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Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Vážení občané,

Zastupitelstvo letos na základě schváleného rozpočtu městyse na rok 2010 plánuje dokončení
výměny střešní krytiny na zámku „B“ a očekává výsledky vyhodnocení dotačního titulu, podaného
na Ministerstvo školství

na vybudování víceúčelového hřiště. Mimo tyto dvě největší akce

současně připravujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci a přístavbu budovy ZŠ a podání
žádosti o dotaci na samotnou akci v roce 2011.
Chceme využít možnosti dotačního titulu nadace OKD pro výstavbu dětského hřiště v zámeckém
parku nebo u základní školy.
Pro garážování vozidla Liaz provedeme úpravu podlahy v hasičárně. Připravujeme opravu
klempířských prvků na budově pošty, opravu hřbitovní kaple, zhotovení čekáren v Luhách a Pilném
mlýně, malování budovy zámku a úpravy komunikací u pošty a u fotbalového hřiště.
Přes neúspěch v přidělování dotací budeme pokračovat ve snaze získat finanční prostředky na
výstavbu tělocvičny u mateřské školy.
Ve spolupráci s panem Michalem Skřontem a firmou Jiřího Lenarta připravujeme návrh řešení
odkanalizování a čištění odpadních vod - v první etapě ve spodní části městyse u bytovek, základní
školy a mateřské školy.
Sledujeme rovněž možnost získat finanční prostředky na odbahnění „Velkého rybníka“.
Ve spolupráci s Mikroregionem Hvozdnice, jehož jsme členem, chceme získat dotace na zřízení
bezdrátového rozhlasu a v případě neúspěchu přidělení dotace z Ministerstva školství, se budeme
prostřednictvím Mikroregionu ucházet o získání finančních prostředků na víceúčelové hřiště
z jiných zdrojů.

S Magistrátem města Opavy máme smlouvu o umístění volně pobíhajících psů do útulku města.
Tímto chceme upozornit naše občany, kteří vlastní psí miláčky, aby si je pohlídali. V případě
volného pohybu psa, bude tento odchycen odchytovou službou, umístěn v městském útulku a
náklady, spojené s jeho převzetím, bude majitel hradit. Náklady za odchyt psa, jeho umístění,
veterinární ošetření, poskytnutí léků a denní sazba za pobyt v útulku nejsou malé částky.
Žádáme tímto také vlastníky psů, aby venčení prováděli v místech, kde se nepohybují chodci.
V případě, že pes udělá svoji potřebu, odstraňte psí exkrementy do silonových sáčků a vhoďte je do
odpadkových košů nebo na smetiště či hnojiště. Je to vaše povinnost.
Děkujeme za vaše kulturní chování a zachování čistoty našeho městyse!!!

V souvislosti s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
konanými ve dnech 28. a 29. května 2010, upozorňujeme občany, kteří se nebudou zdržovat v době
voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, že můžou hlasovat na voličský průkaz
v jakémkoliv stálém volebním okrsku v České republice nebo ve zvláštním volebním okrsku
v zahraničí.
Požádat o vydání voličského průkazu lze obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče:
•

písemnou žádostí opatřenou ověřeným podpisem voliče

•

osobně, v tomto případě není písemná žádost vyžadována, ale volič musí prokázat svou
totožnost (např. občanským průkazem)

Písemnou žádost o voličský průkaz je možno podat v termínu od 9. února do 21. května 2010.
Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat až do 26. května 2010.
Voličské průkazy budou předávány nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 13. května 2010.

Ve dnech 4. a 5. dubna 2010 se v Zámecké restauraci v Litultovicích konají Velikonoční slezské
dny. Můžete se těšit na speciality z jehněčího, králičího či telecího masa a také husy a kachny.
Srdečně zvou všichni zaměstnanci Zámecké restaurace!

7. dubna 2010 proběhne v Litultovicích sběr papíru. Kontejner na papír bude přistaven na
„trávníkách“ u kostela. Odvezen bude 8. dubna.

V sobotu 1. května 2010 se v zámeckém parku uskuteční tradiční smažení vajec
s programem pro děti.

V pátek 11. června 2010 od 16.00 hodin se na hřišti u mateřské školy bude konat oslava Dětského
dne s pořadem Dobrodružství rytíře Očka. Na programu budou také soutěže a předání dárků dětem.

Občanské sdružení Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ











Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – transportem se znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne:

19. března 2010

čas:

08.00 - 18.00 hodin

místo:

Hasičská zbrojnice Litultovice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc !

