únor 2012

MĚSTYS
LITULTOVICE

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
vítáme Vás v tomto mrazivém počasí u dalšího vydání Novin městyse. Najdete v nich, jako
vždy, řadu důležitých informací a pozvánek.

__________________________________________________

Důležité:
Služba e-UtilityReport pomáhá stavebníkům v Litultovicích
Městys Litultovice ve spolupráci s magistrátem Opavy nabízí svým občanům novou
bezplatnou službu, která má za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem “vyjádření
k existenci sítí“.
Na webových stránkách městyse (www.litultovice.cz) byl zřízen odkaz pro přístup k aplikaci
e-UtilityReport, kde je žadatel systematicky veden k vyplnění formuláře pro vytvoření
„Žádosti o vyjádření k existenci sítí“. Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle
elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území (ORP
Opava) aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří prozatím
neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost
vytištění a doručení svépomocí. Vytvořená žádost je v souladu s platnou legislativou.
Ve spolupráci s provozovatelem služby (firma HRDLIČKA spol. s r.o.) byl pro působnost
našeho stavebního úřadu sestaven tzv. registr správců, což je aktuální seznam správců, jejichž
inženýrské sítě se na daném území vyskytují.
Služba e-UtilityReport je pro žadatele elegantní, rychlý a bezplatný způsob, jak podat žádost
o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut a aby žádosti
jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně.
K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je
jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Více informací o službě a
dalších připojených městech se dozvíte na http://verejnost.mawis.eu.

e-UtilityReport – Elegantní řešení pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí

__________________________________________________

Změna!!!
Vodění medvěda se bude konat tuto sobotu 25. února. Sraz masek je v 8:00
hodin v hasičské zbrojnici.

__________________________________________________

VEŘEJNÉ OZNÁMENÍ
Městys Litultovice, zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Litultovice oznamuje veřejnosti, že v měsíci březnu 2012 bude dle § 166 odst. č. 2 a odst. č. 3,
a v souladu s čl. II bod č. 5a) zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášen

konkurz
na funkci

ředitele příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy
v Litultovicích
Konkurz bude vyhlášen v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního
řízení a konkurzních komisích.
Podmínky budou zveřejněny na úřední desce, webových stránkách Městyse Litultovice a
v médiích.
Jan Raida, starosta

__________________________________________________
Odborný lesní hospodář svolává majitele lesů na středu 22. února 2012 od 14:00
do 17:00 hod. do zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice.

__________________________________________________
Poplatky pro rok 2012
pes

100 Kč/pes

odpady

500 Kč/osoba/rok

Termín zaplacení: 30. 4. 2012
__________________________________________________

Pozvánky:
V SOBOTU 17. BŘEZNA 2012
ZVEME VŠECHNY DĚTI MĚSTYSE LITULTOVICE NA

Začátek programu na Zámku B v 15.00 hodin.
Pro děti jsou připraveny soutěže, občerstvení
a cena za účast v masce.
Na Vaši hojnou účast se těší členové kulturní komise městyse Litultovice.

__________________________________________________
Komise pro kulturu, spolky a víru v Litultovicích
zve občany

v pátek 16. 3. 2012 v 17:00
do zasedací místnosti Městyse Litultovice na přednášku:

Nový Zéland
Přednášející: Břetislav Pustka
Přijďte se podívat na promítání fotografií s komentářem.
Obrázky ukazující krásy této vzdálené a krásné země protinožců.

Sbírka Diakonie Broumov:
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské,
pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé,
skleničky- vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a
deky

 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne:
čas:

čtvrtek 1. března 2012
13:00 – 17:00

místo: hasičská zbrojnice Litultovice
(u komína)

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.

__________________________________________________

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Zápis dětí do 1. ročníku
17. ledna 2012 proběhl v Základní
škole v Litultovicích zápis dětí
do 1. ročníku. Letošního zápisu, který
byl motivován pohádkou O perníkové
chaloupce, se zúčastnilo 20 dětí
z Litultovic, Hlavnice, Bohdanovic,
Kunčic a Lhotky. Postupně procházely
lesem, plným zvířátek, kde na ně
čekaly rozmanité úkoly, až došly
k perníkové chaloupce. Za splnění
všech úkolů dostaly pamětní list a malý
dáreček. Děti přišly podpořit také jejich
paní
učitelky z mateřské
školy
v Litultovicích a v Hlavnici. O zdárný
průběh zápisu a příjemnou atmosféru
se postaraly nejen paní učitelky, ale také naši školáci, kteří pomohli přivádět děti do tříd
a také připravili krásné nástěnné obrazy chaloupek, perníčky s úkoly, vyrobili pamětní listy
a dárečky. Všichni si zaslouží velké poděkování.

Předávání pololetních vysvědčení
V úterý 31. ledna bylo žákům předáno
vysvědčení. Nejvíce se na něj těšili naši
prvňáčci. Všichni prospěli s vyznamenáním
a za svůj výkon si zasloužili obrovskou
pochvalu. Dvacet pět z 28 žáků školy prospělo
s vyznamenáním. Čtyři žáci 3. a 4. ročníku
obdrželi pochvaly za reprezentaci školy
ve výtvarných soutěžích. Rovněž mnoho žáků
3. a 4. ročníku si zasloužilo pochvalu
za
vzornou práci,
svědomitou
přípravu
na vyučování a pěkné chování.

Maškarní rej
První pololetí školního roku jsme ukončili
maškarním rejem se soutěžemi a hrami,
který proběhl rovněž 31. ledna po předání
"tanečním
parketu"
vysvědčení. Na
v první třídě se při promenádě sešli piráti,
břišní tanečnice, princezny, víly, zvířátka,
vojáci, horolezci a další krásné masky.
Prvním úkolem každého bylo co nejlépe se
představit ostatním a předvést, co jejich
maska umí.
Následovaly taneční soutěže, znalostní
kvízy a
další
dovednostní disciplíny.
Z karnevalu si děti odnesly kromě hezkých
zážitků také balíčky ze školní tomboly.
Celá akce se opravdu vydařila a všem zúčastněným se velice líbila. Děkujeme maminkám
za bohaté občerstvení pro děti a za masky, které dětem pořídily.

Plavecký kurz

V době od 19. prosince 2011
do 12. března 2012 probíhá v bazénu
Plavecké školy v Opavě kurz plavání,
kterého se účastní všechny děti naší
školy.

Jiřina Očenášková, ředitelka školy

Spolky a sdružení:
Kušisté z Litultovic
Halový závod Opava 19. 2. 2012
Halový závod, který proběhl v neděli dne 19. 2. a jehož pořádání se ujala TJ Opava polní
kuše, byl pro naše střelce úspěšný. A dá se říct, že přinesl i zajímavé souboje střelců, které
v mužské kategorii vyvrcholilo nečekaným závěrem.
Opaváci rozšířili svou sbírku a mezi své úspěchy přidali první místo Dalibora Lhotského
a dělené druhé místo Václava Loserta. Svým výkonem přispěla i jediná žena TJ Opava
a to třetím místem v kategorii žen.
Samotný závod byl v čele mužské kategorie vyrovnaný již od prvních sad. Průběžně vedl
Losert Václav (Opava) s nástřelem 293 bodů následován Janem Nedělníkem (Kostelec) s 291
body a průběžně třetím Daliborem Lhotským (Opava) s 286 body. Do pořadí na stupních
vítězů pak po prvním kole s reálnou šancí mohli ještě zasáhnout Petr Lelovský (Opava) s 284
body a Josef Nedělník (Kostelec), rovněž 284 bodů.
Druhé soutěžní kolo nejlépe zvládl Lhotský, který předvedl, že "zajíci se sčítají až po honu",
tedy maximální soustředění a pevná ruka mu vynesla v tomto kole 298 bodů z 300 možných a
Dalibor získal po součtu obou kol zlato. Jako zajímavost lze dodat, že Dalibora dvě sady před
koncem závodu zradila zbraň a to konkrétně zadní mířidlo a i přes tyto technické problémy
zachoval klidnou hlavu a získal pro Opavu vítězství v mužské kategorii.
V boji o druhou příčku se po celé druhé dějství přetahovali Losert s Nedělníkem a výsledek?
Stejný počet bodů, stejný počet centrových i obyčejných desítek jim tak přineslo dělené
druhé místo.
Čtvrtou pozici obhájil Lelovský, který tak odsunul Nedělníka st. na pátou pozici.
Ze soutěžících TJ Opava pak ještě potěší šestá příčka Martina Hufnágla, který obhájil svůj
současný výkonnostní standard.
Domácí závod se polním kušistům TJ Opava vydařil jak střelecky, tak organizačně a nelze
než popřát střelcům mnoho úspěchů na nadcházejícím halovém Mistrovství ČR, které se
uskuteční 17. - 18. 3. 2012 v Otrokovicích.

Zleva: Nedělník Jan, Losert Václav, Lhotský Dalibor

Inzerce:

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST
•

Práce řízená z domova s využitím PC, internetu a telefonu

•

Kompletní zaškolení

•

Hlavní i vedlejší činnost, přivýdělek k mateřské či důchodu

Více informací na:
www.moderniprace.cz

Tel.: 728 521 640
__________________________________________________

GARÁŽOVÁ VRATA, ploty pletivo
Vrata od 9.999,- Kč vč. 20% DPH. Výklopná,
dvoukřídlá, sekční.
Provádíme i montáže.
Doprava materiálu PO CELÉ ČR. Při nákupu nad
7000,- Kč doprava ZDARMA.

Více na: www.KANCLIR.cz
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39, Tel.: 722 550 000, 732 650 203.

__________________________________________________
Za obsahovou a gramatickou stránku jednotlivých příspěvků zodpovídá jejich autor.

__________________________________________________

