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Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v roce 2021 a přeji Vám všem hodně a hodně zdraví.
V tomto čísle ON bych se ráda zaměřila na čtyři témata-odpady, školní stravování, bytový dům
Litvínovice č.p. 4, a v krátkosti se vrátím k zimní údržbě.
Odpady
Reaguji tímto na několik dotazů občanů, kteří zvýšení zákonného poplatku z 500,-Kč na 800.požadovali bližší vysvětlení a odůvodnění k Kč a recyklačního poplatku u skládkování ze
odstranění velkoobjemových kontejnerů na plast 100,- Kč na 145,- Kč /t.
a papír, ke kterému došlo začátkem
Pokud obec prokáže dostatečnou schopnost
letošního roku.
třídění, bude tím finančně zvýhodněna a
Ke zrušení velkoobjemových kontejnerů mělo poplatky nebude muset razantně navyšovat.
postupně dojít se zavedením nového systému Záleží proto na zodpovědnosti každého z nás,
třídění odpadu. Schválená změna zákona o jak se budeme snažit o co největší vytřídění
odpadech to jenom urychlila. Od prvopočátku odpadů.
zavedením systému půjčování individuálních Děkuji všem, kteří si doobjednali individuální
nádob na plast a papír jsme chtěli snížit náklady nádoby a prokázali tak snahu o třídění.
obce za odpady a zamezit i nekontrolovanému Omlouvám se za lednové zdržení dodání těchto
odkládání odpadu na veřejných místech jinými nádob, neboť svozová firma nám nebyla schopna
subjekty, a také jeho směšováním. Vzhledem k je expedovat tak rychle, jak jsme požadovali.
tomu, že způsob zápůjčky nádob na třídění Na závěr tohoto článku bych ráda připomněla, že
separace do konce roku 2020 využívala již poplatková povinnost za rok 2021 končí 30.4.
většina rodin, ukázalo se, že velkoobjemové 2021. Z důvodu covidové situace Vás prosíme,
kontejnery jsou pro naše občany nadbytečné. pokud je to možné, o platbu bankovním
Připomínám, že i nadále mohou občané převodem. Účet obce: 6829231/0100. VS
bezplatně využívat skládku Švábův Hrádek.
neuvádějte, pouze do poznámky napište adresu a
K
razantnějšímu
zvýšení
jsme
zatím počet osob, popřípadě jména (pokud neplatíte za
nepřistoupili z důvodu obtížnosti této doby a všechny osoby, které mají s Vámi TP na stejné
předpokládané
úspoře
se
zrušením adrese) + pes, pokud ho vlastníte. V případě, že
velkoobjemových kontejnerů cca 630 000,- Kč.
požadujete více známek, tak to také připište. Po
Ale už dnes je jasné, že situace kolem odpadů se zaznamenání platby na účet obce Vám známky
rozhodně nebude vyvíjet do budoucna příznivě a doručíme nejpozději do týdne do Vašich
že se poplatky budou muset navyšovat. K schránek. Pokud budete platit přímo na OÚ,
některým změnám došlo už v letošním roce a to: pak využijte pouze úřední hodiny:
PO a ST: 7.30 – 11.00 hod. a 12.00 – 17.00 hod.
PÁ: 7.30 – 11.00 hod.
Děkuji za pochopení.
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Školní stravování
I toto téma je aktuální a reaguji tak na nespokojenost některých rodičů k obědům, které si
vyzvedávají žáci na povinné distanční výuce.
V závěru svého článku zveřejňuji informace vedoucí stravovny jak k finančním normám, tak i k
nutnosti dodržování výživových norem, tzv. spotřebním košem. Navíc současná pandemická situace
určitě neusnadňuje plánování obědů a striktní dodržování plánovaného jídelníčku. Komplikuje to
práci nejen kuchařkám, ale i personálu školní jídelny. Věřte, že i za této ztížené situace odvádějí
svou práci co nejlépe, zodpovědně a snaží se o bezproblémový chod jídelny. Je třeba si uvědomit, že
nelze v této krizové situaci vařit jako za běžného provozu, neboť i personál stravovny je oslaben.
Jsem ráda, že v této době je jídelna schopna uspokojit všechny přihlášené strávníky plnohodnotným
obědem. Nevím, zda si jsou všichni vědomi toho, že hodnota oběda v surovinách je od 27,- Kč do
34 Kč. Za to se musí uvařit polévka, hlavní jídlo, někdy k i zeleninový salát nebo kompot. Potraviny
se nedotují, dotují se pouze provozní náklady.
Ruku na srdce maminky, která z nás by se do této kalkulace vešla? Divím se, že někteří rodiče ještě
požadují, aby byl výběr ze dvou jídel tak, jak to je samozřejmé (pro II. stupeň) za běžného provozu.
Byla bych ráda, aby si i rodiče uvědomili tento mimořádný stav, respektovali ho a aby i oni
dodržovali určitou disciplinovanost. Týká se to především včasného odhlašování a přihlašování
obědů.
Važte si toho, že i v této nelehké době se Vám usnadní práce, ale především starost o to, aby Vaše
děti měly každý den v poledne čerstvý oběd.
Dotazy rodičů - školní stravování (vypracovala vedoucí školní jídelny Markéta Balounová):
1) Změny v jídelníčku a kdy bude jídelna vařit ,,normálně“ ( výběr ze dvou jídel)
2) Volba stravy na www.strava.cz – proč je dítě přihlášeno na oběd 1, ale v jídelníčku je uveden pouze
oběd 2?
3) Množství pokrmu
4) Skladba jídelníčku, proč jídelna zařazuje bezmasá jídla?
Add.1)
Prioritou školní jídelny je uvařit jídlo z čerstvých surovin i za cenu změny jídelníčku. Zboží se objednává
v pátek na následující týden. Každý den po 11,00 se upravuje množství dle počtu přihlášených strávníků
na následující den. Není výjimkou, i za běžného provozu, že dodavatelé přivezou zboží později, než je
plánováno. Pro zajištění včasného výdeje oběda, musí být jídelníček změněn. Na situaci, která nastala
26.2., kdy vláda do pozdních hodin rozhodovala o uzavření školských zařízení nešlo jinak reagovat, než
vyčkat s objednávkou do pondělí. Původně plánované nudle s tvarohem byly změněny, protože tvaroh
nebylo možné zajistit. V úterý místo plánovaného pečeného kuřete byla pečená krůtí prsa.
Výběr ze dvou jídel není možné z provozních, hygienických ani ekonomických důvodů po dobu vládních
opatření zajistit.
Add.2)
Software školní jídelny je nastaven na běžný provoz výběru ze dvou jídel. Na www.strava.cz v případě, že
se vaří i pro MŠ, je v jídelníčku uveden pouze oběd č. 2, ale děti ze ZŠ mají zaškrtnuté políčko u oběda č.
1. Vzhledem k tomu, že má jídelna uvařeno pouze jedno jídlo, je samozřejmé, že je toto jídlo pro všechny
strávníky, ať mají zaškrtnutý oběd 1 nebo oběd 2 a není nutné volbu měnit. Je to pouze administrativní
záležitost, která nemá na účtování, výdej ani evidenci stravy žádný vliv a dočasná změna nastavení by byla
velmi náročná.
Add.3)
Suroviny pro přípravu pokrmů se normují dle norem pro školní stravování v syrovém stavu. Normy
hotových pokrmů jsou vzhledem k technologickým postupům a různé kvalitě surovin pouze orientační. Za
běžného provozu školní jídelna umožňuje v rámci možností přidání pokrmu. V případě výdeje do
jídlonosičů jsou obědy vydávány dle těchto orientačních norem, které jsou k nahlédnutí ve školní jídelně.
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Odhad výdeje jídel do jídlonosičů je mnohem náročnější, než výdej jídel na talíř a strávníci to paní
kuchařkám neulehčují. Nosí si misky, kastrůlky a sklenice různých tvarů a velikostí. Každou porci není
možné vážit a velikost přinesených nádob může opticky klamat.
Add.4)
Školní stravování je státní zařízení. Řídí se vyhláškou 107/2005 Sb o školním stravování.
K nahlédnutí www.msmt.cz nebo ve školní jídelně.
Tato vyhláška upravuje nejen výši finančního normativu, rozpětí finančních limitů pro úplatu za školní
stravování, ale i výživové normy, které jsou pro každou jídelnu závazné a vykazuje je měsíčně v tzv .
spotřebním koši. Při plánování jídelníčku je doporučováno řídit se Výživovým doporučením vydaným
ministerstvem zdravotnictví, kde je přesně uvedena četnost zařazovaných pokrmů.

Ceny oběda:
Kategorie
3-6 let
7-10let
11-14let
15 a více

cena
25 Kč
27 Kč
32 Kč
34 Kč

Výživová doporučení k četnosti plánovaných pokrmů v měsíčním jídelníčku.
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kategorie
3-6 let
7-10let
11-14let
15 a více

Příklad množství hotového pokrmu dle orientační normy:
Přírodní plátek masa
omáčka
Brambory/rýže
30g
100ml
125g
42g
140ml
175g
48g
160ml
200g
60g
200ml
250g

Bytový dům Litvínovice č.p. 4
V minulém čísle ON jsem Vás v krátkosti informovala o koupi víceúčelového objektu v
Litvínovicích. Předpokládali jsme, že zorganizujeme „Den otevřených dveří„ pro veřejnost. Bohužel
současná situace okolo pandemie nám to ale nedovoluje, nicméně jej stále plánujeme.
Co nemovitost všechno zahrnuje:
Z ulice je jako jediná viditelná zděná patrová budova s 5 byty menší kategorie 1+1 se sociálním
zázemím. Ve všech bytech je zabudovaná kuchyňská linka, vlastní elektroměr a měřič pro spotřebu
tepla. Vytápění je plynové. Venkovní prostory jsou uzavřeny nádvořím, které je ze zámkové dlažby.
Zde je po pravé straně přízemní (bezbariérový) objekt, který je vhodný jak pro bydlení (čtyři
garsoniéry, vše s vybavením jako v hlavní budově), tak i pro kanceláře nebo jiné služby. V zadní
části je budova, kterou využije obec pro své technické zázemí a dílnu. Za ním je ještě pozemek o
velikosti cca 400 m2.
Zastupitelé se zabývali využitím této budovy na několika pracovních schůzkách. Určitou představu
samozřejmě měli již při jeho koupi. Všichni se shodli na tom, že zděná budova se pronajme k
bydlení. Protože společné prostory (chodby, schodiště) nejsou rozlehlé, nebylo by asi vhodné, aby
zde bydlely společně mladé rodiny s dětmi a zároveň i starší občané. Prozatím se většina zastupitelů
přiklonila k variantě seniorského bydlení. V žádném případě by se ale nejednalo o pečovatelský
dům, nebo o poskytování jakýchkoliv služeb.
V první řadě bychom chtěli uspokojit potřeby místních občanů. Proto bychom rádi znali nejen Váš
názor, ale i Vaši potřebu. Budeme proto rádi, když nám v nejbližší době dáte na vědomí, zda a k
jakým účelům byste si některé prostory pronajali. Znovu připomínám, že je možnost pronájmu bytů,
kanceláří, popř. jiných služeb. Pro upřesnění předkládáme několik fotografií.
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Na úplný závěr svého článku se vrátím k letošní zimní údržbě obce. Ráda bych touto cestou
poděkovala p. místostarostovi a celému technickému zázemí obce za to, že se, dovolím si říci,
postarali o velmi rychlý a kvalitní úklid sněhu z místních komunikací a chodníků. Zdůrazňuji
„chodníků a místních komunikací“, které má obec v majetku, nebo alespoň jejich povrchy. Ty, které
nám nebyly doposud předány, obec neudržuje. Nepožadujte od nás, aby tuto údržbu zajišťovala
obec, i když je to pro občany žijící v těchto lokalitách nepříjemné.
V každém případě za jejich schůdnost zodpovídá majitel (investor) daných ZTV. Děkuji a moc si
vážím kladné odezvy některých občanů, a proto si dovolím jeden názor otisknout:
„Dobrý den, paní starostko,
ráda bych touto cestou pochválila technickou četu za odklízení sněhu. Na rozdíl od města je v lednu
nepřekvapil sníh :-).
Díky, K.Š.“
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné, klidné a pohodové Velikonoce.
Chraňte své zdraví, dodržujte vládní nařízení, i když je pro nás všechny nepříjemné a velmi nás
omezuje. Podívejme se za hranice a uvidíme, že v tom nejsme sami. I okolní státy musí velmi rychle
reagovat na vzniklou situaci spojenou s pandemií Covid 19. Vždyť jde o zdraví nás všech.
Přeji nám všem hodně zdraví a trpělivosti v této nelehké době.
Alena Nováková - starostka obce, 14.března 2021
INFORMACE O DĚNÍ V OBCI
Vážení spoluobčané, na úvod Vás chci pozdravit a popřát hodně štěstí a síly v tomto nelehkém a
netypickém období. Jsem moc rád, že se snažíte dodržovat vládní nařízení, která se jakýmkoliv
způsobem dotkla nás všech.
V tomto článku bych Vás velmi rád informoval o tom, co se děje, nebo bude dít, v naší obci.
Některé akce se budou odvíjet od aktuálních vládních opatření, a proto se jich v letošním roce bude
konat méně.
Přeju Vám příjemné strávení Velikonoc, a prosím o dodržování a respektování vládních opatření, ať
se brzy můžeme všichni znovu setkat s našimi příbuznými a známými, třeba i na nějaké kulturní
akci u nás v obci.
Poděkování technickým zaměstnancům obecního úřadu
Tento článek chceme věnovat zvláštnímu poděkování našim
technickým pracovníkům obecního úřadu. Když tito zaměstnanci
nemohou pracovat přes zimu venku na zvelebení naší obce, pokračuje
jejich práce v dílně.
Přes zimu, tedy kromě úklidu sněhu, například vyrábějí dekorace ze
dřeva. Jedné z nich jste si mohli všimnout přímo vedle kapličky
v Litvínovicích. Jedná se o metr a půl vysokého anděla. Jako další
bychom zde chtěli zmínit dřevěnou mašinku, která byla vytvořena
jako herní prvek pro mateřskou školku v Litvínovicích 49 a další,
která bude umístěna
na návsi v Mokrém.
Dále probíhají opravy pivních setů, parkových
laviček a dalších prvků, které byly poničeny
během letního období.
Moc děkujeme za kladné ohlasy, vážíme si jich a
také za zaslání poděkování od učitelek a dětí
z mateřské školky.
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Vandalismus v naší obci
I přes veškerou snahu našich zaměstnanců a občanů naší obce se bohužel najdou jedinci, kteří si
nedokáží vážit veřejného prostranství. Nevkusným a špatně vytvořeným graffiti „vylepšili“ například
autobusovou zastávku a informační desku v Šindlových Dvorech.
Moc mě mrzí, že se takové chování a nevážení si věcí, projevilo i na naší obci. Proto chci apelovat na
naše občany, kterých se to týká, aby se příště takovýchto projevů zdrželi a uvědomili si, že se tímto
dopouštějí trestného činu.
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Stavební akce u Základní školy v Šindlových Dvorech
Zahájení prací na komunikaci, se změnou příjezdu ke škole, pro zklidnění a zajištění bezpečnosti
dětí a při té příležitosti také navýšení parkovací kapacity.
Rekonstrukce hřiště v Litvínovicích
Jsem moc rád, že v letošním roce máme možnost uskutečnit rekonstrukci a úpravu sportovního
hřiště v Litvínovicích. Na hřišti vznikne nový umělý povrch pro sportování, hraní různých her,
týmových sportů nebo zápasů. Bude zde možné si zahrát tenis, basketbal, volejbal nebo i malý
fotbal. Okolo hřiště vznikne i nové, vyšší oplocení s dřevěnými mantinely, a tím byla vyslyšena
prosba sportovců a okolních obyvatel, aby míče přes ně nepřelétávaly.
Věřím, že zde každý najde nějaké využití a zábavu, ať už s dětmi nebo s přáteli.
Obnova polních cest
Již od roku 2016 pracujeme na obnovách polních cest. První etapou byla cesta, která propojuje
Šindlovy Dvory, Mokré a Branišovský les. Na této stezce jsou vysázeny stromy pro děti z MŠ a ZŠ.
Letos plánujeme vysadit ovocnou alej od vodárenské věže k rozcestí a od mokerské mini rozhledny
dubovou alej až k rozcestí.
Další etapou je obnova polní cesty z Litvínovic, lokalita Stráňka, směrem do Českých Budějovic ke
Stromovce. Zde bude v budoucnu vybudovaná i plnohodnotná cyklostezka.
Úprava prostoru před hasičárnou v Šindlových Dvorech
Zde proběhne úprava chodníku, změní se rádius křižovatky a přibudou i nová parkovací místa. To
vše přispěje ke snazšímu a hezčímu využití místními hasiči pro pořádání kulturních akcí.

Herní prvky v Mokrém a Šindlových Dvorech
V rozpočtu pro letošní rok máme peníze pro nákup nových herních prvků, které budou umístěny na
návsi v Mokrém a v Šindlovýh Dvorech před novou ZŠ.
Úprava parkoviště u MŠ Šindlových Dvorech
Velkým problémem je ulice ke Střelnici před vstupem do MŠ. Proto jsme se rozhodli rozšířit
parkoviště v areálu MŠ tak, aby rodiče mohli bezpečně odvést děti do MŠ.
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Příroda v naší obci
Bohužel Vám musím oznámit i smutnou zprávu, která se týká jednoho z hlavních symbolů naší
obce. Jedná se o vánoční strom v Litvínovicích, který je každoročně rozsvěcován v období
vánočních svátků. Tento strom, který je tu přibližně 60 let, patří mezi jedny z nejvyšších živých
vánočních stromů v České republice.
Před pěti lety se u něj ale objevila choroba, která se
každý rok stupňuje, a strom usychá. Vzhledem
Dřevořezbář Jiří Nekola
k bezpečnosti občanů je potřeba tento strom pokácet.
www.drevorezby-nekola.cz
Samozřejmě se nechceme našeho symbolu vzdát
Instagram: drevorezby_jirinekola
úplně, a tak jsme požádali dřevořezbáře Jana Nekolu,
který vymyslí dva návrhy z 5 metrového kmene, a ve
veřejné soutěži se vybere jeden, který bude zrealizován. Vedle původního stromu bude samozřejmě
zasazena nová jedle.
Byl bych moc rád, kdybyste se i vy zapojili do rozvoje naší obce a třeba svoje nápady zasílali na
email: kral.m34@seznam.cz nebo podatelna@litvinovice.cz . Pro lepší orientaci a informace
k aktuálnímu dění připravujeme i obecní facebook. Vaše nápady a připomínky si pročteme a
v budoucnu nejzajímavější projekty společně se zastupiteli zrealizujeme.
Martin Král – místostarosta obce
SČÍTÁNÍ LIDU 2021
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo
v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021
vyplnit a odevzdat listinnou podobu sčítacího formuláře. Jeho distribuci mají na starosti sčítací
komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část Sčítání 2021 zajišťují z velké části partneři z České
pošty, s. p. Distribuce a sběr listinných formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité
epidemické situaci. Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a
České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími
komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických opatření.
Připomínáme, že sčítání je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik pobyt na
území ČR.
zdroj : čerpáno z ČSÚ
Jana Majerová – OÚ Litvínovice

POSILA PRO MOKERSKÉ HASIČE
Na základě rozhodnutí obecního úřadu o přidělení finančních prostředků na obměnu techniky (vozidel)
jednotkám Sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) jsme byli vyzváni, abychom vyhledali a vybrali
vhodné vozidlo pro naši JSDHO Mokré. Hlavními parametry byla maximální cena do výše přidělené
částky (se všemi přidruženými výdaji je to 1mil. Kč) a předpokládané použití tohoto auta při možném
zásahu.
Zdálo by se jednoduché „utratit obecní peníze“, ale po našem několikaměsíčním hledání jsme byli
nuceni svolat schůzku členů Jednotky, kde každý přednesl své představy a argumenty, proč právě takové
vozidlo potřebujeme. Rozešli jsme se s tím, že vzhledem k charakteru zásahů za poslední roky, by bylo
nejvhodnější vozidlo s určitou průchodností, se zásobou vody a vysokotlakým čerpadlem. Dále počet
míst pro posádku a moc důležitým parametrem byla celková výška auta, neboť výška garážových vrat je
neměnná.
Oslovili jsme firmu z moravských Hustopečí, která se zabývá dovozem ojetých nákladních aut, včetně
hasičských. Smlouvu s ní uzavřela Obec Litvínovice, jako zřizovatel Jednotek, investor a budoucí
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vlastník vozu. Jedná se o hasičské auto Mercedes Benz 1320, motor 160Kw, zásoba vody 3000 litrů,
vysokotlaké čerpadlo s tlakovou hadicí 60 m, kabina 2+6. Najeto cca 27000 km.
Firma se zavázala dát dovezené vozidlo do stavu, odpovídajícího české legislativě, provést STK a poté
auto zaregistrovat do IZS Jihočeského kraje. Po STK jsme byli vyzváni k převzetí Mercedesu
v Hustopečích a převozu do Mokrého. S vypůjčeným mikrobusem (ještě jednou dík Havlíčkům) jsme
vyrazili na Moravu. Po převzetí a proškolení obsluhy, se pánové Valenta a Pilný vydali směr Mokré
(pojištění a další úřední kroky zajistil pan Král).
S odstupem času můžeme říct, že Mercedes odpovídá našim představám a potřebám. Členové o nedělích
doplňují veškerou předepsanou výbavu a seznamují se s jinou technikou (má sice české popisky, ale je
z Francie). Proběhla i registrace u IZS a auto může být povoláno k zásahu.
Jsme přesvědčeni, že kroky obecního úřadu, které vedly k obnově hasičské techniky, byly kroky moudré
a my tímto děkujeme za podporu naší činnosti v rámci obce a těšíme se na další spolupráci.
Za JSDHO Mokré - starosta SDH František Seiler

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Základní škola
V letošním školním roce jsme v 1. třídě přivítali 26 prvňáčků. Sotva se u nás stačili rozkoukat,
pandemie překazila každodenní docházku do školy. Stejně jako na jaře, všichni naši žáci i učitelé
usedli ke svým počítačům a začali jsme se opět potkávat online. Platforma MS Teams, kterou
používáme, nám nabídla mnoho možností, jak si online výuku zpestřit a zpříjemnit. I když jsme se
všichni v počítačové gramotnosti posunuli o několik mílových kroků vpřed, těšíme se, až se zase
budeme osobně potkávat a z naší krásné školy se bude opět ozývat dětský smích, křik a hluk.
Děkujeme rodičům za spolupráci a zpětné vazby, které dostáváme. Velký obdiv patří také našim
učitelům za vytrvalou práci a hledání možností, jak našim žákům učení na dálku ulehčit.
Mateřská škola Šindlovy Dvory 80
Letos jsme si hodně užívali sněhové nadílky – děti pilně trénovaly běh ve sněhu, jízdu na lopatách
ze svahu, skok do závěje, hod sněhovou koulí a další disciplíny. Svoje dovednosti všechny děti
předvedly na “Zimní olympiádě“, která měla velký úspěch a byla odměněna diplomy a sladkostmi.
S nadšením jsme se s batůžky na zádech (svačinka nesmí chybět) vydávali na dopolední výpravy do
okolí. Každé putování mělo svůj cíl-po stopách zvířátek do lesa, do Mokrého za vodníkem, na
rozhlednu nebo za počítáním oveček.
Hodně legrace jsme si užili na karnevalu – tancování, soutěže a přehlídku karnevalových masek –
nálada byla úžasná.
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Pokračujeme v projektu “Se Sokolem do života“ – v jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové
aktivity a rozvíjí své poznání. Dál jsme byli zapojeni v projektu “Senioři v krajích“ – vyrobili jsme
více než 100 velikonočních přáníček pro babičky a dědečky v domovech seniorů.
Vyráběli jsme dekorace z keramické hlíny, malovali, zpívali a hráli si. Vyzkoušeli jsme si také ve
všech třídách karanténu.
V současné době je školka uzavřena. Dětem posíláme každý týden náměty, jak si doma zkrátit
dlouhou chvíli – pracovní listy, pohádky, písničky s ukazováním, malované čtení, nápady na
výtvarné tvoření, pohybové aktivity a věříme, že děti s nadšením pracují. Doufáme, že se brzy
všichni uvidíme ve školce.
Mateřská škola Litvínovice 49 – ZELENÝ DOMEČEK
V září jsme se vrátili do úplně nové školky – Zeleného domečku po celkové rekonstrukci. Zpřísnili
jsme hygienická opatření a poctivě jsme je dodržovali. Měli jsme štěstí a Covid se nám zatím
vyhnul. Je to i díky ohleduplnosti rodičů, kteří si nachlazené děti nechávají doma. Podzim jsme
prožili aktivně, hodně času jsme trávili v přírodě a na naší zahradě. Na výletě jsme byli na hradě
Pořešín, kde jsme si i opekli buřtíky. Mikuláš s čertem si ze školky nikoho neodnesli, protože u nás
ve školce jsou samé prima děti. Zrealizovali jsme vánoční spirálu i nadílku s plno překvapeními.
Sněhových radovánek jsme si letos užili do sytosti, postavili jsme sněhuláky, nosili zvířátkům
dobroty do krmelce, sportovali a otužovali se. Před uzavřením školky jsme zrealizovali i karneval se
spoustou zábavy a her. V současné době je naše školka uzavřena jako většina školek
v republice. Život ve školce ale pokračuje formou distanční výuky, kdy pomáháme rodičům ve
vzdělávání dětí formou pravidelně zasílaných materiálů, možných konzultací a nabídky aktivit. Na
plotě naší školky jsme připravili mnoho úkolů, které mohou děti s rodiči plnit. Bez dětí není školka
školkou, ale jen opuštěným Zeleným domečkem. A my se těšíme, až bude opět ze školky slyšet
dětský smích a radost.
MŠ Litvínovice 39
Školní rok jsme začali v běžném režimu. Jezdila k nám i divadla, ale od 2.11. 2021 došlo ke
zpřísnění podmínek. Rodiče už nesměli vstupovat do budovy školy a děti jsme si tudíž předávali
mezi dveřmi. Odpadly i kulturní akce např. divadla, výlety, besídky… .My i děti jsme byli šťastni
alespoň za to, že můžeme do školky chodit, setkávat se s kolegy, kamarády. O to více jsme se snažili
si to užívat. Pekli a zdobili jsme perníčky, hráli si, pracovali, tvořili, zpívali, cvičili, uspořádali jsme
mikulášskou nadílku a posezení u stromečku se zpěvem koled a rozbalováním dárků. Ani po Novém
roce se situace moc nezměnila. Dětí ale chodilo dost
a paradoxně téměř vůbec nemarodily. Dokonce i
Covid-19 se nám vyhnul.
Koncem února přišlo nařízení pro zaměstnance –
nosit respirátory po celou pracovní dobu a od
1.3.2021 byly školky zcela uzavřeny. V současné
době probíhá distanční výuka pro předškoláky i
ostatní děti formou pracovních a didaktických listů.
Stále častěji k nám přicházejí informace, jak dětem
školka chybí, jak se těší, až se budeme moci společně
zase setkávat. A mohu spolehlivě říci, že toto je i
vroucným přáním nás učitelek i provozních
pracovníků. Školka bez dětí prostě není školka.
Foto : plot MŠ Litvínovice 49, zpestření vycházky pro děti v době uzavření školek
Tým ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory
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SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
V letošním roce plánujeme uspořádat tyto uvedené akce. Jejich konání se bude odvíjet od
aktuálních vládních nařízení. Bližší informace o konání akcí se upřesní před začátkem konání.
15.května – Malé Litvínovické hobby



19.června – Král kotlíkového guláše



7. srpna – Mokerská pouť
Připomenutí 700 let obce Mokré a 95 let SDH Mokré.
Na odpoledne je dohodnuta dechovka „Šumavanka“ pana Rožbouda.
Večer jsou připraveni už tradiční Skati.
28. srpna – Soutěž hasičských družstev „O pohár Obecního úřadu“ – pořádá SDH Mokré



11. září – Lajtnovický pivní košt

KNIHOVNA
Milí čtenáři a čtenářky,
knihovna v Šindlových Dvorech byla v tomto roce do 22.2.2021 z důvodu nařízení vlády uzavřena.
Nyní je otevřena pouze v režimu výdejového okénka. Otevírací doba je stále stejná.
úterý:
8. 30 - 11. 30
13. 00 - 16. 30
středa: 13. 00 - 18. 00
čtvrtek: 8. 30 - 11. 30
13. 00 - 16. 30
Registrovaný čtenář knihovny si může v on-line katalogu kontrolovat svůj stav čtenářského konta,
prodlužovat výpůjčky, objednávat knihy.
Neregistrovaný čtenář si také může knihy dopředu objednat v on-line katalogu
Objednávkový systém byl zjednodušen, nyní nepotřebujete přihlašovací heslo.
Odkaz na on-line katalog a návod jak postupovat při objednávání knih najdete na www.litvinovice.cz,
na horní liště záložka OBECNÍ KNIHOVNA.
V případě nějakého dotazu mne můžete kontaktovat na: knihovna@litvinovice.cz, event. také objednávat
knihy, které požadujete bez objednávkového katalogu.
Mám pro Vás ještě jednu dobrou zprávu. V únoru tohoto roku jsem převzala z rukou zástupců Jihočeské
vědecké knihovny ocenění JIHOČESKÝ KNIHOVNÍK ROKU 2019. Slavnostní předávání se mělo
uskutečnit již v březnu 2020 v Jihočeském muzeu. Vzhledem k epidemiologické situaci k této akci nemohlo
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dojít ani po uplynutí jednoho roku. Toto ocenění patří i Vám, moji milí čtenáři. Jste to i vy, kdo dotváří
knihovnu svými nápady a inspiracemi na dobré knihy. Právě čtivé a zajímavé knihy dělají naši knihovnu tak
oblíbeným místem v naší obci, a to pro děti od předškolního věku až po naše nejstarší spoluobčany.
Věřím, že se brzy uvidíme za podmínek, na které jste byli doposud zvyklí. A těším se především na děti, až
si budou moci knihovnu užít i se svými p. učitelkami. Je radost dívat se na nadšené děti, když pro sebe
objeví tu správnou knihu. V tomto ohledu jsou stejné jako my dospělí. Nadšení z knih u většiny dětí
samozřejmě postupem času se školními povinnostmi slábne, ale semínko zájmu o knihy je již zaseté a
jednou si cestu ke knihám určitě zase najdou. Proto se snažím vybírat školní četbu co nejzajímavější, aby i
"povinná" četba byla pro děti zábavou.
Statistické údaje za rok 2020:
celkový počet knih v knihovnách obce:
4 155
vypůjčený knižní fond z JVK za rok 2020:
995
počet knižních přírůstků za rok 2020:
781
počet návštěvníků knihovny:
3 395
počet výpůjček:
4 763
Knihovna v Mokrém je v tomto roce dočasně uzavřena.
Monika Šťavíčková – knihovnice
**************************************************************************************
Diakonie Broumov ve spolupráci s OÚ Litvínovice pořádá na OÚ Litvínovice 39

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 29.3. - 9. 4.2021
Nosit můžete : oblečení, obuv, kabelky, batohy, hračky, drobné předměty z domácnosti (kompletní, nepoškozené),
Lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, látky (min. 1m2), domácí potřeby - nádobí, skleničky- vše funkční, hygienické
potřeby, drogistické zboží, dětské potřeby (lahvičky, dudlíky….), péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, předložky,
menší elektrospotřebiče.
VĚCI, KTERÉ DO SBÍRKY NEDÁVEJTE: ledničky, televize, počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky, matrace, koberce, nábytek,

znečištěný a vlhký textil

PO, ST : 7.30 – 11.00 / 12.00 - 17.00
ÚT,ČT : 7.30 – 14.00
PÁ :
7.30 – 11.00
Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem !!
Děkujeme za Vaši pomoc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní úřad Litvínovice, Litvínovice 39, 370 01 České Budějovice, tel./ fax. 387 203 480,
e – mail : podatelna@litvinovice.cz,, internetové stránky : www.litvinovice.cz,
Úřední dny na OÚ : PO, ST: 7.30 – 17.00 hod. / ÚT, ČT : 7.30 – 14.00 hod./ PÁ : 7.30 – 11.00 hod.
Polední přestávka 11.00 – 12.00 hod.
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