květen 2014

MĚSTYS
LITULTOVICE

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
přejeme krásné prožití jarních slunečných dnů a vítáme Vás u květnového vydání Novin
městyse. Náš zpravodaj Vám přináší informace o dění v městysi, pozveme Vás na kulturní
akce, které se budou v nejbližší době konat.

__________________________________________________

Volby do Evropského parlamentu:
Informace pro voliče a zásady hlasování pro volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 23. a
24. května 2014. Dne 23. května 2014 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 do 22.00 hodin a dne
24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb v Litultovicích je zasedací místnost Úřadu městyse Litultovice,
Litultovice 1.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
a občan jiného členského státu, který druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu
nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České
republiky a nevznikla u něj překážka volebního práva (zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidí a omezení svéprávnosti).
Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jehož obecního úřadu je zapsán
v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem. Volič,
který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou
totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu
nebo k přechodnému pobytu. 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 zakroužkováním pořadového
čísla nanejvýš u 2 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.
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
24. května 2014 mezi 10. – 11. hodinou.
Voliči, který není zapsán ve výpise ze seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Jan Raida, starosta

_________________________________________________

Faktury za odběr vody:
Na Úřadě městyse Litultovice (v kanceláři ohlašovny) můžete platit faktury za spotřebovanou
vodu (období listopad 2013 až duben 2014) a to v úředních dnech:
Pondělí
Středa

8:00 – 11:30 hodin
8:00 – 11:30 hodin

12:30 – 17:00
12:30 – 17:00

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

_________________________________________________

Velkoobjemový odpad:

!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

Úřad městyse Litultovice oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s.
bude proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude probíhat v sobotu 17. května 2014
na jednotlivých stanovištích.
1.
2.
3.
4.
5.

LITULTOVICE – u kostela
LITULTOVICE – za Jednotou
CHOLTICE – u Romfelda
LUHY – nádraží
PILNÝ MLÝN

v době od
v době od
v době od
v době od
v době od

8:00
9:30
11:00
11:30
12:00

do
do
do
do
do

9:00
10:30
11:15
11:45
12:15

V uvedené době bude moci každý občan bezplatně odevzdat na uvedených místech odpady:
v následujícím sortimentu:

- olejové automobilové filtry - plechovky se zbytky barev – monočlánky –
autobaterie – zářivky – výbojky - znečištěné láhve a sklo od chemikálií zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky - staré kosmetické

přípravky - staré léky - vyjeté motorové oleje – ředidla – mořidla –
rozpouštědla – lepidla - plastové obaly a nádoby od škodlivin – olejem –
vazelínou - barvami znečištěné textilie - fotochemikálie - ojeté pneumatiky obaly od sprejů – televizory – rádia – ledničky - domácí elektrospotřebiče –
matrace - WC mísy – umyvadla – koberce – linolea – kočárky – křesla gauče atd.
Přijímán nebude klasický železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované plasty.
Věříme, že každý z Vás, kdo takovéto odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a akce
se zúčastní.
Za přispění k ohraně životního prostředí Vám děkuje Úřad městyse Litultovice a společnost
Marius Pedersen a.s.

_________________________________________________

Pozvánky:

Komise pro kulturu spolky a víru

Zápis do mateřské školy v Litultovicích:

Jarmila Kořená, ředitelka mateřské školy

_________________________________________________

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Další úspěchy litultovských žáků ve výtvarných
soutěží.
Ve výtvarné soutěži Evropské státy v dětské
tvorbě získala 4. místo Alžběta Skřontová a 8.
místo Klárka Beníšková. Cenu útěchy obdržela
Anna Nádeníčková, Jana Bednaříková, Adélka
Dluhošová a Marie Černická. Všechny žákyně
jsou z pátého ročníku.
Gratulujeme.
Děkujeme za podporu naší žákyně Klárky Beníškové z pátého ročníku, která díky Vám
všem, kteří jste jí dali na facebooku hlas v soutěži Voda a energie, se stala absolutní
vítězkou finálového kola. V celorepublikovém kole se umístila na krásném 6. místě.
Děkujeme a gratulujeme.
Velikonoce ve škole.
Ve středu 16. dubna 2014 si všichni žáci připomněli
blížící se svátky jara. Vytvořili si smíšené skupiny po
třech žácích a společně vyplňovali křížovku a
velikonoční kvíz a ověřili si tak své znalosti z našich
lidových tradic a zvyků. Závěrem byla vyhodnocena tři
vítězná družstva a odměněna jak jinak než
velikonočním perníkem.

Den Země
Úterý 22. dubna 2014 probíhal od první vyučovací hodiny v naší škole Den Země. V
matematice žáci řešili příklady zaměřené na životní prostředí, v českém jazyce pracovali
s výrazy, jako jsou např. recyklace, kompostování, třídění odpadů. Jednu vyučovací hodinu se
sešli společně ve třídě a ve skupinkách vyhledávali slova v osmisměrce, k jednotlivým
druhům kontejnerů na odpad přiřazovali kartičky s obrázky odpadních materiálů a vyrobili
si tak výukové materiály do každé třídy. Domů si odnesli energetický test, který si společně
s rodiči vyplní a zjistí tak, zda hospodaří s energií úsporně.

Už budu prvňákem
Ve čtvrtek 24. 4. 2014 se v naší škole konalo další
setkání s budoucími prvňáčky, tentokrát zaměřené
na Den Země. Naši malí budoucí žáčci ukázali
veliké znalosti, jak chránit naši planetu, zajímali
se o problematiku třídění odpadů, hledali cestu do
správných kontejnerů a hráli šipkovanou. Nejvíce
jsme se nasmáli, když se jim na interaktivní tabuli
objevil Nesmyslov a společně jsme vyškrtávali, co
do lesa nepatří. Objevili jsme delfína ve studánce, osedlanou srnku, přechod pro chodce na
palouku, šuplíky ve stromě, slepici na stromě v hnízdě, ptáčka na klíček a další. Ve druhé
půlce pracovní dílničky byla pro děti připravena farma se spoustou zvířátek, strojů a lidí.
Všichni jsme byli překvapeni velikými znalostmi a zájmem dětí. A od slepiček z farmy na
děti čekala z vajíček ochutnávka domácí bábovky. Žáčci si domů odnesli sladkou odměnu a
pracovní listy na vybarvování. Na závěr jsme se podívali na naše internetové stránky na
všechny pracovní dílničky, které jsme společně od prosince měli. Těšíme se na další setkání
20. května, které jsme nazvali Moje rodina.
Den mláďat
V pátek 25. 4. 2014 se na Školním statku v Opavě
konal již tradiční Den mláďat. Naši žáci se na
každoroční výstavu velmi těší. K vidění byla
roztomilá telátka, selátka, králíčci, drůbež, koně, ovce
a kozy. Nechyběla ani zemědělská technika, prodej
květin. Pro žáky byly připraveny soutěže, ukázka
výcviku psů a práce Policie ČR.
Oslava Dne matek ve škole
Ve středu 7. 5. 2014 se jako každoročně konala ve škole jarní akademie zaměřená na Den
matek. Žáci se dlouho dopředu předháněli ve výrobě dárků pro maminky, pletené košíky
z papíru, zápichy na špejli, výroba váziček a nechyběla ani živá květina, kterou nám za velmi
přijatelnou cenu nabídla firma Pasič z Dolních Životic. Také na přípravě programu se podíleli
všichni naši žáci, pro naše páťáky to bylo jedno z posledních vystoupení v naší škole, a tak,

jak se říká, jedno oko nezůstalo suché. A co naši žáci předvedli? Ti nejmenší z druhého
ročníku zpívanou pohádku O Budulínkovi, žáci třetího ročníku pásmo Moje maminka v sedmi
pádech a pohádku O mámovi-tátovi, žáci pátého ročníku hrané scénky a prezentaci na
interaktivní tabuli Když se narodíme a Jsme školáci a Zpíváme a tančíme, v programu se
představili také mladší a starší žáci ve hře na flétnu se společnou písní maminkám. Závěr
patřil opět pátému ročníku, který vystoupil s písní Končí ten čas se závěrečnou prezentací.
Úvodní i závěrečné slovo patřilo ředitelce školy Mgr. Daně Kalikové a v úvodu taktéž
starostovi Městyse Litultovice panu Janu Raidovi, který informoval všechny přítomné o
nastávající rekonstrukci střechy v naší škole. O pohodu a dobré občerstvení se starala paní
školnice v Kavárničce U Pavly.
V pátek 9. 5. 2014 se hrálo ještě jedno představení pro všechny seniory a děti z MŠ
v Litultovicích.
Děkujeme Všem za hojnou účast.

POZVÁNKA: Už budu prvňákem
Učitelé ZŠ Litultovice zvou všechny předškoláky a jejich
rodiče na páté setkání v ZŠ Litultovice.
Pozvání je určeno předškolákům, kteří byli přijati do první
třídy základní školy ve školním roce 2014/2015 i těm, kteří
žádají odklad školní docházky.
Setkáme se v úterý 20. 5. 2014 v 15.00 – 16.00 hod.:
Na programu bude:
Tvoření s dětmi předškolního věku pod názvem: Moje rodina
Budoucí prvňáci si povyprávějí o rodině a zahrajeme si spoustu her o rodině, které pro ně
připravily učitelky.
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka školy

__________________________________________________

Daň z nemovitosti:

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

__________________________________________________

