MĚSTYS
LITULTOVICE

únor 2011

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
v tomto vydání Novin městyse Litultovice Vám chceme vyjádřit poděkování za organizaci
při všech kulturních a společenských akcích, které se uskutečnily v těchto týdnech.
Budova našeho zámku byla svědkem již tří
společenských plesů, schůzky s mládeží na téma
„Vandalismus a dopad na dění v obci“, Valné
hromady TJ Sokol a dále přibudou další akce, jako
Pochování basy a Dětský karneval.
Krásné prostředí našeho zámku a hlavně hojná účast
svědčí o zájmu našich spoluobčanů o dění na poli
kulturním a společenském.

Chceme poděkovat hlavně našim sponzorům, kteří přispěli svými věcnými dary a finančními
prostředky ke zdárnému průběhu dosavadních akcí. Věřím, že nás neopustí ani v budoucnosti
a neztratíme jejich přízeň.
Zveme vás také na veřejné zasedání, jehož program naleznete v rubrice těchto novin.
Těšíme se na vaši účast a na společné projednávání všeho, co se nyní v městysi děje,
a co budeme připravovat.

__________________________________________________
Odborný lesní hospodář Robert Salva dne 3. 3. 2011 (čtvrtek) provede lesní
hospodářskou evidenci od 12 hod. do 15. hod. v zasedací místnosti ÚM v
Litultovicích.

Vlastníci ať si připraví provedenou těžbu a zalesňování za rok 2010.

Aktuality:
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice
Podle zákona č. 128/2000 Sb., § 92 odst. 1, v platném znění, svolávám 3. zasedání
Zastupitelstva městyse Litultovice dne 7.3.2011 v 18.00 hodin v sále zámku „B“
Litultovice.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení.
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2010
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku pro provoz skupinového
vodovodu za rok 2010
Rozpočtové opatření č. 1/2011
Rozpočet Mikroregionu Hvozdnice na rok 2011
Návrh na odkup pozemků p.č. 198/2 ostatní plocha – výměra 17 m2, p.č. 201/2
ostatní plocha – výměra 34 m2, p.č. 200/2 ostatní plocha – výměra 30 m2 a p.č.
963/5 ostatní plocha – výměra 4 m2 a p.č. 204/2 ostatní plocha – výměra 26 m2,
vše v k.ú. Litultovice
Návrh na odměny neuvolněným členům Zastupitelstva s platností od 1.1.2011
Zřízení podzemního kabelového vedení pro firmu Ventureal Alfa. CZ s.r.o. na
pozemcích p.č. 1781, 2072, 2282 a 2283 v k.ú. Litultovice
Odkup stavby veřejného osvětlení, vodovodního řádu a stokové sítě jednotné
kanalizace, komunikace a zpevněné plochy od firmy Atrim Opava vše –Technická
infrastruktura pro 9 RD na Pilnomlýnské
Vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
Vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích
Návrh smlouvy o provozování a údržbě veřejného osvětlení
Řád veřejného pohřebiště
Diskuse
Usnesení a závěr

Jan Raida
starosta městyse

Poplatky pro rok 2011
Druh poplatku.

Částka.

Termín, dokdy se bude poplatek
vybírat.

Poplatek za psa
Poplatek za odpad

100 kč / pes / rok
480 kč / osoba /
rok

do 30.4.2011
do 30.4.2011

Prosíme občany o placení poplatků jen v úřední dny:
Po, St: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00.
Případně po osobní či telefonické domluvě lze poplatky zaplatit
převodním příkazem na účet obce.

__________________________________________________
Základní informace ke sčítání lidu
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a týká se všech osob, které se v rozhodný okamžik
nacházejí na území České republiky nebo mají na území České republiky trvalý
nebo povolený přechodný pobyt.
Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s.p.
Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost a předá Vám sčítací formuláře. Požádá Vás
o potvrzení jejich převzetí podpisem. Sčítací komisař bude nosit viditelně umístěný průkaz,
kterým se na požádání prokáže. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete.
K vyplnění formulářů použijte nejlépe černou kuličkovou tužku. Formuláře prosím
nepřekládejte.
Sčítací formuláře můžete vyplnit i elektronicky.
Vyplněné formuláře můžete odevzdat následujícími způsoby:
1. Předat je sčítacímu komisaři.
2. Zaslat bezplatně ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou adresou P.O. Boxu.
3. Vyplnit elektronicky.
4. Odevzdat osobně na poště.
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Tyto informace byly získány z webových stránek Českého statistického úřadu. Podrobnější
informace tedy naleznete na webových stránkách:
http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/home

Neformální schůzka k vandalismu v našem městysi
Pro začátek trocha teorie.
___________________________________________________________________________
Vandalismus je sociální deviace. Je to pojem označující chování, které porušuje
nebo se podstatně odchyluje (v našem případě v záporném smyslu) od některé sociální normy
nebo od skupiny norem.
Společnost se brání vůči porušování norem, neboť usiluje o zachování stability a řádu,
a tím chrání zároveň své jednotlivé členy.
Významná preventivní role připadá sociální kontrole. Každá společnost disponuje
mechanismy, kterými působí směrem k dodržování norem. Tento "dozor" (kontrolu)
nad sociálním jednáním vykonávají nejen pověření specialisté (policie, soudy, armáda apod.
- tzv. (formální sociální kontrola), ale i samotné sociální skupiny (rodina), společenství
(sousedé, kamarádi), autority (učitelé) – neformální sociální kontrola.
Formy sociální kontroly mohou být různé: uplatňují se v nich sociální sankce
(odměny a tresty); leckdy stačí pouhá přítomnost dalšího subjektu k potlačení deviantní
tendence.
___________________________________________________________________________
V sobotu 12. 2. 2011 proběhla v našem městysi schůzka, která se týkala prevence vandalismu.
Účastníci schůzky se sešli, aby si prodiskutovali a popsali své možnosti, jak zlepšit
neformální sociální kontrolu a tím eliminovali v co největší míře sociální deviaci
– vandalismus na území našeho městyse.
Příjemným překvapením bylo široké zastoupení ze strany mládeže, která může velmi kladně
působit na své problémové vrstevníky.
Milým hostem byl pan Mgr. Petr Zahnáš, pracovník probační a mediační služby v Opavě.
Ve svém příspěvku host vysvětlil pracovní náplň svého úřadu na poli práce s mládeží.
Popsal nám, jaké má naše společnost nástroje pro práci s mladými lidmi, u které se vyskytují
znaky sociální deviace. Popsal nástroje pro věkovou skupinu 0 až 15 let a nástroje
pro skupinu mládeže mezi 15 a 18 rokem života. Na příkladech bylo uvedeno, že i v první
polovině první věkové kategorie dochází ke skutkům s velkými majetkovými škodami.
Kdy si dítě ani neuvědomuje dosah svého jednání a následné škody jsou převedeny na účet
rodičů.
A co k navrhovaným opatřením a postupům?
• Společnost má prostředky (ne vždy dokonalé), jak se bránit odhalenému vandalovi.
Mgr. Petr Zahnáš přislíbil do příštího vydání Novin městyse stručný odborný popis
tohoto aparátu.
• Naše lhostejnost napomáhá v ponechání vandala v anonymitě.
• Existuje část populace, která vytváří ovzduší podpory pachatelů vandalismu.
Okolí postiženého jedince pak jednotlivé signály podceňuje. Spoléhá na domluvu,
na to, že dotyčný zvládne problémy sám. Lhostejnost nebo falešná solidarita vedou
často k promeškání doby, kdy je poradenský zásah ještě efektivní. A důsledky mohou
být pro okolí vandala velmi bolestné.

A co říci závěrem?
Vandalismus je zákeřná věc. Ne jenom že poškozuje veřejný majetek (obce, dopravců atd.)
a soukromý majetek, tedy to, co je vidět a nedělá dobrou vizitku místa na první pohled,
ale poškozuje i iniciativu městyse a občanů v tom smyslu, proč něco ve svém okolí
vylepšovat, když nám to vandal zničí. A začneme se realizovat pouze v prostorech,
kde si myslíme, že vandal nemůže. Bohužel, jsou to prostory skryté a to, co náhodný
návštěvník našeho městyse vidí, je stopa po vandalovi.
Rada Městyse

__________________________________________________
Setkání starostů se zástupci Policie ČR ve Velkých Heralticích,
dne 22.2.2011
Policie ČR, obvodní oddělení Velké Heraltice zasahuje do území obvodu, jehož součástí
je také Městys Litultovice.
V tomto území bydlí 11 200 obyvatel a na jednoho policistu v tomto obvodu připadá 750
obyvatel. Znamená to, že na oddělení pracuje v současné době 15 policistů.
V letošním roce mají k dispozici po dlouhých letech laserový radar, který si mohou půjčovat
od dopravní Policie z Opavy. Tím se naskýtá možnost Policii na inkriminovaných místech
provádět kontrolu měření rychlosti projíždějících vozidel v rámci prevence, ale také
při překračování rychlosti udělením sankce. Takové místo se u nás nachází při vjezdu
do Litultovice od Mladecka.
Policie Velké Heraltice žádá ředitelství také o přidělení motocyklu pro zabezpečování jejich
činnosti v rámci úsporných opatření po snížení rozpočtu na pohonné hmoty. Zakoupením
motocyklu se mohou policisté dostupněji zúčastňovat akcí: jako průvody sportovních utkání,
závodů, společenských akcí, při omezení dopravy či při kácení stromů, a.p..
Bylo vysloveno poděkování za velmi dobrou spolupráci našeho městyse s Policií ČR.
Zvláštní poděkování patří občanům za upozornění při pohybu neznámých osob, kteří
uskutečňují podomní prodeje, hledají kovový šrot a další činnosti, nebo jsou jinak podezřelé.
V zájmu ochrany našich občanů je to dobrý počin a znamená to, že nejsme lhostejní, co se
u nás děje, chceme mít doma pořádek, a proto si Policie váží takového přístupu našich
občanů. Naši zásluhou byly vyřešeny již dva případy, které se dotýkaly této problematiky.
Nemalý problém nastává při stále narůstajícím vandalismu, o kterém je zmínka v jiném
článku našich novin.
Policie žádá občany, aby se nebáli upozornit na skutečnosti jako je domácí násilí, narušování
občanského soužití, možného pěstování drog a jejich distribuce a další činnosti, které nám
znepříjemňují náš každodenní život.
Zvláštní pozornost věnujte při chystaném sčítání lidu, domů a bytů. Mohou se objevit
falešní komisaři při návštěvách ve vašich domácnostech a pod záminkou uvedené akce
mohou vniknout do vašich obydlí a páchat trestnou činnost.

Základní škola a Mateřská škola Litultovice,
okres Opava, příspěvková organizace

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás pozvat na

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2011/2012,
který proběhne 16.3. a 17.3. 2011 od 10.00 do 11.00
hod. a od 14.30 do 16.00 hod. v Mateřské škole
Litultovice.
Zveme Vás, abyste v těchto dnech
navštívili naši mateřskou školu
a prohlédli si její prostory. Získáte
informace o úrovni předškolního
vzdělávání, kterou naše škola
poskytuje a představu o provozu školy.
Zároveň si vyzvednete žádost o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Vyplněnou žádost máte možnost podat
do Mateřské školy Litultovice
v termínu od 16.3. do 1.4.2011, v době
od 6.30 do 16.00 hod. Na základě
řádně vyplněné, Vámi podané žádosti,
vydá ředitelka Základní a mateřské
školy Litultovice Rozhodnutí o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2011/2012.

Pozvánka:
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LITULTOVICE

Vás srdečně zve
na tradiční

POCHOVÁNÍ BASY
Dne 5.3.2011

v 20.00 hodin na Zámku „B“ v Litultovicích

__________________________________________________

Komise pro kulturu, spolky a víru v Litultovicích
zve občany

25.3.2011 v 17:00
do zasedací místnosti Městyse Litultovice na přednášku:

O Aljašce
Pustka Břetislav
Stručný obsah:
Anchorage - krátké seznámení s největším městem na Aljašce - výzdoby domů,
provoz na cestách, květinová výzdoba, architektura
###
Yukon - od Aljašky po Britskou Columbii - Kluane Lake , medvědi, kempování,
cesta k ledovci, kolem Medvědí řeky, White Horse, památky na zlatokopectví,
vodní sporty na řece Yukon, zlatokopecká železnice, pozůstatky těžby, jezera, ze kterých
vytéká řeka Yukon
###
Alaska - příroda - pohledy na Wrangel St.Elias (národní park), Alaska Range
(květy a bobule), Denali (národní park) příroda živá a neživá, Kenai fjords (národní park)
příroda na břehu moře
###
Vše je doplněno promítáním záběrů na plátno

Plesová sezóna 2011:
Ples Občanského sdružení rodičů při ZŠ Mladecko
Možná se někdo pozastaví nad tím, co takový článek dělá v novinách městyse Litultovice,
ale zdání někdy klame. Hlavními organizátory totiž byli občané našeho městyse žijící
v odloučené části Luhy zejména paní S. Ihnová, která je zároveň předsedkyní občanského
sdružení a do příprav zapojila celou rodinu a paní E. Birgusová s manželem. Hudební stránku
zajistili další obyvatelé Luhů manželé Szwarcovi jako skupina Fenotyp a v neposlední řadě
profesionálními tanečními vystoupeními zpestřili večer manželé Hartmanovi.
Nelze samozřejmě opominout pomoc maminek z Jakartovic, Bohdanovic a H. Kunčic
s přípravou a následným úklidem prostor plesu a Mladecké hasiče, kteří převzali záštitu
nad částí občerstvení. Na samotné výzdobě se podíleli žáci ZŠ pod vedením pedagogických
pracovníků. Jejich výrobky - módní doplňky ve formě škrabošek a pánských kloboučků, měly
velký úspěch při samotném plese při škraboškovém tanci a všechny našly nové majitele.
Vynikající atmosféru plesu umocnily netradiční prostory školy. Bonusem pak byla ještě
prohlídka částí prostor školy, kterou pro bývalé absolventy uspořádal pan ředitel A. Moravec.
Rovněž účast přes 120 lidí překonala i ta nejoptimističtější očekávání.
Celý výtěžek plesu bude použit na doplnění vybavení školy. Jako první ročník jsme si nebyli
jisti výsledkem, ale ukázalo se, že tam, kde je chuť k vzájemné spolupráci je možné uspořádat
úspěšnou akci i bez rozsáhlého zázemí a finančních dotací, která naopak přinese prospěch
našim dětem.
Jan Birgus

Sportovní ples
TJ Sokol Litultovice uspořádal dne 11.2.2011 na zámku „B“ Sportovní ples. Touto formou
chceme ještě jednou poděkovat všem sponzorům a dárcům tomboly a také všem, kteří se přišli
pobavit. 240 hodnotných cen si mohlo v losování odnést asi sto účastníků plesu.
O hudbu a zábavu se postaral zpěvák, bavič a imitátor Jakub Štýbar, který v imitátorském
vystoupení přesně napodobil Freddieho Mercuryho, Elvise Presleyho a Honzu Nedvěda.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této mimořádné kulturní akce.
.

1. Obecní ples městyse Litultovice rozzářil Zámeckou budovu
Téměř sto dvacet slavnostně oděných žen a mužů si přišlo v sobotu 19. února zatančit
a pobavit se. Soudě podle úsměvných pohledů se všichni skvěle bavili.
Návštěvníci se ocitli ve velmi příjemném prostředí zámecké budovy B, která byla bezchybně
připravena pracovníky úřadu městyse a vyzdobena velmi decentně pořadateli.
Návštěvník plesu byl přivítán přípitkem a dámy byly obdarovány květem růže.
Atmosféru umocňovala hudba skupiny Roland a Lenka, kdy pěveckým výkonům nebylo
co vytknout. Následovala dvě taneční vystoupení. V prvním předvedli žáci 9. třídy ZŠ
Slavkov Country tanec. Po taneční sérii následovala kolekce klasických tanců, předvedená
nadějným mladým párem Andrea Radková a Jan Palyza, kteří jsou žáky opavské taneční
školy HOLOS. Obě vystoupení ocenili diváci velkým potleskem.
Velký zájem byl i o bohatou a pestrou tombolu. Ta byla rozdělena na dvě části.
První část obsahovala čtyři hlavní výhry, které byly uvedeny společně se seznamem sponzorů
na tištěném seznamu u každého stolu. Tyto hlavní výhry byly předmětem losování z čísel
vstupenek. Tady naši spoluobčané neměli šťastnou ruku, protože jedno jízdní kolo získala
výherkyně z Dolních Životic, televizní přijímač si odnesl výherce z Branky, divoké prase opět
získala výherkyně z Dolních Životic a nebýt statečného "přihození" v dražbě od naší paní
starostové, skončilo by i druhé jízdní kolo v Opavě.
Mimo hlavní ceny mohli návštěvníci plesu vyhrát další ceny z tomboly. Lístky, kterých byl
neuvěřitelný počet - téměř 2000 kusů, se během několika desítek minut rozprodaly. Každý
chtěl alespoň něco malého vyhrát.
A jaký by to byl ples bez dobrého jídla a pití? I tady pořadatelé opět trefili do černého.
O točené pivo jako křen se postarala TJ Sokol Litultovice. Rybáři z Litultovic měli na starost
bezchybně fungující bar a prodej výborných koláčů. No a o úrovni a chuti teplého a studeného
bufetu řeznictví Milana Weisze svědčil shluk návštěvníků.
Zajímavou novinkou bylo vytvoření prostoru s reprodukovanou hudbou v prvním patře
zámku, který byl zázemím pro naši mladou generaci.
Poděkování tedy patří našim sponzorům a hostům, s jejichž přispěním obecní ples dosáhl
zajímavého výtěžku, který bude věnován na dětské kulturní akce. Dále je poděkování určeno
pořadatelům, kteří se poctivě zhostili zadaného úkolu a vytvořili tak z plesu velmi zdařilou
kulturně-společenskou akci. Za podstatného přispění paní Moniky Lhotské nasadili laťku
tak vysoko, že už teď se těšíme, čím nás může druhý obecní ples městyse Litultovice
překvapit.

Fotografie z 1. Obecního plesu

Vodění medvěda
Dne 26.2.2011 proběhlo již tradiční Vodění medvěda. V 8.30 se všechny masky sešly
v prostorách Hasičské zbrojnice. Poté jsme společně vyrazili na obchůzku Litultovic
a Choltic.
Děkujeme všem občanům za příspěvky a pohoštění! Veškerý výtěžek bude použit pro mladé
hasiče.

Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí
ZLATÝ ERB 2011
Letošní rok byl vyhlášen 13. ročník soutěže Zlatý erb. Cílem této soutěže je podpořit
modernizace místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb
poskytovaných občanům s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak
k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky.
Hlasovat můžete na našich webových stránkách, kde kliknete na ikonu Zlatého
erbu a následně vyplníte několik osobních údajů.
Pak obdržíte do své emailové schránky potvrzovací email, v něm najdete odkaz, na který
kliknete. Poté bude Váš hlas platný.
Uzávěrka příjmu hlasů pro celostátní cenu veřejnosti je ve čtvrtek 31.3.2011 v 16:00 hodin.

DĚKUJEME ZA VAŠE HLASY!

__________________________________________________
Vyberte nejúspěšnějšího sportovce Opavska
Na webových stránkách Opavského a hlučínského deníku můžeme
zvolit své oblíbence ve čtenářské anketě o nejúspěšnějšího sportovce
Opavska. Tato anketa má uzávěrku 8. března 2011.
Nominovaný za jednotlivce je, i náš občan, Dalibor Lhotský - střelba
z polní kuše, TJ Opava, reprezentant ČR, 9. místo Světový pohár,
2. místo MČR venku, 2. místo MČR v hale, 1. místo MČR
v družstvech hala, 1. místo MČR družstev venku, 1. místo I. liga.

Přispějme i my, svými hlasy, k jeho vítězství!

http://opavsky.denik.cz/ostatni_region/vyberte-nejuspesnejsihosportovce-opavska20110203.html

Spolky a sdružení:
Kušisté z Litultovic
OTROVICKÝ HALOVÝ ZÁVOD
Prvním závodem roku 2011, který se konal v otrokovické sportovní hale, pokračovala halová
sezóna 2010/2011.
Celkem se závodu zúčastnilo 35 střelců v pěti kategoriích. Střelci TJ Opava měli
zastoupení v mužích (Lhotský, Lelovský, Kudlička, Hufnágel) a ženách (Slováková).
Po první trati se na první příčce usadil Bohumil Korbář, který nastřílel 300 b., tedy maximum.
Druhé místo průběžně Lhotský Dalibor 294 b. a třetí Lelovský Petr 285 b.(oba Litultovice)
o 2 centrové desítky před Josefem Nedělníkem (285 b.).
Po druhém soutěžním kole si prvenství v závodě s přehledem pohlídal Korbář nástřelem
297 b.(597 celkově), druhý skončil Lhotský Dalibor 289 b. (583 celkově) a třetí příčku
vybojoval Nedělník Josef 283 b. (568 celkově). Petru Lelovskému se v druhém kole nevedlo
a s nástřelem 276 b.(561 celkově) se musel spokojit s místem čtvrtým. Dušan Kudlička pak
obsadil místo páté (559 b.) a Martin Hufnágel 6. příčku (553 b.)
V ženské kategorii se na místě čtvrtém umístila Slováková Jana nástřelem 497 bodů.
Poděkování patří také organizátorům za přípravu a bezproblémový průběh závodu.

Občanské sdružení rybáři z Litultovic
Občanské sdružení rybáři z Litultovic pořádají pro mládež ZIMNÍ OLYMPIÁDU,
která se koná v zámeckém parku dne 6.3.2011 od 9 hodin.
Na programu budou různé rybářské hry o zručnosti a dovednosti našich mladých rybářů.

Dále Občanské sdružení rybáři z Litultovic pořádá 12.3.2011 TÉMATICKÝ ZÁJEZD
NA RYBÁŘSKOU VÝSTAVU DO BRNA, mládež a dospělí se stejně jako každý rok velice
těší na tuto akci.

(Fotografie z návštěvy Rybářské výstavy v Brně.)

Za Občanské sdružení rybáři z Litultovic p. Hlubková.

