PŘEHLED NÁSLEDUJÍCH AKCÍ

Městys
Litultovice

Červenec 2021

Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Vážení spoluobčané,
začalo léto, období prázdnin, čas odpočinku, dovolených a rekreací, které si zcela jistě,
po náročném předchozím období, všichni zasloužíme. Máme pro vás připraveny kulturní,
společenské a sportovních akce, u kterých zapomenete na problémy všedních dnů, a
společně si je užijeme.
Sportovně jsme začali už na konci června, kdy se uskutečnil 21. ročník turnaje v malé
kopané „Slet kopáčů“ a v červenci proběhl kulturní festival „Hadámku hobluj“. Před sebou
máme ještě dostatek společných akcí, u nichž jistě zábava nebude chybět.
Od července, pro vás, jako každý rok, promítá SDH Litultovice filmy v letním kině v
zámeckém parku. Za příznivého počasí bude promítání pokračovat každý druhý pátek až do
konce srpna.
V srpnu se také můžete těšit na „Mistrovství ČR ve střelbě ze sportovní kuše“ na
fotbalovém hřišti, dále na „Netradiční hašení v Cholticích“, „Mysliveckou benátskou noc“
a „Karmašové slavnosti“ v zámeckém parku.

Přejeme vám krásné slunečné léto, plné odpočinku, klidu a nezapomenutelných zážitků.
kolektiv Úřadu městyse Litultovice

USNESENÍ Z 14. ZASEDÁNÍ MĚSTYSE LITULTOVICE…

Upozornění na odstávku elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje na plánovanou odstávku elektřiny dne 10. 08. 2021
od 8:00 do 11:30 hodin. (Litultovice č. p. 59, 101, 168, 202, 269) a dne 11. 08. 2021 od 8:00
do 14:30 (Litultovice č. p. 64, 86, 102, 113, 124, 131, 179, 181, 223, 224, 225

UPOZORŇUJEME…
Svoz plastů
Ve čtvrtek 29. července 2021 proběhne svoz plastů. Pytle s plastovým odpadem připravte
jako
obvykle
před
své
domy
na
viditelné
místo,
a
to
do
7. hodiny ráno.
Prosíme občany o pečlivé zavázání plastových pytlů a nalepení nálepky s QR kódem!
Občané, kterým už nálepky s QR kódy a pytle došly, si mohou nové vyzvednout na úřadě
městyse.

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
23. 7. 2021
od 21.00 hod
14. 8. 2021
od 15.00 hod
6. 8. 2021
ve 20.00 hod

Akce
Letní kino Litultovice 2021 – Láska nebeská
Pořádají SDH Litultovice ve spolupráci s městysem Litultovice.
Posezení u Větřáku s netradičním hašením na Cholticích.
Pořádá SDH Litultovice ve spolupráci s městysem Litultovice.
Letní kino Litultovice 2021 – Láska bez bariér
Pořádají SDH Litultovice ve spolupráci s městysem Litultovice.
Mistrovství ČR ve střelbě ze sportovní kuše – na fotbalovém hřišti.
7. 8. – 8. 8. 2021
Pořádá TJ Opava – kuše.

DOBRODRUŽNÁ STEZKA ZA POKLADEM
Pro všechny děti a rodiče jsme vytvořili prázdninovou dobrodružnou stezku za pokladem.
Start je u hřbitova v Litultovicích, cesta vede přes životskou cyklostezku, zpět do obce, přes
semafor na Choltice k mlýnu, přes poldr na točnu v Litultovicích. Cesta je dlouhá 5 km, není
okružní. Můžete jít pěšky, na kole i s kočárkem.
Po cestě na Vás čeká 10 úkolů a otázek. Na konci poklad, kde si každý účastník může vzít
cokoli, co se mu líbí. Platí pravidlo, že pokud si něco z bedny vezmu, zase tam něco vložím
pro další účastníky.
Mapka s instrukcemi ke stezce je na začátku stezky u hřbitova, pak u obchodu na nástěnce.
Můžete mě kontaktovat mailem: lucinka077@seznam.cz a instrukce vám přepošlu ;)
Stezka je pravidelně kontrolována, a snad bude přístupná co nejdéle.
Užijte si hezkou procházku.

Lucie Čermínová, Lada Pavlíčková, Daniel Štefek a Jan Pavlíček.

OHLÉDNUTÍ ZA FESTIVALEM "HADÁMKU HOBLUJ"
Ohlédnutí z festivalem Hadámku hobluj!
Kulturní festival Hadámku hobluj!, který proběhl v areálu Továrny Litultovice 168, odhalil
návštěvníkům současný stav bývalé továrny na nábytek, na výstavě Továrna umění 2021
představil umělecká díla 65 českých i zahraničních autorů (výstava probíhá do konce
srpna) a zpříjemnil sobotní odpoledne a podvečer 17. července koncertem 4 hudebních
těles. Nám pořadatelům tento ročník (záměrně nazvaný jako „nultý“ - co kdyby se to
nepovedlo) ukázal, že naše snahy a přípravy měly dobrý ohlas a tedy i smysl. Jsme potěšeni
z hojné účasti a máme pocit, že se akce vydařila. Za celý organizační tým bych chtěl touto
formou ještě jednou poděkovat všem návštěvníkům za dodržení bezpečnostních pravidel i
dobrou náladu, kterou do areálu vnesli, obci Litultovice za zapůjčení mobiliáře posezení i
další technickou pomoc a všem, kteří pomohli s přípravami i úklidem po akci za jejich chuť
se zapojit. Pro nás pořadatele byla celá akce také velkou zkušeností a mohu jen prozradit,
že už teď plánujeme, jak by mohl festival vypadat v příštím roce.
Za spolek Továrna Litultovice 168
Tomáš Skalík

"ŽABÍ KAPLE"
Dne 8. 7. 2021 bylo nad Choltickým poldrem odhaleno
poslední dílo pana Ludvíka Pavelka st.. Tentokrát se
jednalo o „Žabí kapli“, která vynikajícím způsobem
doplňuje posezení, které tam pan Pavelek již vybudoval.
Po slavnostním odhalení následovalo malé setkání, kde
všichni přítomní ocenili dlouholetou činnost pana
Pavelka na zkrášlení okolí Choltic. Přestože prohlásil,
že „Žabí kaple“ je jeho poslední výtvor, tak všichni
doufáme, že ve své zkrášlovací činnosti bude dále
pokračovat.
Tímto mu chci poděkovat jménem městyse Litultovice za jeho dosavadní úžasnou činnost
pro zkrášlení krajiny kolem nás.
Starosta Jan Birgus

21. ROČNÍK TURNAJE V MALÉ KOPANÉ "SLET KOPÁČŮ"
V sobotu 26. června 2021 se konal 21. ročník turnaje v malé kopané: "SLET KOPÁČŮ".
Přihlásilo se pět mužstev: Dřevoplech, Praváci a leváci, FC Alko, Holé hlavy a Tlustí
sobě. Hrálo se spravedlivým systémem „každý s každým“. Zvítězily Holé hlavy, druhé
místo patřilo Dřevoplechu a třetí místo FC Alko.

Více fotografií naleznete na stránkách http://www.litultovice.cz/aktualne/fotogalerie1/rok-2021/

Zprávy ze ZŠ Litultovice
Úspěch žáků ve výtvarné soutěži Škola hrou
V zimních měsících se všichni žáci zúčastnili
výtvarné soutěže školních družin na téma: "J. A.
Komenský - Škola hrou."
1. místo v okrese obsadil T. Gregořica a 2. místo
K. Zubalová z druhého ročníku. Gratulujeme.
Vystavené práce můžeme vidět od 1. června v OC
Breda v Opavě.
Den dětí
V úterý 1. června se v každé třídě slavil Den dětí zajímavými úkoly, soutěžemi a hrami
napříč vyučovacími předměty. O velké přestávce žáci dostali sponzorským darem od
litultovských lékařů dárky a diplom, sladkou tečkou na závěr byly nanuky z Bidfood Opava.
Všem děkujeme.
Projektový den výstup na Praděd
Ve čtvrtek 17. 6. 2021 jsme se v rámci projektového dne vydali na televizní vysílač
Praděd. Autobusem jsme vyjeli na Ovčárnu a pak pěkně po svých jsme si za slunečného
teplého počasí vyšlápli na Praděd. Odměnou byl krásný rozhled po Jeseníkách. Cesta zpátky
na Ovčárnu utíkala velmi rychle, takže jsme stihli navštívit také nedalekou Karlovu
Studánku a ochutnali léčivý pramen a zmrzlinu.

Projektový den Lesní pedagogika
V úterý 22. 6. 2021 si žáci pátého ročníku udělali výlet do Hlavnice. U pana lesníka Petra
Lebedy se podívali na domácí zvířata, prohlédli si myslivecké trofeje a v zajímavé besedě
se dozvěděli hodně nových informací ze života lesní zvěře.

Sportovní dopoledne se ZŠ Slavkov
V pátek 25. 6. 2021 se žáci pátého ročníku vydali sportovat do ZŠ ve Slavkově. V okolí
školy prošli 6 stanovišť se zajímavými úkoly a činnostmi. Nejdůležitější ale pro ně bylo, že
se většina z nich poprvé setkala se svými budoucími spolužáky a s novou třídní učitelkou,
prožili spolu zajímavé dopoledne a prohlédli si i vnitřní prostory školy.

Slavnostní vyřazení pátého ročníku na zámku
V úterý 29. 6. 2021 jsme se slavnostně rozloučili na zámku s pátým ročníkem. Krátký
kulturní program předvedli litultovští druháčci, kteří se rozloučili pozdravem, básničkou a
písničkou. Žákům pátého ročníku popřáli pan starosta ing. J. Birgus, paní ředitelka Mgr.
Dana Kaliková, třídní učitelka Mgr. L. Seidlová, která žákům předala vysvědčení, dárky a
památeční listy, za rodiče poděkovala Mgr. L. Lebedová. Také žáci poděkovali svým
učitelům za přípravu, a tak nezbývá, než jim popřát hodně úspěchů v dalším vzdělávání.
Ukončení školního roku
Ve středu 30. 6. 2021 po velmi náročném školním roce, jak pro žáky, učitele i rodiče, kdy
se střídala distanční i prezenční výuka, obdrželi naši žáci vysvědčení.
Přejeme všem krásné prázdniny!

Mgr. Dana Kaliková, ředitelka ZŠ Litultovice
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