MĚSTYS
LITULTOVICE

Červen 2017

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
30. června 2017
od 21 hodin
1. července 2017
od 9 hodin
1. – 9. července 2017
od 10 hodin
7. července 2017
od 21 hodin
15. července 2017
od 6.30 hodin
21. července 2017
od 21 hodin
4. srpna 2017
od 21 hodin

Akce
Hasičský filmový festival Litultovice – Zpívej
(Animovaný muzikál)
Pořádá SDH Litultovice
Slet kopáčů 2017 na hřišti v Litultovicích.
Pořádá Městys Litultovice a TJ Sokol Litultovice
12. ročník Výstava vojenské techniky v Mladecku.
Pořádá Spolek vojenské historie Deštné z. s.
Hasičský filmový festival Litultovice – Proč právě
on? (Komedie)
Pořádají SDH Litultovice
Rybářské závody
Pořádají Rybáři z Litultovic ve spolupráci s MO
Opava z. s.
Hasičský filmový festival Litultovice – Orel Eddie
(Komediální drama)
Pořádají SDH Litultovice
Hasičský filmový festival Litultovice – Deadpool
(Akční komedie)
Pořádají SDH Litultovice

UPOZORŇUJEME
Místní poplatek ze psů je splatný do 30. června 2017
Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti (která vzniká držiteli psa v den,
kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců), je
poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů
ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti (úhyn psa, prodej, darování atd.)

Termín pro platbu poplatku "za odpady" je do 30. června 2017.
Při vzniku poplatkové povinnosti během roku je poplatek splatný do 30 dnů ode dne
vzniku poplatkové povinnosti, jestliže jej nelze zaplatit ve výše uvedených termínech.

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může úřad zvýšit až na trojnásobek.
FATIMA 1917-2017
Rok 2017 je jubilejním rokem Fatimy. 100 let od událostí, které se udály
v malém portugalském městečku ve Fatimě v roce 1917. Zde se třem malým pasáčkům
zjevila Panna Marie a předala jim poselství. Toto zjevení bylo uznáno za skutečné a
pravdivé.
–
–
–
–
–
–
–

V naší farnosti zasvěcujeme první soboty v měsíci fatimskou pobožností:
modlitba svatého růžence
přímluvy k Panně Marii fatimské
mše svatá
litanie k Panně Marii
vystavení Nejsvětější svátosti
světelný průvod kostelem
písně a požehnání

V dubnu jsme shlédli film Fatima, který nás přenesl do centra událostí, tak, jak se
udály v roce 1917. Také v budoucím programu se budeme seznamovat se vzpomínkami
jedné z vizionářek, sestry Lucie dos Santos.
Z knihy František Press: Děvečky Boží
….. Načež se smutným pohledem dodala:
„Modlete se, hodně se modlete a čiňte oběti za
hříšníky, protože není nikoho, kdo by se za ně
obětoval a modlil.„
Připojte se i vy k této významné události.
Všichni jsou srdečně zváni.
Milena Rusinská
OS FARNIK Litultovice

SVÁTEK BOŽÍHO TĚLA
Svátek Božího Těla zavedl papež Urban IV. v roce 1264.
Uctívání Těla Páně, s vírou v srdci, že při slavení mše svaté zůstává a přebývá živý Kristus
pod způsobami chleba a vína. Zavedení tohoto svátku přivedlo církev na cestu eucharistické
úcty a procesí Božího Těla se stalo v době osvícenství záštitou, oporou při obraně víry v
nadpřirozeno. Stejně tak smíme očekávat od eucharistické úcty překonání dnešní krize víry
a těžkosti života.
V naší farnosti jsme slavili svátek Božího Těla v neděli 18. 6.. Po mši svaté jsme se
modlili u čtyř oltářů před vystavenou Nejsvětější svátostí. Je to krásný svátek, který
působivým způsobem sjednocuje duše věřících k úctě Boha a ve společných modlitbách
vyprošují jednotu, lásku a vzájemnou úctu pro nás všechny, pro celý svět.
Eucharistický průvod doprovázela svým zpěvem litultovická schola a děti sypaly na cestu
květiny. Jistě si teď mnoho z vás starších vybavuje slavení tohoto svátku
v dobách vašeho dětství a mládí. Vypravujte o tom svým vnoučatům. Byl to svátek celé
obce jako jedné rodiny.
Děkujeme našemu duchovnímu správci P. Krzysztofovi a všem, kdo jste se této slavnosti
zúčastnili.
Ať nám Bůh žehná!

OS FARNIK Litultovice

SLAVNOST V POLSKU
Ve čtvrtek 15. června 2017 se v zámeckém parku Obce Czernice konala slavnost „7 Wieków
Czernicy“, které se účastnili i naši občané v rámci programu spolupráce Městyse Litultovice a
Gminy Gaszowice. Jedním z hlavních důvodů návštěvy Czernice také bylo podepsání mezinárodní
smlouvy o partnerské spolupráci mezi Městysem Litultovice a Obcí Gaszowice.
Na programu byly různé atrakce pro děti, ale i pro dospělé, výborné jídlo a pití, k poslechu
hrála živá hudba a mohli jsme shlédnout i různá artistická a zábavná vystoupení.
Nepřijeli jsme si jen užít pohodovou atmosféru, která zde panovala, ale také závodit v místním
pouličním běhu. Běh byl rozdělen do několika kategorií podle věku (od malých předškoláků až po
dospělé). Od nás běželo šestnáct závodníků. Za zmínku určitě patří umístění našich dětí, které se
umístily hned mezi prvními třemi, a to Matěj Hop a Štěpán Kavan. Tímto děkujeme za skvělou
reprezentaci naší obce.
Slavnost pokračovala v historickém duchu. Po zámeckém parku se v podvečer začaly
procházet postavy v dobových kostýmech. Ty navozovaly tu pravou dávnou historickou atmosféru.
Celou akci jsme si skvěle užili a těšíme se na další návštěvu.
Městys
Litultovice

DĚTSKÝ DEN V KOVBOJSKÉM STYLU
Kulturní komise městyse Litultovice děkuje všem účastníkům, návštěvníkům a
především soutěžícím dětem za účast na Dětském dni, který se uskutečnil v sobotu 3. 6.
2017 v zámeckém parku v Litultovicích.
Děti, jako již tradičně prokázaly své nejlepší schopnosti a dovednosti při zdolávání
nejrůznějších úkolů a nástrah, které si pro ně organizátoři akce přichystali. Odměnou jim za
to byl nejen vlastnoručně vytvořený obrázek koně, vyrýžovaný kamínek zlata, lahodný
nanuk nebo polštářek na krásné snění, ale pro ty odvážnější i svezení či pootočení na
divokém býkovi.
Tento nezkrotný divoký býk vyhodil ze svého sedla nejedno dítko, ale i dospěláky, pro
které se stal doslova velkým lákadlem a pokušením.
Toto všechno bylo okořeněno nádherným slunečním počasím a tak se všichni mohli ještě
vydovádět i na skákacím hradě, skluzavce, nechat si namalovat obličej, projet se na koni či
si zastřílet lukem nebo kuší.
Foto z akce lze shlédnout na stránkách městyse:
http://www.litultovice.cz/aktualne/fotogalerie-1/rok-2017/
Rovněž děkujeme partnerům akce:
Městys Litultovice, MŠ Litultovice, ZŠ Litultovice, Polní kuše Opava, Bidfood Opava
s.r.o., MUDr. Antonín Šustek, Skákací hrady Opava, pí. Táborská Ostrava, Milan Rašo
Jakartovice.
Těšíme se na Vás na dalších akcích pořádaných kulturní komisi městyse Litultovice.
za kulturní komisi Daniel Štefek

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY LITULTOVICE
Vystoupení dravých ptáků
V pondělí 22. 5. 2017 jeli všichni žáci naší školy do Slavkova, kde se na školním hřišti
konalo vystoupení dravých ptáků. Žáci viděli ukázky práce s dravci, o kterých se dozvěděli
mnoho zajímavostí přímo od jejich chovatelů.
Srovnávací testování žáků 5. tříd
Během měsíce května probíhalo srovnávací testování žáků 5. tříd. Otázky žáci
vypracovávali na pc a byly z oblastí matematiky, anglického jazyka a souhrnné otázky na
téma Člověk a svět práce.
Jarní akademie - Pohádkou křížem krážem
Ve čtvrtek 25. 5. 2017 se konala jarní
akademie školy, tentokrát pod názvem
Pohádkou křížem krážem, ze školy se
ozýval zpěv, pohádky, tance a flétničky.
Hlavní vystoupení ale patřilo našim
páťákům, kteří se svým posledním
vystoupením rozloučili a od příštího
školního roku přestupují do jiných škol.
Přejeme jim i nadále mnoho úspěchů.
Školní výlet páťáků do Prahy
V úterý 30. 5. 2017 jsme se s pátou třídou
vydali na školní výlet vlakem do Prahy. Po
příjezdu jsme se vypravili do Zlaté uličky a
k chrámu sv. Víta. Měli jsme štěstí, protože
jsme viděli také střídání stráží. Další kroky
nás vedly na Karlův most, kde byli někteří
překvapeni, jak je ta Vltava široká.
Nezapomněli
jsme
navštívit
ani
Staroměstské náměstí, kde jsme viděli, jak
pracuje orloj. Povozili jsme se také
metrem, které nás zavezlo na vyhlídku k
Nuselskému mostu. Posledním místem
bylo Václavské náměstí a pak hurá zpátky
k nám.
Den dětí
Čtvrtek 1. 6. 2017 patřil žákům naší školy, kteří
tento den slavili Den dětí. Paní učitelky připravily
pro žáky dopoledne plné her a zábavy. Žáci ve
smíšených družstvech vyráželi po absolvování
prvního stanoviště v podobě odkrývačky na
interaktivní tabuli do terénu směrem k lesu, kde
získávali body za další splněné úkoly. Vyzkoušeli
si svou pozornost, zručnost a znalosti z
přírodovědy a zdravovědy.

Všichni jsme se setkali u skály, kde nám pan Václav Kalus připravil vše potřebné k opékání
špekáčků, za což mu děkujeme. Po návratu do školy došlo k vyhodnocení jednotlivých
družstev. Krásné dárky pro všechny žáky nám zasponzorovaly Potraviny Zina v
Bohdanovicích, moc děkujeme. Také ve školní jídelně paní kuchařky usmažily jejich
oblíbený řízek a žákům připravily balíčky plné vitamínů.
Pohádková příroda s budoucími prvňáčky
V úterý 6. 6. 2017 v odpoledních hodinách proběhlo
poslední pohádkové setkání s našimi budoucími školáčky
v tomto školním roce.
Paní učitelka Mgr. Lenka Krömrová připravila soutěžní odpoledne s pohádkovými
postavičkami. Děti lovily rybičky, Rumcajsovi házely šišky do klobouku, Cipískovi
pomáhaly nosit vodu a zalévat les a skřítkům zdolávat překážky. Děti si prošly bludištěm a
společně s rodiči lesem. Kresbou na chodníky si nakreslily oblíbené pohádkové postavičky.
Za velkou snahu a zručnost si vysoutěžily pěkné odměny. Na příští setkání v novém školním
roce se na nové školáčky těší paní učitelky.
Školní výlet
Ve středu 14. 6. 2017 jsme se vydali historickým
autobusem s panem Trlicou do Ostravy-Vítkovic, kde
jsme navštívili Svět techniky. Žáci si mohli vyzkoušet
technické vynálezy od parního stroje až po kosmické
moduly. Při procházce po stopách románů Julese
Verna se seznamovali s řadou objevů, které
poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku.
Z Vítkovic jsme se přesunuli do Hvězdárny, kde žáci
poutavým způsobem pronikli do tajů sluneční
soustavy. Jako bonbónek na dortu byl velký zážitek
dětí jízdou historickým autobusem, tímto panu Trlicovi
děkujeme za nevšední zážitek.
Znalostní soutěž v Ostravě
V rámci spolupráce mezi školami ZŠ V Litultovicích a ZŠ v Hlavnici se žáci 1. stupně
zúčastnili znalostní soutěže v Ostravě-Vítkovicích, pořádanou agenturou Hello. Za 2. a 4.
ročník soutěžili žáci v matematice a hudebních nástrojích ze ZŠ v Hlavnici. Za litultovskou
školu soutěžila Bára Kubcová z 5. ročníku v jazyce anglickém a Matěj Galusik a Jakub
Mazur ve zdravovědě. Gratulujeme.

Mgr. Dana Kaliková,
ředitelka ZŠ Litultovice

USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LITULTOVICE
U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice, konaného dne 19. 06. 2017
v 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Litultovice
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
5. Dohodu o spolupráci Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu
Interreg V-A Česká republika - Polsko mezi Městysem Litultovice, Městem Kravaře, Gminon
Gaszowice a GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM KULTURY I SPOTKAN IM. EICHENDORF FA
6. Smlouvu o partnerské spolupráci mezi městysem Litultovice v České republice a obcí Gaszovice
V Polské republice
7. Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou
dopravou - oblast Opavsko
8. Záměr uzavření desetileté smlouvy na provoz na železniční trati Opava - Svobodné Heřmanice
v stávajícím rozsahu přepravy a stávajícím podílu úhrady provozní ztráty
9. Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska
10. Zadání územního plánu Litultovice - změny č. l
11. Závěrečný účet Městyse Litultovice za rok 2016, 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. 6
12. Účetní závěrku Městyse Litultovice za rok 2016
13. Smlouvu mezi KB, a.s. a Městysem Litultovice o poskytnutí úvěru ve výši 4 557 000,-Kč na
předfmancování rekonstrukce chodníků podél silnice 1/46
14. Střednědobý výhled rozpočtu Městyse Litultovice
15. Rozpočtové opatření č. 5 Městyse Litultovice
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
16. Čerpání rozpočtu Městyse Litultovice k 31. 5. 2017
17. Zpráva o hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Hvozdnice k 31. 4. 2017
18. Účetní závěrku Svazku obcí Mikroregionu Hvozdnice za rok 2016
19. Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Hvozdnice za rok 2016 včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
20. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi HZS MSKr a Městysem Litultovice
automobil VW CADDY
21. Kupní smlouvu č. UZSVM/OOP/2538/2017-OOPM mezi Městysem Litultovice a UZSVM
pobočka Opava na odkup pozemku parc.č. 61 ve výši 31 200,-Kč
Zastupitelstvo městyse volí:
22. Helenu Běláškovou přísedící Okresního soudu v Opavě
23. Lucii Gregořicovou přísedící Okresního soudu v Opavě

ZVEME VÁS…

INZERCE
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