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Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Milí spoluobčané
Proběhly komunální volby i ustavující zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice.
Někoho výsledky voleb uspokojily, někoho méně či vůbec. Přesto vzniklo zastupitelstvo,
které bylo řádně zvoleno občany našeho městyse a navazuje na činnost předchozího
zastupitelstva, které řádně vedlo náš městys v předchozích letech, pod vedením předchozího
starosty pana Jana Raidy, čímž mu ještě jednou děkuji, za předání městyse v dobré kondici.
Nastává čas vrátit se k běžné práci zastupitelstva a výsledky této práce ukáží, jestli jste
měli při své volbě šťastnou ruku. Já osobně doufám, že Vámi projevenou důvěru
nezklameme.
Nastává čas adventu, který by měl být časem zklidnění a přemýšlení o uplynulém
roce před nejkrásnějšími svátky v roce. Pro toto období jsme Vám připravili tradiční adventní
program, který jsme poněkud pozměnili, jak se dočtete dále v novinách.
Bohužel v činnosti úřadů, a to se týká i našeho městyse, je to období přesně opačné.
Proto možná vzbudilo překvapení rozhodnutí zastupitelstva zřídit funkci uvolněného starosty
až od 1. 1. 2015. Za dvacet let co bydlím v Litultovicích jsem vždy pracoval u Lesů České
republiky, s.p. Protože les není běžné pracoviště a nedá se předat za jeden den, rozhodl jsem
se pro toto řešení i jako projev solidnosti k dosavadnímu zaměstnavateli. Přesto doufám, že
s využitím dovolené, plně zvládnu nový úřad v přechodném období jednoho a půl měsíce. Na
úřadě budu každé pondělí celý den a každou středu odpoledne.
S přáním všeho nejlepšího do následujících dní
Ing. Jan Birgus, starosta

________________________________________________

Obecní jarmark:
Při příležitosti třetí adventní neděle bude pořádán „Obecní jarmark“. Občané, kteří by měli
zájem nabídnout své výrobky k prodeji, ať se přihlásí na úřadě městyse na tel. č. 555 559 541,
do 8. 12. 2014 do 12.00 hodin, a to z důvodu zajištění prodejního místa.

Upozornění:

Dovoluji si Vás upozornit na změnu právních předpisů, která vstoupila v platnost
k 1. 11. 2014, a to konkrétně Vyhlášky č.189/2013 Sb. O ochraně dřevin a povolování
jejich kácení. Možná někteří z Vás zaregistrovali, že se v letošním roce značně zjednodušilo
kácení dřevin v soukromých zahradách. Ministerstvo životního prostředí se zřejmě zaleklo
vlastní odvahy a vrací vše do starých kolejí, proto pokud, chcete mít kácení stromu na svém
pozemku v souladu se zákonem, věnujte pozornost těmto řádkům.
Nadále bez povolení smíte kácet:
- stromy o obvodu kmene menším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Na zjištění
obvodu postačí krejčovský metr.
-zapojené porosty dřevin do výměry 40 m2. Jedná se i o keře v šířce například 2 metry a
délce 20 m. Zde může dojít k problémů při vyřezávání keřů na hranici pozemků a podobně.
-plantáže dřevin.
-ovocné stromy rostoucí na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatních plochách se způsobem využití
pozemku zeleň. Tady pozor, netýká se to ovocných stromů rostoucích ve volné krajině
například podél cest.
Na vše ostatní je třeba povolení.
Aby Vaše žádosti mohly být co nejrychleji vyřízeny, je třeba, aby splňovaly
vyhláškou předepsané náležitosti:
- Označení katastrálního území a parcely, kde požadujete kácení stromu. Doplněné
stručným popisem umístění dřeviny a situační zákres. Popis umístění stačí uvést
například : „ Prosychající lípa v jihovýchodním okraji parcely p.č. 1“
- Doložení vlastnického práva pokud nelze vlastnictví doložit z katastru nemovitostí.
Pokud o kácení žádá nájemce, musí rovněž přiložit souhlas vlastníka pozemku.
- Specifikace dřevin, což znamená jejich druh (např. dub), počet a obvod kmene
ve 130 cm nad zemí.
- Zdůvodnění žádosti
Je třeba ještě zdůraznit, že kromě mimořádných případů má docházet ke kácení dřevin
v době vegetačního klidu.
Snad se nám společnými silami podaří zvládnout další příděl administrativy, kterým
nás Ministerstvo životního prostředí obdarovává.
S přáním pevných nervů
Ing. Jan Birgus, starosta

_________________________________________________

Příspěvky do novin:
Prosincové vydání zpravodaje bude zpracováno a tištěno již 18. 12. 2014.
Proto prosím o zasílání příspěvků do data 17. prosince 2014.

_________________________________________________

Poděkování:

Objednávka vánočních kaprů:

Usnesení Zastupitelstva městyse Litultovice:

Ing. Jan Birgus, starosta

__________________________________________________

Naše zastupitelstvo:

__________________________________________________

Uzavření úřadu v době vánočních svátků:
Upozorňujeme občany na změnu provozu Úřadu městyse Litultovice v období vánočních
svátků.
V období od 24. 12. 2014 do 2. 1. 2015 bude úřad uzavřen.
Poslední úřední den, pondělí 22. 12. 2014, budou běžné úřední hodiny
od 8:00 – 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin. V úterý 23. 12. 2014 bude úřad otevřen pouze do
11:30 hodin.

_________________________________________________

Kácené dřeviny:
V zimním období bude zájemcům z řad občanů Litultovic umožněna samovýroba palivového
dříví ze stromů u chodníku do Dolních Životic. Cena 40 Kč/m3.
Zájemci ať se ohlásí na úřadu městyse do 8. 12. 2014.

_________________________________________________

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
HALLOWEEN
S týdenním předstihem v pátek 24. 10. 2014 jsme ve škole oslavili halloween. Děti si
připravily nádherné kostýmy a paní učitelky si pro žáky nachystaly spoustu halloweenských
úkolů. Děti vydlabávaly dýni, vyráběly duchy s papíru, malovaly halloween, seznamovaly se
s tradicí halloweenu, v matematice počítaly duchy a dýně a v angličtině se naučili nová
slovíčka a říkanky o halloweenu. Dětem se tento den velmi líbil.

Ocenění za podzimní sběry
Při příležitosti oslavy svátku Halloween jsme ocenili nejlepší sběrače starého papíru,
kaštanů a žaludů.
Nejlepší sběrači starého papíru: Adélka Beníšková, Barunka Kubcová a Matoušek Kinš.
Z každého ročníku jsme také ocenili nejlepší sběrače kaštanů. Jediným a tedy nejlepším
sběračem žaludů byl Vašík Kudlík.
Všichni ocenění dostali věcnou odměnu. Ale i ti, kteří nasbírali méně, byli ocenění sladkou
odměnou.
Den Slabikáře
Od začátku školního roku naši prvňáčci udělali velké pokroky, naučili se počítat, číst a psát
první písmenka, proto 11. listopadu mohli dostat svou první učebnici – Slabikář
s opravdovým čtením. Všichni žáci se moc těšili, ale zároveň byli do poslední chvíle napnuti,
jestli ji opravdu dostanou všichni. Samozřejmě dostali, naši prvňáčci jsou totiž šikulky!

Ovoce do škol
I v letošním roce se naše škola zapojila do projektu, který se týká zdravé výživy pro děti –
Ovoce do škol. Všichni žáci školy dostávají zdarma dvakrát měsíčně balíček s různými druhy
ovoce nebo zeleniny. Kromě toho si rozšiřují vědomosti a zajímavosti o nich v pracovních
listech formou lušťovek, doplňovaček a hádanek.
Adventní zpívání a Den otevřených dveří
Zveme všechny občany městyse Litultovic první adventní neděli do naší školy.
Od 16.00 hod. budou k prohlídce otevřeny prostory školní budovy. Návštěvníci si
mohou projít školu a podívat se na nově vsazená okna, radiátory a upravené třídy.
V 17.00 hod. zazpívají žáci naší školy několik vánočních písní před budovou
školy. Na závěr zapálíme první adventní svíci.
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka školy

__________________________________________________

Spolky a sdružení:

Sbor dobrovolných hasičů
Brigáda na lávce přes Hvozdnici.
V pondělí 17 listopadu jsme využili státního svátku a hezkého počasí, abychom společnými
silami udělali zábradlí na lávce přes Hvozdnici, známe spíše pod názvem „ čertova lávka“. Ti,
kteří z vás tam v posledních letech šli tak vědí, že překonání vodního toku bylo hodno
provazochodeckého umění. Proto jsme se rozhodli, navzdory zkušenostem z let minulých,
kdy zábradlí námi udělané, bylo buď zničeno vandaly, nebo demontováno nenechavci, že
uděláme zábradlí nové a pokud možno takové, aby se nikomu nehodilo domů. Celou akci
jsme pojali jako údržbu lávky, kdy jsme provedli dočištění klád od kůry, očištění od listí,
odřezání vystouplých zbytků větví, natření a instalaci zábradlí. Na akci se podílelo asi 20
hasičů a delegace z Choltic, za což všem děkujeme.

Příjemnou cestu přes lávku Vám přeje SDH Litultovice

__________________________________________________

Zámecká restaurace Litultovice:
Ve dnech 13. 12. a 14. 12. 2014 bude Zámecká restaurace pořádat
„Zabijačkové hody.“

__________________________________________________

Pozvánka:
Kdo má hudbu rád, přijďte si s námi zazpívat!
Vážení důchodci zveme Vás dne 27. listopadu 2014 v 14:30 hodin do Penzionu
pro seniory v Litultovicích, kde můžete strávit příjemné odpoledne za doprovodu
malé hudební skupiny.

__________________________________________________
Více informací a fotografií o aktuálním dění naleznete na webových stránkách:
www.litultovice.cz

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

__________________________________________________

Inzerce:

Pozvánky:

