MĚSTYS
LITULTOVICE

leden 2013

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
vítám Vás v roce 2013 a přeji Vám hodně spokojenosti, zdraví a úspěchu nejen na poli
pracovním, ale také rodinném.
Jan Raida, starosta městyse

_____________________________________________

Aktuality:
Poplatky pro rok 2013
pes

100 Kč/pes

odpady

500 Kč/osoba/rok

Termín zaplacení: 30. 4. 2013
_____________________________________________
Knihovna v Litultovicích
Změna výpůjční doby: pondělí:

14:00 – 16:30 hodin

_____________________________________________
Svoz plastů
Dne 21. 2. 2013 proběhne svoz plastů.
Pytle s plastovým odpadem připravte, jako obvykle, před své rodinné domy
do 7 hodin rána.

_____________________________________________

Tříkrálová sbírka
V Litultovicích proběhl 5. 1. 2013 již čtvrtý ročník Tříkrálové sbírky. Celkem bylo v rámci
sbírky vybráno 28 600 Kč.
Všem, kteří přispěli, děkujeme!
Pro srovnání uvádíme finanční částky, které byly vybrány předešlé roky.
2012
16 700 Kč
2011
9 867 Kč
2010
5 900 Kč

_____________________________________________
Výsledky prezidentských voleb
Ve dnech 11. – 12. 1. 2013 proběhlo první kolo prezidentských voleb. Volební účast
v Litultovicích byla 69,21 %.
Výsledky hlasování v Litultovicích:
Kandidát
číslo
příjmení, jméno, tituly
1
Roithová Zuzana MUDr. MBA
2
Fischer Jan Ing. CSc.
3
Bobošíková Jana Ing.
4
Fischerová Taťana
5
Sobotka Přemysl MUDr.
+6 Zeman Miloš Ing.
7
Franz Vladimír Prof. JUDr.
8
Dienstbier Jiří
+9 Schwarzenberg Karel

Navrhující Politická
strana
příslušnost
Občan
Občan
Občan
Občan
Poslanci
Občan
Občan
Senátoři
Poslanci

1. kolo

hlasy
KDU-ČSL 32
BEZPP
100
SBB
23
KH
8
ODS
15
SPOZ
119
BEZPP
25
ČSSD
95
TOP 09
53

%
6,80
21,27
4,89
1,70
3,19
25,31
5,31
20,21
11,27

+) postupující kandidát

Zdroj: www.volby.cz
Kandidáti pro druhé kolo jsou: Ing. Miloš Zeman (celkový počet hlasů 1 245 848; 24,21 %)
a Schwarzenberg Karel (celkový počet hlasů 1 204 195; 23,40 %)
Druhé kolo voleb prezidenta České republiky proběhne 25. ledna 2013 od 14:00 hodin do
22:00hodin a 26. ledna 2013 od 8:00hodin do 14:00hodin. Hlasovací lístky pro druhé
kolo obdržíte přímo ve volební místnosti! Občany, které navštívila volební komise
v prvním kole prezidentských voleb, budou automaticky navštívení i v kole druhém. Noví
zájemci se mohou hlásit na tel. 555 559 541.

_____________________________________________
Změna ordinačních hodin MUDr. Antonína Šustka
Pondělí

7:30 – 12:00

13:00 – 15:00

Středa

8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Povinná výměna řidičských průkazů
Novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, zákonem č. 133/2011 Sb.
Ustanovení § 134 s účinností od 1. srpna 2011
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2013
(Pro zjednodušení doby platnosti, tyto řidičské průkazy byly vydávány již jednotlivými
ORP, magistráty měst a městskými úřady)měst
Řidičský průkaz vydáván v letech 2003 – 30. 4. 2004
Průkaz je ve formě zalaminované karty z bankovního (chráněného) mnohobarevného papíru
o rozměrech papírového jádra 68 mm x 99 mm.
Kulatý hologram (s nápisem CZ uprostřed) v laminování překrývá fotografii vlevo dole.

Magistrát města Opavy, Odbor dopravy

_____________________________________________
2013
Upozornění pro občany, kteří v rámci pozemkových úprav rozhodnutím Ministerstva
zemědělství ČR, Pozemkového úřadu v Opavě, pozbyli a zároveň nabyli vlastnická práva
k pozemkům nebo jejich části.
Touto změnou zároveň došlo ke změnám na listech vlastnictví jednotlivých účastníků
řízení JPÚ Litultovice (nedokončené scelení) č. j. 203640/2042-MZE-130773 ze dne 10. 12.
2012.
Městys Litultovice nabízí pomoc při dalších krocích občanů např. s vyplněním
daňového tiskopisu, jejichž povinností je podat daň z nemovitosti Finančnímu úřadu v Opavě
(číslo dveří 132) v termínu do 31. 1. 2013 (včetně), podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů.
V středu 23. ledna a ve čtvrtek 24. ledna od 15,00 hodin do 17,00 hodin si mohou
občané, kterých se týkají změny pozemkových úprav, vyzvednout tiskopisy na Úřadě městyse
v Litultovicích.

_____________________________________________

Změny v rámci stavebního zákona
K 1. lednu letošního roku vstoupil v účinnost zákon č. 350/2012 Sb., který zásadním
způsobem mění stávající stavební zákon č. 183/2006 Sb.
Jedná se o tzv. „velkou novelu“ stavebního zákona, kterou dochází opět ke změnám
v postupech podle stavebního zákona.
Stavebníkům některých staveb (zákonem určených a přesně specifikovaných) může tato
novela přinést určité ulehčení, protože poprvé v historii soudobého stavebního práva bude
možné provést tyto stavby bez stavebního povolení nebo jiného opatření a současně
bez povolení k umístění stavby.
Zde je přesná citace zákonem určených a přesně specifikovaných staveb, které je nyní možné
provést bez stavebního povolení nebo jiného opatření a současně bez povolení k umístění
stavby:
a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná
pásma pozemních komunikací,
b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
c) povrchové rozvody nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených
k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,
d) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely,
e) podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní informace na pozemních
komunikacích,
f) opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi
nebo s veřejným prostranstvím,
g) propustky na neveřejných účelových komunikacích,
h) cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo,
i) sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti,
j) antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických
komunikačních zařízení umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách,
k) oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních
pozemcích a oplocení dřevin vysazených za účelem založení územního systému ekologické
stability, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní
komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy,
l) stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné
plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení,
m) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud
podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů,
n) skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti
nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení,
o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím,
podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou
rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě
nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu
pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována
v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku
schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy
pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou
rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice
pozemku,
q) stavby mostních vah,

r) přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně
přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky,
s) výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění její trasa a nedochází
k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma.
Uvedený výčet staveb se nevztahuje na:
 na kulturní památky a na nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou
v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité
kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace
nebo památkové zóny;
 záměry posuzované z hlediska vlivů na životní prostředí.
Tyto uvedené stavby a záměry vyžadují stavební povolení nebo jiné opatření dle stav. zákona.
Upozornění:
 Výše popsané požadavky na jednotlivé kategorie staveb musí být bezpodmínečně
dodrženy. Jestliže dané požadavky nebudou splněny, budou dané stavby posouzeny
jako „černé stavby“, takže dojde k řízení o odstranění stavby a příslušné finanční
sankci.
 Pokud stavby vyžadují provedení zemních prací nebo terénních úprav, je stavebník
povinen zjistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury
a zajistit jejich ochranu.
 Na internetu a také v novinách a časopisech se vyskytují různé zavádějící nebo přímo
lživé články o umisťování a povolování staveb, takže je nutná opatrnost a rozvaha při
získávání informací před realizací jakýchkoliv staveb nebo i jiných opatření, které jsou
upraveny stavebním zákonem.
V případě pochybností lze stavební záměr před jeho provedením konzultovat u zdejšího
stavebního úřadu.
Ing. Vladimíra Tenglerová, vedoucí stavebního úřadu

_____________________________________________

Inzerce:

Oslavy Silvestra na Cholticích:
Krásný rok 2013 Vám všem přejí obyvatelé Choltic!!!

_____________________________________________

Plesová sezóna 2013:

_____________________________________________

VODĚNÍ MEDVĚDA

2. února 2013 proběhne
Sraz masek v 8 hod. u hasičské zbrojnice

_____________________________________________
Sbor dobrovolných hasičů v Litultovicích Vás srdečně zve
na tradiční

POCHOVÁNÍ BASY
které proběhne 9. února 2013 od 20 hod. na Zámku B.
Všichni jste srdečně zváni!

_____________________________________________

Ples důchodců v Hlavnici:

JÍZDNÍ ŘÁD – PLES DŮCHODCŮ - 25. 1. 2013
ODJEZD NA PLES Litultovice zastávka TQM, křižovatka Hlavnice
ODJEZD Z PLESU

Hlavnice

kulturní dům

14:20 hod.
cca 21:00 hod.

_____________________________________________

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Vánoční výstava „Zimní krajina“
Před vánočními prázdninami jsme uspořádali výstavu
na téma - Zimní krajina. Všichni, kteří ji navštívili, mohli
shlédnout výrobky žáků naší školy, koupit si přáníčka,
perníky a spoustu dalších vánočních ozdob.
Vánoční besídka
Ve středu 19. ledna
jsme pozvali rodiče, sourozence a příznivce naší školy
na vánoční besídku. Žáci první třídy předvedli
koledování - Zachráněné vánoce, druhá třída – Oslíkův
příběh a čtvrtá třída – O podivuhodném sněhulákovi.
Společně s hosty jsme si zazpívali koledy, program
doplnili žáci o anglické koledování, předvedli jsme
taneční i hudební vystoupení. Ve čtvrtek 20. ledna jsme
do školy pozvali děti z MŠ a seniory z Litultovic.
Vánoční kvíz
V pátek 21. prosince 2012 dopoledne se všichni žáci
rozdělili do několika skupin a zahráli si hru - RISKUJ
s otázkami spojenými s historií vánoc, adventem
a zvyky, které se dodržují ve vánočním období.
Poté se rozešli do tříd ke svým stromečkům,
kde si s třídními učitelkami povídali o vánocích, předali
si dárky a popřáli si do nového roku 2013.
Další úspěch ve výtvarné soutěži.
Na úspěšné umístění ve výtvarné soutěži, kdy 1. místo
získal Filip Nádeníček ze 4. ročníku, navázala 1. místem
žákyně 1. ročníku Petra Koníčková, která se zúčastnila
v prosinci výtvarné soutěže Kouzlo Vánoc. Slavnostní
předání ceny proběhlo ve škole.
Gratulujeme.

Vystoupení žáků ZŠ v kostele sv. Bartoloměje v Litultovicích.
V sobotu 5. 1. 2013 se naši žáci spolu s dětmi z MŠ zapojili
svým vánočním programem mezi ostatní účinkující na koncertě v kostele
sv. Bartoloměje v Litultovicích.
Poděkování patří všem organizátorům koncertu, který se všem líbil.
Karneval pro děti.
31. 1. 2013 jako každým rokem je pro žáky ZŠ připraven karneval jako
odměna za vysvědčení. Na programu bude představení masek, soutěže
zručnosti, taneční soutěže, slavnostní vyhlášení nejlepších masek a tombola.
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka školy

_____________________________________________

Spolky a sdružení:
Občanské sdružení FARNIK
KONCERT – koledování se Třemi králi
Hudební vystoupení mladých umělců
z Litultovic a blízkého okolí odvedlo
posluchače na chvíli od každodenních
starostí běžného života. Koncert byl
zakončen společným zpěvem koled Tichá
noc a Narodil se Kristus Pán.
Děkujeme především všem účinkujícím a
také Vám všem, kteří jste se tohoto koncertu
zúčastnili a svým darem ve výši 5.157,- Kč
jste podpořili plánované opravy chodníků a
soch kolem kostela v Litultovicích.
Pořadatelé OS FARNIK
JESLIČKOVÁ POUŤ
Stalo se již tradicí, že farníci Litultovic společně se svým panem farářem jezdívají v době
vánoční na pouť za krásami jesliček do polského Slezska. Tak tomu bylo i letos v sobotu
12. 1. 2013. Tentokrát se vypravilo dokonce 130 poutníků nejen z naší farnosti, ale také ze
Slavkova, Dolních Životic a okolí. „Jaké kouzlo přitahuje stále více a více lidí k této pouti po
Slezsku?“ Ptejme se těch, kteří tam opakovaně jezdí rok co rok. V každém kostele je to stejné.
Jen lidská fantazie mění chrámy o Vánocích. Pořád je to ale tentýž chlév s narozeným
Ježíškem, s jeho rodinou,
s pastýři a se třemi králi. Proč
tato chudá rodina znovu a
znovu přitahuje pozornost
tolika lidí? Bůh je Láska a
právě v těchto jeslích ji
vnímáme možná více než
jindy.
Všichni
toužíme
přinést si alespoň kousek této
Lásky do svých rodin. Kéž
bychom dokázali tento klid
přinést do svých domovů i
během běžného roku. Otci
Marcinovi moc děkujeme za
pořádání této poutě a
s ostatními se chceme podělit o krásu betlémů na přiložených fotografiích.
poutníci z Litultovic
Tříkrálová sbírka 2013
Příprava na koledování začala již v pátek 4. 1. 2013. Na faře se sešli budoucí králové, aby
vyrobili hvězdy – komety, které jsme předali do soutěže Charity.
Držíme palce. Přišla sobota. Při ranním probuzení se nechtělo ani vstát. Venku bylo zataženo
a pršelo. Nad tříkrálovým koledováním stál velký otazník? „No, počkáme do 9:00 hod a
uvidíme, jestli vůbec někdo přijde“, říkali jsme si. K překvapení nás dospělých přišly všechny
děti. Přišly koledovat a vůbec se nepozastavovaly nad tím, že je špatné počasí. Bylo
rozhodnuto. Koledníčci byli rozděleni do skupinek, pěkně se ustrojili, vybavili, ještě společné

foto a šlo se. Každá skupinka měla svého
vedoucího a svou vytyčenou trasu. Dům
od domu se zpívalo, zdravilo, domy se
značily křídou +K +M +B 2013 a to vše
bylo odměněno úsměvem, láskou a darem
domácích.
Bylo 11:15 hod a na faru se vrátila první
skupinka. Počasí se během koledování
mírně uklidnilo, králové byli promoklí,
ale při pohledu na jejich tvářičky: „Pane
na nebi, Ty víš, proč nás učíš – Buďte
jako děti!“ Postupně se všichni vraceli a
ještě před vstupem zpívali. Bylo to heslo
pro vstup do fary. Děti byly plné dojmů,
zážitků, vyzařovala z nich radost a mnozí se ptali, zda mohou jít zase příště. A tato radost se
ještě více prohloubila, když se děti občerstvily pizzou. Nevíme, zda jim tak vyhládlo nebo jim
tolik chutnalo, ale byly všechny spokojené, opravdové, své a milé.
Velice děkujeme všem koledníčkům za jejich odvahu, službu a radost. Určitě potěšily každou
domácnost. Děkujeme Markétě Drápalové a Lucce Matýskové za pomoc při organizaci dětí.
Děkujeme všem dospělým, kteří doprovázeli skupinky: Jan Pavlíček, Jakub Stiborský,
Veronika Kremserová, Martina Šťavíková a Martina Kremserová.
Děkujeme také všem občanům za příspěvky a vstřícnost. Tříkrálová sbírka 2013 činila
28.600,- Kč, jež byly předány Charitě Opava pro potřeby seniorů, handicapovaných a na
provoz Neškoly.
organizátoři OS FARNIK

_____________________________________________
Kušisté z Litultovic
Dne 5. 1. 2013 proběhl v Kostelci na Hané halový závod ve střelbě z kuše. Z naší obce se
závodu zúčastnil Dalibor Lhotský a Petr Lelovský střílející v barvách TJ Opava. Václav
Losert pro nemoc tentokrát chyběl. Přivezli jsme stříbro a bronz. Viz tabulka.
kategorie: muži
poř. terč
čís.
1
2
3
5
6

příjmení
jméno

Nedělník
SAVANA KKK
Jan
Lhotský
6
TJ Opava
Dalibor
Lelovský
10
TJ Opava
Petr
Kudlička
4
TJ Opava
Dušan
Hufnágel
3
TJ Opava
Martin
Pouze první tři + další TJ Opava
2

body

@

10 body

@

IAU
600 18 m
10 body
@
10

295

11

14 299

14

15 594

25

29

295

8

17 292

14

11 587

22

28

288

9

10 282

6

9

570

15

19

282

6

8

264

2

9

546

8

17

264

4

4

273

5

8

537

9

12

oddíl

1. sada

2. sada

_____________________________________________
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Za obsahovou a gramatickou stránku jednotlivých příspěvků zodpovídá jejich autor.
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