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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Vážení spoluobčané,
na Velikonoce to vypadalo, že už nám začne rovnou léto, ale počasí se zase vrátilo do normálu,
protože chladné a vlhké počasí je pro toto roční období spíše to normální, než to na co jsme si
zvykli v posledních 10 letech. A navzdory tomu normálnějšímu počasí se podařilo uskutečnit
několik povedených akcí.
Na prvním místě stojí za zmínku „Pálení čarodějnic“, které ještě ten den ráno, díky počasí,
vypadalo na velmi nízkou účast. Přesto akce dopadla nad očekávání a i to počasí nakonec bylo
přijatelné. Ukazuje se, že přesun akce na hřiště byla dobrá volba a přilákala další návštěvníky. Tím
bych chtěl zároveň poděkovat všem organizátorům a pomáhajícím, kteří se zapojili do přípravy
„Pálení čarodějnic“ a svého úkolu se zhostili na výbornou.
Druhou úspěšnou akcí byl „Koncert Kytarového orchestru“. Obdobné koncerty pořádáme už
nějakou dobu, ale letošní měl doposud nejvyšší účast, a to jak vystupujících tak návštěvníků.
Hudební mix žáků ZUŠ pod vedením Lenky Lebedové a profesionální hudebnice Michaely
Ripkové byl ten správný koktail na sobotní odpoledne a po několika přídavcích se nenašel nikdo,
kdo by odcházel z koncertu zklamán. Děkuji všem, kdo se podíleli na zajištění akce a především
Lence Lebedové.
Tím se dostávám, od toho co bylo, k tomu co bude.
Tuto sobotu proběhne již tradiční „Setkání občanů Mikroregionu Hvozdnice“, kterého jsme pro
letošní rok pořadatelé. Přestože počasí je nejisté, dovoluji si pozvat všechny občany Litultovic na
tuto akci a nejlépe i s kamarády z širokého okolí. Je připravený atraktivní program a velmi bohaté
občerstvení a doufám, že ani mírně nepříznivé počasí nás neodradí od hojné účasti.
Zároveň se koná ještě jedna akce, kterou svým způsobem zajišťuje obec pro své občany, a to
volby. Tentokrát jsou to volby do Evropského parlamentu. Vím, že tyto volby nejsou příliš
populární a určitě nechci agitovat za nějakou stranu, ale chtěl bych poprosit všechny spoluobčany,
zda by nezkusili s chladnou hlavou přijít tentokrát k volbám a vybrat ty nejlepší zastupitele pro
Českou republiku a potažmo Litultovice, protože i na této volbě záleží, jestli obce naší velikosti
budou mít nadále šanci budovat například nové chodníky nebo se budoucí podpora soustředí na jen
ty velké.
S přáním přívětivého počasí a šťastné ruky starosta Jan Birgus

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
25. května 2019
od 14 hodin
31. května 2019
od 16 hodin
31. května 2019
od 17 hodin
8. června 2019
od 15 hodin

Akce
Zahájení turistické sezóny na trati Opava-Jakartovice /
4. setkání občanů Mikroregionu – v zámeckém parku v Litultovicích.
Pořádá městys Litultovice se svými spolky a Mikroregion Hvozdnice s
podporou Statutárního města Opavy.
Šmoulí dětský den – ZŠ Mladecko hřiště.
Pořádá Občanský spolek rodičů ZŠ Mladecko, z.s.
Velmi přátelské utkání starších pánů – na fotbalovém hřišti v
Litultovicích
Pořádá TJ Sokol Litultovice & SFC Opava
Dobrodružství s Večerníčkem, aneb Dětský den 2019 – v zámeckém
parku v Litultovicích.
Pořádá Kulturní komise městyse Litultovice.

Informace pro voliče a zásady hlasování pro volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 24. a
25. května 2019. V pátek 24. května 2019 se bude hlasovat od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
25. května 2019 se bude hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb v Litultovicích je zasedací místnost Úřadu městyse Litultovice,
Litultovice 1.
Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jehož obecního úřadu je zapsán v seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič
po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství
ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky, anebo cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu,
prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je
na území ČR přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu. Voliči, který tak neučiní,
nebude hlasování umožněno.
Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací
lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro níž se rozhodl hlasovat. Zároveň může
volič na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nanejvýš u 2 kandidátů uvedených
na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Občané, kteří se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební
místnosti a mají zájem volit, se mohou nahlásit na Úřadě městyse Litultovice do pátku 24.
května do 11.30 hodin, tel: 555 559 541. Členové okrskové volební komise je poté navštíví
s přenosnou volební schránkou v sobotu 25. května 2014 mezi 10. – 11. hodinou.

UPOZORŇUJEME
Moravskoslezský kraj zakoupil hlásiče požáru a detektory oxidu uhelnatého za více
než 1,5 milionu korun. Zdarma je získají senioři starší 65 let, kteří bydlí
v Moravskoslezském kraji a využívají lokální topení nebo mají kotel v obytném prostoru.
Přístroje budou do jednotlivých domácností distribuovány prostřednictvím tzv. Senior
Pointů.
Provozní doba pobočky Senior Pointu v Opavě na ulici Rolnická 1591/29 (Rohlík) je ve
čtvrtek od 7.30-16.00 hodin.

KULTURNÍ OKÉNKO

Pálení čarodějnic
V úterý 30. 4. 2019 proběhla na místním fotbalovém hřišti
akce „Pálení čarodějnic“.
Přes mírnou nepřízeň počasí se akce vydařila. V kostýmech
dorazili nejen malí, ale i dospělí, což je chvályhodné a potěšující.
Bohatý program si užívaly hlavně děti, které plnily úkoly na
stanovištích, kde např. vyráběly čarodějnice či košťata. Všichni
přítomní si mohli opéct špekáčky, po deštíku na všechny
vykoukla duha a nakonec se podařilo i jednu čarodějnici upálit.

Poděkování zaslouží všichni, kteří se podíleli na přípravě a chodu
celé akce.
Daniel Štefek

Kytarový koncert
V sobotu 4. 5. 2019 se na zámku B v
Litultovicích uskutečnil kytarový koncert.
Vystoupil Kytarový orchestr při ZUŠ Opava
pod vedením Lenky Lebedové. Na
elektrické i klasické housle zahrála Michaela
Ripková. Zazněly skladby a písně moderní i
klasické, což byl velmi příjemný kulturní
zážitek.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY LITULTOVICE
Zprávy ze Základní školy v Litultovicích
Hasík
Ve středu 17. 4. 2019 naše druháky poprvé navštívili hasiči s projektem Hasík. Hasiči
děti seznámili s tím, co všechno musí mít hasič, co dělat, když slyším houkačku hasičů,
zjišťovali, zda děti vědí, kde je v jejich obci hasičárna. Nezapomněli také zopakovat
telefonní čísla na záchranné složky a děti si vyzkoušely, že není tak jednoduché nahlásit
požár. Nakonec si děti vyzkoušely, jak uhasit sebe nebo kamaráda.
Ve čtvrtek 25. 4. 2019 nás opět navštívili hasiči. Tentokrát se věnovali zkoušce úniku z
hořící místnosti a jak upozornit hasiče, kde v domě se nacházejí. Tentokrát za odměnu
dostali pexeso, kde si mohou zopakovat informace ze setkání s hasiči.

Brigáda ke Dni Země
Hned po Velikonocích všichni žáci školy pomohli s úklidem naší obce, prošli trasu od
bytovek ke hřbitovu a zpět polní cestou k lesu ke skále. Nestačili jsme se divit, co jsou lidé
schopni všechno vyhodit do příkopy, pod keře nebo do lesa a pytle s odpadem se jen plnily.
Děkujeme panu starostovi a pracovníkům obce, kteří nám do skály nachystali občerstvení.
Brigádu žáci ukončili společným opékáním špekáčků.

Den mláďat
V pátek 26. 4. 2019 jsme navštívili tradiční akci střední zemědělské školy v Opavě pod
názvem Den mláďat. Děti měly možnost se podívat na výstavu domácích zvířat doplněnou
výstavou výtvarných prací žáků základních škol z Opavska. Během dopoledne si mohly
zasoutěžit, podívat se na výcvik policejních psů a ukázky práce policie, stejně tak i speciální
techniku AČR. Za soutěže získaly lístečky, které pak proměnily za sladkosti. Všem se
příjemně prožité dopoledne líbilo.

Školní výlet žáků z 5. ročníku do Prahy
V pondělí 6. 5. 2019 žáci 5. ročníku jeli na dvoudenní školní výlet do Prahy. Navštívili
Pražský hrad s prohlídkou chrámu sv. Víta, Zlatou uličku, Nerudovu ulici, prošli Prašnou
bránu a Karlův most. Výhled na Prahu pozorovali z Petřínské rozhledny a zasmáli se v
zrcadlovém bludišti. Vyzkoušeli si jízdu metrem, tramvají i lanovkou na Petřín. Druhý den
srovnávali minulost a současnost v Národním technickém muzeu, prošli se Staroměstským
a Václavským náměstím a relaxovali v Domě hraček. Plni zážitků se vrátili v úterý 7. 5.
2019 ve 20:00 hodin.

ZVEME VÁS…

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů LITULTOVICE
si Vás dovoluje pozvat na

Soutěž v požárním sportu
Mladecké ligy mládeže
Kdy: v pátek 7. června
Kde: hřiště TJ Sokol Litultovice
Zahájení: v 16:30
Kategorie: mladší žáci a starší žáci
Pravidla: dle pravidel požárního sportu a mladecké ligy
mládeže.
Trať: základna asfaltová, trať travnatá, elektrická
časomíra, terče se střikové
Vyhlášení výsledku: v dresech
Srdečně zve SDH Litultovice
Za podpory Moravskoslezského kraje
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