MĚSTYS
LITULTOVICE

Červenec 2016

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení spoluobčané,
v letošním roce prožíváme poněkud jiné léto, než bylo loni. Prší poměrně často, ale
paradoxně v hlubších vrstvách půdy je stále sucho, protože voda při přívalech rychle odteče
z naší krajiny.
Opatření, která měla, alespoň částečně zmírnit důsledky přívalových dešťů, nabírají
zpoždění. Není to však vinou Litultovic, ale státních institucí, které přestože ochranu proti
povodním a suchu deklarují jako svojí prioritu, neustále měnícími se pravidly komplikují
jakoukoliv činnost.
To se dotklo v prvé řadě suchého poldru v Cholticích. Na můj přímý dotaz, proč ještě
nezačala realizace mi na Povodí Odry, s. p. sdělila paní investiční ředitelka, že vodoprávní
úřad vznesl další požadavek na již schválenou dokumentaci. Podle jeho požadavků se
podařilo u všech vlastníků doplnit souhlasy kromě jednoho. Ten jediný je Státní pozemkový
úřad, který to stále projednává. Vzhledem k lhůtám výběrových řízení je nejbližší možnost
zahájení stavby rok 2017. Jediné pozitivum je, že na přípravě Povodí Odry skutečně pracuje
a má to jako plánovanou akci na příští rok.
Druhou obdobnou realizací mají být jednoduché pozemkové úpravy na severozápadním
okraji Litultovic (Rajčula a Uniron). Městys zaplatil podrobnou studii, která v podstatě
navrhla komplexní řešení včetně pozemkového vypořádání. Státní pozemkový úřad jej přijal
a zařadil do plánu realizací pro letošní rok. V tomto týdnu jsem byl informován, že
ministerstvo zemědělství změnilo priority a naše realizace přijde na řadu předběžně za dva
roky. Je mi líto, že nepřináším zrovna optimistické zprávy, ale pravdivé informování občanů
je pro mě důležitější než falešné iluze.
Abychom nekončili úplně negativně, tak akce, za které zodpovídá přímo Městys, se
rozjeli podle harmonogramu a intenzivně se na nich pracuje.
V prvé řadě je to mateřská školka, kde jsme se rozhodli nečekat na vyhlášení přidělení
dotací z „Operačního programu Životní prostředí“, které měly být vyhlášeny v červnu a do
teď nejsou oznámeny, protože by to znamenalo další rok zpoždění. Raději jsme vyjednali
velmi výhodný úvěr u Komerční banky a začali realizovat letos. Pokud dotaci dostaneme,
bude nám dotace proplacena.

Druhou realizací je oprava zámeckého nádvoří (včetně kanalizace), zde jsme již dotaci
dostali a firma uzavřela smlouvu s termínem ukončení prací do 15. 8. 2016, aby na Karmáš
bylo vše připraveno.
Chtěl bych občany požádat o trpělivost s komplikacemi, které tyto stavby přinášejí a
popřát krásné prožití zbytku poněkud deštivých prázdnin, jejichž součásti bude i návštěva
připravených kulturních akcí jako promítání letního kina, tradiční Větřák (letos snad
z mezinárodní účastí) a samozřejmě Karmáš.
S pozdravem Ing. Jan Birgus starosta

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
1. Závěrečný účet Městyse Litultovice za rok 2015, včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření a to z výhradou. Zastupitelstvo přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření. Písemná informace o přijatých
opatřeních k nápravě chyb bude zaslána do 15 dnů MSK KU v Ostravě dle přílohy usnesení
č.1
2. Darovací smlouvu č. SMPOZ 36/0071 mezi Městysem Litultovice a Povodí Odry, s.p. o
darování části pozemku parc.č. 2292 v k.ú. Litultovice a parc.č. 961/2 v k.ú. Hlavnice na
Povodí Odry, s.p. za účelem výstavby suchého poldru Choltický. Suchý poldr Choltický je
veřejně prospěšná stavba sloužící k protipovodňové ochraně, a to především Městyse
Litultovice. Proto je v zájmu Městyse Litultovice urychlená výstavba suchého poldru i
rozhodnutí o daru jmenovaných pozemků.
3. Rozpočtové opatření č. 4
4. Žádost TJ Sokol Litultovice o individuální dotaci ve výši 65 000,-Kč
5. Žádost Římskokatolické farnosti Litultovice o individuální dotaci ve výši 150 000,-Kč na
opravy konstrukce kostelní věže
6. Žádost Římskokatolické farnosti Litultovice o individuální dotaci ve výši 50 000,-Kč na
opravy zvonové stolice
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
7. Zpráva o hospodaření Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu Litultovice k
31.5.2016
8. Účetní závěrku Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu Litultovice za rok 2015
9. Závěrečný účet Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu Litultovice za rok 2015
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření
10. Účetní závěrku Svazku obcí Mikroregionu Hvozdnice za rok 2015
11. Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Hvozdnice za rok 2015 včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření
12. Zprávu o hospodaření Městyse Litultovice k 31.5.2016

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Kulturní komise městyse Litultovice:
Termín

Akce

Mistroství ČR ve střelbě z polní kuše na fotbalovém hřišti,
pořádají TJ Opava
Posezení na Větřáku,
13. srpna 2016 od 15:00
pořádají SHD Litultovice
Benátská noc v zámeckém parku,
20. srpna 2016
pořádá Myslivecké sdružení Hradisko
Karmaš v zámeckém parku,
pořádá Kulturní komise městyse Litultovice ve spolupráci se
21. srpna 2016
spolky Litultovic

6-7. srpna 2016 od 10:00

LETNÍ KINO V LITULTOVICÍCH
Vstupné dobrovolné. Projekce se koná pouze za příznivého počasí v zámeckém parku.
Občerstvení bude zajištěno.
Termín
22. července 2016 ve
21:00
29. července 2016 ve
21:00
5. srpna 2016 ve 21:00

Film
Marťan (2015)
Co jsme komu udělali (2014)
Na samotě u lesa (1976)

12. srpna 2016 ve 21:00

Mortdecai: Grandiózní případ (2015)

19. srpna 2016 ve 20:00

Obecná škola (1991)

26. srpna 2016 ve 20:00

Já padouch 2 (2013)

UPOZORŇUJEME OBČANY

Svoz plastů
Ve čtvrtek 4. srpna 2016 proběhne svoz plastů. Pytle s plastovým odpadem připravte
jako obvykle před své domy a to do 7. hodiny ráno.

Tráva do popelnice nepatří
Firma Marius Pedersen upozorňuje občany, že dle platné legislativy nesmí být do popelnic
vhazována tráva. Popelnice s trávou nebudou vyváženy.

Nádvoří
Od pondělí 18. července začaly stavební práce na nádvoří zámku. Upozorňujeme, že po
dobu stavebních prací bude nádvoří zcela neprůchodné.

Příspěvky do novin
Prosíme všechny, kteří posílají příspěvky do novin, aby je zasílali do 15. dne každého
měsíce. V příštím srpnovém vydání mimořádně do 10. srpna z důvodu dřívějšího vydání.

RYBÁŘI Z LITULTOVIC
Tento měsíc v našem městysi
probíhaly Rybářské závody. Závodů se
zúčastnilo 11 dospělých a 8 dětí.
Vítězem se stal v kategorii dospělých p.
Kašík Zdeněk, v kategorii mládeže
Šindler V. Další místa obsadili
Grochman M. a Volný F. Celkem bylo
uloveno 11 ryb. Největšího kapra ulovil
p. Volný - 67cm.
I přes nepřízeň počasí byli
závodníci spokojeni a těší se na další
závody.
Václav Kupka

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY LITULTOVICE
Výlet ZOO Lešná
Ve čtvrtek 23. 6. 2016 jsme se celá škola vydali na školní výlet do ZOO Lešná. Viděli
jsme mnoho zvířat, ale nejzajímavější pro nás byli tučňáci, kteří se nechali pohladit. Další
zvíře, na které se děti moc těšily, byly rejnoci.
V krásném novém pavilonu mohly děti nejen
sledovat rejnoky ve vodě, ale také si na ně
mohly sáhnout. To byl velký zážitek. Protože
je ZOO obrovské, neprošli jsme ho ani celé a
zpátky jsme se vezli vláčkem. Byla to sice
daleká a velmi slunečná cesta, ale stála za to.
Návštěva Slezského zemského muzea v Opavě
V úterý 21. 6. 2016 žáci 4. a 5. ročníku navštívili muzeum v Opavě, kde měli žáci připraven
program Koloniál. Lektorka žáky seznámila se základní historií muzea, poskládali mapu
světa, dozvěděli se o rostlinách, které se v době kolonizace rozšiřovali po Evropě, poznávali
staré mince a také se učili poznat falešnou bankovku. Všichni si ve svých hlavičkách odnesli
alespoň jednu zajímavost, která je povede k lepší finanční gramotnosti. Ve středu 22. 6.
2016 se přidali také žáci 2. ročníku, pro které byl připraven program „Když přiletěl čáp“.
Žáci se seznámili s hračkami, se kterými si děti hrály, nahlédli do pokojů, ve kterých se
dříve žilo, zajímavé bylo také vybavení staré školy.
Výlet žáků 5. třídy do Prahy
Ve středu 15. 6. 2016 jeli na školní výlet i žáci 5. třídy. A protože se ve vlastivědě učili
nejen o historii, ale také o památkách naší vlasti, navštívili hlavní město - Prahu. Podívali
se na Orloj, prošli Pražský hrad, chrám sv. Víta, Karlův most, viděli Národní divadlo a
projeli se metrem. Škoda jen, že čas tak rychle utíkal a díky odjezdu vlaku nestihli
naplánované památky vidět všechny.
Ukončení školní docházky 5. ročníku
Ve středu 29. 6. 2016 jsme se slavnostně rozloučili s žáky pátého ročníku na zámku
v Litultovicích. Čtvrťáci z kroužku flétny si pro své spolužáky připravili krátké vystoupení.

K žákům promluvil pan starosta a také paní
ředitelka a nakonec našim páťákům předala třídní
paní učitelka Lea Seidlová vysvědčení a knihu
jako vzpomínku na naši školu. Všem páťákům
přejeme krásné prázdniny a pěkný vstup do nové
školy.
Ukončení školního roku
Ve čtvrtek 30. 6. 2016 jsme slavnostně ukončili školní rok 2015/2016. Žákům 2. a 4. ročníku
třídní paní učitelky předaly vysvědčení ve škole a poslali je na zasloužené prázdniny. Všem
dětem přejeme, aby si krásně a ve zdraví užili prázdniny.

Mgr. Dana Kalíková, ředitelka ZŠ Litultovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADECKO
Věří se tomu jen těžko, ale deset měsíců uteklo jako voda, a s koncem měsíce června se
přiblížil také závěr dalšího školního roku. Stejně jako v předešlých letech, to byl rok plný
vědomostních i sportovních soutěží, ve kterých si naši žáci nevedli vůbec špatně. Vedle
četných znalostí prokázali také svou bystrost, tvořivost, vytrvalost, ale především veselou
mysl, zdravou soutěživost, chuť se něčemu novému přiučit a touhu něco dokázat.
Paní učitelka Mgr. Lenka Běhavá se pravidelné zúčastňuje s výtvory našich dětí
výtvarné soutěže, kterou vypisuje v měsíčníku Hláska Magistrát města Opavy. V této
soutěži často vítězí naši žáci. Z předešlých úspěchů můžeme připomenout vítězství Tomáše
Lišky a Ondřeje Kuše, v červnu si pak cenu odnesla naše žákyně Magdaléna Šromová se
svou jarní mandalou. Velmi pěkného úspěchu také dosáhla žákyně Bára Viatrová, kterou
její zdařilá počítačová práce na téma Můj koníček vynesla třetí místo v okresním kole
soutěže Prezentace 2016. Tříčlenné družstvo sestavené z žáků mladecké školy (Eva
Mazalová, Bára Viatrová, Patrik Kučerka) nás reprezentovalo na regionální soutěži nazvané
Mladí lidé v evropských lesích, kde si vysloužili krásné druhé místo a jen o vlásek jim unikl
postup do celostátního kola. Čerstvou novinkou je pak fenomenální úspěch našich žáků a
žákyň v soutěži Požární ochrana očima dětí. Ve výtvarné části obsadil třetí místo okresního
kola Ondřej Krutil. V části literární zazářila žákyně 9. třídy Bára Brunková, která obsadila
ve své kategorii druhé místo okresního kola a žákyně 7. třídy Dorota Macháčková a Pavlína
Zieglová, které si rozdělily první dvě čelní místa své věkové kategorie. Pavlína Zieglová
pak s přehledem zvítězila také v kole krajském a nakonec porazila téměř všechny mladé
spisovatele v rámci celého Česka a vybojoval si stříbrnou pozici. Takže jsme 2. v republice!

Vedle soutěží se naše škola zapojila také do několika záslužných akcí. V rámci Dne
Země byli žáci prvního i druhého stupně ve spolupráci s Lesy ČR pomáhat čistit lesy v okolí
své školy a obce. Každoročně naše děti v zimním období přikrmují ptáky, žijící v okolí školy
a v jarních měsících zase vyvěšují a čistí ptačí budky, aby byly připravené pro hnízdění
našich opeřenců.
Z jiného soudku je pak účast na každoročním běhu na podporu postižených JOY RUN,
který probíhá a v opavských Městských sadech. Účastnici běželi se speciálně upraveným
vozíčkem na trase dlouhé 6 km.
Ani během posledních týdnů jsme se
nebránili zážitkům všeho druhu, a tak mladší
děti stihly vedle vzdělávání zavítat na
Masarykovu střední zemědělskou školu, která
pořádala tradiční Den mláďat a do obecní
knihovny v Mladecku, kde si vyposlechly
zajímavé povídání o Karlu IV. Žáci 9. a 8. třídy
navštívili s doprovodem pí uč. Trlicové
skanzen vojenské techniky, kde se kromě
prohlídky bojových vozidel a tanků projeli v
BVP (bojovém vozidle pěchoty).
A konečně celý druhý stupeň se zúčastnil také krátké prohlídky města Opavy, během
které jsme si ukázali ty nejvýznamnější budovy a následně zhlédli divadelní představení
Mrazík ve Slezském divadle.
Jednou z největších událostí posledních měsíců byla zajisté oslava Dne matek.
Návštěvníci se sešli ve čtvrtek 12. 5. v hojném počtu, aby zhlédli taneční, hudební, herecké
i recitační vystoupení svých dětí, které vše pečlivě připravovali se svými třídními učitelkami
a vychovatelkami. Věřte, že řada kladných a pozitivní ohlasů ze strany vás rodičů je pro nás
tou největší pochvalou a oceněním.
Poslední měsíc školního roku jsme přivítali oslavou Dětského dne. Pro děti všech
věkových kategorií bylo připraveno několik soutěží s klauny, kolotoč, jízda na koni i bohatá
tombola. Maminky a tatínci se mohli zapojit do soutěže o nej bábovku. Za skvělou
organizaci tohoto odpoledne vděčíme Občanskému spolku rodičů ZŠ Mladecko, a tímto jim
opět děkujeme!
S červnem bývají spojeny také školní
výlety a děti z nižšího stupně opět strávily
krásný týden na škole v přírodě ve Zlatých
Horách. Všichni jsme se ve zdraví vrátili a
navíc jsme si přivezli spoustu nových
zážitků, takže budeme mít přes prázdniny
na co vzpomínat. 29. června jsme se na
obecním úřadě v Jakartovicích rozloučili se
žáky deváté třídy, kteří odchází na střední
školy.
Děkujeme pí Veselé a Spolku rodičů při ZŠ Mladecko za upomínkové předměty, které žákům
ještě dlouho budou připomínat tento den.
S pocitem, že jsme opět odvedli kus dobré práce, se s vámi loučí žáci i zaměstnanci celé
školy a přejeme vám krásné, sluncem zalité letní dny plné pohody a odpočinku.
Ing. Vladimíra Mazalová, ředitelka ZŠ Mladecko

POZVÁNKY

LESNÍ POŽÁRY
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