květen 2013

MĚSTYS
LITULTOVICE

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
vítáme Vás u květnového vydání Novin městyse. Náš zpravodaj Vám přináší informace
o dění v městysi, pozveme Vás na kulturní akce, které se budou v nejbližší době konat.
Vše, včetně hlášení rozhlasu, je pravidelně zveřejňováno také na webových stránkách
Městyse Litultovice: www.litultovice.cz

__________________________________________________

Důležité:
V současné době vstoupila v platnost Obecně závazná vyhláška Městyse Litultovice
č. 1/2013 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v Litultovicích.
V nejbližší době budou umístěny na místech stanovených touto vyhláškou také nádoby - koše
na psí exkrementy. K těmto budou připevněny sáčky na exkrementy, které budou postupně
doplňovány.
Podrobnější údaje a celé znění této vyhlášky jsou zveřejněny na webových stránkách.
Do konce května bude provedeno výběrové řízení na dodávku kompostérů
a předpokládáme, že dodávka bude uskutečněna v průběhu měsíce června, popřípadě
července. Občané budou včas informováni o dalším průběhu dodávky kompostérů do
domácností.
V těchto týdnech probíhá stavba "Protipovodňových opatření pro obce Mladecko
a Litultovice" s tím, že rozmístění reproduktorů v městysi je provedeno dle projektu, který
neřeší konkrétní situace a skutečné potřeby konečné intenzity ozvučení a nasměrování zvuku
k rodinným domkům.
Žádáme tímto občany, aby své připomínky sdělovali průběžně písemně na Úřad městyse
Litultovice, abychom mohli při dokončení provést potřebné úpravy.
Prozatím máme na zábradlí balkónu zámku umístěnou světelnou tabuli k poskytování
informací o případném hlášení povodňových situací na toku Litultovického a Choltického
potoka. Jiné umístění chceme řešit ve spolupráci s dodavatelem, abychom systém mohli
napojit na celodenní napájení zařízení el. proudem a také našli jiný vhodný objekt k jeho
případnému přemístění.
Ve dnech 10. - 13. 6. 2013 proběhne v zasedací místnosti kurz "Senioři komunikují"
prostřednictvím Nadace Livie a Václava Klausových - výuka na počítačích - základní kurz.

Máme již připravený seznam uchazečů kurzu, včetně náhradníků. V případě většího zájmu
můžeme kurz opakovat, popřípadě rozšířit o další zájemce.
Termín veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice je stanoven na 17. 6. 2013
v 19 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice. Program bude zveřejněn na úřední
desce a webových stránkách městyse.
Jan Raida, starosta

_________________________________________________

Faktury za odběr vody:
Na Úřadě městyse Litultovice (v kanceláři ohlašovny) můžete platit faktury za spotřebovanou
vodu (období listopad 2012 až duben 2013) a to v úředních dnech:
Pondělí
Středa

8:00 – 11:30 hodin
8:00 – 11:30 hodin

12:30 – 17:00
12:30 – 17:00

Rovněž je možné si fakturu vyzvednout a zaplatit převodem z účtu.

_________________________________________________

Poděkování:

15. května 2013 proběhl „Český den proti rakovině“. Děkuji všem občanům Litultovic, kteří
si zakoupili květinku měsíčku lékařského v rámci Dne boje proti rakovině.
Daniela Radková, Litultovice - Luhy

_________________________________________________

Pozvánky:
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
A MĚSTYS LITULTOVICE

srdečně zvou na hudební koncert

NEJKRÁSNĚJŠÍ „AVE“
ZPĚV – OLGA PROCHÁZKOVÁ
DOPROVOD – FRANTIŠEK ŠMÍD

V programu
Nejkrásnější skladby „Ave Maria“ od W. A. Mozarta, F.
Schuberta, Ch. Gounoda.
před koncertem vystoupení Litultovské scholy

Kostel sv. Bartoloměje v Litultovicích,
Neděle 26. května 2013
16.00 hod
Vstupné – dobrovolný příspěvek určený na rekonstrukci chodníků
a opravu soch před kostelem

Pozvánky:

Komise pro kulturu spolky a víru

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Den matek ve škole.
Dne 7. 5. 2013 se v naší škole uskutečnila oslava
ke Dni matek. Děti si pro své maminky připravily
písničky, básničky, pohádky, tanečky a drobné dárky
s přáníčky. Kytičky pro maminky byly objednány
u firmy Pasič, výborné koláče nám zajistila jako vždy
paní Jaroňová. O příjemnou atmosféru se postarali
všichni přítomní.
Vystoupení pro naše seniory a děti z MŠ.
Dne 9. 5. 2013 naši žáci vystupovali s programem pro všechny důchodce a děti z MŠ
v Litultovicích. I naši důchodci dostali drobné dárky a školní časopis Počteníčko, které jsme
k tomuto datu vydali.
Sportovní den se ZŠ Dolní Životice.
Dne 10. 5. 2013 ve víceúčelové hale proběhl sportovní den obou škol. Nazvali jsme ho
obratnostní soutěž geparda Puntíka. Žáci obou škol vytvořili společná družstva, ve kterých
soutěžili a prokazovali svou šikovnost a zručnost. Celé dopoledne proběhlo v příjemné
atmosféře. Na konci všechny děti čekaly sladké odměny.
Soutěž časopisu ABC - školní turnaj v hodu
vlaštovkou.
Dne 17. 5. 2013 se naše škola zapojila do celostátní
soutěže v hodu vlaštovkou. Žáci dostali časopis
ABC, ze kterých si podle návodu poskládali soutěžní
vlaštovky. Turnaj proběhl ve víceúčelové hale, kde
byla kvalifikace všech žáků, ze kterých se podle
délky hodu vybralo deset semifinalistů. Semifinále
se natáčelo kamerou a bylo posláno do Prahy.
V semifinále se umístili: na 1. místě Honza Vítek, na 2. místě Adélka Dluhošová
a na 3. místě Klárka Beníšková.
Soutěž výtvarné výchovy - Malovaná písnička.
Naši žáci se zúčastnili výtvarné soutěže „Malovaná písnička“, kterou vyhlásil Dům dětí a
mládeže v Ostravě-Porubě. Všechny práce budou vystaveny ve zdravotnických zařízeních
v Ostravě.
Poděkování
Děkujeme všem občanům za sběr papíru, kterým dětem z MŠ a ZŠ přispěli na pomůcky,
výlety a spotřební materiál. Děkujeme.
Den matek v mateřské škole

Připravujeme:
-

Den dětí ve škole ve spolupráci s MŠ v Litultovicích – 31. 5. 2013
Vytvořili jsme nové zkušební webové stránky – www.zs-litultovice.webnode.cz. Starým
stránkám končí platnost 29. 6. 2013. Prosím, podívejte se na naše nové stránky. Velmi
rádi přivítáme další náměty a připomínky. V příštím vydání obecního zpravodaje sdělíme
informace k novým webovým stránkám. Odkaz na nové zkušební stránky najdete také na
stránkách městyse.

Mgr. Dana Kaliková, ředitelka školy

__________________________________________________

Zprávy ze Základní školy Mladecko:
Žáci ZŠ uspěli se svými modely aut
20. 3. 2013 proběhlo v ostravském centru Forum Nová
Karolina slavností vyhlášení vítězů soutěže „Postavte
si automobil“ v rámci projektu Technika nás baví.
Naši žáci získali nádherné třetí místo. Za svou píli a
snahu si děti odnesly jednak cenné dárky, jednak
výborné zážitky z návštěvy interaktivního muzea Svět
techniky v Dolních Vítkovicích.
Na dřevěných modelech osobního a nákladního auta
značky Tatra pracovali žáci skoro čtvrt roku. Měli
k dispozici sadu materiálu (smrkové hranoly, nosníky,
kolečka apod.) a bylo pouze na nich, jaká originální díla
vytvoří.
Do soutěže bylo zaregistrováno celkem 25 základních škol z celého Moravskoslezského kraje
a bylo vytvořeno 50 modelů aut různých typů i značek. Vzhledem k tomu, že žáci naší školy
se této akce zúčastnili poprvé, je pro všechny úspěch o to cennější.
Úspěchy žáků na výukových soutěžích a
olympiádách
Každý rok se žáci naší školy zapojují do různých
soutěží a olympiád. V letošním roce jsme se
zúčastnili Pythagoriády a Matematického klokana,
zeměpisné olympiády a olympiády v jazyce
anglickém, recitační soutěže, soutěže Mladý
zahrádkář, biologické olympiády, také mezinárodní
zahradnické soutěže v Ostravě na Černé louce a
mezinárodní lesnické soutěže.
10. dubna 2013 se Ondřej Ihn a Karolína Birgusová
(oba zástupci 7. ročníku) zúčastnili okresního kola
biologické olympiády na SVČ v Opavě. Celkem se na olympiádě potkalo 33 soutěžících ze
všech škol okresu Opava. Olympiáda se skládala z testové a praktické části zaměřené na
poznávání rostlin a živočichů a práci s mikroskopem. Hlavním tématem byly ekosystémy

rybníku. Ani tady naši zástupci nezklamali. Ondřej Ihn získal třetí a Karolína Birgusová
čtvrté místo a postupují do krajského kola.
24. dubna 2013 probíhala v prostorách Střední zemědělské školy v Opavě soutěž Mladý
zahrádkář, kterou organizuje Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Opava spolu s
Odborem školství magistrátu města Opavy a
MSZeŠ. Žáci si ověřili své znalosti formou testu a
poté při praktickém poznávání rostlin.
ZŠ Mladecko letos zastupovaly Simona Havlíková
(6. třída), Denisa Rašová (6. třída), Karolína
Birgusová (7. třída), Daniela Mattovičová (9. třída) a
ve floristické soutěži pak Sandra Rašová (9. třída).
Tímto gratulujeme všem zúčastněným, především
pak Simoně Havlíkové za 2. místo v kategorii
mladších žáků a Karolíně Birgusové za 3. místo
v kategorii žáků 7. až 9. tříd.
30. dubna 2013 se skupina našich žáků v sestavě Karolína Birgusová, Martin Dluhoš a
Simona Kurtinová (všichni ze 7. třídy) zúčastnili regionálního kola mezinárodní lesnické
soutěže v Hranicích.
Ve své kategorii soupeřilo dalších devět školních skupin
z Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského a Jihomoravského kraje. Soutěž měla
vědomostní testovou část, po ní následovaly praktické úkoly zaměřené na poznávání
přírodnin, ale i dřevorubecké disciplíny. Naše tříčlenné družstvo zde vybojovalo krásné čtvrté
místo.
Den země a environmentální výuka
V několika posledních dnech se okolí naší školy změnilo
k nepoznání. Díky projektu Ministerstva životního prostředí
„Zahrada pro všechny“ získala naše škola dotaci na
vybudování
skalky,
bylinkové
zahrádky
V rámci
oslav
Dne
země
a
vřesoviště.
a environmentální výuky žáci a pedagogové společnými silami
vytvořili krásné prostředí plné dřevin, kytek a bylinek.
Exkurze a školní akce
23. dubna proběhla výuka lesní pedagogiky pod
vedením Ing. Jana Birguse. Zábavnou formou se žáci
vyššího stupně naučili něco nového o stromech a lese
vůbec. Kromě poznání zažili krásný den v přírodě a
dobře se pobavili. Závěrečná odměna v podobě
opékání buřtů byla opravdu zasloužená.
Žáci nižšího stupně se také letos podívali na akci Den
mláďat pořádanou MSZeŠ a Školním statkem
v Opavě. Vyšší stupeň se zaměřil spíše na historické
poznávání města Opavy. Jednalo se o interaktivní poznávací prohlídku několika opavských
ulic nazvanou Poznej svoje město. Kromě toho navštívili také Knihovnu Petra Bezruče.
Den matek
13. května od 16 hodin proběhne na naší škole akce ke Dni matek. Hosty jistě potěší pohádka
našeho dramatického kroužku, stejně jako školní dílničky, kde si rodiče s dětmi společnými
silami mohou vyrobit něco pěkného na památku.

Co nás čeká
Mezi 15. a 17. květnem čeká žáky šestého až devátého ročníků velmi zajímavý výjezd do
Jeseníků, který je vyvrcholením celoročního projektu Technika nás baví. Celý projekt je
hrazen z prostředků OPVK a je tudíž pro žáky zadarmo. Třídenní pobyt bude workshopem
zaměřeným na tři vědní oblasti. První dva programy budou zaměřeny na stavební a
elektrotechnickou práci. Na toto pak bude navazovat třetí část, v níž žáci využijí dosavadní
získané dovednosti v praxi.
Všechny tři programy budou zajištěny vyškolenými lektory. Během stavebního programu se
žáci pokusí navrhnout a vytvořit stavbu z extrudovaného polystyrenu, dále budou používat
stavebnice Walachia, Seva a Merkur. Během elektro programu se naučí pracovat s pájecí
stanicí a sestrojí houkačku. Venkovní program bude také pestrý. Žáci budou seznámeni
s praktickým využitím turistických GPS navigací (geocaching) nebo budou v týmech závodit
s RC modely aut.
Samozřejmě nebudou chybět ani večerní volnočasové aktivity zajištěné pedagogy ze
Střediska volného času v Bruntále.
Vladimíra Mazalová, ředitelka školy

__________________________________________________

Jak jsme prožili Filipojakubskou noc:
Rej čarodějnic 2013

Filipojakubskou noc jsme přivítali v podvečer 30. dubna. Sešli jsme se u zapáleného ohně a
slavili příchod jara. Do zámeckého parku se sletělo mnoho čarodějnic všech generací a
modelových řad. Ty nejmenší čarodějnice se mohly zdokonalit v několika disciplínách, které
budou potřebovat ve svém kouzelném čarodějnickém životě. Dobrou radou jim byly
nápomocny jejich starší družky. Zvláštní poděkování patří čarodějnicím – seniorkám, které
byly nápomocny hned v několika dovednostech.
V minulosti lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat, a skutečně je
tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání
různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady. My jsme se netoulali po
lesích a nehledali sluje, ale strávili jsme
hezké odpoledne s milými lidmi, což je
také střípek z pokladu.

Komise pro kulturu, spolky a víru

__________________________________________________

Spolky a sdružení:

Hasiči trénovali vyprošťování
V sobotu 4. 5. 2013 proběhlo na stanici HZS MSK v Opavě Instruktážně metodické
zaměstnání na téma dopravní nehody v rozsahu 8 hodin. Jednotka z Litultovic, která patří
mezi předurčené JSDHO pro zásahy u dopravních nehod, spolu s dobrovolnými jednotkami
z Opavy Kylešovic, Hlučína, Hrabyně, Hradec nad Moravicí a Vítkova se tohoto„IMZu“
zúčastnila také.
Zaměstnání bylo zaměřeno na nebezpečí při dopravních nehodách vozidel s pohonem LPG
a CNG, dále vyproštění osob z nákladního vozidla a stabilizace vozidel při dopravní nehodě.
Po teoretické části následovala praktická část, ve které si bylo možno vyzkoušet vše, co bylo
probráno v teorii. Praktický výcvik byl rozdělen
do tří stanovišť podle daného tématu.
Na závěr byla osobní vozidla použitá k výcviku
rozstříhána v rámci praxe s hydraulickým
vyprošťovacím nářadím z vybavení jednotek.
Instruktážně metodická zaměstnání, pořádaná
krajským ředitelstvím Hasičského záchranného
sboru, jsou pro členy jednotek povinná a obce za
každého zúčastněného hasiče obdrží finanční příspěvek od Moravskoslezského kraje.
Jiří Drápal, velitel jednotky

__________________________________________________
Kušisté z Litultovic
Jarní závod Litultovice
Dne 27. 4. 2013 proběhl v Litultovicích závod polních kušistů.
V kategorii MUŽI se umístili: 1. Lhotský Dalibor, 2. Nedělník Jan, 3. Lelovský Petr.
V kategorii SENIOŘI se umístili: 1. Losert Václav, 2. Janda Zdeněk, 3. Kopřiva Jan.
Více informací a fotografií o aktuálním dění naleznete na webových stránkách:
www.litultovice.cz

Lelovský Petr

_________________________________________________
Za obsahovou a gramatickou stránku jednotlivých příspěvků zodpovídá jejich autor.

__________________________________________________

