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Říjen 2018

Noviny městyse
vydává Městys Litultovice jako pravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Vážení spoluobčané,
právě skončily komunální volby a vy jste si zvolili, jaké bude složení našeho
zastupitelstva na další čtyři roky. O složení zastupitelstva rozhodovali především ti, kteří se
voleb aktivně zúčastnili, ale paradoxně i ti, kteří se voleb vůbec neúčastnili, protože váhu
svého hlasu přesunuli na ty aktivní. Někdo je spokojený více, někdo méně, ale takový je
princip voleb.
Chtěl bych hlavně poděkovat těm, kteří vážili cestu do volební místnosti a aktivně
ovlivnili složení zastupitelstva. Sám za sebe velmi děkuji za důvěru, která se projevila
v počtu připsaných hlasů k mé osobě, a slibuji, že se projevenou důvěru budu snažit naplnit
aktivní prací ve prospěch městyse Litultovice. Pokud nenastane žádná právní komplikace,
ustavující schůze Zastupitelstva městyse Litultovice se bude konat ve středu 31. 10. 2018
v 18:00 v sále zámku B.
Blíží se oslavy 100. let od vzniku republiky, a proto bych vás chtěl tímto osobně pozvat
na výstavu, kterou jsme připravili ve spolupráci se Slezským zemským muzeem k osudům
našich rodáků v přelomovém období let 1914 – 1918. Po dobu výstavy se nám podařilo
zapůjčit několik pozoruhodných předmětů, které jsou v držení litultovických občanů
a přestože výstava nebude velká, jistě pro obyvatele Litultovic přinese mnoho nového,
anebo znovu objeví již zapomenuté vzpomínky. Vernisáž výstavy se bude konat v sobotu
27. 10. 2018, bližší informace pak najdete na dalších stránkách zpravodaje.
Další den, to je přímo 28. 10. 2018, budou následovat vlastní oslavy vzniku naší
republiky. Program je podrobně rozepsán rovněž ve zpravodaji. Doufám, že se potkáme v co
největším počtu, protože národ, který si neváží své historie, si její tragédie prožívá stále
znovu. Aby toto nebezpečí bylo co nejmenší, tak možná není od věci si připomenout jedno
heslo první republiky, a to „Drobná práce pro vlast“. Jsem přesvědčen, že každým drobným
zlepšením Litultovic děláme pro fungování České republiky více, než velikášskými
prohlášeními mnoha vysokých představitelů našeho státu .
S přáním příjemného prožití svátečních dnů
Ing. Jan Birgus

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
20. října 2018
od 9.00 hod
21. října 2018
od 10.30 hod
21. října 2018
od 17.00 hod
27. října 2018
od 16.00 hod
28. října 2018
od 10.30 hod

Akce
11. ročník turnaje v nohejbalu v areálu TJ Sokol Litultovice.
Pořádá TJ Sokol Litultovice.
Svatohubertská mše svatá v kostele sv. Bartoloměje
v Litultovicích.
Představení hry Divadla Járy Cimrmana – ZÁSKOK
v kulturním domě v Hlavnici.
Vernisáž výstavy „Litultovice ve víru Velké války“ 1914 -1918.
Na zámku B v Litultovicích. Pořádá Městys Litultovice.
Oslava výročí 100 let Republiky 1918 – 2018.
Pořádá Městys Litultovice.

9. listopadu 2018 Uspávání broučků na zámku B v Litultovicích.
Pořádá Kulturní komise městyse Litultovice.
od 17.00 hod

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LITULTOVICE

UPOZORŇUJEME OBČANY

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE
Sběr papíru
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a spoluobčanům, kteří odevzdáním papíru,
podpořili již tradiční podzimní sběrovou akci obou školských zařízení v Litultovicích.
Finanční prostředky z této akce věnujeme na hračky a výlety pro děti. Těšíme se na Vaši
podporu při jarním sběru papíru.
Podzimníčci
Tradiční podzimní výstava, kterou jsme otevřeli v neděli 14. 10. 2018. Téměř letní den
využili naši spoluobčané a rodiče k procházce, kterou zakončili návštěvou naší výstavy.
Podívat se mohli na výrobky dětí a rodičů mateřské školy. Žáci Základní školy Litultovice
vykouzlili pod vedením paní učitelek barevný podzim, který strážili pařezová holka a kluk.
Děkujeme všem návštěvníkům výstavy za finanční podporu našich škol. Získané
prostředky využijeme na další výtvarné hrátky dětí. Poděkovat bych chtěla provozním
pracovníkům městyse, kteří nám pomohli s převozem a instalací výstavy na zámku.
V pondělí 15. 10. 2018 navštívily výstavu všechny děti mateřské školy. Měly radost
z veselých obrázků a panáčků, které vlastnoručně vyrobily.

Jarmila Kořená
ředitelka mateřské školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Putování po hradech a zámcích
Ve školní družině proběhla v září mezi žáky 5. ročníku soutěž ve společenské hře
Putování po hradech a zámcích, žáci se učili hospodařit s penězi, nakupovat akcie,
nakupovat a prodávat věci a platit vstupy na zámky. Nejlépe hospodařili s financemi Jakub
Mazur, Tereza Bednaříková a Vašek Polák.
Drakiáda
V pátek 5. 10. 2018 jsme si po velké přestávce vyšli na posekané pole za školou a
pokoušeli se pouštět draky. I když to tak po ránu nevypadalo, přálo nám počasí a začalo
silně foukat. Dětem se podařilo dostat své draky na oblohu, bohužel jich i pár uletělo nebo
zůstalo na stromech okolo pole. Všem se takové dopolední sportování líbilo a za výkony
své a svých draků dostali sladkou odměnu.

Setkání předškoláků s krtečkem
V úterý 9. 10. 2018 odpoledne přišli do naší školy budoucí
prvňáčci se svými rodiči na už tradiční každoměsíční setkání, letos
s postavičkou pohádkového Krtečka. V průběhu hodiny si povídali
o jeho zvířecích kamarádech, určovali geometrické tvary, z kousků
skládali obrázky, kreslili vlnky a lepili krtečkův domeček. Děti
odcházely spokojené a my se už na ně opět těšíme na setkání
6. listopadu 2018.
Soutěže ve ŠD
V měsíci říjnu si děti ve ŠD ověřovaly své znalosti v soutěži Riskuj a Tik, tak, bum.
V soutěži Tik, tak, bum ve 2. ročníku byl nejlepší E. Konečný, V. Čalová, A. John a V.
Kovalčík. V soutěži Riskuj mezi žáky 3. ročníku největší znalosti měli Z. Kristiánová, S.
Mašlaňová, A. Lebedová a S. Böhm. Gratulujeme.
Poděkování za sběr papíru
Děkujeme všem, kteří nám a MŠ přispěli při sběru starého papíru. Díky Vaší snaze jsme
naplnili dva a půl kontejneru.
Děkujeme.

ZÁJEZD DO CHOLTIC
Dne 28. 9. 2018 se konal zájezd do Choltic v Pardubickém kraji. Vyjíždělo se v
brzkých ranních hodinách. Na programu byla prohlídka zámku včetně muzea, návštěva
Staročeských slavností, setkání s panem starostou, návštěva rozhledny Barborka.
Další zajímavé fotografie můžete vidět na našich webových stránkách www.litultovice.cz

SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Dne 12. 10. 2018 proběhla soutěž seniorů. Setkání se uskutečnilo v sále kulturního domu
v Jezdkovicích.
Soutěžila družstva z Hlavnice, Jakartovic, Dolních Životic a Litultovic.
Soutěž se skládala ze dvou částí, a to z kvízu a ze zručnosti. Ve zručnosti Litultovice zůstaly
pozadu, ale v kvízových otázkách Litultovické družstvo předčilo ostatní, a to ve výsledku
znamenalo celkové vítězství.

ZVEME VÁS…
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