červen 2014

MĚSTYS
LITULTOVICE

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
vítám Vás u červnového vydání Novin městyse s bohatým zpravodajstvím za uplynulý měsíc.
Zároveň bych Vám chtěl popřát krásné prožití letních dnů, období dovolených a báječné
prázdninové pohody!
Jan Raida, starosta

__________________________________________________

Usnesení:

Usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice, konaného dne
16.6.2014 v 19 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
183/22 Odkup pozemků dle předložené přílohy
184/22 Směnu pozemku p.č. 419/1 z majetku Městyse Litultovice za pozemky p.č. 963/8,
201/2, 200/2 a 963/5 z majetku manželů Antonína a Ludmily Majnušových vše v k.ú.
Litultovice
185/22 Přijetí úvěru u KB Opava ve výši 1 500 000 Kč a podpis smlouvy starostou Městyse
Litultovice s dodavatelskou firmou Redach Plus, s.r.o. na zhotovení střechy na budově
ZŠ Litultovice
186/22 Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018
187/22 Rozpočtové opatření č. 3/2014
188/22 Závěrečný účet Městyse Litultovice za rok 2013, Zprávu o přezkoumání hospodaření
Městyse Litultovice za rok 2013
189/22 Účetní závěrku Městyse Litultovice za rok 2013 – viz protokol
190/22
1. schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci – Cyklostezka Opava – Otice – Litultovice
- Jakartovice ze dne 18.10.2006
2. vyslovuje souhlas že vyřeší majetkoprávní vztahy k pozemkům, dotčeným výstavbou
cyklistické stezky Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava a to nejpozději do termínu,
uvedeného v uzavřené Smlouvě o spolupráci na přípravě této cyklistické stezky ve znění

pozdějších předpisů.
191/22 Smlouvu o budoucí darovací smlouvě k předpokládanému trvalému dotčení pozemků
p.č. 961/2 v k.ú. Hlavnice o výměře 783 m2 a p.č. 2292 v k.ú. Litultovice o výměře 2043 m2
pro stavbu Suchého poldru Choltice
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
192/22
- Závěrečný účet Svazku pro provoz skupinového vodovodu za rok 2013, Zprávu o
přezkoumání hospodaření za rok 2013 a Účetní závěrku za rok 2013
- Závěrečný účet Dobrovolného svazku Mikroregionu Hvozdnice za rok 2013, Zprávu o
přezkoumání hospodaření za rok 2013 a Účetní závěrku za rok 2013
- žádost o změnu Územního plánu Litultovice podanou paní Janou Salichovou,
- nájem pozemku p.č. 78/1 část ve vlastnictví pana Josefa Malchárka Městysi Litultovice a
pronájem pozemku p.č. 84 část ve vlastnictví Městyse Litultovice panu Josefu Malchárkovi
na dobu 10 let za cenu 100 Kč/rok s možností prodloužení pronájemní smlouvy se souhlasem
obou stran – k projednání a schválení v radě Městyse Litultovice
Jan Raida, starosta

__________________________________________________

Upozornění:
Zubní lékařka MUDr. M. Dostálová a ženský lékař MUDr. A. Šustek nebudou v době od
20. června 2014 do 4. července 2014 ordinovat.

__________________________________________________

Vítání občánků 2014:
Milí rodiče,
vedení Městyse Litultovice společně s komisemi Rady městyse jsou pořadateli slavnosti
Vítání nových občánků.
Vyzýváme rodiče dětí, kteří se chtějí této slavnosti zúčastnit, aby se přihlásili na úřadě
městyse nejpozději do 15. srpna 2014.
Pokud se narodilo Vaše děťátko do konce měsíce července 2014 a má trvalé bydliště
v Litultovicích, rádi robátko přivítáme v sobotu 20. 9. 2014 v krásné obřadní síni Zámku A.
Kromě trvalého zápisu do kroniky městyse si můžete užít tak trochu pohádkové, slavnostní
odpoledne.
A možná, že ta zlobivá sudička se o tom nedozví. Tak psssssst !
Komise pro kulturu, spolky a víru

Ordinační hodiny dětského lékaře o letních
prázdninách od 30. 6. do 5. 9. 2014:

Pacient může navštívit lékaře v kterémkoliv ze středisek!
Je nutné s sebou mít průkaz pojištěnce nemocné osoby.
Poradny pro kojence jsou o prázdninách každý týden!
Stěbořice
Dolní Životice
Litultovice
Melč
Jakartovice

553 661 034
553 786 210
553 668 380
605 152 106
736 262 823

__________________________________________________

Revitalizace zámeckého parku

V tomto měsíci byl definitivně schválen Státním
fondem životního prostředí projekt „Revitalizace zámeckého
parku“. Protože jsem se setkal s některými nepřesnými
informacemi mezi obyvateli městyse, chtěl bych Vás krátce
seznámit s plánovaným průběhem a rozsahem prací.
Samotný projekt nezahrnuje pouze zámecký park, ale
také dřeviny v lokalitě „Na točně“, alej kolem hřbitovní zdi a
výsadbu kolem Litultovského potoka směrem do D. Životic.
Časový průběh by měl být přibližně takový, že v
letních měsících bude vysoutěžen dodavatel prací. V
podzimních a zimních měsících by mělo dojít na kácení a
ořez dřevin. Na jaře 2015 by měly být provedeny výsadby
nových dřevin.
Teď blíže k jednotlivým lokalitám.

Zámecký park
V samotném parku bylo posuzováno 124 stromů,
do kategorie bez zásahu bylo zařazeno 81 stromů
do kategorie řez zdravotní, kdy se jedná pouze o odstranění usychajících větví
a podporu dobrého zdravotního stavu, bylo zařazeno 19 stromů
do kategorie řez redukční obvodový nebo lokální, kdy se jedná o rozsáhlou redukci
větví v koruně stromu z důvodu snížení rizika poškození například větrem, bylo zařazeno 10
stromů
do kategorie rizikové kácení, kdy se jedná o jedince, které je třeba vzhledem k jejich
zdravotnímu stavu odstranit, bylo zařazeno 10 stromů
na další 4 stromy byly naplánované specifické zásahy jako vazby a nové stabilizace.
Nově bude v zámeckém parku vysazeno 4 ks lípy velkolisté, 1 ks javoru mleč, 2 ks
jírovce červeného, 1 ks liliovníku tulipánokvětého, 2 ks borovice blatky, 1 ks jedle kavkazské
a 23 ks keřů.
Z důvodu rozsáhlého zásahu v zámeckém parku byla pozastavena realizace dětského
hřiště v zámeckém parku, kdy je organizačně nesmyslné nejdříve realizovat dětské skluzavky
a následně kácet v jejich blízkosti stromy. S dětským hřištěm se, ale nadále počítá a po
ukončení revitalizace přibližně kolem roku 2016 by se dětské hřiště mohlo realizovat.
Točna
V této lokalitě bylo posuzováno 37stromů,
do kategorie bez zásahu bylo zařazeno 20 stromů
do kategorie řez zdravotní byly zařazeny 4 stromy
do kategorie řez redukční obvodový nebo lokální bylo
zařazeno 10 stromů
do kategorie rizikové kácení byly zařazeny 3 stromy
Nová výsadba není naplánována.
Hřbitov
V této lokalitě dojde k výsadbě aleje tisu červeného podél hřbitovní
zdi, která nahradí původní alej, která byla nevratně poškozena
neodbornými zásahy. Nová alej bude ve větší vzdálenosti od
hřbitovní zdi a samotný tis je strom produkující minimum opadu,
proto se snad budou minimalizovat dřívější pravidelné stížnosti.

Litultovský potok
Zde dojde k odstranění stávající zeleně tvořené vrbami, které jsou již na hranici životnosti a v
nejbližší době by se začaly rozpadat. Budou nahrazeny výsadbou dubu podél potoka a
několika jabloní podél cesty do D. Životic.
S pozdravem Ing. Jan Birgus

__________________________________________________

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Soutěž časopisu ABC Vládce nebes
Naše škola se již druhým rokem přihlásila do soutěže ve skládání vlaštovek. Školní a
semifinálové kolo proběhlo v úterý 20. 5. 2014 ve víceúčelové hale. Do semifinálového kola
postoupilo 10 žáků, každý měl tři hody, které byly natáčeny na videokameru. Do finále
postoupili tři žáci: Štěpán Kavan a Šimon Nádeníček z třetího ročníku a Alžběta Skřontová
z pátého ročníku. Gratulujeme a držíme jim palce.

Už budu prvňákem - Rodina
V úterý 20. 5. 2014 se uskutečnilo další setkání našich budoucích prvňáčků pod
názvem Moje rodina. Celou vyučovací hodinu se žáčci setkávali s pohádkovou rodinou
Rumcajsem, Mankou a Cipískem. Žáčci si povídali o rodině, jednotlivých pokojích v domě, o
úklidu pokojíčku, na interaktivní tabuli hráli pohádkové pexeso a za doprovodu klavíru a
doprovodu na Orffovy hudební nástroje jsme si společně zazpívali několik písniček. Žáci
obdrželi pracovní listy a sladkou odměnu.
Den dětí
V pátek 30. 5. 2014 naši žáci oslavili Den dětí ve sportovním duchu. Počasí nepřálo,
ale nám to vůbec nevadilo, protože jsme se přemístili do víceúčelové haly. Připraveny byly
sportovní, ale i znalostní soutěže, všech stanovišť se zhostili žáci pátého ročníku, pomáhali
mladším radou nebo pomocí. Žáci si vyzkoušeli práci ve dvojicích, kdy byli svázáni k sobě
provázkem, a to chůzi naslepo se zavázanýma očima, přenášení květin, slalom, přenášení
tenisových míčků. Potom následovalo skákání přes švihadla, točení s kruhy, skákání v pytlích
a vyluštění křížovek. Společně jsme si zahráli vybíjenou, kopanou a přehazovanou
s tenisovými míčky. Ve škole na nás čekaly balíčky s dobrotami a dobrý oběd.

Už budu prvňákem – Den dětí
V úterý 10. 6. 2014 se uskutečnilo závěrečné setkání s našimi budoucími prvňáčky,
tentokrát ke Dni dětí, pro které byly připraveny sportovní disciplíny a soutěže zručnosti a
rodiče malých žáčků se seznámili s novými výukovými materiály, učebnicemi, pracovními
sešity a novými programy na interaktivní tabuli, se kterou budou naši malí prvňáčci pracovat.

Výlet pátého ročníku
Ve dnech 11. a 12. června se uskutečnil výlet pátého
ročníku do našeho hlavního města Prahy. Tomuto výletu
předcházela malá příprava, žáci zpívali písničky o Praze,
v hodinách výtvarné výchovy historickou Prahu kreslili a
složili si svatováclavskou korunu. Žáci se seznámili
s historickou Prahou, prošli Václavské náměstí, Karlův
most, Malostranské náměstí, Pražský hrad, Petřín,
vyzkoušeli si jízdu lanovkou, tramvají i metrem. Vlakem se
dopravili tam i zpět. Děkujeme rodičům za pomoc při
dopravě dětí do Opavy a zpět a celkovou přípravu dětí na
výlet.

Výlet druhého a třetího ročníku
11. června na výlet odjeli
také žáci druhého a třetího
ročníku do Javoříčských jeskyní a
pod hrad Bouzov do historického
areálu“Galerie v podhradí“.

Pozvání do ZŠ ve Slavkově
V pátek 13. června 2014 žáci pátého ročníku
navštívili ZŠ ve Slavkově, aby se seznámili s prostředím
školy, budoucími učiteli a třídou, kterou budou v příštím
školním roce navštěvovat. Žáci i paní učitelky si pro ně
připravili seznamovací hry ve třídě a sportovní klání na
školním hřišti.
Další úspěch naší žákyně ve výtvarné soutěži
Mimořádně úspěšný rok ve výtvarných soutěžích má další oceněnou žákyni druhého
ročníku Barboru Kubcovou, která v soutěži PO očima dětí získala krásné 2. místo.
Gratulujeme.
Beseda nad knihami a ilustrátory
Ve čtvrtek 19. června 2014 jsme byli pozváni na besedu do místní knihovny, kde paní
knihovnice nejdříve žákům 5.ročníku a pak i 2. a 3. ročníku zajímavým způsobem oživila
znalosti o ilustrátorech dětských knih.

Oznámení.
Z důvodu rekonstrukce střechy v měsíci červenci a srpnu se prázdninový
provoz ŠD neuskuteční.
Děkujeme za pochopení.
Poděkování.
Děkujeme za pomoc všem sponzorům školy – pí. Petře Albertové, firmě
Nádeníček, p. Františku Pavlíčkovi, manželům Kubcovým, firmě Optys,
Vojenským lesům ČR, firmě Model Obaly. Děkujeme také kulturní komisi
a Městysi Litultovice, panu starostovi Janu Raidovi za pomoc a vstřícnost.
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka školy

__________________________________________________

Zprávy ze Základní školy v Mladecku:

ZŠ Mladecko se stává jednou z nejúspěšnějších vesnických škol
v Moravskoslezském kraji

www.zsmladecko.cz
Vítězství v celorepublikovém kole
Již po několikáté se naši žáci zapojili do soutěže Požární ochrana očima dětí, jejímž
vyhlašovatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Letošní rok jsme obsadili hned
několik míst v různých kategoriích. Dá se říci, že se jedná o fenomenální úspěch. Žákyně 7.
třídy Bára Viatrová se svou výtvarnou prací získala první místo v okresním, krajském i
celorepublikovém kole. Gratulace si však zaslouží také Barbora Brunková (čestné uznání
poroty v téže kategorii) a Marie Bernardová (3. místo v okresním kole za literární práci
s názvem Život).
Soutěže a olympiády
21. března se dvě družstva našich žáků zúčastnila soutěže v ZOO Ostrava pod názvem
Obratlovci polárních oblastí. Ve dvou kategoriích starších a mladších žáků nás velmi slušně
reprezentovalo vždy jedno družstvo v silné konkurenci z celého kraje. Po soutěži následovala
prohlídka ZOO.
29. dubna se žáci vyššího stupně ZŠ Mladecko zúčastnili jako jediní z opavského okresu
moravského kola soutěže Mladí lidé v evropských lesích, kterou pořádá Střední lesnická
škola v Hranicích na Moravě. Vybojovali zde krásné sedmé místo.
Vynikajícího úspěchu dosáhly také Karolína Birgusová
a Natálie Svačková v soutěži Mladý zahrádkář na
MSZeŠ v Opavě. Každá se ve své kategorii umístila na
krásném druhém místě.
Každoroční úspěch jsme opět zopakovali v biologické
olympiádě. Žáci Bára Viatrová, Simona Havlíková,
Ondřej Ihn a Karolína Birgusová postoupili do okresního
kola, kde se umístili na předních místech. Karolína
Birgusová dokonce postoupila do kola krajského, kde se
stala úspěšnou řešitelkou.
Výtvarné soutěže se nám letos vůbec vydařily. Skupinka
žáků nižšího stupně získala druhé místo ve výtvarné
soutěži ke Dni mláďat. Odměnou jim byl sladký dort.
Ve školní družině se děti po několik týdnů bavili stolní hrou Superfarmář. Žáci Tomáš
Liška a František Lhotský nás dokonce reprezentovali v krajském kole, kde se Tomáš Liška
probojoval až do semifinále.

16. května se konala v opavském areálu Oblastního spolku Českého červeného kříže soutěž
hlídek Mladých zdravotníků. Žáci zde soutěžili v kategorii Mladý zdravotník II. stupně. Na
modelových stanovištích si ověřili v praxi své znalosti z první
pomoci – např. obvazovou techniku, transport raněného a
resuscitaci.
V krajské soutěži „Technika nás baví“ s tématem „Postavte
dřevěný model řemeslníka“ jsme získali jako jediná škola
s postavičkou jménem „Šikula Mike“ dvě ceny. 3. místo u
odborné poroty a také 3. místo v internetovém hlasování
veřejnosti.

Návštěva ZŠ Hlavnice, MŠ Jakartovice a ZŠ Slavkov
8. dubna jsme uspořádali Jarní tvoření a přizvali na
něj ZŠ z Hlavnice. Žáci zkoušeli vyrábět pomlázky
a velikonoční dekorace, utkali se v pálkované
a oblíbené hře Kámen, nůžky, papír a pobavili se
u třech krátkých pohádek.
V rámci školy v přírodě v Jakartovicích k nám 12.
května zavítali páťáci ze ZŠ Slavkov. Měli možnost
prohlédnout si naše nově vybavené odborné učebny,
projít si mladeckou naučnou stezku a navázat nová
přátelství při sportovním utkání s našimi dětmi.

15. května jsme hostili také děti z jakartovické mateřské
školy. Hlavní program byl zaměřen na předškoláky, ale
pobavily se jistě všechny přítomné děti. Mimo jiné si
vyzkoušely i výuku v první třídě. Plnily nejrůznější úkoly,
jako by samy byly již školáky. Za odměnu jim pak náš
dramatický kroužek zahrál pohádku Dva tovaryši.

Třídenní exkurze do Jeseníků
Díky zapojení naší školy do projektu EU Technika nás baví, žáci druhého
stupně strávili zadarmo krásné tři dny (21. – 23. května) na workshopu
v horském hotelu Kamzík v Jeseníkách. Žáci se věnovali tvorbě
řemeslných
a
elektrických
výrobků,
odpočinuli
si u sportovních aktivit a utvrdili svá přátelství u teambuildingových
aktivit. Tyto akce napomáhají žákům přiblížit svět technických oborů, po
kterých je a bude vždy velká poptávka v našem průmyslovém kraji.
Nácvik požárního poplachu
27. 5. 2014 proběhl nácvik požárního poplachu a to se vším, co k tomu
patří. Akce se zúčastnili jednotky HZS Opava a SDH Litultovice. Děti měly možnost si na
vlastní kůži zažít evakuaci z budovy plné dýmu, zkusily si zacházení s práškovým hasicím

přístrojem. Hasiči jim předvedli také použití
nůžek pro vystříhávání obětí při autonehodách.
Velké díky patří panu Jiřímu Drápalovi za
ochotu zorganizovat celou akci.

Vzhledem k tomu, že školní rok se chýlí ke
konci, přejeme všem již nyní krásné prožití
blížících se prázdnin.
Vladimíra Mazalová, ředitelka školy

__________________________________________________

Pozvánka železniční trať OOPPAAVVAA –– JJAAKKAARRTTOOVVIICCEE::
Mikroregion Hvozdnice ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Magistrátem města
Opavy dojednal pro letošní rok turistickou dopravu po železniční trati Opava - Jakartovice
"Hvozdnický expres", který se poprvé rozjede 5. 7. 2014 s odjezdem ze stanice Opava východ do Jakartovic v 8:40 hodin.
Před samotným odjezdem bude turistický vláček vypravován starosty obcí za doprovodu
hudby Sboru dobrovolných hasičů z Dolních Životic.
Na každé stanici bude vyhrávat dechovka a ve stanici Mladecko bude připraveno malé
občerstvení.
Další spoje budou vypravovány dle schváleného jízdního řádu.
Na první turistickou dopravu v sobotu 5. 7. 2014 vás zvou starostové Mikroregionu
Hvozdnice.

PROGRAM:
8:20

žst. Opava východ – přivítání účastníků u vlaku

8:40

žst. Opava východ – odjezd protokolárního vlaku

9:09

přivítání vlaku v žst. Mladecko, občertvení, kulturní program

9:40

odjezd vlaku do Opavy ( příj.10:14)

V protokolárním vlaku bude rezervován vůz pro zvané hosty.
Následující vlaky s odjezdem z Opavy v 10:40 16:40 jsou již součástí
pravidelného provozu.
Jízda protokolárního vlaku může být ovlivněna průběhem programu, proto prosíme o omluvu
případného zpoždění.

__________________________________________________

Knihovna Litultovice:
Jaké služby nabízí obecní knihovna?
Knihovna 21. století není jen půjčovnou knih, ale poskytuje veřejné kulturní služby - plní
funkci komunitního centra obce, je místem propagace regionální kultury a vzájemného
setkávání. Nabízí lidem prostor k jejich sebevzdělávání i k relaxaci. Žádná knihovna však
není schopna bez spolupráce s jinými knihovnami plně uspokojovat potřeby uživatelů. Proto
jsou malé obecní knihovny propojeny s většími regionálními knihovnami, aby poskytovaly
služby na odpovídající odborné úrovni a v dostatečném rozsahu.
V naší oblasti je výkonem regionální funkce pověřena Místní knihovna Pavla Křížkovského
se sídlem v Holasovicích.
Proč navštěvovat obecní knihovnu?
V několika posledních letech prošla většina obecních knihoven našeho regionu velkými
změnami - knihovny byly přestěhovány do nových prostor, které lépe vyhovují jejich velikosti
a potřebám, nebo byly stávající prostory zrekonstruovány. Stejně tak prošly změnami i knižní
fondy - nečtené, zastaralé a poškozené dokumenty byly vyřazeny, ostatní knihy byly znovu
osignaturovány a přebaleny. Výsledkem tohoto snažení jsou kultivované a přívětivé prostory
a odpovídající úroveň služeb.
Prvním bonusem pro čtenáře obecní knihovny je nízký registrační poplatek, jehož výše působí
téměř komicky, když si uvědomíme, že cena pouhé záložky do knihy je dnes 40,- Kč (o ceně
knih raději nemluvě).
Obecní knihovny ve spolupráci s pověřenou knihovnou nabízí následující služby:
1. Pravidelný přísun nové literatury je zajištěn minimálně 3x ročně, knihovna vždy v dubnu,
červenci a listopadu obdrží výměnný soubor, který obsahuje novinky napříč všemi žánry.
Počet svazků v souboru je závislý na velikosti obsluhované populace v každé knihovně. Další
přísun nové literatury zajišťují knihovnice individuálně podle potřeb svých čtenářů formou

mimocirkulačních souborů. Knihy jsou centrálně nakupovány s množstevními slevami každý
týden a odborně zpracovávány v pověřené knihovně.
2. Doporučená četba pro žáky a studenty je průběžně doplňována podle požadavků
základních a středních škol. V případě potřeby požádejte svou knihovnici o zajištění titulu,
který knihovna nevlastní - kniha Vám bude zapůjčena z fondu MK Pavla Křížkovského, nebo
bude zakoupena.
3. Odborná literatura se postupně stává stále vyhledávanější částí knižního fondu. Základním
kriteriem při nákupu je poptávka ze strany čtenářů. V současné době je největší zájem
o knihy, zabývající se zdravým životním stylem, výchovou a vývojovými poruchami dětí,
alternativními způsoby léčby, ezoterikou, vojenstvím, psychologií, znovu se stávají žádanými
i nejrůznější kuchařky.
4. MVS (meziknihovní výpůjční služba) je způsob, jak si opatřit knihu, která není ve Vaší
knihovně, je však ve fondu MK Holasovice. O tuto službu žádejte knihovnici ve své
knihovně.
5. On-line katalog knih a web knihovny - katalog je vlastně seznam všech knih, které
se v knihovně nachází. Dříve byl takový seznam na papírových kartičkách (co kartička,
to záznam o knížce) uložený v papírových krabicích (knihovny bez počítače je stále
používají).
Dnes máme ve všech knihovnách tzv. on-line katalogy, což jsou obdobné seznamy,
ale uložené v paměti počítače (v databázi), a Vy si v nich také pomocí počítače můžete
vyhledávat.
Vyhledávat lze podle autora, názvu knihy nebo klíčového slova (třeba když potřebuji knihu
o psech).
Web knihovny má informativní charakter - obsahuje nejdůležitější údaje o knihovně.
Postup při vyhledávání webové stránky:
zadejte
adresu
www.knihovnaholasovice.info→vlevo
záložka
Obsluhované
knihovny→vyberte knihovnu a kliknutím otevřete webovou stránku
V odstavci
webový katalog kliknutím na slovo ano otevřete on-line katalog knih.
6. Kulturní a vzdělávací akce pro širokou veřejnost. Prioritou je pro knihovny práce s
dětským čtenářem - prostřednictvím knihovnických lekcí, různých vědomostních a
dovednostních soutěží si děti rozšiřují své obzory a doplňují znalosti ze základní školy. Při
práci s dospělými uživateli knihovnice reaguje na potřeby jednotlivých komunit ve svém
okolí.
Zajímá Vás, jak pracovala knihovna v loňském roce? Přečtěte si následující tabulku:

Knihovna
Litultovice

stav knižního uživatelé z toho návštěvníci výpůjčky
fondu
k
do 15
1.1.2014
celkem let
celkem
celkem
2 672
49
20
617
1 943
Za MK Pavla Křížkovského: Helena Dehnerová

__________________________________________________

Pozvánky:

Spolky a sdružení:
Kušisté z Litultovic
Výsledky kušistů ze dvou domácích závodů a ze závodu v Čechách pod Kosířem.
Pouze první tři v kategorii.

Litultovice 26.4.2014
Muži
1

Nedělník

Jan

muž

Savana KK
Kostelec na
Hané

2

Lhotský

Dalibor

muž

TJ Opava polní
kuše

3

Lelovský

Petr

muž

TJ Opava polní
kuše

825
805
787

Senioři
1

Kaszonyiová

Ája

senior

TJ Jiskra Otrokovice

2
3

Losert
Kopřiva

Václav
Jan

senior

TJ Opava polní kuše

senior

TJ Jiskra Otrokovice

781
760
738

Litultovice 31.5.2014
Muži
1

Nedělník

Josef

muž

2

Lhotský

Dalibor

muž

Savana KK
Kostelec na
Hané
TJ Opava
polní kuše

3

Lelovský

Petr

muž

TJ Opava
polní kuše

801
762
760

Senioři
senior

TJ Opava polní
kuše

Ája

senior

TJ Jiskra
Otrokovice

Pavel

senior

TJ Jiskra
Otrokovice

1

Losert

Václav

2

Kaszonyiová

3

Kaszonyi

770
766
730

Čechy pod Kosířem 21.5.2014
Muži
1

Nedělník

Jan

Savana

798

2

Lhotský

Dalibor

Opava

796

3

Nedělník

Josef

Savana

791

Senioři
1

Losert

Václav

Opava

783

2

Kaszonyiová

Ája

Otrok

766

3

Janda

Zdeněk

Otrok

742

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

__________________________________________________

Inzerce:

