Květen 2010

MĚSTYS
LITULTOVICE

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
ve čtvrtek 6. května 2010 jsme zavzpomínali na 65. výročí osvobození našeho městyse od
německé okupace. Oslava proběhla u památníku obětem 2. světové války u místního kostela.
Na základě obdržené dotace z Moravskoslezského kraje bude dokončena výměna střešní
krytiny na budově zámku „B“. Celkové náklady na opravu činí 920 000 Kč, z toho dotace
z MSK představuje částku 462 800 Kč a současně máme požádáno o dotaci z rozpočtu
Ministerstva kultury ve výši 100 000 Kč. Chybějící finanční prostředky budou hrazeny
z rozpočtu městyse.
Celá akce bude projednána na veřejném zasedání 31.5.2010 v 19 hodin v sále zámku „B“, na
které vás srdečně zveme.
Program:
Zahájení . Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení z minulého
zasedání. Čerpání rozpočtu městyse k 30.4.2010. Rozpočtové opatření č. 2/2010. Přijetí
dotace z Moravskoslezského kraje ve výši 462 800 Kč. Stanovení počtu Zastupitelů na příští
volební období. Závěrečný účet Mikroregionu Hvozdnice za rok 2009. Rozpočet
Mikroregionu Hvozdnice na rok 2010. Informace o podávání žádosti o dotace v roce 2010.
Schválení změny č. 1 Územního plánu městyse Litultovice. Prodej části pozemku p.č.972
k.ú. Litultovice. Záměr prodeje pozemků p.č. 892/2, 896 a 897 v k.ú. Litultovice. Ostatní.
Usnesení a závěr

Dne 28. a 29. května 2010 proběhnou volby do poslanecké
sněmovny. V našem volebním okrsku je možno volit ve
volební místnosti na Úřadě městyse Litultovice v době od
pátku od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00
hodin do 14.00 hodin.Volební lístky budou distribuovány
do poštovních schránek a také si je mohou voliči
vyzvednout přímo ve volební místnosti ve dny konání voleb.

Vážení občané, zdejší Obvodní oddělení Policie
České republiky Velké Heraltice si Vás dovoluje
upozornit na nadcházející povinnost výměny níže
uvedených řidičských průkazů.
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31.
prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
nejpozději do 31. prosince 2010 !!
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu,
řidičské průkazy pozbývají platnosti !!
Řidičské průkazy si můžete vyměnit na Magistrátu města Opavy, odbor dopravy,
KRNOVSKÁ 71 budova B , Úřední hodiny pro veřejnost :
Po, St: 8.00-17.00 hod. Út, Čt: 8.00-14.00 hod. Pá: 8.00-13.30 hod.

22.5. a 23. 5. 2010 zvou všechny příznivce rybolovu rybáři z Litultovic
na sobotní závody pro dospělé a nedělní závody pro mládež. Zápisy
v uvedené dny jsou vždy od 6.00 hodin, začátky od 6.30 hodin.
Rybáři zajistili také doprovodný program, bohatou tombolu a
občerstvení. Nebude chybět ani vodník Puškvorec.

V sobotu 29. května proběhne na hřišti v zámeckém parku již 10 ročník volejbalového turnaje
za účasti 5 mužstev z okresu Opava. Začátek turnaje je od 9.00 hodin.
V pátek 11. června 2010 od 16.00 hodin si můžeme společně s našimi dětmi
užít na hřišti u mateřské školy v Litultovicích oslavu
dětského dne s pořadem Dobrodružství rytíře Očka.
Na programu budou také soutěže a předání dárků dětem.

Volejbalový klub Litultovice připravil Taneční vánek 80. let v zámeckém
parku v Litultovicích v sobotu 19.6.2010 od 20 hodin. Jste zváni na první
taneční večer, kde můžete opět nasát atmosféru diskotéky 80-tých let. Pojďte si
zatancovat, zazpívat, zavzpomínat a pobavit se u skladeb, které nám nikdy
nezestárly a kterými Vás budou celý večer a část noci doprovázet Radek a
Standa.
Bude ZABIJAČKOVÁ POHODA, guláš DISCO, čaj, káva, další občerstvení.

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje Sbírku použitého ošacení, která se uskuteční
počátkem července v hasičské zbrojnici v Litultovicích. Sbírá se letní a zimní oblečení,
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, domácí potřeby – nádobí bílé i černé,
skleničky, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, nepoškozená obuv. Věci prosí
zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši
pomoc! Přesný termín bude včas oznámen místním rozhlasem.

Ve dnech 20. a 21.3. 2010 proběhlo v
Kostelci na Hané halové mistrovství
ČR ve střelbě z polní kuše. Závodu se
zůčastnili i členové TJ Opava polní
kuše. V konečném zúčtování družstev
obsadili zástupci Opavy 1. místo a to
ve složení Losert Václav, Lhotský
Dalibor (oba Litultovice) a Kudlička
Zbyněk (Opava). Skvěle se nám vedlo
i v jednotlivcích, kde celkově 2. místo
vybojoval Lhotský Dalibor, 3. místo
Losert Václav a 4. místo Lelovský
Petr. (všichni Litultovice).

Dne 24.4.2010 se uskutečnil v Litultovicích Jarní závod ve střelbě z polní kuše za
účasti české střelecké špičky. Závodu se také zúčastnili zástupci TJ Opava. Tradičně se dařilo
domácím zástupcům, konkrétně Dalibor Lhotský obsadil 2. příčku s nástřelem 809 b., Václav
Losert se umístil třetí s nástřelem 803 b..(oba Litultovice). Páté místo osobním rekordem 783
b. si vystřílel další člen TJ Opava Petr Lelovský (také z Litultovic). Nejlepším střelcem
závodu se stal Bohumil Korbář z Plumlova nástřelem 848 b. Výsledky závodu se také
započítavají do soutěže družstev.

V neděli 9. 5. 2010 proběhlo První kolo opavské ligy v požárním sportu – 2010.
Na velmi podmočeném hřišti se sešlo
34 družstev z okresu Opava. Soutěž
byla po organizační stránce velmi
dobře připravena.
V kategorii mužů:
1.
SDH Borová
24,24
2.
SDH Pustá Polom
25,71
3.
HZS Opava
25,79
V kategorii žen:
1.
SDH Svoboda
32,55
2.
SDH Hlavnice
34,45
3.
SDH Pustá Polom
35,26
Družstvo našich žen se umístilo na
9. místě.
Děkujeme všem občanům městyse,
kteří se přišli nejen pobavit, ale také
podpořit naše ženy.

