MĚSTYS
LITULTOVICE

srpen 2014

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení spoluobčané,
srpen patří mezi významné měsíce našeho městyse, protože oslavujeme svátek
sv. Bartoloměje.
Karmašové oslavy budou naplněny bohatým kulturním i sportovním programem. Přeji všem,
aby tyto oslavy všichni prožili v dobré náladě a příjemné atmosféře.
Jan Raida, starosta

__________________________________________________

Program oslav:
Sobota 23. 8. 2014
Fotbalové hřiště TJ Sokol:
14:30 hodin
17:00 hodin

Utkání TJ Sokol Litultovice ( dorost) - Stěbořice
Utkání TJ Sokol Litultovice (muži) - Stěbořice

Zámecký park:
20: 00 hodin

Benátská noc - Myslivecké sdružení Hradisko Hlavnice

Nedělní program 24. 8. 2014
Kostel sv. Bartoloměje:
Zámecký park:
od 14:00 hodin

od 16:00 hodin

10:15 hodin

Mše svatá

Vystoupení dechového souboru Sboru dobrovolných
hasičů z Dolních Životic
Vystoupí imitátor a bavič pan Libor Pantůček z Brna

od 17:00 hodin

Vystoupí taneční soubor obce Hlavnice
Po celé odpoledne bude otevřeno místní muzeum historie
Městyse Litultovic s prodejem knih „Opavskou
pahorkatinou“ a „Ema má mámu“
Prodej tradičního karmášového zboží, pro děti budou
připraveny atrakce jako kolotoče, střelnice a stánkový
prodej
Občerstvení zajištěné
Po zbytek odpoledne a večer bude hrát DJ Tomáš Riedel

ve 21:00 hodin

Závěrečný ohňostroj

Přejeme krásné prožití karmašových slavností. Komise pro kulturu spolky a víru

__________________________________________________

Důležité:
Knihovna
V pondělí 25. 8. 2014 bude místní knihovna uzavřena.

__________________________________________________
MUDr. Jiří Šváb nebude ve dnech 15. – 25. 8. 2014 z důvodů
dovolené ordinovat
Zastupovat ho bude MUDr. Vašíková Eva Otice
Tel: 553 791 014, 553 653 080
Ordinační hodiny:
Pondělí
7:00 – 10:00
Úterý
7:00 - 10:00
Středa
7:00 – 10:00
Čtvrtek 12:00 – 16:00
Pátek
7:00 – 10:00

Otice
Slavkov
Otice
Otice
Otice

11:00 – 12:00 Slavkov

__________________________________________________

Základní škola Litultovice:
Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014 ZŠ
Litultovice
Tento rok jsme začali oslavami „120 let budovy školy
v Litultovicích“. K tomuto výročí jsme připravili
výstavu školních pomůcek, starých fotografií a „Galerii
na plotě“ z výtvarných prací žáků, byl vydán zvláštní
časopis „Počteníčko“ a školní kalendář na rok 2014
z výtvarných prací našich žáků, obec vydala almanach
„Ema má mámu“. Ve škole jsme připravili s pomocí
rodičů „Den otevřených dveří „ a na zámku v Litultovicích slavnostní kulturní program se
křtem knihy a promítnutím prezentace k 120. letům školy. Vzhledem ke stáří této budovy je
velmi nutná oprava. Interiér školy jsme si upravili svépomocí a za přispění rodičů. Ve
školním roce 2013/2014 navštěvují naši školu žáci 2., 3. a 5. ročníku z obcí Litultovice,
Hlavnice, Lhotka, Bratříkovic, Jakartovic a Bohdanovic. Pro letošní rok jsme otevřeli druhé
oddělení ŠD pro velký zájem. Ve školním roce 2014/2015 otevřeme 1. třídu, do které jsme
přijali 17 nových žáků. A nejen pro ně, ale i pro žáky s odkladem školní docházky jsme
připravili 7 setkání s názvem „Už budu
prvňákem“. Tyto pracovní dílničky
měly velký ohlas u malých budoucích
školáčků.
Celým školním rokem nás provázel
projekt „Učíme se přírodou“.
K tomuto tématu směřovaly všechny
školní akce např. hudební a výtvarné
soutěže, vánoční akademie, karneval,
zápis do 1. třídy, exkurze na školní
statek, Den Země… Zároveň jsme se
účastnili i dalších soutěží, ve kterých
jsme měli nemalé úspěchy. Zapojili
jsme se do 11 výtvarných soutěží, kde
uspěli Alžběta Skřontová a Klára Beníšková v několika soutěžích, Barbora Kubcová, Anna
Nádeníčková, Adéla Dluhošová, Jana Bednaříková a Marie Černická. Dále jsme se zúčastnili
matematické soutěže Klokánek, Cvrček, v jazyce anglickém v soutěži The Funny English
Day. V plavecké soutěži uspěla Anna Nádeníčková. Také jsme pořádali sportovní soutěž
Vládce nebes. Náš dramatický kroužek poprvé vystoupil na divadelní přehlídce „Lízátko“
v Loutkovém divadle v Opavě. Žákyně pátého ročníku uspěly v Piškvorkářském
minimaratonu.
V letošním školním roce jsme spolupracovali se ZŠ Hlavnice, která pro nás uspořádala
sportovní „Šmoulí den“ a společně navštěvujeme plavecký kurz. Dále spolupracujeme se ZŠ
Dolní Životice, která pro nás uspořádala sportovní „Indiánský den“ a učitelé všech tří škol se
sešli na školení první pomoci v ZŠ Dolní Životice. Nadále spolupracujeme se ZŠ Slavkov
v kulturních i školních akcích. Naše škola také spolupracuje s MŠ Litultovice a Hlavnice,
jejichž děti zveme na pracovní dílničky „Už budu prvňák“. Dále zveme MŠ Litultovice se
seniory na školní besídky k vánocům a ke Dni matek. Společně pořádáme sběrové akce,
výstavu Podzimníčci aj. Každoročně připravujeme ve spolupráci s kulturní komisí Vítání
občánků, zpívání koled na první adventní neděli, vyrábíme ozdoby na vánoční strom.
Pravidelně také přispíváme do litultovských novin a zveme zastupitele na kulturní programy

naší školy. Také spolupracujeme s knihovnou v Litultovicích, s hasiči, s OPTYSEM a s rodiči
našich žáků.
REKONSTRUKCE
Městys Litultovice rozhodl, že od 23. června bude probíhat rekonstrukce budovy školy
výměnou střechy, oken a fasádou. Už se všichni těšíme na zahájení školního roku v nově
opravené budově.

Chtěli bychom poděkovat sponzorům naší školy: Petra Albertová (malířka), fa Nádeníček,
František Pavlíček (drobné opravy), manželé Kubcovi, fa Optys, Vojenské lesy ČR, fa Model
obaly, kulturní komise městyse Litultovic. Zároveň děkujeme i našim rodičů, kteří nám
pomáhají při přípravě kulturních a jiných akcí.
Podrobnější informace o naší škole najdete na www.zslitultovice.cz , které jsou dle statistiky
sledovanosti často navštěvované.
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka školy

__________________________________________________
V návaznosti na informace z naší Základní školy sděluji stav prací na rekonstrukci
budovy školy k dnešnímu dni.
Firma Redach dokončila likvidaci starého krovu, usazení nové střešní konstrukce, včetně
vikýřů, které dávají budově poněkud jiný ráz. Jsou hotovy klempířské práce a v příštích dnech
bude celá střecha pokryta novou krytinou. Tato část akce je financována z rozpočtu našeho
městyse v celkové výši 1,5 mil. Kč, prostřednictvím úvěru u bankovního ústavu.
Firma Fenbau, jako vítěz výběrového řízení na akci "Energetické úspory Základní školy
Litultovice", dotované prostřednictvím Státního fondu životního prostředí a Operačního
programu z 60. výzvy v roce 2014, provedla výměnu všech oken v celé budově školy, včetně
dvou vstupních dveří od kotelny a na školní dvůr. Dále bude provedeno zateplení stropu v
půdním prostoru a zateplení fasády, která bude opatřena novým nátěrem tak, aby vše bylo
provedeno v termínu do konce školních prázdnin.
Zvažujeme ještě stihnout výměnu radiátorů ústředního topení, které jsou již daleko za svým
zenitem a hrozí popraskání v době, kdy škola bude již opravena a bylo by politováníhodné,
kdyby jsme museli řešit v zimním období ještě nějakou havarijní situaci na topném systému.
Návrh rozpočtu na případnou výměnu otopných těles bude Rada městyse projednávat již v
pondělí a věřím, že rozhodnutí bude pozitivní.

Pevně věřím, že opravy proběhnou v předem stanovených a dohodnutých termínech hlavně ke
spokojenosti našich dětí a jejich rodičů a pedagogů.
Zaměstnanci školy by také uvítali každou případnou pomoc při úklidu ve škole po celkové
rekonstrukci v posledním prázdninovém týdnu, aby škola byla připravena na výuku.
Přeji všem hezké prožití prázdnin a dovolených a těším se na zahájení nového školního roku
2014 - 2015.
Jan Raida, starosta

__________________________________________________

Policie České Republiky – Krajské ředitelství
policie Moravskoslezského kraje
„Na benzinky se zbraní a nikoliv pro benzín…“
Vrchní komisař zahájil trestní stíhání 30letého muže pro zvlášť závažný zločin loupeže. Muž
je podezřelý, že celkem sedmkrát maskován a se zbraní přinutil obsluhy čerpacích stanic k
vydání financí. Úspěšný byl hned šestkrát, kdy se staly obětí ženy, zaměstnankyně
benzínových čerpacích stanic. Ženy ve strachu vydaly finance v různých částkách, nejvyšší
přesáhla 76 000 korun. V jednom z případů muž zamířil na čerpací stanici, kde za pultem stál
57letý zaměstnanec. Ten, ač na něj podezřelý mířil zbraní, na pokyny k vydání peněz
nereagoval, muže informoval o přivolání policie a užil i „říznějších“ slov. Nato po pachateli,
který se snažil získat přístup k penězům, hodil židli. Pachatel z místa, bez „kořisti,“ utekl.
K sérii došlo v době od října roku 2013 do července 2014, kdy byl po spáchání sedmého
skutku, zadržen hlídkou ostravského obvodního oddělení. Místem činu se staly v pěti
případech čerpací stanice v obcích na Opavsku, dvakrát muž mířil do provozoven na
Ostravsku. Celková škoda na majetku byla dosud vyčíslena v částce přesahující 160 000
korun.
Způsob spáchání zločinu byl identický, do provozoven měl vstupovat maskován kuklou či
slunečními brýlemi, často s „igelitkou“ a se zbraní, kterou mířil na obsluhu a požadujíc
vydání peněz (i mincí). Na místě činu se podezřelý zdržel velmi krátkou chvíli.
Motivem protiprávního jednání obviněného měla být finanční tíseň. Soud vzal obviněného do
vazby. Pachateli zvlášť závažného zločinu loupeže hrozí trest odnětí svobody až na deset let.
Tři z těchto loupeží se staly v Litultovicích. Můžete proto občany uklidnit, že v současnosti je
ve vazbě, navíc se opravdu nejedná o místního občana.

Mjr. Mgr. Gabriela Holčáková
vrchní komisař

Pozvánky:

Objednávka na koláče:
Občanské sdružení Rybáři z Litultovic přijímají objednávky na karmášové
koláče.
Prodej 24. 8. 2014 od 10 – 11 hodin v rybářské boudě.
Případný kontakt na pí. Hlubková tel. č. 725 585 862

__________________________________________________

Pozvánky:

Sbor dobrovolných hasičů Litultovice

__________________________________________________

Spolky a sdružení:
Kušisté z Litultovic

Zároveň v sobotu 16. 8. 2014 v 17:00 hodin Vás zve
personál zámecké restaurace na opékání makrel.
Zámecká restaurace Litultovice

Spolky a sdružení:
Kušisté z Litultovic

Ve dnech 5.-7.7.2014 proběhl v Otrokovicích 16.
ročník Bohemia Cupu polních kušistů. Jedná se o
mezinárodní závod, kterého se zúčastnili střelci z
Chorvatska, Maďarska, Německa a České republiky.
Skvělého úspěchu dosáhl Václav Losert z TJ Opava,
který
v kategorii seniorů obsadil třetí příčku. Tímto výsledkem
si rovněž zajistil nominaci na nastávající MS v Německu.

Ve dnech 26. - 27. 7. 2014 v Suchých Lazcích u Opavy proběhlo 22. mistrovství ČR ve
střelbě z polní kuše. Dvoudenního závodu se také zúčastnili střelci z TJ Opava, a to
v kategorii senioři Losert Václav a Slováková Jana, v mužích pak Lhotský Dalibor a Lelovský
Petr. V obou kategoriích se podařilo získat medaile. Skvělý úspěch zaznamenali naši senioři,
když Losert obsadil první příčku a Slováková Jana místo druhé. Pro Slovákovou je druhá
příčka na MČR nejlepším umístěním
v kariéře. Mezi muži získal bronz Lhotský
Dalibor, kterému na druhou příčku chyběli
pouhé dva body a poslední ze zástupců TJ
Opava Lelovský Petr skončil čtvrtý. Ze
soutěže družstev si střelci TJ Opava odvezli
stříbrné medaile, když nestačili pouze na
suverénní tým Savany A z Kostelce na Hané.
Poděkování rovněž patří pořadatelům
z SKPK Suché Lazce za skvělou organizaci
mistrovství.
Více informací naleznete na internetových
stránkách: www.crossbow-cze.cz
Lelovský Petr

TJ Sokol Litultovice

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

__________________________________________________

