PŘEHLED NÁSLEDUJÍCH AKCÍ

Městys
Litultovice

Červenec 2019

Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
19. 7. 2019
ve 21.00 hod
2. 8. 2019
ve 21.00 hod
16. 8. 2019
ve 20.00 hod
10. 8. 2019
od 15.00 hod
24. 8. 2019
od 20.00 hod
25. 8. 2019

Akce
Letní kino Litultovice 2019 – Po čem muži touží
(Komedie, Česko 2018, 95 min)
Pořádají SDH Litultovice ve spolupráci s městysem Litultovice.
Letní kino Litultovice 2019 – Co jsme komu zase udělali
(Komedie, Francie 2019, 98 min)
Pořádají SDH Litultovice ve spolupráci s městysem Litultovice.
Letní kino Litultovice 2019 – Ženy v běhu
(Komedie, Česko 2019, 93 min)
Pořádají SDH Litultovice ve spolupráci s městysem Litultovice.
Posezení u Větřáku s netradičním hašením na Cholticích.
Pořádá SDH Litultovice.
Benátská noc v zámeckém parku v Litultovicích.
Pořádá myslivecký spolek Hradisko Hlavnice.
Litultovický karmáš v zámeckém parku.
Pořádá Městys Litultovice.

Vážení občané,
ve dnech 22. – 26. 7. MUDr. Šváb - dovolená
Zastupuje MUDr. Vašíčková a MUDr. Cihlářová
Otice
Slavkov
Pondělí 07.00 – 10.00
12.00 – 15.30
Úterý
–
08.00 – 11.00
Středa 11.30 – 15.00
–
Čtvrtek 07.30 – 12.30
–
Pátek
08.00 – 10.00
11.00 – 13.00
tel. Otice 553 791 014

tel. Slavkov 553 653 080

UPOZORŇUJEME…
Svoz plastů
Upozorňujeme občany, že 1. srpna 2019 proběhne svoz plastů. Pytle
s plastovým odpadem připravte jako obvykle před své domy, a to do 7.
hodiny ráno.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Pomoc a podpora pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
poskytuje na Opavsku sociální služby určené osobám se
zdravotním postižením, seniorům a osobám o ně pečujícím.
Naši poradenští pracovníci v rámci PORADNY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
vám mohou bezplatně pomoci se zorientovat v systému sociálního zabezpečení, s vyřízením
potřebných dávek, příspěvků a slev či vybrat vhodnou kompenzační pomůcku. Jsme tady také pro
Vás v případě, že potřebujete pomoci v péči o svou osobu (pomoc při oblékání, přemisťování,
osobní hygieně, …) či aktivně vyplnit svůj volný čas – k tomu slouží služba OSOBNÍ ASISTENCE.
V rámci služby INDIVIDUÁLNÍ BEZBARIÉROVÉ DOPRAVY pak zajišťujeme dopravu a to jak
klasickými vozidly, tak vozidlem speciálně upraveným pro vozíčkáře. V rámci PŮJČOVNY
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK si pak můžete zapůjčit například mechanický vozík, toaletní
nástavec, schodolez a další.
Kontaktní údaje
DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ OPAVA
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon: 553 734 109
E-mail: czp.opava@czp-msk.cz

KULTURNÍ OKÉNKO…
19. ročník - Slet kopáčů 2019
19. ročník turnaje v malé kopané se konal v sobotu 29. 6. 2019 na místním fotbalovém
hřišti. SLET KOPÁČŮ je tradiční událostí. Letos se utkalo mezi sebou 8 týmů. Vyhrál tým
z polských Gaszowic. Občerstvení, bohatá tombola i pěkné počasí bylo lákadlem pro mnoho
diváků.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Školní výlet
Hned v pondělí 17. 6. 2019 se všichni žáci sešli před školou už brzy ráno a vyrazili na
společný výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Během dopoledne si prohlédli Valašské
muzeum v přírodě, podívali se tam do kovárny a posadili se do starých školních lavic. Po
dobrém obědě pak měli připravený bohatý soutěžní program v areálu Ranč Bučiska, kde se
také svezli na koních, soutěžili ve skupinách a na závěr našli pohádkový poklad. Všem se
výlet moc líbil.

Olympijský T-mobile běh
Středa 19. 6. 2019 probíhala v duchu Olympijských her. V prvních hodinách si žáci
zjišťovali informace o sportech, sportovcích a historii OH, aby pak mohli vyřešit kvíz a
vyluštit křížovku. Od 10 hodin přešli na fotbalové hřiště, kde na čas běhali 500m, tímto se
zúčastnili celostátní sportovní akce základních škol. Všichni žáci pak dostali medaile,
diplom a sladkou odměnu. Gratulujeme ke splnění sportovních úkolů.

Návštěva žáků 5. tříd v ZŠ Slavkov
Žáci pátého ročníku se v pondělí 24. 6. 2019 setkali se svými vrstevníky z Dolních
Životic, Slavkova a Otic. Společně se seznamovali s budoucími spolužáky, prošli si školu a
zahráli si společně hry.

Dopoledne u větrného mlýna v Cholticích
V úterý 25. 6. 2019 jsme se vydali na dobrodružnou cestu na větrný mlýn v Cholticích.
Naši páťáci si pro ostatní žáky připravili po cestě k mlýnu hledání štěňátka a u mlýna měli
přichystáno hledání zvířátek, střílení z kuše, přírodní luštění a lovení magnetem. Během
soutěží jsme také navštívili samotný mlýn, kde nám pan Romfeld poskytl zajímavý výklad
a také nám zahrál na harmoniku. Na zpáteční cestě měli páťáci nachystáno hledání pokladu.
I přes velké horko byl výlet v podání páťáků velmi pěkný.
Natáčení příběhu o Hvozdnici
Ve středu 26. 6. 2019 si všichni žáci v parném slunečném počasí udělali výlet do lesa, k
řece Hvozdnici. Herci dramatického kroužku si tam nejdříve zahráli příběh o říčce
Hvozdnici a pověstech z jejího okolí. Moc se jim to povedlo a hra, zasazená do prostředí
lesa, vypadá opravdu zajímavě.
Pak už přišlo na řadu osvěžení v chladné vodě říčky a návrat zpět do školy, kde si děti
mohly odpočinout ve stínu stromů na školní zahradě.

Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku
Ve středu 26. 6. 2019 odpoledne se v obřadní síni rozloučili žáci 5. ročníku se svými
učitelkami a se školou v Litultovicích. Bylo jim za asistence pana starosty a třídní učitelky
předáno vysvědčení. Po prázdninách nastoupí do nových škol, seznámí se s novými
spolužáky a budou se nadále vzdělávat, aby si vybudovali svou budoucnost. My jim
děkujeme za pětiletý přístup k naší škole a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu.

Ocenění a závěrečné vysvědčení
V pátek 28. 6. 2019 se žáci 2. a 3. třídy sešli naposledy před prázdninami ve školní
budově, aby slavnostně ukončili školní rok 2018/2019. Přišla se mezi ně ještě naposledy
podívat i žákyně bývalé 5. třídy - Terezka Bednaříková. Na začátku paní ředitelka Kaliková
vyhodnotila sběrové akce a soutěže za druhé pololetí a předala dětem diplomy z
olympijského víceboje. Dále se pak všichni přesunuli do svých tříd, kde jim třídní učitelky
předaly ohodnocení jejich snažení - vysvědčení. Na závěr si ještě všichni dali šťavnatý
hamburger a pak už spěchali domů. Všem přejeme krásné prázdniny!

ZVEME VÁS…
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