MĚSTYS
LITULTOVICE

Červen 2018

Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako nepravidelný zpravodaj
PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
22. června 2018
od 20.30 hodin
30. června 2018
od 9 hodin
30. 6. - 8. 7. 2018
od 10 hodin
6. července 2018
od 15 hodin
6. července 2018
od 21 hodin
20. července 2018
od 21 hodin

Akce
Hospodský kvíz v Zámecké restauraci
Startovné 40,- Kč
Slet kopáčů 2018 – tradiční turnaj minikopané na hřišti v Litultovicích.
Pořádá Městys Litultovice a TJ Sokol Litultovice.
13. ročník Výstava vojenské techniky v Mladecku.
Pořádá Spolek vojenské historie Deštné z.s.
Dětský olympijský den v zámeckém parku v Litultovicích.
Pořádá kulturní komise městyse Litultovice.
Letní kino – Ferdinand
(Animovaná komedie)
Letní kino – Největší showman
(Muzikál/romantický/životopisný)

UPOZORŇUJEME
Termín pro platbu poplatku „za odpady“ je do 30. června 2018.
Při vzniku poplatkové povinnosti během roku je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti, jestliže jej nelze zaplatit ve výše uvedeném termínu. Poplatníky jsou
občané, kteří jsou v Litultovicích přihlášeni k trvalému pobytu, případně zde vlastní rekreační
objekt.
Místní poplatek ze psů:
Upozorňujeme, že poplatky za psy měly být uhrazeny do 30. dubna 2018.
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.)
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může úřad zvýšit až
na trojnásobek.

USNESENÍ Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LITULTOVICE
U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice, konaného dne 18. 6.
2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice
Zastupitelstvo městyse schvaluje pod bodem:
5. Darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a Městysem Litultovice o převodu
části pozemků parc. č. 1050 v k. ú. Litultovice z majetku Moravskoslezského kraje
6. Rozpočtové opatření č. 5
7. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a dohoda o umístění stavby na pozemku
parc. č. 64/2 v k. ú. Litultovice
8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a dohoda o umístění stavby na pozemku
parc. č. 953/1 v k. ú. Litultovice
9. Závěrečný účet Městyse Litultovice za rok 2017, včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření, a to s 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 KÚ v Ostravě dle přílohy usnesení
č.1
10. Účetní závěrku za období 2017, která k 31.12.2017 vykazuje účet 431- „Výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení“ stav 173 238,79 Kč. Na základě schválení účetní
závěrky bude převeden zůstatek tohoto účtu na účet 432- ,,Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.“

DEN DĚTÍ
V místním parku se v sobotu 9. 6. 2018 uskutečnil DEN DĚTÍ. Organizátoři navázali
na zimní olympiádu v Jižní Korei a celá akce se konala v duchu barevných kruhů olympiády.
Soutěže, skákací hrad, aquazorbing, občerstvení, hudba a mnoho dalšího bylo lákadlem
nejen pro děti. Akci bohužel ukončila silná bouřka.
Náhradní termín proběhne v pátek 6. 7. 2018.

5. ROČNÍK BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ V POLSKÉ CZERNICI
Již podruhé jsme se dne 31. 5. 2018 zúčastnili závodů, včetně bohatého kulturního
programu v polské Czernici. Naše výprava byla tradičně úspěšná. Získali jsme:
1. místo v kategorii nejmladších žáků.
1. místo v kategorii starších žáků.
4. místo v kategorii žen na 5 km.
9. místo v kategorii mužů na 5 km.
Městys děkuje všem závodníkům za vzornou reprezentaci.

VÝLET DO POLSKA
Setkání v STODOLÁCH
V rámci spolupráce s polským partnerem GMINA GASZOWICE jsme vyjeli s
mládeží Mirkou, Katkou, Luckou, Vítkem, Kubou a Štěpánem ve dnech 30.5. - 1. 6. do
nádherného areálu ve Stodolách za Rybníkem, abychom podiskutovali o EU, navštívili
Lanové centrum, vyšlápli si na polskou stranu Beskyd na Velkou Čantorii, vyskákali se na
diskotéce, zapádlovali si na kajacích, projeli historickým vláčkem, dobře se poměli a
pobavili. Jazyky (polština, němčina, slovenština, ruština a čeština) nebyly překážkou pro
záměr tohoto setkání " Poznejme se navzájem". Polským partnerům patří za jejich péči,
pohostinnost a nabídku skvělých aktivit VELKÝ DÍK! Škoda jen, že jste nebyli s námi!
D. R.

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE
Konec školního roku v Mateřské škole Litultovice.
Je měsíc červen a děti se těší na prázdniny. Je to čas spojený s dovolenou a
dobrodružstvím, které prožívají se svými rodiči a prarodiči. Chtěla bych se ohlédnout za
uplynulým školním rokem a poděkovat Těm, kteří se s námi snažili připravit pro děti
nevšední zážitky ve školce. Celý rok se dětem věnovali zaměstnanci mateřské školy, kterým
patří mé poděkování.
Za hranice školní zahrady a městyse nás vozil autobus firmy Kartan Litultovice. V
květnu jsme byli na Školním statku v Opavě na akci Den mláďat. Navštívili nás hasiči pan
Jiří Lebeda, Michal Kavan, Adam Mičkal a Michal Kořený, kteří nám tentokrát předvedli
vybavení hasičského auta. Oslavili jsme Den matek. Děti II. třídy si prohlédly zámek v
Hradci nad Moravicí. Byli jsme se podívat na vystoupení žáků Základní školy Litultovice
na Zámku B. Děti I. třídy navštívily Arboretum v Novém Dvoře. Společně jsme zazpívali a
zatančili seniorům v Senior centru Oasa v Litultovicích. Děti II. třídy navštívily Slezské
divadlo v Opavě a viděly pohádku O vlku a kůzlátkách. Do mateřské školy přijela hlídka
České policie, pod vedením pana Daniela Štefka dětem přiblížila práci policistů. Děti si
mohly vyzkoušet, jak se sedí v policejním autě, jaké pomůcky využívají policisté při své
práci. Dětský den nám pomohla zpestřit vedoucí naší prodejny TEMPO Litultovice paní
Klára Vaňková, která dětem připravila krásné dárky a vyhlásila výtvarnou soutěž. Děti jí
poděkovaly písničkou. Děti II. třídy navštívily Nádraží v Ostravě Svinově, zážitek měly z
jízdy rychlíkem i osobním vlakem. V lékárně v Litultovicích si můžete prohlédnout tablo s
patnácti předškoláky, kteří nastoupí v září do základní školy. Slavnostní vyřazení
předškoláků proběhlo v obřadní síni Městyse Litultovice s panem starostou Ing. Janem
Birgusem a nechybělo ani občerstvení v naší Zámecké restauraci. Na to, jak se chovají
domácí zvířata na vesnici, jsme se byli podívat u pana Jakuba Stiborského. Děti viděly živé
selátko, kachnu s káčátky, koťátka, křepelky, páva, krůtu, holuby, králíky, kohouta a slepice,
husy s housaty a kozu s kůzlátky. Školní rok jsme ukončili společně s rodiči Hravým
odpolednem na hřišti v Litultovicích, na jehož organizaci se podíleli členové TJ Sokol
Litultovice pod vedením pana Marka Pavlíčka. Čeká nás ještě poslední spaní předškoláků v
mateřské škole a výlet do lesa, který nám letos poprvé představí pan starosta Ing. Jan Birgus.

Všem těmto
ochotným a obětavým
lidem děkujeme za
pomoc při vzdělávání
našich nejmenších.
Chtěla bych popřát
dětem i rodičům
prázdniny plné sluníčka
a pohody. Se všemi se
těšíme na shledanou v
září.

Jarmila Kořená, ředitelka mateřské školy

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Pasování prvňáčků na čtenáře
Milí čtenáři, milí rodiče, naše knihovna se letos opět zapojila do projektu „Pasování
prvňáčků na čtenáře“. Smyslem této hezké akce je přivést začínající čtenáře do knihovny,
podpořit a usnadnit cestu k rozvoji čtenářské gramotnosti. Samotnému pasování
předcházelo setkávání s dětmi v ZŠ Litultovice a v místní knihovně. Děti pracovaly
s pohádkami, četly a naslouchaly textu, plnily různé úkoly a samostatně si vytvořily svou
vlastní obrázkovou knihu.
Ve čtvrtek 31. 5. 2018 v 10.00 hodin do ZŠ v Litultovicích zavítal samotný král
Knihomil První, který děti slavnostně pasoval na rytíře řádu čtenářského. Samotnému
pasování předcházela zkouška ze čtení a složení čtenářského slibu. Odměnou jim pak bylo
samotné pasování, pamětní listina, kniha pohádek, sladká odměna a psací potřeby a
vlastnoručně vyrobená pohádková knížka.
Děkuji za spolupráci paní ředitelce Mgr. Daně Kalikové, paní učitelce Mgr. Lence
Krömrové a panu starostovi Ing. Janu Birgusovi.
A velké díky patří především všem prvňáčkům za jejich krásnou práci a radost z tvoření.

Hezké letní dny Vaše knihovnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Jarní akademie školy
Mezi naše tradiční každoroční akce patří jarní akademie školy, tentokrát v režii žáků
navštěvujících hojně zájmové kroužky ve škole. Žáci z dramatického kroužku zahráli tři
pohádky, sportovní kroužek ukázal přípravu před fotbalovým zápasem skladbou Olé,
taneční kroužek se předvedl dvěma skladbami Pátá, Mně se líbí Bob, své znalosti z
angličtiny předvedli zpěvem žáci druhého ročníku, žáci čtvrtého ročníku vysvětlili všem
přítomným, jak na počítač a svou šikovnost doplnili žáci hrou na flétničky. Děkujeme všem
maminkám, které pomohly dětem připravit krásné kostýmy, paní Gregořicové z klubu
rodičů za zajištění skvělého občerstvení, zaměstnancům obecního úřadu za přípravu sálu na
zámku a za hojnou účast, jak ve čtvrtek 17. 5. 2018, tak i v pátek 18. 5. 2018, kdy se hrálo
ještě jedno představení pro seniory a děti z MŠ.

Knihovnická lekce pro prvňáky
Tentokrát jsme se 25. 5. 2018 vydali na poslední knihovnickou lekci do místní knihovny
v Litultovicích. Vzhledem k tomu, že jsme byli v knihovně, tak paní Batková dětem povídala
také o tom, jak se chovat v knihovně a jak se v ní orientovat. Čekala nás také další pohádka
"Pták ohnivák". Děti se snažily uhodnout název pohádky z kouzelného kufříku, pohádku
si poslechly a nakonec vybarvovaly obrázek k pohádce a odpovídaly na otázky týkající se
této pohádky. V knihovně se dětem moc líbilo.
Pasování prvňáčků na čtenáře
Velký den pro prvňáčky nastal 31. 5. 2018, kdy je do naší školy přijel pasovat na čtenáře
král z Říše knížek. Třídu si děti upravily na provizorní knihovnu, kde si seřadily knížky
podle jmen autorů a vyzdobily si ji pohádkovými postavičkami. Před tím, než je král pasoval
na čtenáře, museli složit Čtenářský slib a dokázat, že už umí číst z knížky.

Za odměnu je král pasoval na čtenáře,
pan starosta p. Birgus jim předal pamětní
list a paní knihovnice p. Batková jim
připravila jejich první vlastní knihu, kterou
tvořily v knihovnických lekcích.
Děti si domů kromě odměn v podobě
knížky, fixů a sladkostí odnesly také velký
zážitek.
Den dětí
V pátek 1. 6. 2018 se všechny děti naší školy vypravily do lesa u Litultovic, aby oslavily
Den dětí. Cestou do altánku u skály po skupinkách plnily vědomostní i sportovní úkoly a
soutěže. V cíli poskládaly z nalezených přírodnin obrázky a našli poklad, který byl ukrytý
mezi okolními stromy. K svému svátku pak dostaly sladkou odměnu.

Vědomostní soutěž žáků ZŠ v Ostravě
V úterý 12. 6. 2018 pořádala jazyková škola HELLO už po šesté
soutěžní dopoledne pro žáky 1. – 5. tříd ZŠ pod názvem HELLO
GAMES 2018. Tentokrát se děti z 18 škol celého kraje sešli
v budově Planetária v Ostravě, kde soutěžili v různých kategoriích.
Děti naší školy se spojily s dětmi ZŠ Hlavnice, aby také vytvořily
celé družstvo. Naši školu v kategorii 2.tříd – hra na hudební nástroj
– reprezentovala Sabinka Mašlaňová, v kategorii 4.tříd – hravá
matematika – David Nowický a Vojta Hrubý. Po splnění úkolů ve
své kategorii si děti zasportovaly a na závěr se podívaly na zábavné
výukové programy Planetária v Ostravě.
Leona Seidlová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADECKO
www.zsmladecko.cz
Druhé pololetí školního roku 2017/2018 se na Základní škole Mladecko odehrávalo ve
znamení mnoha akcí, soutěží a exkurzí, které zpříjemnily vyučování.
Žáci se účastnili několika soutěží, ve kterých nás velmi úspěšně reprezentovali. Jednou
z takových žákyň byla Anička Bernardová, která vyhrála okresní kolo soutěže Dětská
scéna 2018 v recitaci jednotlivců. Tímto postoupila do krajského kola, ve kterém opět
zvítězila.
Znalosti o přírodě a zvířatech mohli žáci prokázat v další soutěži, tentokrát pořádanou
Zoo Ostrava. Naše družstva obstála v těžké konkurenci s dobrým výsledkem a žáci se
zároveň dozvěděli mnoho zajímavého ze života divokých zvířat.
Děvčata ze sedmé třídy Magdaléna a Karolína
Šromovy zastupovala naši školu v disciplínách, na
které se spíše zaměřují chlapci. Jedna vyráběla
svícen ve tvaru stromku ze železného plechu a druhá
vytvářela elektronickou herní kostku. V těžké
konkurenci obsadila pěkné druhé místo.
Naše škola se zaměřuje na přírodovědné
soutěže. V květnu se pravidelně zúčastňujeme
soutěže Zlatý list, jehož oblastní kolo probíhá na
ZŠ Břidličná. Žáci soutěží ve tříčlenných družstvech, kdy dvě družstva tvoří jeden tým. Na
této soutěži se podílí kromě učitelů i Český svaz ochránců přírody a ZOO Olomouc. V tomto
roce si děti mohly prohlédnout i mláďata klokanů, která jim přivezli ukázat pracovníci této
ZOO.
Zápis do prvního ročníku proběhl na začátku
dubna. Všichni se v září těšíme na nové prvňáčky,
kteří zdárně splnili úkoly nachystané v
pohádkovém lese.
Žáci druhé a třetí třídy navštívili výstavu
tvůrce komiksů Káji Saudka v Domě umění v
Opavě. Sami se proměnili v komiksové obrázky
a celý den si náramně užili.
Žáci 8. a 9. třídy se při exkurzi v Zemském
archivu v Opavě seznámili s historickými
listinami a písemnostmi, prohlédli si nejstarší kroniky a dozvěděli se mnoho zajímavých
informací o uchování těchto vzácných památek.
Hřejivé jarní počasí vylákalo naše prvňáčky na návštěvu větrného mlýnu v Cholticích.
Na vlastní oči si prohlédli, jak se dříve pomoci větru vyráběla mouka z obilí. Vše spojili s
příjemnou procházkou.
Světový den hygieny připravený Slezskou nemocnicí v Opavě navštívili žáci druhého
stupně. Názornou ukázkou se zde naučili, jak si pořádně umýt ruce, navštívili dětské
oddělení nemocnice a zhlédli výstavu věnovanou historii ošetřovatelství.

Nezapomínáme ani na kulturu, a proto všichni žáci druhého stupně vyrazili společně do
Slezského divadla v Opavě na divadelní představení Limonádový Joe.
Jak se chovat v knihovně, nejčtenější knižní tituly a mnoho dalšího se dozvěděli žáci
8. ročníku v Městské knihovně Petra Bezruče v Opavě.
Stálá expozice Cesta města v Obecním době v Opavě nabídla našim žákům 6. a 7. třídy
možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami Opavy od pravěku až do
2. poloviny 20. století. Žáci měli možnost zhlédnout nejen zajímavé archeologické
a historické památky, ale i významná umělecká díla.
Po několika letech mohli žáci opět ve škole vidět
ukázku z chovu a cvičení velkých dravých ptáků. Žáci se
dozvěděli mnoho informací o životě, stravě a možnostech
výcviku sov, orlosupů, orlů a malých dravých ptáků. Také
si na vlastní oči prohlédli, jak tito ptáci loví hlodavce a
menší ptáky.
Ve škole proběhl pořad Tonda – obaly na cestách. Po
čtyřech letech si žáci prohloubili znalosti o třídění a
recyklaci odpadů.
Svým maminkám, babičkám, tetám, ale i
ostatním rodinným příslušníkům ukázali žáci naší
školy, co si se svými učitelkami a vychovatelkami
připravili na tento svátek. Pětačtyřiceti minutovým
pásmem pohádek, scének, tance a písniček tradičně
provázeli žáci deváté třídy. Je nám moc líto, že se
jednalo o jejich poslední vystoupení na této škole.
V pátek 1. června uspořádal Spolek rodičů při ZŠ
Mladecko Dětský den. Tentokrát byl v duchu
westernového dne a všichni se na hravé odpoledne
plné soutěží těšili. Velké poděkování patří spolku rodičů, a především paní Ihnové, která
byla hlavní organizátorkou této akce.
Děti z prvního stupně se těší na vyučování přímo v lese. Pan Birgus každoročně
připravuje pro naše žáky lesní pedagogiku, která interaktivní formou přiblíží dětem prostředí
lesa a funkce lesního hospodářství. Pan Birgus využívá spousty aktivizačních metod a formy
zážitkového učení. Lesní pedagogika bývá zakončena opékáním špekáčků sponzorsky
darovaných firmou Lesy ČR.
Ve dnech 11. - 15. 6. se zúčastnili žáci prvního stupně školy v přírodě ve Zlatých Horách.
Od 11. - 14. 6. se vydali žáci druhého stupně do Spálovského mlýna na cyklovýlet.
Touto cestou chceme také poděkovat obcím Jakartovice a Litultovice, které nám zdarma
zajišťují dopravu na soutěže a výlety během celého roku.
Na konci školního roku se v obecním domě v Jakartovicích rozloučíme s našimi
deváťáky, kterým stejně jako vám nyní, přejeme příjemné prožití blížících se prázdnin.
Ing. Vladimíra Mazalová, ředitelka ZŠ Mladecko

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY UPOZORŇUJE NA ZMĚNY...

ZVEME VÁS…

Zámecká restaurace
Dne 22.06 2018 – od 20.30 hod

Hospodský kvíz
Startovné 40,- Kč
Hraje se o láhev dobrého pití.
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