MĚSTYS
LITULTOVICE

Květen 2017

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Vážení spoluobčané,
krásné květnové počasí nám určitě vlilo dostatek optimismu do žil. Díky dlouhému
čekání na pěkné počasí většina domácnosti až posud však neměla možnost pracovat na
svých zahrádkách tak, jak by chtěli. Je jasné, že tyto práce se musí někdy provést, ale pokud
chceme spokojeně žít v dobrých sousedských vztazích, měli bychom být schopni projevit i
určitou mírou ohleduplnosti ke svým sousedům.
Vždy jsem byl přesvědčen, že míra ohleduplnosti v Litultovicích je velká a proto není
potřeba přijímat speciální vyhlášky na zákaz sekání trávy v neděli. Takové vyhlášky jsou
totiž vždy dvousečnou zbraní a při nepředpokládaných událostech se mohou obrátit i proti
jejich tvůrcům. Přesto musím upozornit, že pokud ze strany několika obyvatel Litultovic
nebude práce motorovými stroji v neděli omezena, budeme nuceni takovou vyhlášku
přijmout a důsledně ji uplatňovat. Prosím tedy všechny vzít rozum do hrsti a projevit trochu
lidské ohleduplnosti.
Ale abych neuváděl jen negativní příklady,
tak bych rád ukázal dobrý příklad rodiny
Galvasových, kteří za materiálního přispění
našeho městyse výrazně zkultivovali úsek
obecní komunikace výsadbou ovocné aleje
v místní části Luhy (viz foto). Za to jim moc a
moc děkuji.
Další dobrou zprávou je úspěšná společná žádost s obcí Otice o kompostéry a štěpkovač.
Tato žádost umožní každé domácnosti v Litultovicích pořídit si kompostér a to včetně těch,
kteří již kompostér získali v minulém období. V další části zpravodaje je formulář žádosti
pro občany.
S přáním krásného počasí a radostné mysli, Ing. Jan Birgus, starosta Městyse
Litultovice

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
25. května 2017 v 15:30 hodin
26. května 2017 v 10:00 hodin
27. května 2017 od 14 hodin
28. května 2017 v 15 hodin
3. června 2017 od 14 hodin
18. června 2017 od 10:30 hodin

Akce
Jarní vystoupení „Pohádkou křížem krážem“
v základní škole Litultovice.
Pořádá ZŠ Litultovice.
2. Setkání občanů a obcí na fotbalovém hřišti TJ
Sokol ve Slavkově. Pořádá Mikroregion Hvozdnice
Kytarový koncert na zámku B. Pořádá kulturní
komise Litultovice
Dětský den ve stylu divoký západ v zámeckém
parku. Pořádá kulturní komise Litultovice
Boží tělo. Pořádá Farnik Litultovice

UPOZORNĚNÍ
Svoz plastů
Ve čtvrtek 8. června proběhne svoz plastů. Pytle s plastovým odpadem připravte jako
obvykle před své domy, a to do 7. hodiny ráno.
Poplatky za odpady
Upozorňujeme, že všichni občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v Litultovicích, případně zde vlastní rekreační objekt, jsou podle Obecně závazné vyhlášky
městyse Litultovice č. 7/2016 povinni do 30. června 2017 zaplatit poplatky za odpady.
S občany, kteří poplatky za odpady neuhradí do stanoveného termínu, bude zahájeno
sankcionální řízení, které bude prováděno na náklady dlužníka a výše uvedený neuhrazený
poplatek může být zvýšen až na trojnásobek.

KNIHOVNA MĚSTYSE LITULTOVICE
Milí čtenáři,
naše knihovna je pro vás stále otevřena každé pondělí od 14 hodin do 16.30 hodin.
Jako každý rok jsme do našeho fondu získali další nové tituly – romány, detektivky, dětské
knihy. Snad si každý vybere podle potřeby nebo nálady. V naši knihovně to momentálně
také pěkně kvete a děti nám malují krásné obrázky. Přijďte se k nám podívat. Těšíme se na
vás.
Vaše knihovnice

NOVÉ KOMPOSTÉRY
Městys Litultovice opět nabízí zdarma domácí kompostéry (objem 900 litrů) pro své
občany. Jelikož biologický rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 40 %)
z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli
jsme se opětovně podporovat systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.
Pro objednání kompostérů jsme přiložili volně do novin formulář, který
pokud máte zájem, vyplníte a přinesete na Úřad městyse Litultovice, a to
do 31. května 2017.
Cílem je:
• snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku (až 40% komunálního
odpadu z domácností tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je možné kompostovat).
• start separace biologického odpadu v rodinných domech.
• chránit životní prostředí v obci - podpora ekologických řešení, které jsou ekonomicky
výhodné.
Co Je to Kompostování?
Kompostovaní je přírodní proces, při kterém dochází k proměně biologických odpadů
působením mikroorganismů, vody a kyslíku na huminové látky. Zralý kompost je možno
použít na zvýšení úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o 100% přírodní hnojivo.
Kompostér
Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny
získat kvalitní kompost, protože významně urychluje proměnu bioodpadu. Bioodpad v něm
nepáchne a kompostér působí esteticky.
Suroviny vhodné do kompostu:
Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené
dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel),
zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy
hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva,
novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.

ZÁMECKÁ RESTAURACE LITULTOVICE

KULTURNÍ OKÉNKO
I když paní zima s námi hrála nějaký čas na honěnou a počasí je doposud
nevyzpytatelné, byla kulturní komise městyse Litultovice v prvních čtyřech měsících roku
2017 postavena před každoroční úkol, a to pořádání pravidelných akcí, zejména pro děti.
V sobotu 11.3.2017 byl na pořadu Maškarní ples pro děti, který se uskutečnil na Zámku
v budově B. Nejen naše děti, ale vlastně nás všechny přišli rozveselit KLAUNI
Z BALONKOVA. I když účast nebyla tak hojná, jak jsme si představovali, všichni Ti co
tam byli, se jistě naležitě pobavili. Zkrátka Klauni byli skvělí a nadšené děti úplně vtáhli do
svého příběhu. Děti si domů odnesly nejen dárek z tomboly, ale i výrobky z nafouknutých
balónků, které pro ně vytvořili Klauni z Balonkova. No a nakonec …... dětičky roztančily
nožičky na navazující malé diskotéce.

Na sobotu 29. 4. 2017 jsme naplánovali SLET ČARODĚJNIC. Tentokrát celá akce
proběhla opět na Zámku v budově B, neboť počasí bylo v průběhu týdne hodně nestálé a
hlavně nevyzpytatelné.
Jen ten, kdo nějakou akci někdy pořádal, ví, že není nic horšího než to, že rozjetou akci
v průběhu té nejlepší zábavy překazí počasí – déšť, letos hrozil i sníh. Pro naše čarodějnice
a čaroděje bylo připraveno několik úkolů, kdy po jejich splnění je na závěr čekala odměna
v podobě zábavné společenské hry. V průběhu plnění úkolů na jednotlivých stanovištích
prokázali i čarodějové a čarodějnice svou odvahu a dovednost. Největší obdiv již tradičně
sklidilo stanoviště kouzelnické školy, kde hlavní čarodějnice předvedla několik kouzel. No
a nakonec, tak jak je již výše napsáno…... dětičky roztančily nožičky na navazující malé
diskotéce….. a opět i tam předvedli někteří jedinci přímo úchvatné taneční kreace.

Děkujeme všem za účast. Budeme se těšit na dalších
akcích, kdy nejbližší je kytarový koncert a Dětský den.
Pozvánky naleznete v další části zpravodaje.
Úplným závěrem nesmíme zapomenout poděkovat
sponzorovi akcí MUDr. A. Šustkovi z Opavy.
Daniel Štefek, člen kulturní komise Litultovice

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY LITULTOVICE
Den Země
Naši páťáci se letos ke Dni Země věnovali vesmíru. Zopakovali si některé informace, které už
znali, něco se dozvěděli nového a vše si utřídili ve Vesmírné složce. Na tuto složku si nakreslili
Sluneční soustavu a dovnitř se vlepovali informace o Měsíci, Slunci, roku, dni, planetách a
světadílech. Tuto složku si nakonec odnesli domů a může jim sloužit jako taková malá
encyklopedie základních vědomostí o vesmíru. Také ostatní děti si ve třídách povídaly o nutnosti
ochrany životního prostření a celé naší planety.
Žáci 3. ročníku ke Dni Země v hodině hudební výchovy soutěžili ve skupinkách a hledali a zpívali
písničky o zvířatech, rostlinách a přírodě, v hodinách českého jazyku hráli hru „RISKUJ“
zaměřenou na jarní přírodu a životní prostředí.
Plánovaný výlet na ranč do Lhotky u Litultovic se pro nepřízeň
počasí odložil na vhodnější dobu.
Už budu školákem
V úterý 9. 5. 2017 jsme se opět setkali s našimi předškoláky
u nás ve škole. Tentokrát pod názvem Ferda Mravenec, se
kterým si děti hodně vyzkoušely.
Nejprve poznávaly kamarády Ferdy Berušku a Brouka Pytlíka, poslechly si kousek jedné z
kapitoly knihy Ferdy Mravence, hrály si s šátkem Ferdy, kdy na šátek přikládaly a porovnávaly
počty puntíků, vyzkoušely si nakreslit ulitu šneka, trénovaly koníky s vozíčky, hledaly stejné
Berušky a nakonec uvázaly Ferdovi šátek. Tentokrát dostaly za domácí úkol zapamatovat si alespoň
tři pohádkové postavičky, se kterými jsme se setkávali během roku. Další a poslední setkání před
nástupem do školy proběhne 6. 6. 2017 a to v duchu Dne dětí.
Divadelní představení v anglickém jazyce
Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se páťáci
zúčastnili divadelního představení v ZŠ
Slavkov. Herci sehráli tři pohádky Malá mořská víla, Pasáček vepřů a
Sněhová královna. A to vše v
anglickém jazyce. Pohádky byly velmi
pěkné a pro děti ještě zajímavější tím,
že byly na divadelním představení v
cizím jazyce.
Pozvánka
Žáci a zaměstnanci ZŠ Litultovice
Vás srdečně zvou na čtvrtek 25. 5. 2017
v 15.30 hodin a 26. 5. 2017 od 9.30 do
školy, kde proběhne jarní vystoupení
pro všechny maminky, babičky, tatínky,
dědečky a ostatní.
Mgr. Dana Kalíková, ředitelka

KYTAROVÝ KONCERT V LITULTOVICÍCH
V neděli 28. května nás čeká opravdu zajímavé vystoupení žáků a učitelů Základní
umělecké školy Václava Kalika. Vystoupí kytarové kvarteto (vítězky Krajské soutěže ve
hře na kytaru), dále kytarové duo (dvojnásobné vítězky Mezinárodní soutěže Karel Ditters
a hudební klasicismus, absolutní vítězky Národní kytarové soutěže Hradecké guitarreando,
laureátky Hradeckého guitarreanda, dvojnásobné vítězky Krajské
soutěže ve hře na kytaru).
Celá skupina je pod vedením paní učitelky Lenky Lebedové, která
hraje taktéž na kytaru. Zpívat bude slečna Zdeňka Kotková (vítězka
Krajské soutěže ve zpěvu) a na saxofon, zobcovou flétnu a klarinet nám
zahraje pan učitel Milan Pelc.
Zazní hudba vážná i „nevážná“, uslyšíte skladby od Georga
Friedricha Handela, Milana Tesaře, Johna Williama Duarteho, .... díla
starých mistrů, ale i skladby novější.
Koncert se bude konat od 15 hodin na zámku B v Litultovicích.
Těšíme se na Vás!

ZVEME VÁS…
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