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říjen 2010

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
v pátek 15. a v sobotu 16. října 2010 proběhnou volby do Zastupitelstva obcí a Senátu PČR.
Pro volby do senátu PČR jsme přiřazeni k okrsku č. 64 – Bruntál.
V našem Městysi volíme do Zastupitelstva 15 zastupitelů.
Své hlasy pro jednotlivé kandidáty, příp. pro celé kandidátky, označíte výhradně křížkem do
obdélníčku před jménem (kandidátkou). Pokud zaškrtnete celou jednu kandidátku, pak
můžete označit ještě i další kandidáty z jiných stran. Na Vašem volebním lístku však může
být celkem maximálně 15 křížků. Při počítání hlasů bude okrsková volební komise počítat
prvně hlasy zaškrtnuté samostatně a potom hlasy z Vámi zaškrtnuté „strany“ shora kandidátky
do počtu 15. ( př.: zaškrtnete celou kandidátku č. A, 1 kandidáta z kandidátky č. B,
2 kandidáty z kandidátky C. Při sčítání hlasů se budou počítat hlasy : 1 hlas kandidátovi
z kandidátky č.B, 2 hlasy z kandidátky C + prvních 12 kandidátů z Vámi preferované
kandidátky č. A. Celkem tedy jste dali hlasy 15-ti kandidátům.
Je zbytečné zaškrtnout celou jednu kandidátku a v ní ještě preferovat nějakého ( nějaké )
kandidáty. Hlas se pak započte všem kandidátům označené strany a k preferenčnímu hlasu se
nepřihlíží.
Věříme, že k volebám do Zastupitelstva městyse Litultovice pro volební období 2010 – 2014
se dostavíte v hojném počtu a odpovědně svými hlasy zvolíte své zástupce do tohoto orgánu.
Pokud se někdo z občanů chce zúčastnit voleb a z vážných důvodů se nemůže osobně dostavit
k volební schránce na Úřadě městyse Litultovice, je nutné toto nahlásit na Úřad městyse a
členové okrskové volební komise přijedou během sobotního dopoledne za občanem s mobilní
volební schránkou.
Volební komise se na Vás těší v zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice
v pátek 15.10.2010 od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 16.10.2010 od 8,00 do 14,00 hodin.
۩
18.října 2010 od 9,00 do 18,00 v hasičské zbrojnici proběhne sbírka použitého ošacení.
۩
V pátek 15.října 2010 v dopoledních hodinách bude firma p. Veselého z Malých Hoštic
provádět čištění komínů. Zájemci se mohou hlásit na Úřadě městyse Litultovice.
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۩
Od středy 20. října 2010 dopoledne do čtvrtku 21.října 2010 do 14,00 hod. bude pro
všechny naše občany na trávníkách u kostela v Litultovicích přistaven kontejner na sběr
netříděného papíru. Výtěžek z tohoto sběru bude použit na pomůcky pro děti ze zdejší
mateřské a základní školy.
۩
Od 1.12.2010 budou spuštěny nové
webové stránky Městyse Litultovice
na adrese: www.litultovice.cz. Na těchto
stránkách najdete mnoho důležitých
a užitečných informací týkajících
se našeho Městyse. Kromě běžných informací, které na našich webových stránkách
zveřejňujeme, jsme se rozhodli vytvořit novou rubriku a to: HLÁŠENÍ ROZHLASU,
kde najdete ty nejaktuálnější informace. Dále Vás budeme informovat o kulturních
a sportovních akcích, průběžně zveřejníme fotografie či noviny městyse. Novinkou na našich
webových stránkách budou 360° panoramata Městyse Litultovice a mapové podklady
s katalogem firem a služeb na území Městyse. Firmy a organizace, které mají zájem
být zveřejněny na našich webových stránkách (za roční poplatek), nechť kontaktují email:
www.litultovice.cz@seznam.cz, kdy jim budou následně zaslány podrobnější informace.
۩
Žádáme občany, aby před nastávajícím zimním období
ořezali větve přerostlých stromů, které zasahují do přilehlých
komunikací, aby pracovníci ZOD Litultovice mohli bez
potíží odhrnovat sníh a nedošlo k poškození mechanismů.
ČEZ Distribuce, a.s. žádá občany, aby pokáceli a oklestili stromoví a jiné porosty
v blízkosti elektrických rozvodných zařízení. Vhodná doba pro okleštění je od 1. října
do 15. listopadu. provádění ořezů stromů a porostů
۩
MŠ Litultovice zve všechny rodiče a děti na USPÁVÁNÍ BROUČKŮ.
V pátek 5.11.2010 se v 17.00 hodin sejdeme na zámku B a podíváme se na pohádky Hrnec
a Vrabec z pohádkové knihy Čertíkovy lumpačiny. Pak projdeme s lampióny parkem
a podíváme se na ohňostroj.Vstupné pro dospělé je 20,- Kč.
۩

Ve čtvrtek 14.10.2010 od 16,30 do 18 hodin bude v kuželně prodávat své
výrobky řeznictví pana Milana a Věry Weiszových.
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۩
Kušisté opět úspěšní.
Pěknými výsledky se na začátku září a října prezentovali polní kušisté TJ Opava.
V Kostelci na Hané se zúčastnili
tradiční soutěže „Kostelecký mustang“
a v konkurenci nejlepších
republikových závodníků vybojovali
dvě medailová umístění. Mezi muži
uspěla trojice opavských závodníků,
která nestačila pouze na suverénního
Korbáře z Plumlova. Petr Lelovský
obsadil druhé místo (793 b.), Dalibor
Lhotský skončil na třetí příčce (782 b.)
a Václav Losert se umístil na čtvrté
pozici (778 b.).
I závod, který se konal první říjnový
víkend v Ostravě se polním kušistům
vydařil. Opavané svou kvalitní
přípravu zůročili druhým místem Václava Loserta (818 b.), třetím místem Petra Lelovského
(800 b.) a čtvrtou pozicí Dalibora Lhotského (785 b.).
Závodem v Ostravě tak kušisté uzavřeli letní sezonu a po součtu bodů závodů započítaných
do Českého poháru si připsali další úspěch a to 1. místo a zlaté medaile v soutěži družstev, jež
TJ Opava vystřílelo trio Losert, Lhotský, Lelovský. (všichni Litultovice).

۩
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