Červen 2010

MĚSTYS
LITULTOVICE

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
Chceme poděkovat všem občanům za spolupráci při úklidu po povodních, které zasáhly
území našeho městyse, včetně osady Luhy a Pilný mlýn.
Poděkování patří zvlášť Jednotce sboru dobrovolných hasičů a vedení ZOD Litultovice.
Občanům, kteří byli přímo postižení záplavami sdělujeme, že mohou získat finanční
příspěvek do výše 30 000 Kč na nákup věcí, nezbytných k bydlení a chodu domácností,
popřípadě opravy a rekonstrukci bytového zařízení po záplavách.Termín pro podání žádosti o
příspěvek je nejpozději do 31. června 2010. Přesné informace o podmínkách získání
příspěvku
jsou umístěny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj
www.mmr.cz, popřípadě se můžete informovat na Úřadě městyse Litultovice.
Fotografie z 2. června 2010:

Základní údaje o volbách do Poslanecké
sněmovny – výsledky Městyse Litultovice.
Z celkového počtu 825 obyvatel bylo
registrovaných voličů 638, účast byla 68,65%
tzn. 438 voličů dalo své hlasy svým
kandidátům.
Graf znázorňuje hlasování pro jednotlivé
strany

Upozorňujeme občany, že v nejbližších dnech se bude měnit střešní krytina na budově zámku
„B“ v Litultovicích. Žádáme o zvýšenou opatrnost při procházení kolem objektu zámku.
Jedná se také o omezené parkování vozidel. Zároveň žádáme, abyste upozornili hlavně vaše
děti, aby se v blízkosti budovy zámku nepohybovaly. Předpokládáme, že oprava II.etapy bude
dokončena co nejdříve.

Dne 5.června 2010 se uskutečnil další závod ve střelbě z polní kuše, který pořádal Junior
club Ostrava a jehož se zúčastnili i tři zástupci naši obce střílející v barvách TJ Opava polní
kuše a to Losert Václav, Lhotský Dalibor a Lelovský Petr. Výsledky závodu jsou zahrnuty do
Českého poháru a do České ligy družstev. Opavští kušisté i v Ostravě potvrdili svou
výkonnost a obsadili přední příčky startovního pole, jak v soutěži jednotlivců tak družstev. A
jak kušisté dopadli? Lhotský
Dalibor nástřelem 801 bodů
obsadil druhou příčku, Losert
Václav pak místo třetí s nástřelem
782 bodů. Třetí ze střelců Lelovský
Petr pak místo páté s nástřelem 757
bodů. Vítězem závodu jednotlivců
se tak stal Korbář Bohumil (TJ
Plumlov) s nástřelem 856 bodů.
Ještě většího úspěchu dosáhlo
družstvo „A“ TJ Opava (Lhotský,
Losert, Lelovský), které v závodě
družstev obsadilo první místo a s
přehledem si pohlídalo prvenství v
průběžném pořadí České ligy družstev.

V podzimních volbách bude kandidovat do senátu ČR paní JUDr Miroslava Hustáková, jako
nezávislá kandidátka v obvodu č. 64, kde spadá i náš městys. Prezentuje svoji kandidaturu na
webových stránkách www.miroslavahustakova.cz , kde jsou umístěny také zajímavé odkazy a
doporučení a postupy při právních otázkách a sporech.
Doporučujeme si tyto stránky projít a přečíst.

Veřejné zasedání, které proběhlo 31.5.2010 přijalo několik usnesení :
- čerpání rozpočtu městyse k 30.4.2010
- přijetí dotace ve výši 462 800 Kč z Moravskoslezského kraje na dokončení výměny střešní
krytina na budově zámku „B“
- rozpočtové opatření č. 2/2010
- vypracování nového územního plánu (občané mohou podávat své náměty na
změny nebo doplnění stávajícího plánu)
- prodej části pozemku p.č. 972 o výměře 15 m2 panu Jindřich Kubcovi
- veřejnou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
- opravu kanalizace u hřiště a v MŠ
- dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci na přípravě cyklistické stezky Jakartovice – Opava
- vypracování nové žádosti o dotaci stavby tělocvičny a rekonstrukci a přístavbu školy
- neschválilo podání žádosti na stavbu I. etapy odkanalizování a stavbu ČOV
- neschválilo návrh změny počtu členů Zastupitelstva na 9 členů

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlásí Sbírku použitého ošacení, která se
uskuteční v pátek 9. července 2010 v době od 8 do 18 hodin. Věci zabalte do igelitových
pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc!

V pátek 11. června 2010 od 16.00 hodin
v zámeckém parku bude konat oslava Dětského dne
s pořadem Dobrodružství rytíře Očka. Na programu
budou také soutěže a předání dárků dětem. Zveme
všechny děti spolu s rodiči do parku. Občerstvení
zajištěno.

Ordinační hodiny o letních prázdninách od 14.6. do 3.9.2010
MUDr. Eva Brožová

Pondělí

Velké Heraltice
Dolní Životice
Melč
Stěbořice
Litultovice
Litultovice - poradna
Melč
Melč – poradna
Dolní Životice
Dolní Životice - poradna
Litultovice
Jakartovice
Jakartovice – poradna
Velké Heraltice
Velké Heraltice - poradna
Stěbořice
Stěbořice – poradna

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

8,00 - 9,30
11,00 - 12,00
13,00 - 14,00
8,00 – 9,30
11,00 – 12,30
12,30 – 13,30
8,00 – 9,30
9,30 – 10,30
11,30 – 12,30
12,30 – 13,30
8,00 – 9,30
10,30 – 11,30
11,30 – 12,00
13,00 – 14,00
14,00 – 14,30
8,00 – 9,30
9,30 -10,30

Jarní slevy černého uhlí, hnědého uhlí a hnědouhelných briket
* vysoká kvalita nabízených pevných paliv * doprava až
k Vám domů *
Uhelné sklady Opava, Těšínská 38 (vedle Tesca)
tel: 739505780, tel: 739246615

Výsledky rybářských závodů 22. a 23. května 2010
Mládež
pořadí

jméno

1.

Hofmanová
B.
Majvelder L.
Pavlíčková
M.

2.
3.

počet
nachytaných ryb

256
248
247

Dospělí
pořadí

jméno

počet
nachytaných ryb

1.
Jakeš P. ml.
519
2.
Jakeš J.
248
3
Majvelder R.
247
Na závodech se celkem ulovilo 228 ryb:
jesen 1 ks, amur 19 ks, karas 25 ks, lín 63 ks a kapr 120 ks.

