MĚSTYS
LITULTOVICE

říjen 2013

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
v tomto říjnovém vydání Novin městyse naleznete nejnovější zprávy, informace a dění
v městysi Litultovice. Dále pak pozvánky na kulturní akce, které nás v nejbližší době čekají.
Příjemné podzimní dny!

__________________________________________________

Upozornění k webovým stránkám městyse:
Upozorňujeme na nově umístěný odkaz www.hladiny.cz na webových stránkách Městyse
Litultovice. Jedná se o odkaz k AKTUÁLNÍMU STAVU HLADIN VODNÍCH TOKŮ. Po
otevření se zobrazí webová stránka FIEDLER ELEKTRONIKA PRO EKOLOGII, kde
najdete Litultovice a Mladecko a tím také interaktivní mapu s aktuálními stavy hladin.

__________________________________________________

Uzavírka:
Z důvodů opravy železniční trati a železničního přejezdu v Litultovicích Luhách bude v níže
uvedených dnech úplná uzavírka této místní obslužné komunikace „ Litultovice Luhy –
Košárek opravna aut.“
8.00 hodin dne 2. 11. 2013 – 15.00 hodin dne 3. 11. 2013
8.00 hodin dne 4. 11. 2013 – 18.00 hodin dne 4. 11. 2013
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

__________________________________________________

Nový partner v rámci dotace:

Projekt " Tvorba stavební projektové dokumentace pro obec
Litultovice" je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského
kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy
projektové dokumentace 2013.“
Projekt bude sloužit jako podklad pro dotaci na výměnu oken a
opravu fasády ZŠ Litultovice.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech:
pátek 25. října 2013 2010 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 26. října 2013 od 08.00 do 14.00 hodin
Místem konání voleb v Litultovicích je zasedací místnost Úřadu městyse Litultovice,
Litultovice 1.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky nebo cestovním pasem.)
Občané, kteří se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemohou dostavit do
volební místnosti a mají zájem volit, se mohou nahlásit na Úřadě městyse Litultovice,
tel: 555 559 541.
Členové okrskové volební komise je poté navštíví s přenosnou volební schránkou v sobotu
26. října 2013 mezi 10. – 11. hodinou.
Hlasování a úprava hlasovacího lístku
Volič po příchodu do volební místnosti, prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a
státní občanství ČR platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní,
nebude hlasování umožněno.
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude
mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do
úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro níž se
rozhodl hlasovat. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany,
politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nanejvýš u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Po
opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku přítomen jiný volič,
nikoliv člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední
obálky.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi.
Ohlašovna městyse Litultovice

__________________________________________________

Pronájem nebytových prostor:
Městys Litultovice zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor II. NP v budově pošty o
dvou místnostech včetně kuchyňky a WC. Tyto prostory jsou určeny k podnikání, jako
kancelářské prostory a pro podobné účely.
Zájemci se mohou přihlásit na Úřadě městyse Litultovice nebo telefonicky na tel.:
602584081.
Podrobnější informace možno získat přímo na úřadě městyse.
Jan Raida, starosta městyse

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
ŠKOLNÍ DRUŽINA.
Od 1. 10. 2013 bylo otevřeno 2. oddělení školní družiny v 1. patře budovy ZŠ ve vedlejší
třídě. Toto druhé oddělení bylo otevřeno na základě velkého zájmu dětí o školní družinu a
zapojení dětí do zájmových kroužků naší školy. V jednom oddělení máme žáky prvního a
druhého ročníku pod vedením paní vychovatelky Dany Tesárkové a ve druhém oddělení žáky
třetího a pátého ročníku pod vedením paní vychovatelky Jany Sklepkové. Za pobyt ve školní
družině a účast v zájmových kroužcích nejsou vybírány žádné poplatky. V letošním školním
roce všichni žáci obdrželi zdarma sešit Družínek, který slouží rodičům dětí k uvolňování
dítěte ze školní družiny a slouží tak k lepší bezpečnosti a ochraně žáků.

SBĚR PAPÍRU.
Děkujeme všem rodičům a občanům Litultovic, kteří přispěli k naplnění dvou kontejnerů na
papír. Výtěžek bude rozdělen mezi děti z MŠ a žáky ze ZŠ k nákupu spotřebního materiálu
pro děti a zaplacení autobusu pro žáky naší školy do Loutkového divadla v Ostravě.
Děkujeme.
SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ.
Žáci ze ZŠ v Litultovicích sbírají každoročně kaštany a žaludy pro zvířátka na zimu. Výtěžek
z prodeje bude využit pro žáky na nákup spotřebního materiálu.
Děkujeme všem rodičům za pomoc dětem při sběru.

DRAKIÁDA.
V úterý 8. října v dopoledních hodinách proběhla jako každoročně Drakiáda. Mohli jsme
shlédnout draky různých tvarů a velikostí. Zapomněli jsme však objednat vítr, který
vynahrazovali žáci v běhu s drakem, na čtvrtek dostali žáci za úkol objednat vítr, a tak jsme
ve čtvrtek vyrazili ještě jednou a draci se konečně vznesli na oblohu a předváděli prapodivné
kreace a piruety. Ve škole nás čekala zasloužená sladká odměna.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V NAŠÍ ŠKOLE.
V naší škole pracují od měsíce října čtyři zájmové kroužky: dramatický, výtvarný,
sportovní a hra na flétnu.
Dramatický kroužek pracuje každé pondělí od 13,00 do 13,45 hodin pod vedením paní
učitelky Mgr. Leony Seidlové. Děti připravují pohádky a vystoupení, která pak předvedou
svým spolužákům, rodičům, ale i seniorům v domě s pečovatelskou službou. V letošním roce
se chystáme zapojit i do soutěže dramatických skupin v Opavě.
Výtvarný kroužek pracuje každou středu od 13,00 do 13,45 hodin pod vedením
paní vychovatelky Dany Tesárkové. Tento kroužek navštěvuje 23 žáků.
Náplní kroužku jsou netradiční výtvarné techniky zaměřené na probíhající roční
období, účast ve výtvarných soutěžích, práce se samotvrdnoucí hlínou …atd., dle
zájmu žáků.
Hudební kroužek - hra na zobcovou flétnu, tento zájmový kroužek pracuje každý čtvrtek
od 13,00 hodin do 13,45 hodin pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Krömrové. Navštěvují
ho žáci od prvního do pátého ročníku v počtu 18-ti žáků. V letošním školním roce bude
kroužek probíhat společně. Mladší žáci se naučí další hmaty na flétně, ty budou využívat
v jednoduchých písních, starší žáci budou procvičovat dosud naučené hmaty v dvojhlasech a
písních s doprovodnou melodií. Všichni žáci nacvičí skladby, které následně využijí také na
různých vystoupeních pořádaných školou.
Kroužek jazyka anglického je určen pouze pro žáky 2. ročníku. Začíná
každý čtvrtek od 11,45 do 12,30 hodin pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky
Krömrové.
Žáci se během roku seznámí se základní slovní zásobou, naučí se písničky a
říkanky, vyrobí jednoduché pomůcky k procvičení učiva a seznámí se s prací na interaktivní
tabuli.
Sportovní kroužek navštěvují žáci každý pátek od 13,00 do 13,45 hodin ve
víceúčelové hale pod vedením paní vychovatelky Jany Sklepkové. Jeho náplní jsou
míčové hry: kopaná, vybíjená, basketbal a florbal. Sportovní kroužek navštěvuje 24
žáků.

120 let od otevření základní školy v Litultovicích
Z historie: 1892 Současná škola se začala stavět na jaře roku 1892. Dne 14. srpna 1892 byl
posvěcen základní kámen
1893 23. května umřel Tomáš Kupka řídící učitel na ochrnutí plic,
jenž 21 let působil v obci. 16. července zvolen řídícím učitelem v
Litultovicích p. Karel Anderla, až dotud učitel v Mikolajicích.
24. září 1893 byla nynější jednoposchoďová budova vysvěcena a
předána k vyučování. Výuka probíhala ve dvou prostorných třídách,
které však byly v dalších letech přeplněny. V lavicích obou tříd se
tísnilo až 150 žáků. I přes jejich velký počet v jednotlivých třídách
dokázali učitelé svým pedagogickým umem vnuknout dětem touhu něčemu se naučit.
24. září svěcen také školní prápor, kmotřenkou byla paní Bertha Rolsberg-Lenková. Prapor
byl vyhotoven od Neškudly.

Zveme všechny na oslavu 120. výročí
otevření naší školy a zároveň na
Den otevřených dveří
Program na neděli 27. 10. 2013:
10.45 – 11.45 ranní mše v kostele sv. Bartoloměje v Litultovicích
11.00 – 14.30 Den otevřených dveří ve škole
15.00 – 16.00 vystoupení žáků školy v budově zámku B
16.00 – 16.30 křest knihy „Ema má mámu“ v budově zámku B
projekce „O škole“ v budově zámku B
od 16.30

volná zábava v budově zámku B

Více na stránkách Základní škola Litultovice web: www.zslitultovice.cz.
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka školy

__________________________________________________

Zprávy z Mateřské školy v Litultovicích:
Podzimní výstava na zámku.
V sobotu 5. 10. 2013 a neděli 6. 10. 2013 proběhla na Zámku B tradiční výstava Podzimníčci.
Za návštěvu výstavy, kterou tvořily výtvarné práce dětí a rodičů Mateřské školy Litultovice a
dětí Základní školy v Litultovicích, děkujeme všem spoluobčanům.
Za pomoc s organizací výstavy patří náš dík členům Kulturní komise v Litultovicích, panu
starostovi a pracovníkům Městyse Litultovice, kteří pomohli s přípravou prostor výstavy,
převozem výtvarných prací a propagací výstavy. Už nyní hledáme inspiraci pro další ročník
Podzimníčků a těšíme se na spolupráci.
Další informace o dění v naší mateřské škola najdete na
www.litultovice.cz v oddíle mateřská škola.
Jarmila Kořená, ředitelka MŠ

Poděkování:

V březnu letošního roku se uskutečnila sbírka vlny pro organizaci NEDOKLUBKO. Děkuji
všem, kteří se podíleli na této sbírce vlny, kterou jsem pořádala pro předčasně narozené děti,
novorozence a kojenecké děti.
Z posbírané vlny se napletlo mnoho věcí, které byly rozděleny do nemocnic po celé ČR.
Nejvíce upleteného oblečení putovalo do Fakultní nemocnice Ostrava.
Všem, co se zúčastnili, vřelé děkuji a doufám, že se sbírka ještě v budoucnu podaří znovu
uskutečnit.

Bc. Čermínová Lucie

__________________________________________________

Pozvánky:

Pozvánky:

Spolky a sdružení::

TJ Sokol Litultovice - Nohejbal
V sobotu 5. října 2013 pořádal TJ Sokol
Litultovice na víceúčelovém asfaltu u fotbalového
hřiště již 5. ročník turnaje v nohejbalu trojic.
Tradičního nohejbalového měření sil se zúčastnilo
pět družstev z Litultovic a Dolních Životic.
Pořadatelé: Martin Chodura a jeho tým,
připravili pro všechny hráče i diváky příjemné
zázemí s bohatým občerstvením. V turnaji po
velmi vyrovnaném boji zvítězila trojice: Essler,
Kinšt, Essler ml.
Děkujeme všem zúčastněným týmům a těšíme se na viděnou při dalším ročníku.
Poděkování také patří sponzorům za věnované ceny pro všechny týmy.

Raďa Kinšt

________________________________________________
Dne 26. 10. 2013 mezi 8 – 12 hodinou pořádá TJ Sokol Litultovice
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU.
V případě zájmu o sběr železného šrotu v Luhách a Pilném mlýně,
prosíme občany, aby tuto informaci sdělili na Úřad městyse Litultovice,
Tel. 555 559 541.

__________________________________________________
Více informací a fotografií o aktuálním dění naleznete na webových stránkách:
www.litultovice.cz

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

__________________________________________________

