31. 5. 2019 jsme pro naše žáky
připravili zábavné dopoledne s výletem do
Arboreta Nový Dvůr, kde jsme se prošli
krásnou přírodou, navštívili jsme mini ZOO
a paní učitelky si pro žáky připravily soutěže.
Děti vyhledávaly přírodniny, zkoušely si je
zapamatovat a také se snažili překročit
pomyslnou řeku jako "jeden muž".
Po návštěvě arboreta jsme se pěšky vydali do Jezdkovic, kde si děti opekly špekáčky,
zahrály si fotbal a zaskotačily si na průlezkách. Celé dopoledne si vydařilo i s počasím.
Dětský den Krtečka s předškoláky
Dětský den krtečka s předškoláky a jejich
doprovodem, pod názvem: "Krteček jde do
školy" se uskutečnil na školní zahradě v úterý
4. 6. 2019. Za pěkného slunečného počasí jsme
se sešli v hojném počtu budoucích prvňáčků i
jejich rodičů. Děti plnily 10 sportovních i
logických úkolů na stanovištích, za své snažení
dostávaly razítka s krtečkem na hrací kartu.
Zasoutěžily si i s rodiči.
Na závěr dostaly sladkou odměnu a odcházely s přáním krásných prázdnin, příště se do
školy už podívají jako školáci.

Svaté přijímání
V neděli 2. června se někteří naši
třeťáci dostavili k svatému přijímání.
Celý rok pravidelně navštěvovali
náboženství
s
panem
farářem
Klementem a my jim přejeme, aby z nich
vyrostli milí a pracovití lidé.

Jarní akademie
Ve čtvrtek 13. 6. 2019 předvedli žáci
všech tříd naší školy výsledek své
celoroční práce v zájmových kroužcích
na tradiční jarní akademii. I přes parné
počasí se na děti přišlo podívat velké
množství diváků. Tímto vystoupením
se rozloučili i naši páťáci, kteří od
příštího školního roku nastoupí na vyšší
stupeň v jiných základních školách.
Děti předvedly taneční, hudební,
dramatické a sportovní vystoupení,
ukázaly i smysl pro humor při práci s počítači. Teď je už za pár dní čekají zasloužené
prázdniny. Své vystoupení zopakovali ještě i v pátek dopoledne 14. 6. pro naše starší
spoluobčany a děti MŠ.
Předávání cen ze Dne mláďat
Ve středu 12. 6. 2019 přijely
k nám do školy zástupkyně Střední
zemědělské školy v Opavě a třem
našim žákům předaly hodnotná
ocenění jejich výtvarných prací.
Ceny za obrázky, které byly
vystaveny u příležitosti Dne mláďat
v Opavě, získala Eliška Růžičková,
Tereza Bednaříková a Jakub
Mazur.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADECKO
Základní škola Mladecko
Deset měsíců uteklo jako voda a s koncem měsíce června se přiblížil také závěr školního
roku 2018/2019. Opět to byl nezapomenutelný rok plný mnoha akcí a projektů. Nabízíme
Vám malé ohlédnutí za událostmi posledního čtvrtletí.
Již tradičně se žáci 1. – 5. ročníku zúčastnili na MSZŠ Opava Dne mláďat. Pro děti zde
byl připraven bohatý program s prohlídkou domácích zvířat a zemědělské techniky. Také
na ně čekaly zábavné soutěže s malým dárkem.
Významným celoškolním projektem byl Týden
kultury probíhající na naší škole během druhého
květnového týdne. Projekt byl zahájen výstavou
výtvarných prací žáků v kulturním domě v Mladecku,
následovalo vystoupení žáků 1. stupně ke Dni matek,
třídní minifestival filmů a Pohádková stezka
v doprovodu pohádkových postav.

Naše škola se zapojila do několika záslužných akcí.
Jednou z nich byla celonárodní sbírka Český den proti
rakovině. Dalším významným charitativním projektem
byl běh na podporu postižených JOY RUN a neméně
důležitý projekt zaměřený na životní prostřední Recyklohraní, aneb Ukliďme svět. Cílem posledního
projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadu a zajistit
recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízeních
včetně baterií.
V rámci akce Evropa čte – čtěte s námi „opustili“ někteří žáci školní lavice a svou
oblíbenou knihu vzali s sebou do přírody, kde si navzájem četli a o knihách společně
povídali.

Ve škole jsme také uvítali prap. Daniela Štefka
z Policie Velké Heraltice, který žákům připravil
poutavou besedu s tématy o vlastním bezpečí, dopravní
výchově a kyberšikaně.
Mezi již tradiční soutěže patří Mladý zahrádkář,
Zlatý list a Floristika, kde jsme náležitě pyšní na naši
žákyni Karolínu Šromovou, která postoupila do
zemského kola v Prostějově a umístila se na 6. místě.

Nové zážitky, zábavu, ale
také poznání si užili žáci 8. a 9.
ročníku při svém dvoudenním
školním výletě hlavního města
Prahy. Při svém pražském
putování navštívili Pražský
hrad, gotický chrám sv. Víta,
slavnou Zlatou uličku i věž
Daliborku. Lanovkou vyjeli na
Petřín, odkud je ohromil výhled
na celou Prahu a zároveň
pobavil Zrcadlový labyrint.
Druhý den se vydali na
prohlídku Staroměstského, Václavského náměstí a Staronové synagogy. Nezapomenutelná
byla také plavba lodí po Vltavě do tajemné Čertovky a procházka po Karlově mostě. Domů
všichni odjížděli velmi spokojeni, plni dojmů, vzpomínek a nových zážitků.
V květnu se naše škola účastnila soutěže Buď safe online. Díky „zapálení“ nejen našich
žáků jsme soutěž vyhráli a v červnu do naší školy zavítá Jirka Král s experty z Avastu.
Děkujeme všem, kteří si našli chvilku a svým hlasem přispěli k výhře.
Mezi již tradiční akce, které každoročně zpestřují závěr školního roku, patří Dětský den
pořádaný nadšeným Spolkem rodičů, školní výlety jednotlivých tříd, škola v přírodě pro
žáky z 1. stupně v rekreačním středisku ve Zlatých Horách a slavnostní rozloučení
s vycházejícími žáky devátého ročníku na Obecním úřadě v Jakartovicích.
S pocitem, že jsme opět odvedli kus dobré práce, se s vámi loučí žáci i zaměstnanci celé
školy a přejeme vám krásné, sluncem zalité letní dny plné pohody a odpočinku.
www.zsmladecko.cz

KULTURNÍ OKÉNKO
Zahájení turistické sezóny na trati Opava - Jakartovice a 4. SETKÁNÍ OBČANŮ
MIKROREGIONU
Městys Litultovice se svými spolky a MIKROREGION HVOZDNICE s podporou
Statutárního města Opavy uspořádali 25. května 2019 "Zahájení turistické sezóny na trati
Opava - Jakartovice a 4. SETKÁNÍ OBČANŮ MIKROREGIONU" v zámeckém parku v
Litultovicích. Občané se svezli speciálním vlakem s parní lokomotivou. Ze stanice
Litultovice se cestující dopravili historickým autobusem. V parku po slavnostním zahájení
proběhlo kulturní vystoupení dětí a spolků členských obcí. K poslechu také zahrál Dechový
orchestr SDH Dolní Životice. Bohaté občerstvení a mnoho atrakcí jako historický kolotoč,
skákací hrady, střelba z luku a vzduchovky, jízda bryčkou, si užili nejen děti, ale také
spousta návštěvníků velkého setkání.

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ
Dne 7. 6. 2019 proběhlo na místním fotbalovém hřišti
předposlední kolo Mladecké ligy v požárním sportu.
Celkem přijelo 32 družstev. 14 družstev starších žáků a 18
družstev mladších žáků. Naše družstvo mladších žáků se
umístilo na 9. místě.
Soutěž se velmi vydařila, počasí nám přálo. Velké díky patří všem, kteří se postarali o
ceny, občerstvení, celkové zajištění soutěže. Děkujeme taky TJ Sokol Litultovice za
propůjčení hřiště.
Lucie Čermínová

JSDHO Litultovice
Dne 11. 5. 2019 jsme reprezentovali okres Opava na Krajské soutěži ve vyprošťování
osob z havarovaných vozidel. Soutěž se konala na náměstí ve Frýdku Místku. V nabité
konkurenci týmů z ostatních okresů se naše družstvo umístilo v kategorii dobrovolných
jednotek na skvělém 3. místě.
Členové družstva: Velitel
Strojník

Rusinský Pavel
Böhm Robert

Zdravotník Kavan Michael
Hasič

Lebeda Vít

Tímto děkuji za reprezentaci Městyse Litultovice na této soutěži.

Drápal Jiří
Velitel jednotky

TJ SOKOL LITULTOVICE
Prázdniny před námi a fotbalová sezóna za námi. Sezóna, která měla pro žáky TJ Sokol
Litultovice vítěznou tečku. Starší žáci ve své skupině 1+7 šli od začátku za svým
vytouženým cílem a i přes jeden prohraný zápas si po celou dobu dokázali udržet první
místo a stali se vítězi celé své skupiny „Starší žáci 1+7 skupina B“.
Mladší žáci to ve své skupině měli trošku těžší a až do poslední chvíle se dělili s týmem
z Hradce nad Moravicí o první místo. Rozhodnout tedy musel poslední společný zápas,
který naši žáci vyhráli 9:4 a zaslouženě se stali vítězi skupiny „Mladší žáci 1+5 skupina B“.
Oběma týmům gratulujeme.
Zároveň bychom také chtěli poděkovat trenérům, kteří svým přístupem a motivací k
vítězství dopomohli, a v neposlední řadě patří také poděkování rodičům za jejich podporu.
Děkujeme a těšíme se na další společnou sezónu.
TJ Sokol Litultovice

DEN DĚTÍ
Dobrodružství s Večerníčkem (DEN DĚTÍ) proběhlo v sobotu 8. června 2019 v
zámeckém parku v Litultovicích. Soutěže pro děti ve stylu Večerníčkových pohádek si užilo
spoustu dětí. K dispozici byl také skákací hrad a skluzavka, malování na obličej, lukostřelba,
pro všechny návštěvníky bylo připraveno občerstvení. O vrchol akce se postarala pěna aneb
HRNEČKU VAŘ, ve které se vyřádili nejen děti.

ZVEME VÁS…

INZERCE

INZERCE
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