MĚSTYS
LITULTOVICE

Duben 2017

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Vážení spoluobčané,
Poněkud nás zaskočil návrat zimy do plného jara, ale roční období se zastavit nedají a
se stoupajícími teplotami se začne zvyšovat i stavební ruch v Litultovicích.
Protože jsme v letošním roce byli poměrně úspěšní v získávání dotací, budete se muset
obrnit značnou trpělivostí při různých komplikacích způsobených stavební činností. Asi
největší bude oprava chodníků podél silnice I/46, pokud se nám ovšem podaří 28. 4. 2017
otevřít obálky s nabídkami a nadřízení úředníci nám nenařídí další doplnění dokumentace.
Samotné rekonstrukci chodníků bude předcházet oprava poškozených míst kanalizace,
kterou provádíme na své náklady. V letošním roce zároveň Ředitelství silnic a dálnic bude
opravovat povrch silnice I/46 v samotných Litultovicích.
Další rozsáhlá stavební komplikace se bude týkat Choltického chodníku, kde díky dotaci
ze SFDI proběhne kompletní rekonstrukce, a který tak po dobu stavebních prací bude úplně
nesjízdný, protože dojde k odstranění stávajícího povrchu a vytvoření nového podkladu i
povrchu, včetně srovnání terénních nerovností.
Poslední stavební činnost, která se dotkne komunikací, se týká prostoru před zámeckou
restaurací, kde bude za pomocí dotace z Moravskoslezského kraje položen nový asfaltový
povrch. Součástí této dotace je i doplnění parku o další herní prvky pro děti (skluzavka,
houpačka a kuželky) a pořízení nových laviček, které budou pevně uchyceny na betonové
patky. Další hřiště tentokrát pro poněkud starší mládež a dospělé vznikne v prostoru za
tělocvičnou. Jedná se o takzvané streetworkové hřiště a na výstavbu jsme získali tentokrát
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Doufám, že všechny tyto akce v konečném důsledku udělají Litultovice zase o něco
příjemnějším místem pro život. Stále, ale platí, že postavit můžeme cokoliv, pokud se ale k
sobě nebudeme chovat s úctou a respektem tak se nám zde příjemně žít nebude.
S přání příjemných slunečných dní starosta Jan Birgus.
P.S. Jako částečnou kompenzaci za omezení sběrných míst na sběr velkoobjemového
odpadu se podařilo se společnosti Marius Pedersen domluvit možnost složení odpadu již
v pátek 12. 5. 2017 od 14:00 do 18:00 a samozřejmě i v sobotu v dopoledních hodinách.

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
22. dubna 2017
od 9 do 14 hodin
29. dubna 2017
v 16 hodin
5. května 2017
od 16:30 hodin

Akce
Závody ve střelbě z polní kuše,
Pořádají Kušisté Litultovic
Slet čarodějnic v zámeckém parku.
Pořádá kulturní komise a Klub důchodců Litultovic
Dětská hasičská soutěž na fotbalovém hřišti.
Pořádá SDH Litultovice
Hudebně zábavný pořad „Žena – nejen jedna báseň“ na
6. května 2017
zámku v Litultovicích.
od 15:00 do 16:05 hodin
Pořádá Klub důchodců
Olympiáda mládeže
13. května 2017
Pořádají Rybáři z Litultovic a mladí rybáři z Opavy
20. května 2017
Rybářské závody pro dospělé
Zápis v 6:00, začátek v 6:30 Pořádají Rybáři z Litultovic
21. května 2017
Rybářské závody pro mládež do 15 let
Zápis v 6:00, začátek v 6:30 Pořádají Rybáři z Litultovic
Dětský den v zámeckém parku.
3. června 2017
Pořádá kulturní komise Litultovice
UPOZORŇUJEME…
Úhrada vodného
Vzhledem ke skutečnosti, že zavedení elektronické evidence tržeb (EET) se týká i
společnosti Jiří LENART s. r. o., nebude možné vodné platit na obci a ani na úpravně
vody. Počínaje odečtem pro občany v březnu 2017 budou faktury všem zaslány poštou na
adresu odběratele a záleží na odběrateli, zda uhradí fakturu převodem nebo na poště. Touto
dobou byste už měli mít fakturu za vodné ve svých poštovních schránkách.
TJ Sokol – Sběr železného šrotu
V sobotu 29. 4. 2017 v dopoledních hodinách se bude konat sběr železného šrotu.
Železný šrot připravte jako obvykle před své rodinné domy.
V případě zájmu o sběr železného šrotu v Luhách nebo v Pilném mlýně, prosíme občany,
aby tuto informaci sdělili do pátku 28. 4. 2017 na Úřad městyse Litultovice, tel.:
555 559 541.

ZÁMECKÁ RESTAURACE LITULTOVICE

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

Datum: 10. květen 2017
Barva stužky: modrá
Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku) 20,-Kč
Cíle sbírky:
- preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím
letáků s informacemi.
- za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na
boj proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení kvality
života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy,
výzkumu a vybavení onkologických center.
Jsem také onkologická pacientka a ráda bych Vás požádala o podporu této sbírky!
Kytičky budou k dostání na Úřadě městyse, dále na veřejné akci Pálení čarodějnic, která
se koná dne 29. 4. 2017 v zámeckém parku. Více na www.denprotirakovine.cz
Všem Vám předem děkuji!
Daniela Radková, Litultovice – Luhy

MŠ LITULTOVICE - ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola Litultovice, příspěvková organizace
oznamuje, že ve středu 10. 5. 2017
proběhne v Mateřské škole Litultovice

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2017/2018.
Rodiče, kteří chtějí zapsat své dítě k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole
Litultovice ve školním roce 2017-2018 se dostaví ve středu 10. 5. 2017 v době od 13.00 do
17.00 hod. do Mateřské školy Litultovice. Donesou vyplněnou žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem, předloží občanský průkaz a rodný list
dítěte. Žadatelům bude přiděleno registrační číslo.
Na základě řádně vyplněné, lékařem potvrzené žádosti, podané zákonným zástupcem
vydá ředitelka mateřské školy rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2017/2018.
Rozhodnutí o přijetí uchazečů bude zveřejněno seznamem přijatých uchazečů, pod
přiděleným registračním číslem.
Jarmila Kořená, ředitelka MŠ Litultovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE - VÝLET DO POLSKA
Děti Mateřské školy Litultovice se 29. 3. 2017 zúčastnily sportovní akce

„Předškoliády „
Díky profesionálnímu přístupu organizátorů obce Szczerbice prožily děti den plný
sportovních soutěží, ve kterých změřily síly děti pěti mateřských škol. České barvy hájily
děti z Litultovic a Bruntálu, za Polsko startovaly děti tří mateřských škol gminy Gaszoice.
Soutěžili jsme v pěti disciplínách, všechny školy dostaly pohár, dětem se třpytila na krku
zlatá medaile. Výborný oběd nás čekal na opravdovém zámku.
Kolegové z Gaszowic pro nás připravili ještě návštěvu „Džungle“, což nebylo nic
jiného než nově zbudované zábavné středisko pro děti. Do autobusu nastoupily unavené,
ale šťastné děti, takže došlo i na tak neoblíbený odpolední odpočinek. Domů jsme si
přivezli krásný pocit, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
Chtěla bych poděkovat panu starostovi a zastupitelům městyse, kteří pomohli zajistit
dopravu dětí a dresy našeho týmu. Poděkování patří také rodičům, kteří byli ochotni svým
nejmenším pořídit pasy a občanské průkazy, abychom mohli vycestovat do zahraničí.
Jarmila Kořená, ředitelka MŠ Litultovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve středu 26. 4. 2017 od 15.00 hod.
do 17.00 hod.
se uskuteční v

Mateřské škole Litultovice
Den otevřených dveří pro rodiče a děti, které
přijdou k Zápisu k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2017 – 2018.
Zveme všechny rodiče, kteří mají zájem o zapsání svých
dětí do naší mateřské školy, aby si v těchto dnech přišli
s dětmi mateřskou školu prohlédnout. V těchto dnech si
můžete vyzvednout formulář Žádosti o
přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Jarmila Kořená, ředitelka MŠ Litultovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Soutěž ŠD
Dne 16. 3. 2017 proběhla ve školní družině starších žáků soutěž ve vytrvalosti. Žáci
soutěžili v těchto disciplínách: dřepy, kliky a běh. Nejlepší z chlapců byl Jan Válek a nejlepší
z děvčat Petra Koníčková, oba žáci pátého ročníku. Gratulujeme.
Beseda s žáky třetího ročníku
Ve čtvrtek 16. 3. 2017 mezi žáky proběhla beseda na téma Šikana s panem Bc. Tomášem
Veličkou, který v naší škole již na toto téma měl besedu s rodiči žáků. Beseda proběhla v
komunitním kruhu, žáci si povídali na téma šikana a vztahy mezi žáky ve třídě.
Pan Velička s nimi vytvářel modelové situace a na závěr
provedl s žáky diagnostiku třídního kolektivu pomocí
dotazníku. Po měsíci bude provedeno hodnocení zlepšení
vztahů ve třídě a na základě tohoto vyhodnocení
navážeme na další spolupráci v Preventivním programu
na zlepšení vztahů ve třídách.
Matematická soutěž Klokánek
V pátek 17. 3. 2017 se žáci 3. a 5. ročníku účastnili matematické soutěže Klokánek v
kategoriích Cvrček a Klokánek. Mezi nejlepší řešitele našich třeťáků patří David Nowický,
Vojta Hrubý a Matěj Mazur. V páté třídě byli nejúspěšnější Barbora Kubcová, Jan Válek a
Petra Koníčková. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme.
Oslava prvního jarního dne ve škole
První jarní den oslavili žáci třetího ročníku v úterý 21. března v hodině hudební výchovy.
Oblékli se do jarních barev - zelené a žluté, pracovali samostatně, ale také ve skupinkách a
hledali jarní písničky, naučili se dvě jarní říkanky, na kterých si vyzkoušeli rytmus, hádali
název písničky, procvičili noty, vyzkoušeli si zazpívat podle not, aby uhádli název písně a
naučili se novou jarní písničku „Vozilo se na jaře“.
Představení dramatického kroužku
Žáci pátého ročníku: P. Koníčková, B. Pavelková, M.
Pavlíčková, K. Albertová a D. Skřehot z dramatického
kroužku pod vedením paní učitelky L. Seidlové zahráli žákům
naší školy v úterý 21. března 2017 divadelní představení
"Jeníček a Mařenka". S tímto představením žáci vystoupili 22.
března v okresním kole soutěže Divadelní lízátko. Divadelní
kroužek obdržel účastnický list.
Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 30. 3. 2017 se v naší škole konal Den otevřených dveří. Rodiče, prarodiče i
příbuzní žáků se přišli podívat na první dvě vyučovací hodiny do jednotlivých tříd a
pozorovali práci žáků ve vyučovacím procesu. Sledovali moderní formy výuky, práci na
interaktivních tabulích a zapojení a znalosti našich žáků. Děkujeme všem za účast.

Soutěž v anglickém jazyce
V pátek 31. 3. 2017 se čtyři žáci pátého ročníku
zúčastnili soutěže v anglickém jazyce na ZŠ Vrchní. Soutěž
se skládala ze 4 písemných částí a mezi touto prací žáci
soutěžili o sladké odměny. Soutěže se účastnilo 18 škol a
naši žáci se umístili na krásném 5. místě. Gratulujeme.
Zápis do 1. třídy
V úterý 4. 4. 2017 se v naší škole konal Zápis do 1. třídy. K zápisu přišlo 22 dětí. Jelikož
rozhodnutí o přijímacím řízení nenabylo právní moci, nemůžeme říct, kolik z nich usedne
v září do lavic. Celý zápis byl v duchu pohádky Mach a Šebestová ve škole. Děti si zkusily
volat kouzelným sluchátkem, podívaly se do biologického kroužku za zvířátky a pomohly
Machovi a Šebestové zničit bacily v krku spolužáka Kropáčka a nakonec nakreslily školníka
Macha a Šebestové. Za splnění úkolů si děti odnesly sladkou odměnu, drobný dáreček, který
vyrobili naši páťáci a pamětní list. Na všechny se opět těšíme na dalším setkání, které se
koná 9. 5. 2017.
Výstava Josefa Lady
Ve středu 5. 4. 2017 se žáci 3. a 5. třídy vydali na výstavu Josefa Lady do Domu umění
v Opavě. Mladší žáci si výstavu prošli společně a vyhledali obrázky, které znali. Starší žáci
se na výstavě věnovali prvotní tvorbě Josefa Lady, která byla pro ně neznámá.
Zjistili si, do jakých časopisů dodával Lada své kresby, dokonce zjistili, že tvořil také do
Mateřídoušky, která se neustále vydává, našli jeho pseudonymy a nakonec k některé kresbě
vymysleli vtipný text. Výstava byla opravdu moc pěkná a taký přínosná.
PODĚKOVÁNÍ
Za děti ZŠ a MŠ všem, kteří se zúčastnili sběru starého papíru, velmi děkujeme za
opětovné velké množství nasbíraného starého papíru.

Mgr. Dana Kaliková, ředitelka ZŠ Litultovice

USNESENÍ Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LITULTOVICE
U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice, konaného dne
20. 03. 2017 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
1. Střednědobý výhled rozpočtu Městyse Litultovice 2017 – 2021
2. Rozpočtové opatření č. 2
3. Žádost TJ Sokol Litultovice na individuální dotaci na rok 2017 ve výši 65 000,-Kč
4. Veřejnoprávní smlouvu o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární
ochrany s obcí Mladecko
5. Záměr nástavby a stavební úpravy zámku Litultovice realizovaný v rámci programu
INTEREG V-A Česko - Polské spolupráce
6. Záměr čištění odpadních vod v městysi Litultovice domovními ČOV v rámci
programu MZP Národní programy výzva č. 11/2016 Domovní čistírny odpadních vod
7. Záměr výstavby stezky pro chodce a cyklisty Litultovice – Dolní Životice v rámci
programu IROP výzva č. 53 Udržitelná doprava integrované projekty CLLD
8. Žádost obce Lhotka u Litultovic o zařazení obce Lhotka u Litultovic do spádové
oblasti Mateřské školky Litultovice
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
9. Střednědobý výhled rozpočtu Svazku pro provoz skupinového vodovodu
Litultovice 2017 - 2021
10. Rozpočet Svazku pro provoz skupinového vodovodu Litultovice na rok 2017
11. Účetní závěrku za rok 2016 Svazku pro provoz skupinového vodovodu Litultovice
12. Závěrečný účet za rok 2016 Svazku pro provoz skupinového vodovodu Litultovice
13. Zprávu revizní komise Svazku pro provoz skupinového vodovodu Litultovice k
28. 2. 2017

ZVEME VÁS…

TJ SOKOL LITULTOVICE - ROZLOSOVÁNÍ MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ

ZVEME VÁS…

V sobotu 6. května 2017 na zámku v Litultovicích
od 15:00 do 16:05
proběhne hudebně zábavné představení

ŽENA
NEJEN JEDNA BÁSEŇ
aneb
ŽIVOT NENÍ NÁHODA
poetické povídání
o životě a lásce k ženě
provázené písněmi
ze známých světových muzikálů

٭٭٭

účinkují

Zdenka Mervová
sólistka opery a operety SD v Opavě – soprán
nositelka ceny Opavské Thálie (2006)

&

Oldřich Kolovrat
básník, písničkář, výtvarník
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