MĚSTYS
LITULTOVICE

červen 2013

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
vítám Vás u červnového vydání Noviny městyse. Najdete zde informace týkající se dění
v našem městysi. Zároveň bych Vám chtěl popřát krásné prožití letních, i když nyní i
většinou deštivých, dnů.
Jan Raida, starosta

Poděkování:
V minulých dnech jsme opět poznali, jak velká voda po přívalových deštích dovede zapůsobit
na naši psychiku. V pohotovosti se ocitli občané v okolí nejen potoka, ale i ostatní.
Naši hasiči, kteří jsou vždy připraveni, se také v tomto případě důstojně zhostili mimořádné
situace a za duchapřítomného vedení velitele pana Jiřího Drápala se podíleli na naplnění pytlů
pískem, který se sice musel použít v malé míře, ale jeho zásoba je uskladněna ve skladě
v Luhách na případnou další potřebu.
Za rychlou akci a obětavost jím tímto vyslovuji poděkování.
Před několika dny došlo v našem městysi ke kolapsu a úmrtí občana sousední obce. I přes
obětavou a rychlou pomoc našeho občana pana Bohdana Lhotského, který se nacházel
v blízkosti, se jej nepodařilo oživit a lékař rychlé záchranné pomoci, který se následně
dostavil, již konstatoval smrt.
Přesto si dovoluji poděkovat našemu občanu panu Lhotskému za velice odborný zásah
a také občanům panu Štěpánu Gališovi a paní Janě Vltavské za přivolanou pomoc.
Jan Raida, starosta.

__________________________________________________

Důležité:

V případě potřeby ochránit svoje majetky zřízením ochranných bariér
pytli z písku, obraťte se na velitele hasičů pana Jiřího Drápala, nebo
na úřad našeho městyse a naši pracovníci vám jsou ochotni pytle s pískem
dovést k vašim obydlím.
Tuto možnost pečlivě zvažte, protože počet pytlů naplněných pískem
je omezený.

Usnesení:

Usnesení z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice,
konaného dne 17.6.2013 v 19.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu
městyse Litultovice.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
148/16 rozpočtové opatření č. 5/2013
149/16 zřízení věcného břemene pro vstup na pozemky p.č. 236, 238/2, 1058 a 1903 v k.ú.
Litultovice, na kterých se nachází vodovodní řad Městyse Litultovice
150/16 prodej části pozemku p.č. 95 panu Pavlu Nádeníčkovi za cenu 43/m2 Kč s tím, že
veškeré podklady, včetně geodetického zaměření provede na vlastní náklady žadatel
151/16 odkup pozemku p.č. 958/3 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Litultovice o
výměře 1074 m2 od vlastníků pozemku p. Dostálové, Juchelkové, Plačkové, Romfelfa a
Rusinské s finančním vyrovnáním do 31.12.2013 za cenu 43 Kč/m2
152/16 bezúplatný převod pozemku p.č. 1036/3 ostatní plocha, ostatní komunikace zapsaný
na LV č. 60000 od čs. Státu, zastoupený Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových na Městys Litultovice

Zastupitelstvo městyse Litultovice bere na vědomí
153/16
- závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hvozdnice za rok 2012
- zprávu revizní komise Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hvozdnice k 31.5.2013
Jan Raida, starosta

__________________________________________________
Výsledky e-aukce pro občany Městyse Litultovice
Dne 30. 5. 2013 se uskutečnila e-aukce na výběr dodavatelů zemního plynu a elektrické
energie pro občany Litultovic, kteří se do ní přihlásili v měsíci dubnu.
Vzhledem k tomu, že domácnosti z Litultovic byly sdruženy s domácnostmi z jiných měst
a obcí, např. Nového Jičína a Ostravy – Svinova, byl mezi dodavateli o aukci velký zájem
a aukce místo plánovaných 15-ti minut trvala déle než hodinu.
Dosažené výsledky předčili naše očekávání. Pro domácnosti v Litultovicích bylo dosaženo
v průměru níže uvedených úspor ze silové části energií:
* Elektrická energie 25 %
* Zemní plyn 35 %
Průměrná úspora na domácnost pro následující 2-leté období je 5 780,- u elektrické energie
a 8 094,- u zemního plynu.
Nejvyšší dosažená úspora konkrétní domácnosti dosáhla 12 577,- u zemního plynu a 14 964,u elektrické energie.
V pondělí 1. 7. 2013 od 17 do 19 hod. zveme občany, kteří se přihlásili do aukce, na setkání
do zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice, kde jim budou prezentovány výsledky
pro jejich domácnost a předloženy k podpisu smlouvy s novými dodavateli.
Ing. Martin Valušek, obchodní manažer, eCENTRE a.s., e-mail: office@vhconsulting.cz ,
tel: +420 737 241 141

Ordinační hodiny dětského lékaře:

Pacient může navštívit lékaře v kterémkoliv ze středisek!
Je nutné s sebou mít průkaz pojištěnce nemocné osoby.
Poradny pro kojence jsou o prázdninách každý týden!
Telefonní čísla středisek:
553661034
Stěbořice
V. Heraltice
553663138
D. Životice
553786210
Litultovice
553668360
605152106
Melč
Jakartovice
736262823

Dětský den 2013:
Již tradičně oslavily v areálu Zámeckého parku svůj den děti z Litultovic a okolí. Akce
se konala až na druhý pokus, a to 8. června 2013. Ale čekání se vyplatilo. V deštivé části jara,
která by se dala vyjádřit parafrází „Tento způsob jara zdá se nám poněkud nešťastným..“,
vysvitlo sluníčko. A tak si děti mohly užít svůj den pod otevřenou oblohou – anebo jinými
slovy a jazykem, byl to Open Air Dětský den 2013.
Děti si vyzkoušely na několika stanovištích skládání puzzlíků a zručnost a dovednost a
šikovnost a mrštnost a vlastně vše, co takový Šmoula potřebuje ke spokojenému životu. Taky
se mohly podívat na hasičskou techniku,
která jim může pomoci, když jim zlý
Gargamel zapálí pohádkový les šmoulů.
Poděkování patří všem, kteří se na akci
podíleli a zvláště pak děkujeme za podporu
a pomoc při organizaci.
A pokud milé děti a rodiče a prarodiče a
tetičky a strýčci patříte mezi spokojené
návštěvníky, těšíme se na shledanou zase
někdy příště.

Komise pro kulturu, spolky a víru

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Dětský den ve víceúčelové hale.
Dne 31. 5. 2013 žáci a pedagogičtí pracovníci naší školy pozvali všechny děti a paní učitelky
do víceúčelové haly na Dětský den, který jsme
nazvali Z pohádky do pohádky. Žáci 4.
ročníku se přestrojili za pohádkové bytosti
a provázeli děti na jednotlivých stanovištích:
sběr perel Zlatovlásce, vysvobození zakleté
žabky, skládání pohádkových puzzlí, hledání
postaviček z Večerníčků, výstup do věže,
létající švec …atd. Dopoledne se nám všem
vydařilo, všichni dostali večerníčkovskou
čepici, omalovánku a sladkou odměnu. Naší
odměnou byly usměvavé tvářičky všech dětí.
Výlet s přírodovědnou soutěží v ZŠ v Mladecku.
Ve čtvrtek 13. 6. 2013 žáci ZŠ Hlavnice
a ZŠ Litultovice navštívili ZŠ v Mladecku, kde
pro
nás
žáci
a paní učitelky připravili dvě pohádky,
vybíjenou, fotbal, soutěž Kámen, nůžky, papír
a přírodovědnou soutěž s devíti stanovišti
kolem budovy ZŠ. Všichni žáci byli velmi
šikovní.
V kategorii
prvních
a druhých tříd se na 1. místě umístili: Adélka
Malíková, Štěpán Kavan, Bára Kubcová, na 2.
místě Jan Beníšek, Martin Bokiš, Jan Vítek a
na 3. místě Jakub Janečka, Jan Válek a Richard
Verberger.
Gratulujeme.
Návštěva místní knihovny v Litultovicích.
Žáci 1. ročníku navštívili v pondělí 17. 6. 2013 místní knihovnu. Paní Batková seznámila děti
s chodem celé knihovny.
Poděkování.
Děkujeme všem občanům, kteří nám pomáhali ve sběru papíru, díky kterému ze 31 škol
a školek jsme se umístili na 1. místě a získali tak další finanční odměnu.
Děkujeme.
Školní výlet Velké Losiny
a
Zemědělský park Rapotín.

Ve čtvrtek 20. 6. 2013 proběhl školní výlet. Jeli jsme do Velkých Losin, kde jsme navštívili
zámek s programem „Průvodce zámku pastelkami“, kde se děti netradiční formou seznámily
s historií zámku. Zde nás čekalo i malé překvapení. Odpoledne jsme navštívili Zemědělský
skanzen v Rapotíně, kde jsme si prohlédli v muzeu od tanků až po
dětské kočárky, zoopark, děti se mohly povozit na koníčcích a na
závěr bylo pro nás připraveno opékání špekáčků.
Naši žáci se v průběhu školního roku zapojili do mnoha výtvarných
soutěží a byli velmi šikovní, posuďte sami:
výtvarná soutěž „Člověče, hýbej se“, 1. místo získal žák 4. ročníku
Filip Nádeníček,
výtvarná soutěž „Kouzlo Vánoc“, 1. místo získala žákyně 1. ročníku
Petra Koníčková,
výtvarná soutěž „Květiny“, 1. místo získala žákyně 2. ročníku
Adélka Malíková a 3. místo žákyně 4. ročníku Alžběta Skřontová,
výtvarná soutěž „Malovaná písnička“, 3. místo získala žákyně 1. ročníku Barbora
Pavelková.
PODĚKOVÁNÍ.
Děkujeme Klubu rodičů a všem rodičům školy, kteří se aktivně v průběhu celého
školního roku zapojovali do přípravy vánoční dílny a následně výstavy ve škole a dalších
kulturních akcí, připravovali dětem na všechny vystoupení kostýmy, pomáhali při sběru
kaštanů, žaludů a papíru.
Děkují žáci a pedagogičtí pracovníci naší školy.
VÝZVA.
Naše škola hledá sponzory nebo návrhy, kde získat sponzory na financování dataprojektoru a
dalších potřebných věcí pro děti – dovybavení školy novým nábytkem, pomůcky do
vyučování, výlety, materiální odměny pro děti…atd. Jako poděkování budou při každé
příležitosti všichni uváděni jako sponzoři naší školy – školní časopis Počteníčko, internetové
stránky školy, Almanach k výročí školy, výstavy a další kulturní a jiné akce školy.
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka školy
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Zprávy ze Základní školy v Mladecku:

Žákyně ZŠ Mladecko porazila v literární soutěži zástupce celého Moravskoslezského
kraje!
Jako každý rok se žáci naší školy zapojili do akce Požární ochrana očima dětí. Jedná se
o výtvarnou a literární soutěž organizovanou Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Děti
mohou téma jakkoli zpracovat, fantazii se meze nekladou. Již v
předešlých letech zde naši žáci zaznamenali velké úspěchy.
Připomeňme například loňské vítězství Báry Brunkové.
Okresního kola se zúčastnilo celkem 1261 dětí a v krajském kole
odborná porota hodnotila dokonce 5 921 prací. O to větší radost
máme z vynikající reprezentace našich svěřenců.
Letos se o úspěch ZŠ Mladecko zasadila žákyně sedmé třídy Simona
Kurtinová. Její „Příběh statečné ženy“ byl oceněn nejen v okresní
kole, kde získala krásné druhé místo, ale také v postupovém krajském
kole, které Simona dokonce vyhrála. Moc jí všichni gratulujeme,
děkujeme za obrovský úspěch pro mladeckou školu a přejeme mnoho
štěstí v kole republikovém.

Gratulace patří také sedmačce Marii
Bernardové
a
deváťačce
Daniele
Mattovičové, které porotce natolik zaujaly,
že i přesto, že se svými pracemi v silné
konkurenci mnoha desítek zúčastněných
autorů nezískaly žádné medailové místo, byly
oceněny speciálním čestným uznáním.
Více informací na www.zsmladecko.cz
Vladimíra Mazalová, ředitelka školy
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Spolky a sdružení:
TJ Sokol Litultovice
Derby pro Litultovice
Nejprve o týden dříve předkrm proti Kylešovicím a hladké, ale také očekávané vysoké
vítězství našich dorostenců a poté už znovu na domácím trávníku v sobotu 8. června hlavní
chod v podobě dramatického derby proti Hlavnici se šťastným koncem pro domácí. Po první
desetiminutovce však mohli vést hosté o dvě branky, ale první pokus pozorný Toporčák
vyboxoval zpod břevna a druhou tutovku Bulanda mezi tyče nevtěsnal. Domácí dvě vážné
hrozby probudily, začali hrát pozorněji v obraně a přidali také kvalitu do útočné fáze. V 23.
min. se ocitl zcela sám před Glogou v hostující svatyni Balek, ovšem byl už příliš blízko
a míč do sítě nedotlačil ani napodruhé. O dvě minuty později však již přece jen udeřilo. U
zrodu jediné brankové situace utkání stál precizně zahraný rohový kop Viléma Škuty,
Arnold Balek míč jen líznul hlavou a Martin Procházka ho dorazil pohotově do branky.
Po půlhodince mohl navýšit vedení Honza Tengler, který však po dalším rohu Škuty napálil
krásnou dělovkou vnitřní stranu břevna a balón jen ke smůle domácích zaskotačil na brankové
čáře. Další pěkný fotbalový moment přišel hned v prvních sekundách druhé půle, kdy se zleva
pěkně odpoutal od svého strážce V. Škuta, ale trefil jen náruč gólmana. Domácí sice toužili
navýšit své vedení, ovšem dvakrát A. Korbel a jednou M. Procházka své šance neproměnili.
V 77. min. se bouřlivě dožadovali odpískání penalty nejen hostující fanoušci, ale sudí neměl
pro leteckou akrobacii Lodňánka bez cizího přičinění žádné pochopení a jeho píšťalka zůstala
němá. Tři minuty před koncem potvrdil pověst smolaře A. Balek, jenž svou hlavičku v ideální
pozici nasměroval jen do spojnice a
Hlavnice mohla hned z protiútoku
lehkovážnou koncovku domácích
potrestat ve výborné příležitosti, která
však brankou neskončila. Litultovice
tak mohly v kabinách oslavit těsné
vítězství bojovým pokřikem a
vychutnat si naplno zisk tří těžce
vybojovaných bodů.
Litultovice - Hlavnice 1 : 0 ( 1 : 0 )
Rozhodčí - M. Těžký
Sestava Litultovic : Vít Toporčák Pracný, Fiala, Raida, Voj. Toporčák Škuta, Procházka, Tengler, Korbel Elbl, Balek
Vladimír Škuta
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Za obsahovou a gramatickou stránku jednotlivých příspěvků zodpovídá jejich autor.
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