PŘEHLED NÁSLEDUJÍCH AKCÍ

Městys
Litultovice

Červenec 2018

Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako nepravidelný zpravodaj
PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
20. 7. 2018
ve 21.00 hod
3. 8. 2018
ve 21.00 hod
11. 8. 2018
od 15.00 hod

Akce
Letní kino Litultovice 2018 – Největší showman
(Muzikál/romantický/životopisný, USA, 2017, 105 min)
Pořádají SDH Litultovice.
Letní kino Litultovice 2018 – Alibi na klíč (komedie, Francie, 2017,
90 min)
Pořádají SDH Litultovice.
Posezení u Větřáku s netradičním hašením na Cholticích.
Pořádá SDH Litultovice.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Vážení spoluobčané,
máme půlku července za sebou a celá republika je jedno velké staveniště. V tomto
trendu nejsou výjimkou ani Litultovice a je to určitě dobře. Největší akci již máme za sebou,
a proto bych vás chtěl pozvat na slavnostní otevření nové stezky pro chodce a cyklisty, tento
pátek k tělocvičně, viz pozvánka dále.
Teď ještě vydržet rekonstrukci chodníků kolem Velkého rybníka a slibuji, že
v letošním roce se už nebude realizovat žádná velká akce, která by Vám komplikovala život,
protože poslední letošní velká akce se bude odehrávat za zdmi naší školy, kde budou
instalovány rekuperační jednotky. Ty výrazně zlepší prostředí našich dětí během vyučování,
ale jejich instalace nebude nijak omezovat běžný provoz v Litultovicích.
V rámci lidového folklóru se traduje, že intenzivní stavební činnost je podmíněna
blížícím se termínem voleb. Pokud bychom touto logikou posuzovali stavební činnost
v Litultovicích, tak volební rok byl ten loňský, který je intenzitou stavební činnosti
nesrovnatelný v celé historii Litultovic. Sám jsem už k tvrzení o volebních stavbách

poněkud skeptický, protože při dnešní složitosti získávání stavebních povolení a dotačních
peněz lze jen těžko naplánovat, aby stavba vyšla na volební rok.
Nicméně je pravda, že letošní rok je rok volební a je třeba začít bilancovat uplynulé
čtyři roky. Investiční činnost, bych si nechal na srpnové číslo zpravodaje a dnes se věnoval
kulturně- sportovní činnosti.
V krátkém přehledu samozřejmě nemohu vyjmenovat všechny občany, kteří přispěli
ke kulturnímu životu v Litultovicích, ale některá jména přece jen musím zmínit.
V Litultovicích se ve srovnání s okolními obcemi výrazně podílí na organizování akcí pro
veřejnost Kulturní komise rady městyse. Zde bych chtěl osobně poděkovat bývalé
předsedkyni paní Jarmile Kořené, současné předsedkyni Ladě Pavlíčkové a neúnavnému
organizátorovi panu Danielu Štefkovi. Především díky nim měly naše akce pro děti stále
stoupající úroveň a je dobře, že si kolem sebe dokázali vytvořit rozsáhlý kolektiv
spolupracovníků.
Tak jako v jiných obcích další výraznou složkou zajišťující společenský život jsou
naše spolky. Největšími tahouny jsou samozřejmě ty dva největší a s nejdelší tradicí. Je to
SDH Litultovice a TJ Sokol Litultovice, kteří nejen, že se podílejí na pomoci při organizaci
akcí městyse, ale především pořádají vlastní akce, ať uvedu alespoň ty nejvýznamnější
Hasičský ples, Vodění medvěda, Pochování basy Slet kopáčů, letní kino, Netradiční hašení
a Litultovskou vánočku. Zato jim patří velký dík.
Na životě Litultovic se samozřejmě podílejí i Rybáři z Litultovic, MS Hradisko –
Hlavnice, Klub důchodců, Spolku Farník a nově i Babylon bike, kterým bych chtěl rovněž
poděkovat
Za toto volební období se podařilo realizovat několik nových akcí, které určitě stojí
za zmínku.
V první řadě jsou to úspěšné oslavy 700. let Litultovic, za které jsme získali pochvalu
i od cizích návštěvníků. Zde znovu děkuji všem zapojeným, protože se zapojili i občané
mimo spolky a komise.
Další akcí je provoz letního kina, který materiálně zajistil městys, ale personálně
zajišťuje SDH Litultovice, především svými mladšími členy. Velké díky za spokojené
návštěvníky.
Vánoční jarmark se stal již nedílnou součásti života Litultovic a stále stoupající
návštěvnost ukazuje, že se jedná o velmi oblíbenou akci.
Jako poslední bych chtěl zmínit přeshraniční projekt s Gminou Gaszowice, který nám
přinesl nové přátele v Polské republice, možnost obohacení kulturní spolupráce a
v neposlední řadě dotace ve výši 300. 000,- Kč na podporu kulturního života v Litultovicích.
S přáním brzkého návratu letního počasí vám přeje

starosta Jan Birgus

Projekt

STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY, ÚSEK
LITULTOVICE – DOLNÍ ŽIVOTICE
Je spolufinancován Evropskou unií.
Stavbou stezky pro chodce a cyklisty došlo k propojení městyse Litultovice a obce Dolní
Životice, čímž byla zajištěna lepší dostupnost zaměstnání a služeb, posílena silniční
bezpečnost, zvýšená atraktivita bydlení v lokalitě a zlepšen stav životního prostředí.
Stezka byla realizována za pomocí Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy
č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD a byl podpořen částkou cca
2. 590. 000,- Kč

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na

slavnostní otevření stezky pro chodce a cyklisty
Litultovice – Dolní Životice,
které se uskuteční 20. 7. 2018 v 13:00 na parkovišti u tělocvičny.
Po slavnostním přestřižení pásky bude možno si zdarma vyzkoušet koloběžky Kostka
a velké šlapací káry, bude možno se seznámit s elektromobilem Peugeot ion a moderními
elektrokoly z MAS Opava.
Každé dítě do 15 let dostane malou odměnu, pokud projede trasu cyklostezky.
Malé občerstvení zajištěno pro všechny.
Na setkání s Vámi se těší městys Litultovice

UPOZORŇUJEME…
Milí čtenáři,
upozorňujeme na čerpání dovolené. Místní knihovna Litultovice bude uzavřena
6. 8. a 13. 8. 2018.
Připravili jsme pro vás novou službu – KOPÍROVÁNÍ.
Cena: Do 10 stran- zdarma. Od 10 stran výše- za přinesený vlastní
papír.
Během prázdnin nás čeká další cirkulace, bohužel zatím neznáme
termín. Včas vás budeme informovat o přívozu nových titulů.
Hezké a pohodové léto.
Vaše knihovnice
UPOZORNĚNÍ - Změna telefonních kontaktů
Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 8. 2018 dochází ke změně telefonních kontaktů
na Stavebním úřadě, z důvodu zrušení pevných linek.
Po tomto datu nás prosím kontaktujte na následujících telefonních číslech:
Ing. Vladimíra Tenglerová
Bc. Jana Kremserová

734 130 016
730 895 971

Svoz plastů
Upozorňujeme občany, že 2. srpna 2018 proběhne svoz plastů. Pytle
s plastovým odpadem připravte jako obvykle před své domy, a to do 7.
hodiny ráno.
Termín pro platbu poplatku „za odpady“ byl 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.

ZÁJEZD DO CHOLTIC

Zájezd do Choltic.
Po loňském úspěšném zájezdu za historií do Bystřice pod Hostýnem, jsme se
rozhodli zopakovat zájezd do míst nějak souvisejících s naší historií a za cíl jsme vybrali
Choltice. Jedná se ovšem o Choltice v Pardubickém kraji. Vyjíždělo by se v brzkých ranních
hodinách 28. 9. 2018 a na programu by byla prohlídka zámku včetně muzea, návštěva
Staročeských slavností, setkání s panem starostou, návštěva rozhledny Barborka a podle
času případně návštěva města Chrudim.
Na dopravu se bude vybírat předem 50 Kč za osobu, jídlo si platí každý sám, ale bude
se dělat hromadná objednávka v místní restauraci. Zájemci se mohou přihlásit na podatelně
Úřadu městyse do naplnění kapacity autobusu.

www.choltice.cz

KULTURNÍ OKÉNKO…
Dětský „OLYMPIJSKÝ“ den aneb … podruhé snad nezmoknem !!!
Děkujeme všem účastníkům, návštěvníkům a především dětem za účast na Dětském dni,
který se letos již podruhé uskutečnil v pátek 6. 7. 2018 v zámeckém parku v Litultovicích.
Počasí nám přálo a tak nic nemohlo zkazit skvělou zábavu. Děti prokázaly své nejlepší
schopnosti a dovednosti při plnění různých úkolů, které se nesly v duchu Olympijských her.
Soutěže, skákací hrad, malování na obličej, občerstvení, hudba a mnoho dalšího bylo
lákadlem nejen pro děti. Děti za odměnu dostaly medaile, diplom, šampus a dárek.

Slet kopáčů 2018
Tradiční slet kopáčů (turnaj minikopané) se konal na místním fotbalovém hřišti. V
sobotu 30. 6. 2018 se utkalo devět týmů. Den plný sportu, občerstvení a zábavy, vyvrcholil
předáním cen panem starostou.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LITULTOVICÍCH
Školní výlet do Úvalna
Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se všechny třídy naší
školy vypravily na společný školní výlet,
tentokrát do relativně blízkého okolí - do
Úvalna. Hned po příjezdu si děti prohlédly okolí
z věže rozhledny Strážiště. Pak si vyšláply na
zříceninu hradu Šelenburk a prošly tak dlouhou
naučnou stezku až téměř ke Cvilínu. Zpět na
Strážišti si opekly špekáčky a vydaly se do
zrcadlové síně v Galerii Na rychtě.
V bludišti se naštěstí nikdo neztratil, což jsme oslavili porcí dobré zmrzliny a příjemně
unavení se vrátili domů.
T-mobile běh na 500m
Ve středu 20. 6. 2018 se konala
celorepubliková sportovní akce základních
škol - běh 500 m s T-mobilem. Naše škola
se zúčastnila také. Trasu 500 m jsme s
dětmi vyměřili na místním fotbalovém
hřišti. Všechny děti úkol splnily a půl
kilometru uběhly. Na závěr jsme společně
vyhodnotili běžce z jednotlivých tříd a děti
dostaly pěkné odměny.
Lesní pedagogika
V pondělí 25. 6. 2018 jsme si udělali další
poznávací výlet do okolí naší školy. Vydali jsme
se autobusem do Hlavnice, kde nás na svém statku
přivítal pan lesník Petr Lebeda a jeho adjunkt
Radek. Oba všem dětem připravili velmi
zajímavou hodinu Lesní pedagogiky, kterou
zakončili projížďkou na koni. Odvahu našly
všechny děti a všem se to moc líbilo. Cestou zpět
jsme využili multifunkčního hřiště v Hlavnici.
Děti se během dopoledne dozvěděly zajímavosti
o přírodě, zasportovaly si a naučily se samostatně chovat při cestě autobusem - nakupovat
jízdenky.
Slavnostní závěr školního roku
V pátek 29. 6. 2018 konečně přišel ten všemi dětmi očekávaný poslední den školního
roku. V naší škole se všichni žáci shromáždily v 1. třídě, kde si společně pod vedením paní
ředitelky vyhodnotili úspěchy dětí a školy za poslední školní rok, za svou píli byly

ohodnoceny všechny děti odměnami. Pak se žáci
rozešli do svých tříd, kde jim třídní učitelky
rozdaly výsledky jejich snažení - vysvědčení.
Dostali i výborný oběd - hamburger. A teď hurá,
začínají prázdniny!

Ředitelka školy děkuje všem svým zaměstnancům za jejich práci a úspěšně zvládnutý
školní rok 2017/2018.
Ohlédnutí za školním rokem 2017/2018 v ZŠ Litultovice
Sportovní dopoledne v ZŠ Dolní Životice
Hned v pátek 8. září jsme se vypravili do ZŠ v Dolních Životicích, kde si pro nás připravili
sportovní dopoledne pod názvem Sportování s Ferdou Mravencem.
Drakiáda
V pondělí 16. 10. 2017 jsme se vydali na tradiční Drakiádu. Počasí bylo nádherné, sluníčko
nás vyhřívalo a vítr byl příznivý. Draci nám létali vysoko nad hlavami.
Slavnost slabikáře
V úterý 21. 11. 2017 jsme ve škole uspořádali Slavnost slabikáře pro naše prvňáčky.
Vánoční akademie
Během měsíce listopadu jsme se ve třídách a v kroužcích chystali na vánoční akademii, která
se konala 30. listopadu pro rodiče a 1. prosince pro MŠ Litultovice a důchodce
Pololetní vysvědčení a karneval
Ve středu 31. 1. 2018 přišel čas vyhodnocení práce a snahy dětí všech tříd za celé první
pololetí - pololetní vysvědčení. Dále následoval karneval na téma Vodní říše.
Olympijské hry
Ve čtvrtek 8. 2. 2018, se konala olympiáda také u nás na zasněžené školní zahradě. Žáci
zažehli olympijský oheň a soutěžili ve dvojicích. Sportu zdar!
Vystoupení v Loutkovém divadle v Opavě
Ve středu 28. 3. 2018 jsme pak pohádku O nespokojeném králi zahráli na přehlídce prací
divadelních skupin v Loutkovém divadle v Opavě - Divadelní lízátko 2018.
Knihovna Petra Bezruče v Opavě
Také žáci druhého a čtvrtého ročníku se ve čtvrtek 26. 4. 2018 zúčastnili besedy v knihovně
Petra Bezruče v Opavě.
Den mláďat na Školním statku v Opavě
Ve čtvrtek 3. 5. 2018 všichni žáci naší školy navštívili tradiční a velmi zdařilou akci, kterou
každoročně pořádá Střední zemědělská škola a Vyšší odborná škola v Opavě.
Školní výlet do Úvalna
Ve čtvrtek 14. 6.2018 se všechny třídy naší školy vypravily na společný školní výlet,
tentokrát do relativně blízkého okolí - do Úvalna

ZVEME VÁS…
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