MĚSTYS
LITULTOVICE

Říjen 2016

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH
AKCÍ
PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH
AKCÍ
TERMÍN

AKCE
Svatohubertská mše svatá v kostele sv. Bartoloměje
v Litultovicích.
1. ročník dolnoživotského vinobranní v místní
sokolovně v Dolních Životicích.
Pořádá Divadelní ochotníci a Sokol Dolní Životice.

23. října od 10:30 hodin
28. října od 18:00 hodin

Bohoslužba za zemřelé na hřbitově v Litultovicích.
Uspávání broučků na Zámku B v Litultovicích.
11. listopadu od 17:00 hodin
Pořádá MŠ Litultovice.
6. listopadu v 15:30 hodin

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ

BOHOSLUŽBA ZA ZEMŘELÉ

Pan farář Krzysztof Szewczyk Vás zve na

BOHOSLUŽBU ZA ZEMŘELÉ,
která se bude konat 6. listopadu v 15:30 na hřbitově v Litultovicích.

KNIHOVNA LITULTOVICE
Milí čtenáři,
Dovolte, abychom Vás pozvaly do naší knihovny vybrat si z nové nabídky knih. Knihy
budou k dispozici 7. listopadu (otevírací doba od 1400-1630). Doufáme, že Vás nabídka
uspokojí. Babí léto sice odvál jako mávnutím proutku chlad, ale s knihou a jejími příběhy
se ocitnete právě tam, kde budete chtít.
Příjemné chvilky s knihou Vám přejí Vaše Knihovnice

ODPADY

Marius Pedersen
Úřad městyse Litultovice oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen
a.s. bude proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden v sobotu 12. listopadu 2016 na těchto stanovištích:
1. PILNÝ MLÝN
v době od 1100 do 1115
2. LITULTOVICE - u kostela
v době od 1130 do 1230
3. LITULTOVICE - za Jednotou
v době od 1245 do 1330
4. CHOLTICE - u Romfelda
v době od 1400 do 1415
5. LUHY - nádraží
v době od 1430 do 1445
V uvedené době bude moci každý občan bezplatně odevzdat na uvedených místech
odpady v následujícím sortimentu:
olejové automobilové filtry - plechovky se zbytky barev - monočlánky - autobaterie zářivky, výbojky - znečištěné láhve a sklo od chemikálií - zbytky přípravků na hubení
škůdců a postřiky - staré kosmetické přípravky - staré léky – vyjeté motorové oleje ředidla, mořidla, rozpouštědla, lepidla plastové obaly a nádoby od škodlivin - olejem,
vazelínou, barvami znečištěné textilie - fotochemikálie - ojeté pneumatiky - obaly od
sprejů - televizory - rádia - ledničky – domácí elektrospotřebiče - matrace - WC mísy
- umyvadla – koberce - linolea - kočárky - křesla - gauče atd.
Přijímán nebude klasický železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované plasty.
Jelikož tyto sběry budou v obci organizovány každoročně 2x, není důvod, aby některé z
těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech anebo dokonce ve volné přírodě.
Věříme, že každý z Vás, kdo takovéto odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti
a akce se zúčastní. Za přispění k ochraně životního prostředí Vám děkuje Úřad městyse
Litultovice a společnost Marius Pedersen a.s..
Marius Pedersen a.s. - Provozovna Ostrava ' Hlučín, Markvartovicka 1148, PSČ 748 01. Tel. 595 020 111 - Fax 595 020 112 - E-mail
mpostrava©rnariuspedersen.cz ' www.mariuspedersen.cz/mpostrava. Sídlo společnosti: Hradec Kralove, Průběžná 1940/3, PSC 500 09 - Tel.
495 500 050 - Fax 495 500 555. Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové - oddíl B, vložka 389. ICO 42194920

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…

Vážení spoluobčané,
protože se blíží tradiční podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu chtěl
bych Vás upozornit na důležitou skutečnost. Ti z vás, kteří se z časových důvodu nemohou
dostavit na dané sběrné místo v čase určeném svozovou firmou a chtějí odložit odpad dříve,
nechť tak učiní způsobem, který jasně oddělí nebezpečný odpad (chemikálie) od
velkoobjemového odpadu. V minulosti došlo k umístění tekutých chemikálií mezi
vyhozený nábytek a následnému znečištění, jak odpadu, tak pracovníků firmy. Byl jsem
upozorněn, že pokud se bude taková situace opakovat, budou pracovníci firmy striktně trvat
na tom, že přebírají odpad pouze přímo od lidí a předem shromážděný odpad nebudou
nakládat.

Proto Vás prosím, abyste ukládali odděleně chemikálie od ostatního odpadu. Tentokrát bude
místo pro uložení chemikálií označeno cedulí.
Zároveň bych Vás chtěl poprosit o omezení všech druhů plastu ve velkoobjemovém
odpadu, protože pokud plast odložíme ve velkoobjemovém odpadu, pak za jeho odvoz
Městys draze platí. Pokud jej odložíme při sběru plastu, tak dostaneme ještě něco zaplaceno.
Takto ušetřené peníze se dají jistě lépe utratit přímo v Litultovicích, než za drahé
skládkovné.
S pozdravem Ing. Jan Birgus
UPOZORŇUJEME

Sběr železného šrotu
TJ Sokol Litultovice:
Upozorňujeme občany, že v sobotu 22. října od 8:00 proběhne sběr železného šrotu.
V případě zájmu o sběr železného šrotu v Luhách a Pilném Mlýně, prosíme občany, aby
tuto informaci sdělili na Úřad městyse Litultovice, tel.: 555 559 541.
MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE

Zprávy z Mateřské školy Litultovice
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem spoluobčanům a rodičům za podporu naší
mateřské školy při sběru netříděného papíru, který byl realizován v měsíci září. Dík patří
také všem návštěvníkům výstavy Podzimníčci, kterou organizovala mateřská škola ve
spolupráci se ZŠ Litultovice.
Jarmila Kořená, ředitelka MŠ Litultovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE

Vyřež/š si svou dýni
Ve čtvrtek 29. září 2016 se všichni žáci pustili
do soutěže „Vyřež nebo vyřeš si svou dýni“,
kterou pořádá Arboretum v Novém Dvoře. Na
dozdobení dýní používali přírodní materiály,
jako např. větve okrasných keřů, květiny, listy,
kaštany, mech, tvořili okrasné zahrádky,
postavičky a zvířátka. V Arboretu v Novém
Dvoře se 1. a 2. října koná výstava prací žáků
základních škol okresu Opava, můžete své
výtvory podpořit hlasováním, udělat si pěkný
výlet a ochutnat dýňové speciality.
Sběr starého papíru
Poslední víkend v září jsme se opět pustili do sběru
starého papíru. Velký kontejner přivezli ve čtvrtek a
během dne se ho podařilo naplnit. Z tohoto důvodu jsme
objednali druhý kontejner, který se mohl plnit během
celého víkendu až do pondělí. I tento kontejner byl
naplněn k prasknutí. Všem, kteří se sběru starého papíru
zúčastnili, moc děkujeme.
Sběr kaštanů a žaludů
Začátkem října jsme se pustili do sběru kaštanů a žaludů pro Městské lesy Opava. Myslím,
že se lesní zvířata budou mít v zimě dobře.
Oprava kostelní věže v Litultovicích
V úterý 13. 9. 2016 jsme
ve škole byli svědkem
historické události
odstraňování
staré
kostelní věže a umístění
nové na její původní
místo. Z oken školy jsme
sledovali
opravu
historické budovy, práci
dělníků a jeřábu. Jelikož
se věž kostela nesundává
tak často, byl to pro nás
velký zážitek.

Zahájení kroužků
V měsíci říjnu jsme na naší škole zahájili práci v zájmových kroužcích. V tomto školním
roce žákům nabízíme Hudební kroužek, Výtvarný kroužek, Sportovní kroužek, Dramatický
kroužek, a Počítačový kroužek. Práci kroužků můžete vidět na chodbách naší školy nebo na
školním vystoupení.
Pozvání na první setkání „Brzy budu prvňákem“
Tak jako loni, chystáme pro budoucí školáky projekt „Brzy budu školákem“. Tento projekt
je určen pro děti, které nastupují školní docházku ve školním roce 2017/2018. Každý měsíc
připravíme jedno setkání pod názvem „Pohádkový svět“. První setkání „Pohádkový svět
s Křemílkem a Vochomůrkou“ proběhne 8. listopadu 2016 v 15:30 hodin v prostorách
školy v Litultovicích.
Mgr. Dana Kalíková, ředitelka ZŠ Litultovice
INZERCE

KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU A PROVOZU KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
Dle Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je majitel kotle na
pevná paliva povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly
technického stavu tohoto kotle.
První kontrola musí být provedena do konce roku 2016.
Od roku 2017 je totiž majitel kotle povinen na vyžádání předložit
doklad o provedení této revize. Za neprovedení kontroly nebo
nepředložení dokladu hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč.
Kontrolu technického stavu a provozu může provádět výhradně osoba
odborně způsobilá, která byla odborně proškolena a disponuje
příslušným oprávněním.
Nabízím Vám provedení této odborné revize.
Pro více informací mě kontaktujte, prosím:

Petr Lhotský
telefon: 774 343 546
e-mail: kotlyrevize@seznam.cz
ZNOVUOTEVŘENÍ ZÁMECKÉ RESTAURACE LITULTOVICE

1. Listopadu 2016 bude probíhat znovuotevření

Zámecké restaurace Litultovice
Při této příležitosti Vás v sobotu 5. listopadu zveme na akci:

KAŽDÉ TŘETÍ PIVO ZDARMA
Těší na Vás nový nájemce David Straka

ZVEME VÁS…
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