MĚSTYS
LITULTOVICE

květen 2012

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
vítáme Vás u květnového vydání Novin městyse. Na následujících stránkách se dočtete
o možnosti placení faktur za odběr vody na Úřadu městyse Litultovice, přinášíme Vám
Usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice a pozveme Vás
na kulturní akce Městyse Litultovice. Naleznete zde i mnoho dalších důležitých informací.
Vše, včetně hlášení rozhlasu, je pravidelně zveřejňováno i na stránkách Městyse Litultovice:
www.litultovice.cz

__________________________________________________

Faktury za odběr vody:
Na Úřadu městyse Litultovice (v kanceláři ohlašovny) můžete platit faktury za spotřebovanou
vodu (období listopad 2011 až duben 2012) a to v úředních dnech:
Pondělí

8:00 – 11:30 hodin

12:30 – 17:00

Středa

8:00 – 11:30 hodin

12:30 – 17:00

Rovněž je možné si fakturu vyzvednout a zaplatit převodem z účtu.

__________________________________________________

Uzavření Mateřské školy v Litultovicích:
Provoz Mateřské školy v Litultovicích bude v období letních prázdnin
přerušen a to od 9. 7. 2012 do 11. 8. 2012.
Provoz bude znovu obnoven 13. 8. 2012.

Usnesení Zastupitelstva městyse Litultovice:
Usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Litultovice, konaného
dne 25. 4. 2012 v 18 hodin v zasedací místnosti úřadu Městyse Litultovice.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
90/9 čerpání rozpočtu Městyse Litultovice k 31. 3. 2012
91/9 zapsání objektu dle přiloženého seznamu do „Památek místního významu“ (Památky
místního významu budou zveřejněny na webových stránkách Litultovic)
92/9 zakoupení 250 ks publikací „Mezi Opavou a Krnovem“ – Velké putování Opavskou
pahorkatinou
Zastupitelstvo městyse Litultovice bere na vědomí:
93/9 informace k soutěži „Vesnice roku“
Jan Raida, starosta

__________________________________________________

Nabídka:
MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO OBČANY MIKROREGIONU
HVOZDNICE!!
MIKROREGION HVOZDNICE VE SPOLUPRÁCI
S ŽDB GROUP a.s. BOHUMÍN NABÍZEJÍ OBČANŮM
Bezplatný odvoz a ekologickou likvidaci vozidel určených k likvidaci

Majitelé, kteří potřebují ekologicky zlikvidovat dosloužilé vozidlo, si mohou termín odvozu
dohodnout na tel. čísle 604 228 312, kde vám sdělí další podrobnosti. Protokol potřebný
k trvalému vyřazení vozidla z registru bude předávajícímu vystaven ihned po převzetí vraku.
Tato akce platí v průběhu května - srpna 2012 *). Bezplatné odvozy budou zajišťovány
průběžně dle konkrétních požadavků majitelů přímo z místa odstavení auta.
Využijte této pohodlné možnosti ekologického odstranění vašeho nepojízdného vraku,
protože jedině s protokolem, který vám při sběrovém dni bude vystaven, máte zaručeno
bezproblémové vyřazení vozidla z registru.
*) termín konání akce přizpůsobíme Vašim možnostem zveřejnění.
ŽDB GROUP a.s. (www.zdb.cz)

__________________________________________________

Pozvánky:

__________________________________________________

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Týden pro Zemi – školní projekt
Celý týden ve všech třídách probíhal projekt Den Země. Děti
1. ročníku si povídaly o třídění odpadu, o čápech, kteří k nám
každý rok přilétají, postupně se ve čtení a v prvouce seznamovaly
se způsobem jejich života,
pozorovaly je a vytvořily si
společnou
prezentaci.
V matematice počítali slovní
úlohy zaměřené na život
čápů. V pozorování čapího
hnízda u školy budou nadále pokračovat. Ve třetím ročníku
probíhal projekt o Zemi všemi předměty. Děti psaly sloh o Matce
Přírodě, tvořily hádanky o rostlinách, vyprávěli si o včelách,
o ochraně přírody, počítaly slovní úlohy s přírodní tématikou.
V AJ zpracovali miniprojekty o zvířatech. Páťáci se celý týden
zabývali tématem různých druhů anergií a způsobem jejich
využití. K tomuto tématu postupně vypracovávali plakát, kde
prezentovali své vědomosti. Rovněž si připomenuli nutnost třídění
odpadu, vymýšleli EKO vtipy a ve výtvarném kroužku malovali
obrázky krajiny.

Sběr netříděného papíru
Ve dnech 23. a 24. dubna proběhl sběr netříděného papíru, do kterého se zapojily nejen děti základní
a mateřské školy v Litultovicích, ale také občané Litultovic. Odevzdali jsme celkem 2 820 kg papíru.
Všem, kdo se do sběrové akce zapojili, moc děkujeme. Utržené peníze použijeme na úhradu kulturních
a naučných programů a na pomůcky pro děti.

Kniha, můj kamarád – školní projekt
V pondělí 23. dubna jsme se všichni sešli v první třídě, kde proběhla
beseda na téma Kniha-můj kamarád. Děti postupně představily
spolužákům svou knihu, která je zaujala a kterou přečetly.
Své
vyprávění
doplnily
hezkými
obrázky.
Projekt
o knize probíhal v jednotlivých třídách během března
a dubna.

Testování žáků 5. ročníku – SCIO testy
V průběhu čtrnácti dnů od 10. 4. do 20. 4. probíhalo ve škole testování žáků 5. ročníku formou SCIO
testů. Žáci vypracovali testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Procenta
úspěšnosti: český jazyk 65,4%, matematika 70%, obecné studijní předpoklady 66.7%.

Celoplošná generální zkouška – testování žáků 5. ročníku
Naše škola se zapojila do celoplošné generální zkoušky testování žáků 5. ročníku z matematiky, českého
jazyka a anglického jazyka, které proběhne ve dnech od 21. 5. do 5. 6. 2012. V této době budou žáci
postupně vyplňovat testy do jednotlivých předmětů na počítačích. Výsledky budou zpracovány
a vyhodnoceny Českou školní inspekcí a potom budou zaslány jednotlivým školám. V měsíci dubnu
probíhala příprava na samotné testování. Bylo nutné servisní firmou nainstalovat příslušný počítačový
program do jednotlivých počítačů a také žáci měli možnost cvičně si vyzkoušet testy do jednotlivých
předmětů.

Spolupráce se ZŠ v Mladecku
ZŠ Litultovice se od dubna 2011 podílí jako partnerská škola na projektu EU environmentálního
rozvoje Základní školy v Mladecku. V rámci této spolupráce proběhne dne 22. 5. soutěž družstev
všech tří spolupracujících škol, která se bude týkat znalostí české přírody a dne 31. 5. se zúčastníme
exkurze do ZOO v Olomouci.
Pozvánka na jarní akademii
Žáci a zaměstnanci ZŠ Litultovice Vás srdečně zvou na čtvrtek 7. 6. 2012 v 16.00
hodin do školy, kde proběhne jarní vystoupení pro všechny maminky, babičky,
tatínky, dědečky a ostatní. Vystoupí žáci 1., 3. a 5.ročníku
Program: pohádky, tanečky, básničky, písničky, flétny a další překvapení
Občerstvení zajištěno. S sebou vezměte dobrou náladu!
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V pátek 8. 6. 2012 v 10 hodin zveme do základní školy na jarní akademii také všechny důchodce
a děti a pracovnice Mateřské školy v Litultovicích.

J. Očenášková

Spolky a sdružení:
Kušisté z Litultovic
Jarní závod Litultovice
Dne 28. 4. 2012 proběhl první venkovní závod polních kušistů letní sezony 2012. Organizace
závodu v tomto termínu tradičně připadla TJ Opava, která své domácí pořadatelství realizuje
na hřišti TJ Sokol v Litultovicích. Kušisté bojovali v pěti kategoriích, ovšem Opava měla
zastoupení pouze ve dvou a to v mužích a ženách. Celkem se závodu zúčastnilo 32 střelců.
Počasí v sobotním závodě vyšlo kušistům skvělé, bylo krásně slunečno, i když trochu větrno,
což bylo znát i na bodových součtech střelců, kteří jinak podávají skvělé výkony.
Za muže TJ Opava nastoupil Lelovský Petr, Losert Václav, Lhotský Dalibor a Hufnágel
Martin. V ženské kategorii pak Slováková Jana. Ta si vybojovala třetí místo a potvrdila tak
svou současnou výkonnost. Jana nestačila pouze na Nedělníkovou z Kostelce a Kubesovou
ze Suchých Lazců.
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Litultovice 28. 4. 2012 ženy
Nedělníková
Kostelec
Kubesová
S. Lazce
Slováková
Opava

791
752
698

Pouze první tři + další TJ Opava

Mezi muži kraloval opět Korbář z Plumlova, druhou příčku si vybojoval Nedělník z Kostelce
a třetí místo obsadil Losert z Opavy. Václavovi vůbec nevyšla první položka na 65 metrů
a během závodu musel ztrátu dotahovat. Průběžně třetího Žateckého z Otrokovic nakonec
porazil o 18 bodů. Další ze střelců Opavy Lelovský obsadil místo páté, Lhotský místo šesté
a Hufnágel příčku desátou. I Lelovskému nevyšla 65 a i když na ostatních položkách nastřílel
svůj standard, stačilo to pouze na páté místo. Šestý Lhotský po zdravotních problémech zatím
hledá svou formu, ale Dalibor je bojovník a věříme, že se co nejdříve dostane do pohody.
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Litultovice 28. 4. 2012 muži
Korbář
Plumlov
Nedělník Jan
Kostelec
Losert
Opava
Lelovský
Opava
Lhotský
Opava
Hufnágel
Opava

823
801
780
753
748
707

V prvním letošním venkovním závodě tak střelci Opavy získali dvě bronzové medaile.
Více informací a fotografií o aktuálním dění naleznete na webových stránkách:
www.litultovice.cz

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

__________________________________________________

