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Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení spoluobčané,
kromě úmorného vedra letošní léto přineslo i několik pozitivních zpráv pro Litultovice.
V měsíci červnu Moravskoslezský kraj přidělil dotaci z programu „Rozvoje venkova“
ve výši 248 000,- Kč na rekonstrukci osvětlení a chodníků v Zámeckém parku. Tato dotace
částečně pokryje naše náklady na obě akce. Zatímco výměna osvětlení již proběhla, tak výměna
povrchu chodníků proběhne až na přelomu září a října. Dokončení těchto prací nám umožní v
příštím roce přistoupit k instalací herních prvků v Zámeckém parku. Jednotlivé houpačky a
skluzavky se budou instalovat, ať již na ně dostaneme dotaci či nikoliv. Přesto preferujeme
pokus o získání dotace Ministerstva pro místní rozvoj, protože cena jednoho certifikovaného
herního prvku se pohybuje od 60 000,-Kč do 130 000,-Kč. Navíc pro povolení umístění do
parku je třeba získat kladné stanovisko orgánů památkové péče. Tyto jednání probíhají nyní a
není to vůbec jednoduché, protože představy památkářů a našich občanů se často velmi liší.
V současné době probíhá v parku pravidelné promítání letního kina, které navštěvuje
pravidelně okolo sta návštěvníků, což je o něco více než jsme původně předpokládali. Za hladký
průběh promítání patří dík mladým členům SDH Litultovice.
Jako poslední větší akce letošního léta, která bude mít souvislost se Zámeckým parkem,
bude Karmaš v Litultovicích. Část programu se bude odehrávat v parku, poprvé bude postaven
velkokapacitní stan, který společnými prostředky pořídil Mikroregion Hvozdnice a bude sloužit
obcím sdruženým v mikroregionu na jejich akce. Samotný program je prezentován na dalších
stránkách zpravodaje.
S přáním alespoň mírného ochlazení a deště
starosta Litultovic Jan Birgus
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Usnesení:
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Pozvánky:

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
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.

Představení dětí z dramatického kroužku
Ve středu 24. 6. 2015 děti z dramatického kroužku zahrály rodičům pohádku Kouzelná píšťalka,
moderní KarCOOlku, Macha a Šebestovou. Své vystoupení obohatily hrou na klávesy a
flétničky.

Diskotéka ve škole
Ve čtvrtek 25. 6. 2015 se ve škole v rámci hodin tělesné výchovy konala diskotéka. Žáci si ve
skupinkách připravili taneční vystoupení. Soutěž o nejlepší tanečnici vyhrála Adélka Malíková
ze 4. ročníku a nejlepším tanečníkem byl zvolen Štěpán Kavan, také ze 4. ročníku. Maminky
připravily dětem malé občerstvení.

AZ kvíz
V pátek 26. 6. 2015 bylo dopolední
vyučování věnováno zdravému soutěžení
mezi žáky. Ti se utkali v AZ kvízu a
v luštění křížovek.

Šípkovaná
V pondělí 29. 6. 2015 se všichni žáci vydali podle šipek do nedalekého lesíka. Žáci plnili cestou
úkoly: vyjmenovávali zvířátka v lese i na poli, zabývali se morseovkou, zdolali chůzi po lávce
přes řeku Hvozdnici, určovali světové strany, poznávali jehličnaté i listnaté stromy. Žáci podle
instrukcí našli poklad a na závěr si opekli špekáčky.

Ukončení školního roku
V úterý 30. 6. 2015 byl slavnostně ukončen školní rok 2014/2015 a předána vysvědčení žákům
za snahu a píli ve druhém pololetí, pochvaly a poslední číslo školního časopisu Počteníčko,
které bylo určeno dětem na prázdniny.

Poděkování.
Děkujeme všem rodičům za pomoc s přípravou kulturních akcí školy. Děkujeme OÚ a p.
starostovi J. Birgusovi. Děkujeme všem sponzorům: firma Pavel Nádeníček, Model Opava, a.s.,
Optys Opava, tiskárna Dittrich group, s.r.o., Vojenské lesy ČR a firmě D. Nowický.
Děkujeme všem občanům, kteří pomohli ZŠ i MŠ se sběrem papíru. V obou dvou pololetích
školního roku jsme získali 1. místo ve sběru a tím navíc i finanční odměnu.
Děkujeme firmě Pavla Nádeníčka, která pro naši školu do tříd, na chodbu a do šaten vyrobila
nové skříňky, které částečně zaplatí škola ze sběrových peněz a částečně nám zasponzoruje
firma.
Více informací naleznete na stránkách školy: www.zslitultovice.cz
Mgr. Dana Kaliková

________________________________________________
Kušisti
O víkendu 4. a 5. července 2015 se uskutečnil v Otrokovicích mezinárodní závod ve střelbě z
kuše Bohemia Cup. V kategorii seniorů obsadil Václav Losert z TJ Opava polní kuše 3.místo.
O víkendu 25. a 26. července 2015 se uskutečnilo v Čechách pod Kosířem MČR ve střelbě z
kuše. V kategorii seniorů obsadil Václav Losert z TJ Opava polní kuše 1. místo. V kategorii
družstev TJ Opava ve složení Losert V., Lelovský P.(oba Litultovice) a Slováková J. druhou
příčku.
Více na http://www.crossbow-cze.cz/p/mcr-cechy-pod-kosirem-25-2672015-6489.html
Lelovský Petr

TJ Sokol:

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