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Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Vážení spoluobčané,
tak nám jaro začalo pěkně zhurta. Teplotní rekordy střídají mrazivé noci a k tomu všemu
jedna vichřice za druhou, navíc ani vody po zimě příliš nepřibylo. Znovu se ukazuje, že
skutečně neporučíme větru ani dešti, ale musíme přizpůsobit své chování prostředí, ve
kterém žijeme a být připraveni na extrémy, které počasí může přinést. Jedním z takových
jsou již zmíněné vichřice. Zde bych chtěl velmi poděkovat členům naší Jednotky požární
ochrany, kteří byli schopni vyjet z neděle na pondělí uprostřed noci a zasahovat při
odstraňování škod až do pravého poledne. Představy, že by se s následky nedělní vichřice
vyrovnali pouze profesionální hasiči, jsou skutečně z říše pohádek. Proto ještě jednou děkuji
za sebe i občany Litultovic a doufám, že napřesrok již budeme schopni nabídnout důstojné
podmínky pro fungování jednotky, kterou zřizuje obec, adekvátní 21. století. Právě v těchto
dnech zahajujeme výběrové řízení na zhotovitele stavby hasičské zbrojnice a na podzim,
doufám, začneme stavět.
Pokud se týká hospodaření s vodou, tak zde jsme spíše ve stádiu příprav. Máme již
schválenou projektovou dokumentaci na rekonstrukci rybníku „Excelák“ a čekáme na
vyhlášení dotačního titulu Ministerstva zemědělství, který jak osobně slíbil pan ministr,
bude vyhlášen nejpozději v druhém pololetí letošního roku.
Dalším drobným krůčkem je to, že se nám podařilo vysoutěžit nového projektanta na
domovní ČOV a v nejbližší době začneme znovu oslovovat případné zájemce o stavbu
domovní čističky, tak abychom mohli již v příštím roce začít realizovat.
Mezi dokončené akce se dá počítat rezervní vrt M6, který jsme realizovali společně
s ostatními obcemi Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu za podpory dotace
z MŽP. Ten by měl zajistit dostatek pitné vody i v dalším období při zvětšení počtu
obyvatel.
S přáním krásného, ale i trochu deštivého počasí
starosta

UPOZORŇUJEME

Očkování psů
proti vzteklině
Sobota 6. dubna 2019
09.00 - 10.00 hod.
10.15 - 10.30 hod.
10.45 - 11.00 hod.
11.15 - 11.30 hod.

Litultovice u zámku
Litultovice-Pilný Mlýn
Litultovice-Luhy
Litultovice-Choltice

Cena: 100,-Kč
Očkovací průkazy s sebou!
Možno dokoupit přípravky proti klíšťatům,
případně odčervení pro psy a kočky.

Svoz plastů
Upozorňujeme občany, že 18. dubna 2019 proběhne svoz plastů. Pytle
s plastovým odpadem připravte jako obvykle před své domy, a to do
7. hodiny ráno.
Prosíme občany o pečlivé zavázání plastových pytlů !!!!!

Sběrné místo biologicky rozložitelného odpadu
Sběrné místo biologicky rozložitelného
odpadu bude poprvé v tomto roce otevřeno
v sobotu 6. dubna 2019 od 8 – 12 hodin a poté
v sobotu každý sudý týden (v týdnu, kdy probíhá
svoz směsného komunálního odpadu).
Zájemci budou mít možnost bezplatně odebrat štěpku.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Zprávy ze Základní školy v Litultovicích
Soutěž Česko v kostce
V měsíci únoru žáci ze školní družiny
soutěžili ve hře Česká republika v kostce.
Tato vědomostní hra na postřeh děti bavila,
ovšem nejvíc bodů nasbírala z druhého
ročníku: Čalová Veronika, Paterová
Magdaléna a Matýsek Lukáš, z třetího
ročníku: Pavlíček Antonín a Mathias Jakub.
Gratulujeme.
Saint Valentine´s Day
Žáci třetího a pátého ročníku v hodinách anglického
jazyka oslavili svátek svatého Valentýna. Vyprávěli si o
vzniku tohoto svátku, kdo byl sv. Valentýn, kdy se slaví,
přečetli si, přeložili a naučili se jednoduchou básničku.
Žáci 2. ročníku si četli pověst o svatém Valentýnovi,
z kartiček se slovy z tvrdými a měkkými slabikami
tvořili srdíčka, vyrobili si valentýnské přáníčko a
legrační valentýnské srdíčko.

Návštěva Loutkového divadla
V pondělí 18. 2. 2019 se žáci druhého a třetího ročníku jeli podívat do Loutkového divadla
v Opavě na představení Divadla Víti Marčíka - Zlatovláska. Pohádka, ve které hrál jen jeden
herec s loutkami, děti zaujala, byla velmi živá, herec do děje zapojil i obecenstvo.
Setkání s krtečkem
V úterý 5. března jsme se opět
sešli s našimi budoucími prvňáčky
s programem Krtek a jaro. Budoucí
prvňáčci viděli pohádku, hledali
cestu krtečka k zajíčkovi, nakreslili
si kapičky vody, pomohli myšce
najít v bludišti zajíčka a nakreslit
velikonoční vajíčka, zahráli si
pexeso a Čáp ztratil čepičku,
zazpívali si písničku „Prší, prší“.
Děti z mateřské školy navštíví ještě
naši školu 21. 3. 2019 s paní učitelkou a zapojí se s našimi žáky do vyučování a 2. 4. 2019
se uvidíme u zápisu do 1. třídy.

Pozvání k zápisu do 1. třídy
Zápis se koná dne 2. dubna 2019 od 14.00 do 17.30 hodin v ZŠ Litultovice.
Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněný dotazník (možno vyplnit
u zápisu).

VODĚNÍ MEDVĚDA
Vodění medvěda
Vodění medvěda proběhlo v sobotu 23. 2. 2019. Šlo o tradiční akci pořádanou SDH
Litultovice, kdy účastníci v maskách prošli městysem a rozdávali radost.

V

POCHOVÁNÍ BASY
Pochování basy
V budově zámku B se v sobotu 2. 3. 2019 uskutečnilo Pochování basy. Tradiční událost
byla opět plná zábavy, scének, hudby. Bylo připraveno občerstvení. O půlnoci byla basa
pochována.

RYBÁŘI Z LITULTOVIC
Dne 14. 3. 2019 se setkali mladí adepti rybářského sportu do 15. let na rybářské
olympiádě a soutěžili v rybářských znalostech. Jejich soutěžení bylo výsledkem zimní
přípravy s předsedou rybářského spolku p. Hlubkovou pro získání rybářského lístku.
Celkem se soutěže zúčastnilo 12 dětí, jak místních, tak i z okolí. Soutěž byla pořádána
ve spolupráci s opavským rybářský svazem. Soutěžící museli prokázat své znalosti
v poznávání ryb, jejich charakteristiky, znalosti rybářského řádu a pravidel, technické
dovednosti hodu na cíl a techniku lovu. Můžeme konstatovat, že všichni brali tuto soutěž
zodpovědně, proto mohli hodnotící konstatovat jejich výborné znalosti. Vítězem se
stal Matyáš Srnka, společné druhé a třetí místo obsadili Ondřej Dobrovský a Vojtěch
Hrubý.
Odměnou všem byly krásné ceny a sladkosti od sponzorů. Teď už je čeká opravdová
zkouška pro získání rybářského lístku. Věříme, že tuto zkoušku úspěšně zvládnou a budou
se těšit z krásných chvil strávených u vody v přírodě a nachytaných ryb. Toto jim ze srdce
přejeme.
Za Rybáře z Litultovic, předseda Hlubková Kristina

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Již tradičně v březnu, tentokrát 17. 3. 2019,
proběhl na zámku „B“ dětský maškarní ples. Nejen
děti, ale i rodiče bavila kouzelnice Radana se svou
pirátskou show. Kouzelnice Radana předvedla
mnoho kouzel, do kterých zapojila i přítomné děti
v maskách. V doprovodném programu bavila
skoro 60 dětí, které přišly v rozličných
a úchvatných maskách a kostýmech. Nejvíce bylo
k vidění samozřejmě pirátů, přišlo i plno princezen
a dětiček převlečených za různá zvířatka. Dále byli
k vidění různí indiáni, Batman, Spiderman, Hulk,
Popcorn a mnoho dalších překrásných masek.
Velikánské poděkování patří dětem místní základní školy za nádhernou tématickou
výzdobu v podobě portrétů pirátů a tvorů vodní říše a paní L. Pavlíčkové za dekoraci na
stoly.
Na závěr lze konstatovat, že kouzelnice Radana byla nadšená nejen z prostředí, ale i
z úchvatných dětí a přislíbila, že v budoucnu by zase ráda navštívila Litultovice.

Za kulturní komisi Daniel Štefek

INZERCE
Vážení občané, dovoluji si vám nabídnout mé služby, zejména čištění komínového
průduchu s revizní zprávou.
Komínový průduch umím vyčistit 5 různými
způsoby, to znamená, že i když není přístup na střechu,
není problém komín vyčistit. Součástí služby je
vyčištění kouřovodu, výběr odstraněných sazí, úklid
po kominické práci vysavačem, kontrola spalinové
cesty a Zpráva o provedení kontroly dle aktuální
Vyhlášky č. 34/2016 Sb.
A TO JEN ZA 300 Kč.
Kontaktovat mě můžete na tel: 770 611 211
nebo na facebook.com/Topkominictvi
Kontaktní adresa je Jakartovice 45, 747 53
kontaktovat mě můžete od 8:00-18:00 rád Vám
zodpovím veškeré Vaše dotazy Mlčoch David
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