VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…

MĚSTYS
LITULTOVICE

Květen 2018

Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako nepravidelný zdroj
PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
19. května 2018
20. května 2018
Od 7 hodin
20. května 2018
Od 15 hodin
26. května 2018
Od 14 hodin
9. června 2018
Od 15 hodin

Akce
Rybářské závody pro dospělé na velkém rybníku v Litultovicích.
Rybářské závody pro mládež na velkém rybníku v Litultovicích.
Pořádají rybáři z Litultovic.
Kytarový koncert ke Dni matek na zámku B v Litultovicích.
V neděli 28. května 2018 nás čeká pestré vystoupení žáků a učitelů
Základní umělecké školy Václava Kálika. Občerstvení zajištěno.
Pořádá Městys Litultovice.
3. setkání občanů mikroregionu – v areálu zahrady ZŠ a MŠ
v Oticích. Pořádá Obec Otice a Mikroregion Hvozdnice
Dětský olympijský den – v Litultovicích - zámecký park.
Pořádá Kulturní komise městyse Litultovice.

UPOZORŇUJEME
Milí čtenáři,
připomínáme, že naše knihovna obdržela nový cirkulační soubor knih. Vybrat si můžete
z cca 120 nových titulů.
Znovu připomínáme, že jsme nabídku rozšířili o společenské hry. Přijďte se s dětmi
pobavit a zahrát si.
Upozorňujeme na změnu otevíracích hodin.
Od června 2018 otevřeno vždy v pondělí v čase od 14.00 – 17. 00 hod.
Hezké slunečné dny
Vaše knihovnice
Eva Batková

USNESENÍ Z 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LITULTOVICE
U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice, konaného dne 25. 4. 2018
v 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice
Zastupitelstvo městyse schvaluje pod bodem:
5. Smlouva s KB o úvěru na předfinancování dotace na „Stezku pro chodce a cyklisty Litultovice
- Dolní Životice“
6. Rozpočtové opatření č. 3
7. Střednědobý výhled rozpočtu městyse Litultovice
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí pod bodem:
8. Zpráva revizní komise Mikroregion Hvozdnice k 28. 2. 2018
9. Závěrečný účet a účetní závěrka „Svazku pro provoz skupinového vodovodu Litultovice“ za rok
2017
10. Zpráva revizní komise „Svazku pro provoz skupinového vodovodu Litultovice“ k 28. 2. 2018

KULTURNÍ OKÉNKO
Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic se konalo 30. 4. 2018 na místním fotbalovém hřišti. Bylo nachystáno
občerstvení i bohatý program pro každého, se závěrečným zapálením ohně.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY LITULTOVICE
První jarní den
První jarní den jsme v první třídě oslavili
jarním tvořením. Děti ve školní družině nám na
tabuli nakreslily krásné obrázky a paní učitelka
dětem do obrázků dopsala různá slova, která patří
k jaru. Nezapomněli jsme také na jarní kytičky a
jednu plnou slov jsme také vytvořili. První jarní
den jsme si krásně užili.
Přílet čápů
3. dubna přiletěli čápi. Od té doby je pozorujeme, a pokud mají klid,
procházejí se také po školní zahradě.
2. setkání s knihovnou
V pátek 23. 3. 2018 nás už podruhé navštívila paní
Batková s další pohádkou Tři oříšky pro Popelku.
Tentokrát měla v kouzelném kufříku schovaný
střevíček, šaty, čočku, popel a oříšek. Po tom, co dětem
pohádku přečetla, si vyzkoušely přebírat čočku a
popel, skládaly oříšek z papíru a poslouchaly jarní
ptáčky. I tentokrát to bylo velmi pěkné.
O nespokojeném králi
V úterý 27. 3. 2018 nám divadelní kroužek
předvedl nacvičenou pohádku O nespokojeném králi.
Byla to jejich předpremiéra a tu jsme si všichni užili.
Ve středu 28. 3. 2018 jsme pak pohádku
O nespokojeném králi zahráli na přehlídce prací
divadelních skupin v Loutkovém divadle v Opavě –
Divadelní lízátko 2018. Vystoupilo v ní 12 dětí našeho
dramatického kroužku.
Představení se jim povedlo a dětem se herecká zkušenost na velkém jevišti před cizími
diváky také velmi líbila. Za odměnu dostali – jak jinak – sladké lízátko.
Den učitelů
Ve středu 28. března učili žáci. V první třídě
úkoly pro žáky přichystala paní učitelka na lístečky.
Každý prvňáček si přečetl zadání, co má s ostatními
dělat a vyzkoušel si tak práci učitelky. Někteří si i
s radostí vyzkoušeli opravovat práci spolužáků.
Také naši čtvrťáci si rozdělili vyučovací hodiny a
den předem se ve školní družině svědomitě
připravovali, a tak ve vyučovacích hodinách
nechyběla práce na počítačích, pracovních listech,
práce individuální i společná.

Měsíc knihy
V březnu jsme se více věnovali knihám a vše
jsme završili ve středu 4. dubna 2018, kdy jsme si
každá třída připravila povídání o knize.
Nejstarší čtvrťáci nám představili knihu Malý
vynálezce Alva. Každý čtvrťák si pro nás
připravil kousek příhody z této knihy a někteří
dokonce namalovali také krásné obrázky.
Druháci si připravili ukázku z knihy Honzíkova cesta, kterou mají rozečtenou. Paní
učitelka měla pro děti přichystané otázky, na které krásně odpovídaly a tím nás uvedly do
příběhu této knihy.
Nejmenší prvňáci teprve začínají číst, ale připravili si obrázkovou osnovu příběhu
O zvědavé mouše, který vychází na pokračování v časopise Sluníčko.
Výtvarná soutěž školních družin Pohádkový svět
Gratulujeme Matěji Galusikovi ze čtvrtého ročníku, který získal ve výtvarné soutěži
Pohádkový svět krásné 2. místo.
Den Země 2018
V pátek 20. 4. 2018 proběhl na školní zahradě
Den země. Žáci se rozdělili na skupiny, v každé
bylo zastoupení žáka z první, druhé a čtvrté třídy
a společně procházeli všechna stanoviště,
poznávali živočichy a rostliny, odpovídali na
otázky z oboru zvířata v lese, hádanky z přírody,
květiny, záměnky, slova opačného významu,
třídili pravdivé a nepravdivé věty, zpívali
písničku o přírodě, skládali básničku na daná
slova, třídili odpad do kontejnerů, svou zručnost
a znalosti ukázali na stanovišti zdravovědy a založení ohniště.
Na závěr všichni vytvořili živý obraz Den Země a planetu Zemi. Po obědě si všichni
zasloužili sladkou odměnu.
Knihovnická lekce pro prvňáky
Ve čtvrtek 26. 4. 2018 nás opět ve škole navštívila paní Batková z knihovny s novou
pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký. I pro tuto lekci si připravila kouzelný kufřík, ve
kterém měla schované obleky pro Širokého, Bystrozrakého, princeznu, prince a čaroděje.
Pohádku si tentokrát přečetli společnými silami. Po přečtení pohádky vyluštili slova, která
slyšeli v pohádce a vymalovali si k pohádce obrázek. Bystrozraký dokonce dostal i obrovské
oči, aby mohl najít začarovanou princeznu. Nakonec si nalepili postavičku Dlouhého a
Širokého. Dětem se lekce moc líbila.
Knihovna Petra Bezruče
Také žáci druhého a čtvrtého ročníku se ve čtvrtek zúčastnili besedy v knihovně Petra
Bezruče v Opavě. Seznámili se s výpůjčním řádem, vykládali si o knížkách, které četli a
knihách, které jsou určeny pro jejich věkovou skupinu, seznámili se s novými publikacemi
a hádali hádanky.

Výchovný koncert ve škole
V pondělí 30. 4. 2018 si pro nás ve
škole připravila paní Lenka Lebedová
výchovný koncert. Do naší školy se sjelo
několik žáků Základní umělecké školy v
Opavě a ti nám představili své hudební
nástroje, ale také své umění na ně hrát.
Poslechli jsme si několik skladeb v podání
zobcové flétny, příčné flétny, klavíru,
kytary, harmoniky, saxofonu a kláves.
Paní Lebedová některé žáky doprovodila na kytaru a nakonec naše žáky naučila veselou
písničku od Jaromíra Nohavici. Moc jí děkujeme za krásný výchovný koncert.
Den mláďat na Školním statku v Opavě
Ve čtvrtek 3. 5. 2018 všichni žáci naší školy navštívili tradiční a velmi zdařilou akci,
kterou každoročně pořádá Střední zemědělská škola a Vyšší odborná škola v Opavě.
K vidění byla mláďátka králíků, drůbeže, ovcí, koz. Nechyběla přehlídka jízdy na koních,
sportovní soutěže pro děti, ukázky práce hasičů, policie i armády.
Dopravu měli žáci zdarma a byla hrazena z peněz za sběr papíru.
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka ZŠ Litultovice

ZVEME VÁS…

HVOZDNICKÝ EXPRES -ZAHÁJENÍ
Jízdní řád dne 26. a 27. května 2018
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