červen 2015

MĚSTYS
LITULTOVICE

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
Blíží se čas dovolených a je čas na seznámení s tím, co se stihlo udělat a na co se začít
připravovat.
Někteří z Vás se zapojili do dotazníkové akce pro přípravu Strategického plánu
Městyse Litultovice. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří obětovali několik minut svého
času a odpověděli na dotazník. Samotný strategický plán již směřuje k dokončení. V nejbližší
době bude zveřejněn návrh na webových stránkách městyse k závěrečným připomínkám
občanů, a pokud vše půjde bez komplikací, tak by měl být přijat na zářijovém jednání
zastupitelstva.
Jako nejvyšší priorita z dotazníkového šetření vyšla oprava chodníků v Litultovicích.
Protože se jedná o akci, která v celkovém rozsahu přesahuje 4 miliony, je naší snahou získat
alespoň na část nějakou formu dotace. Pro získání jakékoliv dotace je však nutné mít
chodníky ve svém vlastnictví, a to včetně pozemků. Bohužel u nás pozemky vlastní
Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo Moravskoslezský kraj. Po jednání na ŘSD bylo přislíbeno
bezplatné převedení pozemků pod podmínkou, že si sami zaplatíme geometrický plán pro
oddělení těchto pozemků. Výběrové řízení na zpracování geometrického plánu, bylo
vyhlášeno minulý týden s tím, že vítěz by měl být znám do poloviny července a do konce
prázdnin zpracován samotný geometrický plán tak, aby do konce roku byly pozemky v našem
majetku a byla zpracovaná projektová dokumentace. V příštím roce požádáme Státní fond
dopravní infrastruktury o případnou podporu a začneme doufám opravovat.
Další projektová dokumentace se zpracovává pro rekonstrukci MŠ Litultovice. Mělo
by se jednat nejen o jednoduché zateplení, ale i náhradu rovné střechy za šikmou, pro
účinnější zabránění možnému zatékání. Dále by měla být instalovaná rekuperace a provedena
výměna rozvody topení a vody. Předpoklad podání žádosti o dotaci na Státní fond životního
prostředí je listopad letošního roku.
Na druhou stranu by se již v červnu měla ukončit revitalizace Zámeckého parku, která
sice probíhala pomaleji, než jsme si všichni představovali, ale výsledek stojí za to. Tím však
činnost v parku nekončí a hned v pondělí 29. 6. 2015 začne výměna osvětlení a
elektroinstalace v Zámeckém perku, která snad proběhne podstatně rychleji než revitalizace.
Tuto sobotu proběhnou v parku oslavy 130. let SDH Litultovice, na které bych chtěl
osobně pozvat všechny obyvatele Litultovic a nejen je. Náš SDH odvedl velký kus práce a
máme se skutečně na co těšit.
S pozdravem
Ing. Jan Birgus, starosta

__________________________________________________

Usnesení:

__________________________________________________

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva městyse
Litultovice:
Podle zákona č. 128/2000 Sb., § 92 odst. 1, v platném znění, svolávám
5. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice dne 29.6.2015
v 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola usnesení z 4. veřejného zasedání ze dne 28.5.2015
4. Kupní smlouvy mezi Městysem Litultovice a ČEZ distribuce o prodeji trafostanice Luhy
5. Závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření Městyse Litultovice za rok 2014
6. Přijetí Obecně závazné vyhlášky č.5/2015 „o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území Městyse Litultovice“
7. Zařazení místních komunikací do tříd dle přílohy č. 1
8. Zpráva o čerpání rozpočtu Městyse Litultovice k 31.5.2015
9. Diskuse
10. Závěr

Ing. Jan Birgus, starosta městyse

__________________________________________________

Důležité:

Ordinační hodiny dětského lékaře v době od
15. 6. 2015 – 30. 8. 2015:

__________________________________________________

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Přírodovědná soutěž v Mladecku.
V úterý 26. 5. 2015 jsme se vypravili do Základní školy v Mladecku, kde jsme se zúčastnili
přírodovědné soutěže, kterou pro nás připravili učitelé a žáci. V letošním školním roce tato
soutěž díky nepříznivému počasí proběhla v budově ZŠ. Žáci v družstvech soutěžili na
stanovištích: pole, louka, les, poznej zvíře, rostlinu, hospodářská zvířata, voda, zařaď zvířata
do světadílů a soutěž v šikovnosti, která proběhla v tělocvičně. A jak jsme dopadli?
V kategorii prvních tříd se na 1. místě umístili M. Galusik, T. Čermínová, V. Gregořicová,
K. Leváková. V kategorii druhých a třetích
tříd se na 1. místě umístili B. Černá, P.
Koníčková, P. Kaňák, D. Skřehot a na 2.
místě skončili M. Pavlíčková, K. Albertová,
J. Beníšek, M. Kinšt. V kategorii čtvrtých a
pátých tříd se na 3. místě umístili Š.
Nádeníček, J. Vítek, Š. Kavan, M. Bokiš.
Všem gratulujeme za vzornou reprezentaci
školy.

Pasování prvňáčků na čtenáře.
V pátek 29. 5. 2015 byl ukončen projekt „Pasování prvňáků na čtenáře“, za přítomnosti rodičů
byli žáci první třídy slavnostně pasováni na čtenáře.
Ocenění ve výtvarné soutěži PO očima
dětí.
Budoucí malíři nám rostou také v řadách
prvního ročníku. Valinka Gregořicová
z první třídy získala 3. místo a Jakub
Mazur
čestné
uznání.
Gratulujeme.

Den dětí v Arboretu v Novém Dvoře.
V pondělí 1. června 2015 jsme se pěšky vypravili
do Arboreta. Počasí nám přálo. Pro děti byly
připraveny pracovní listy Krajinou Slezska, kde ve
skupinkách studovali vystavená zvířata a hledali
odpovědi na otázky do pracovních listů, navštívili
jsme výstavu motýlů a nakrmili kapříky v rybníku.
Na zpáteční cestu jsme se vydali autobusem
s panem Košárkem.

Brigáda na úpravu okolí budovy školy.
V úterý 2. 6. 2015 se konala brigáda na úpravu terénu
v okolí
budovy
školy
a
pískoviště.
Děkujeme všem rodičům za pomoc.
Návštěva SDZN v Opavě.
Kdo by neznal filmovou pohádku Mrazík. V pondělí
8. června 2015 také naši žáci shlédli muzikál Mrazík
v opavském divadle. Obdivovali jsme herecké výkony
opavských herců, baletu a dětí z pěveckých sborů Cvrčci a Domino.
Školní výlet Rožnov.
Ve čtvrtek 18. 6. 2015 jsme byli na školním
výletě v Rožnově. Žáci se naučili vyrábět a
zdobit svíčku ve svíčkárně v Dolních
Pasekách a připomněli si v Mlýnské dolině
ve Skanzenu v Rožnově stará řemesla.
Ukončení školního roku.
Ukončení školního roku proběhne v úterý
30. 6. 2015. Provoz školy a školní družiny
bude do 9:30 hodin.
Přejeme Vám krásné prázdniny plné sluníčka, odpočinku a pohody.
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka školy

__________________________________________________

Zprávy z Mateřské školy Litultovice:
V kalendáři kraluje měsíc červen a to znamená, že se blíží nejoblíbenější část školního roku
- prázdniny. Rozloučili jsme se se 17 dětmi, které nastoupí 1. 9. 2015 do základních škol.
I letos jsme pro děti připravili tradiční akce. Děti viděly pohádku Mrazík ve Slezském divadle
v Opavě. Navštívili jsme vlakové nádraží Svinov, zámek Kravaře, Arboretum v Novém dvoře
a Mlýn vodníka Slámy ve Lhotě u Opavy. Navázali jsme spolupráci s MŠ Jezdkovice.
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, zastupitelům
Městyse Litultovice, Kulturní komisi Městyse Litultovice a
pracovníkům úřadu městyse, kteří nám pomáhali připravit pro děti
klidné, podnětné prostředí. Dík patří také firmám MODEL OBALY,
OPTYS, ZOD Litultovice, SDH Litultovice a TJ Sokol Litultovice,
Obecnímu úřadu Mladecko a Obecnímu úřadu Lhotka u Litultovic,
kteří nám pomáhají řešit provozní zázemí naší mateřské školy.
Děkujeme
také
všem
občanům,
kteří
se
zapojili
do sběru papíru. MŠ Litultovice a ZŠ Litultovice
se umístily na prvním místě v soutěži škol. Naše školy odevzdaly
v průměru nejvíce kg papíru na jednoho žáka.
Nezbývá než popřát všem dětem a rodičům krásné a ničím
nerušené prázdniny, plné klidu
a sluníčka.

Výtvarná soutěž „Policejní pohádky“ v představách dětí.
V posledním květnovém týdnu navštívili naši mateřskou školu policisté Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje, kteří přišli předat cenu za výtvarnou práci v soutěži,
s názvem „Policejní pohádky“ v představách dětí. Za svůj obrázek byla oceněna
Alžběta Kuchaříková z naší Mateřské školy Litultovice.
Do soutěže se zapojilo celkem 11 škol a školských zařízení, které dohromady zaslaly víc jak
150 výtvarných děl. Preventivně vzdělávací výtvarná soutěž byla vyhlášena dne
9. dubna 2015. Tematicky byla zaměřena na zásady bezpečného chování, jež jsou také
obsahem publikace „Policejní pohádky“.

Jarmila Kořená, ředitelka MŠ Litultovice

__________________________________________________

Zprávy ze Základní školy v Mladecku:
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU PATŘÍ VÍTĚZSTVÍM!!!!
Tímto článkem se rozloučíme se školním rokem 2014/2015, který byl opět velmi bohatý na
různé soutěže, olympiády, výlety a školní akce, jak jsme Vás v průběhu roku informovali.
K největším akcím konce května bezesporu patřilo setkání věnované Dni matek, které
proběhlo 19.5. 2015 v prostorách školní jídelny. Přišlo mnoho hostů, což nás velmi potěšilo.
Děti si připravily různá vystoupení, především tanečního rázu. Chtěli jsme překvapit něčím
novým a neobvyklým a myslíme si, že se to vskutku povedlo. Ještě jednou patří velký dík
panu Hartmanovi, který věnoval spoustu volného času našim žákům a vedl v naší základní
škole malý taneční kurz. Na Dni matek nechyběla ani pohádka školního divadelního souboru.
Už teď přemýšlíme, čím Vás překvapíme napřesrok.
Na konec května jsme přichystali 4. ročník přírodovědné soutěže, která je jedním
z výstupů projektu EU, do něhož jsme již několik let aktivně zapojeni. Přizvány byly opět
základní školy z Hlavnice a Litultovic. Děti se díky této akci zábavnou formou procvičují
v přírodovědných, ale i společenskovědních znalostech.

Konec roku přál také úspěchům hned
v několika soutěžích. Jednak jsme opět
získali první místa v literární a výtvarné
soutěži Požární ochrana očima dětí.
V okresním kole neměl v naší kategorii
nikdo jiný šanci, děvčata z 9. třídy Marie
Bernardová (1.), Karolína Birgusová (2.)
a Simona Kurtinová (3.) svými skvělými
pracemi pobraly všechna ocenění. Karolína
krom toho získala také 2. místo v krajském
kole. Ve výtvarné části opět uspěla žákyně
8. třídy Bára Viatrová. Zvítězila v krajském kole a postupuje do kola republikového, které
loni s přehledem vyhrála. Žákyni Karolíně Birgusové budeme také držet palce na celostátním
kole Mladý zahrádkář, které proběhne v červnu.
Veliké překvapení byl také neskutečný úspěch v Mladém zdravotníkovi. Velmi dobrá
příprava probíhající takřka celý školní rok se setkala s výsledkem, naše družstvo získalo
bronz v konkurenci družstev z celého opavského okresu. Jsme si jisti, že naši žáci se nemusí
bát žádné neočekávané situace, první pomoc zvládají opravdu perfektně.
Opravdu potěšující zprávou pro
nás byla vynikající účast na
Zlatém listu. Zde družstva
nižšího i vyššího stupně ZŠ
Mladecko nadále pokračovala
v sérii
úžasných
výsledků
v oblasti přírodovědných soutěží.
Mladší žáci se mezi 23
soutěžními skupinami z celého
Moravskoslezského
kraje
umístili na krásném 3. místě a
starší žáci dokonce ve své
kategorii zvítězili a v červnu
budou
reprezentovat
Moravskoslezský kraj na celostátním kole, které proběhne v Náměšti nad Oslavou.
Chceme touto cestou poděkovat obci Jakartovice, která nám zajistila dopravu na
krajské kolo této soutěže.
S koncem školního roku bývají spojeny také výlety, o které žáky samozřejmě nepřipravíme.
Žáci vyššího stupně se již dokážou se svými pedagogy dohodnout sami a určitě ani letos
nepřijdou o veselé zážitky. Děti z nižšího stupně opět stráví krásný týden ve škole v přírodě,
na kterou se již dnes všechny těší.
Přejeme Vám krásný zbytek školního roku a mnoho krásných dní během letních prázdnin.
Nechť jsou naplněny nejen sluncem, ale hlavně dobrou náladou.
Ing. Vladimíra Mazalová, ředitelka školy

__________________________________________________

Pasování prvňáčků na čtenáře:
Místní knihovna Litultovice se letos poprvé zapojila do projektu „ Pasování prvňáčků na
čtenáře“. Smyslem celé akce je přivést žáky prvního ročníku do knihovny a usnadnit jim cestu
k rozvoji čtenářské gramotnosti. Samotnému pasování předcházelo setkávání s dětmi v ZŠ

Litultovice a v místní knihovně. Děti pracovaly s pohádkami, četly a poslouchaly texty, plnily
různé úkoly a samostatně si vytvořily svou vlastní obrázkovou knížku.
V pátek 29. 5. 2015 v 16.00 k nám do Litultovic zavítal samotný král Knihoslav I., který děti
slavnostně pasoval na rytíře řádu čtenářského. Předtím, ale děti musely prokázat své čtenářské
dovednosti přečtením krátkého úryvku z pohádky a složit čtenářský slib. Odměnou jim pak
bylo samotné pasování na rytíře řádu čtenářského, pamětní listina, záložka do knížky, kniha
Václava Čtvrtka – Kotě z Kocourkova a vlastní obrázková kniha ve vazbě.
Pro vzpomínku se pak děti podepsaly do kroniky městyse Litultovice.
Děkuji paní ředitelce Mgr. Daně Kalikové za spolupráci s místní knihovnou a za umožnění
realizace celého projektu v rámci ZŠ Litultovice. Děkuji také panu starostovi Ing. Janu
Birgusovi a vedení městyse za spolupráci a finanční podporu.
Za místní knihovnu
Eva Batková

__________________________________________________

Kulturní komise Litultovice

Pozvánky: O
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Sbor dobrovolných hasičů Litultovice srdečně zve všechny občany a příznivce na oslavy
130 let založení sboru.
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Spolky a sdružení:
Kušisté

V sobotu 23. května se na fotbalovém hřišti v Litultovicích uskutečnily závody ve střelbě
z polní kuše. Gratulujeme za krásné umístění našich kušistů.

__________________________________________________
Více informací a fotografií o aktuálním dění naleznete na webových stránkách:
www.litultovice.cz

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

__________________________________________________

Jízdní řád autobusů v období letních prázdnin:

Jízdní řád HVOZDNICKÉHO EXPRESU:

