Městys
Litultovice

Září 2021

Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Vážení spoluobčané,
pomalu končí léto a přichází podzim. Minulý měsíc proběhly naše tradiční prázdninové
akce, jako je, Choltický Větřák, letní kino, Myslivecká zábava v parku, Karmáš a rybářské
závody. Troufám si říci, podle hojné účasti, že všechny akce proběhly v pořádku a všichni
jste si je užili, zvláště když minulý rok jsme nic pořádat nemohli.
Na začátku nového školního roku jsme přivítali 13 nových prvňáčků ve škole a děti do
školky. Doufám, že se covidová situace během podzimu nezhorší a děti budou chodit do
školy celý školní rok a nebudou muset přejít k online výuce, jak to bylo v minulém roce.
V příštím roce nás čeká několik výzev, které doufám, že se ctí splníme. Jeden z úkolů, který
nás čeká už teď na podzim, je vyřešit transformaci skupinového vodovodu. Pan Lenart totiž
končí, jako provozovatel vodovodu (odchází na zasloužený důchod) a budeme muset vyřešit
provoz novým subjektem. Zvažovali jsme dvě alternativy. Jedna z nich byla svěření
vodovodu SmVaK, což by však zvedlo radikálně ceny spotřebované vody pro občany.
Druhá, je začít provozovat vodovod ve společném svazku všech 6-ti obcí (Litultovice,
Stěbořice, Dolní Životice, Hlavnice, Jezdkovice) sdružených ve společném svazku, který se
stane skutečným hospodářským subjektem. Ani tato varianta nebude bez nákladů, ale ve
srovnání s variantou předání SmVaK budou řádově nižší. Tento proces musíme stihnout do
konce letošního roku a pevně věřím, že se nám podaří vytvořit stabilní subjekt, který
dlouhodobě zajistí, jak potřeby občanů, tak všechny zákonné povinnosti.
Doufám, že jste si všichni přes léto odpočinuli a načerpali síly do dalšího období.
S pozdravem
starosta Jan Birgus

INFORMACE PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 se bude
hlasovat od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb v Litultovicích je zasedací místnost Úřadu městyse Litultovice,
Litultovice 1.
Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.
Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou
voliči hlasující na voličský průkaz (o jehož vydání mohou požádat na obecním úřadě podle
místa svého trvalého pobytu, nejpozději do 6.10.2021 16.00 hodin) nebo voliči nacházející
se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení. 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 cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním
průkazem.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi.
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 8. října do 11.30 hodin, tel: 555 559 541. Členové okrskové volební komise je
poté navštíví s přenosnou volební schránkou v sobotu 9. října 2021 mezi 9.00 – 11.00
hod.

Zákon č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů,
umožní hlasovat do Poslanecké sněmovny i osobám, jimž bude v době voleb nařízena
karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19.


Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in
hlasování) – tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres. Stanoviště budou
uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu 6.
října od 8.00 do 17.00 hodin.



Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud volič v nařízené karanténě
či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 7. října do 20.00 hodin
oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou
volební schránkou. Toto hlasování bude probíhat od pátku 8. října od 8.00 hodin do
soboty 9. října do 14.00 hodin.

Umístění volebních stanovišť a kontakty na krajské úřady pro zažádání o zvláštní přenosnou
volební schránku zveřejní krajské úřady 15 (umístění), respektive 10 (kontakty) dní před
prvním dnem voleb. Uvedené informace budou též zveřejněny na www.mvcr.cz.
Obecná hygienická opatření během voleb:
 Ochranu úst a nosu mějte po celou dobu hlasování a sundejte ji jen na pokyn volební
komise.
 Při vstupu do volební místnosti použijte dezinfekci na ruce
 Udržujte rozestupy

LITULTOVICKÝ KARMAŠ

Litultovický karmaš
Dne 22. 8. 2021 začal Litultovický karmaš Mší svatou v kostele sv. Bartoloměje.
Program dále pokračoval v místním zámeckém parku. K tanci a poslechu zahrál Dechový
orchestr SDH Dolní Životice. Proběhla soutěž o nejlepší bábovku. Malování na obličej,
skákací hrad a dřevěný kolotoč byly lákadlem pro děti. Občerstvení bylo zajištěno. V parku
bylo také možné si zakoupit rozmanité zboží od regionálních stánkařů.

Další fotografie můžete vidět na našich webových stránkách www.litultovice.cz

UPOZORŇUJEME…
Kontrola a revize komínů
Upozorňujeme občany na povinnou pravidelnou kontrolu komínů.
Zájemci o tuto kontrolu se nahlásí telefonicky (555 559 541) či osobně na
Úřadě městyse Litultovice, a to do 29. září 2021 do 14.00 hodin. V
Litultovicích se bude provádět kontrola komínů 4. října – 8. října 2021.
Kontrolu komínů bude provádět pan Adamus.
Svoz plastů
Ve čtvrtek 30. září 2021 proběhne svoz plastů. Pytle s plastovým odpadem
připravte jako obvykle před své domy na viditelné místo, a to do
7. hodiny ráno.
Prosíme občany o pečlivé zavázání plastových pytlů a nalepení nálepky s QR kódem!

ČESKÉ DNY PROTI RAKOVINĚ 2021
Datum: 29. září 2021
Barva stužky: zelená
Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku) 20,-Kč
Cíle sbírky:
- preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím
letáků s informacemi.
- Hlavní téma letošní sbírky: Ledviny, močový měchýř a
prostata.
- za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na
boj proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení kvality
života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy,
výzkumu a vybavení onkologických center.
Jsem také onkologická pacientka a ráda bych Vás požádala o podporu této sbírky!
Kytičky budou k dostání na Úřadě městyse, dále na veřejných akcích.
Více na www.denprotirakovine.cz
Všem Vám předem děkuji!
Daniela Radková, Litultovice – Luhy

SETKÁNÍ KLUBU DŮCHODCŮ
Ve středu 1. září 2021 proběhlo setkání Klubu důchodců v kuželně zámeckého parku v
Litultovicích, na kterém jsme se rozloučili s dosavadním vedením klubu paní Janou
Tomáškovou, Miluškou Kabajovou a Zdenkou Majvelderovou. Poděkovat za jejich
dlohouletou práci přišel také pan starosta ing. Jan Birgus .

KLUB DŮCHODCŮ - ZÁJEZD DO BESKYD
Výlet na Pustevny
Klub důchodců uspořádal 7. září 2021 zájezd do Beskyd. Prohlédli jsme si Rožnov pod
Radhoštěm, navštívili jsme výrobnu svíček a odpoledne jsme vyjeli na Pustevny. Zdatnější z
nás se vydali na stezku „Valaška“, ze které je překrásný výhled do okolí. Všichni jsme si pak
dali kafíčko v nově opravené chatě Libušín. Přálo nám také počasí a tak jsme si výlet pěkně
užili.

DOBRODRUŽNÁ STEZKA ZA POKLADEM
Dobrodružná stezka za pokladem- vyhodnocení.
Stezkou prošlo 127 děti. Z největší dálky nás navštívili ze Slovenska a Kladna. Stezka
trvala 44 dní.
Celkem 8x jsme ji opravili (ukradené věci nebo poničené).
Správně na otázku odpovědělo 45 dětí. Vylosováno a odměněno bylo 10 dětí. Odměnu
dostalo 5 dětí z Litultovic a další děti z těchto obcí- Stěbořice, Životské Hory, Jezdkovice,
Bohdanovice a Hlavnice.
Děkujeme všem občanům, že nás informovali o chybějících věcech na stezce a těm, kteří jí
také hlídali u svých domů;)
VŠEM DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU A TĚŠÍME SE NA PŘÍŠTĚ .
Lucie Čermínová, Lada Pavlíčková, Danek Štefek, Jan Pavlíček a Leona Seidlová

BABYLONBIKE LITULTOVICE
Dne 11. 9. 2021 se konal tradiční závod MTB Lapierre Životské Hory. Babylonbike měl
v tomto závodě hojné zastoupení. Městys Litultovice reprezentovalo celkem třináct členů
spolku Babylonbike. Všem se v závodě dařilo, někteří dokonce vybojovali ve svých
kategoriích místo na bedně. Lenka Štěpánová ve své kategorii 1. místo, Kateřina Melecká
ve své kategorii 2. místo a Lukáš Hadámek ve své kategorii 3. místo. Všem blahopřejeme
k úspěchu a přejeme hodně zdaru do dalších závodů.
Miroslav Novák, Babylonbike Litultovice

RYBÁŘI Z LITULTOVIC

Spolek rybářů z Litultovic uspořádal v letošním roce 3 rybářské závody dospělých a
mládeže. Celkem se zúčastnilo 54 závodníků dospělých a 35 mládeže. Bylo chyceno 104
ryb. V kategorii mládeže musíme vyzvednout našeho mladého rybáře Antonína Pavlíčka,
který vyhrál 2 závody a jeho kvalitu potvrzují i velmi pěkné úlovky během celé rybářské
sezóny. Škoda jen, že takových mladých rybářů není v naší obci více. V zimním období
provedeme pro mladé budoucí rybáře školení. Zájemci se mohou přihlásit u členů
rybářského spolku. Poslední letošní rybářské závody - maraton - se uskuteční v sobotu a v
neděli 2. 10. a 3. 10. 2021, na které tímto všechny zveme. Věříme, že nám budete věnovat i
v příštích dnech svou přízeň.
Petrův zdar, Rybáři z Litultovic

4. SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ OBČANŮ Z PŘEDEVSÍ

IV. SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
V sobotu 28. 8. 2021 proběhlo v Litultovicích od 16:00 hodin, na zahradě rodiny
Jakešových (na Pilnomlýnské), 4. Sousedské setkání občanů z PŘEDEVSÍ. Jako téma byl
tentokrát zvolen styl "NARUBY". A to s ohledem na současné celospolečenské a
celosvětové dění posledních měsíců. Ač předpověď nebyla optimistická, nakonec bylo
slunečno. Akce se zúčastnili zástupci 24 rodin a to postupně v počtu 47 dospělých osob a
16 dětí. Pro děti byl připraven již tradičně skákací hrad a kreslící koutek. Tak jako vždy si
zástupci jednotlivých rodin připravili skvělé, chutné a oku lahodící laskominy a pochutiny.
Ochutnávkou a konzumací si určitě každý přišel na své. Jelikož vše bylo NARUBY, tak i
zástupce mládeže Filip Štefek prokázal, že nejde s dobou, ale je o krok napřed a svým
výtvorem, dřevěným autíčkem na lidský pohon (oproti všude propagované elektromobilitě)
sklidil úspěch u všech dětí, které chtěly vyzkoušet, že auto lze pohánět i lidskou silou.
Zkrátka posezení bylo opět skvělé, plné smíchu, pozitivní energie a kreativního tance. Sedět
se vydrželo až do pozdních nočních hodin. Tradičně lze poděkovat všem zúčastněným,
nejen za hojnou účast, ale i za přemíru snahy, kterou vložili do svých pochutin, rodině
Jakešových za poskytnutí azylu a všem, kdo se podíleli na přípravě, chodu a úklidu vydařené
akce.
Takže SOUSEDI, SRDEČNĚ VÁM JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME a budeme se těšit na
setkání v příštím roce.
organizátoři Bohdan Lhotský, Daniel Štefek

Další fotografie můžete vidět na našich webových stránkách www.litultovice.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE

Zahájení školního roku 2021-2022 v Mateřské škole Litultovice.
1. září 2021 se otevřely dveře obou tříd naší mateřské školy, kterou bude navštěvovat
50 dětí. Poprvé do naší školky nastoupí 9 dětí. V době prázdnin se podařila výměna koberce
v herně v přízemí. Chtěla bych poděkovat panu starostovi a všem zastupitelům za výrazné
zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí. Dík patří i členům hasičského sboru, kteří pomohli
se stěhováním klavíru. Doufáme, se nám podaří v době prázdnin 2022 vyměnit i koberec a
linoleum ve třídě a herně v patře. Paní učitelky vyzdobily herny i třídy a společně připravily
bohatý program na celý školní rok tak, abychom dodrželi doporučení týkající se zdraví a
zároveň rozvíjeli v dětech vše, co potřebují při nástupu do základní školy.
Těšíme se na spolupráci s rodiči, zastupiteli Městyse Litultovice, sdruženími a spolky
Litultovic, školami v okolí a širokou veřejností.
Aktuální informace o Mateřské škole Litultovice naleznete na webových stránkách školy:
www.mslitultovice.cz
Jarmila Kořená, ředitelka MŠ Litultovice

TJ SOKOL LITULTOVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE

Zprávy ze ZŠ v Litultovicích
Prázdninová úprava ve škole
V letních měsících prošla změnou třída v prvním
patře, kde se učí žáci pátého ročníku, mají novou
podlahu pokrytou linoleem a provedla se výmalba.
Tak ať se všem líbí a dobře se v ní učí.

Zahájení školního roku 2021/2022
1. září 2021 paní ředitelka Mgr. Dana
Kaliková přivítala prvňáčky s rodiči a
žáky třetího a pátého ročníku netradičně
na školní zahradě. Žáci třetího ročníku
vystoupili s krátkým kulturním
programem. Pan starosta ing. Jan Birgus
a také pan starosta Hlavnice, Bc. Aleš
Salibor popřáli žákům hodně úspěchů v
tomto školním roce. Prvňáčky předala a
popřála jim také paní učitelka Sára
Rusinská z MŠ Litultovice.
Sklizeň úrody na školní zahradě
V letošním
školním
roce,
v rámci projektu „Naše škola a
svět dětí“ jsme na školní
zahradě již od jara na
vyvýšených záhonech pěstovali
zeleninu, okrasné květiny a
bylinky. Nyní žáci hodnotí
svou první úrodu.
Žáci třetího ročníku v těchto
dnech sklízejí mrkev, je
mimořádně veliká, zdravá a moc
dobrá. Se svými výpěstky se
podělili se všemi žáky ve škole.
Mrkev mají ke svačině
dopoledne i odpoledne ve školní
družině, ochutnávají také jablka ze školní zahrady. Žáci pátého ročníku pleli záhony s
okrasnými keři, květinami a bylinkami.

T - mobile běh
Ve středu 8. září 2021 se naši žáci zúčastnili každoročního T - mobile běhu na 500m.
Nejrychlejší časy zaběhli z 1. ročníku: Martin Ondráček, Dominik Kotala a Tomáš Albert,
ze 3. ročníku: Jan Chmel, Martin Čala, Tobiáš Gregořica a z 5. ročníku: Lukáš Matýsek,
Erik Konečný a Adam John. Gratulujeme.

SAMOOBSLUŽNÉ VÝDEJNÍ MÍSTO ZÁSILKOVNY

Samoobslužný výdejní box je umístěný na místě bývalé telefonní budky v blízkosti
prodejny potravin a oficiální spuštění provozu bude dne 27. 9. 2021.

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE

INZERCE
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