Městys
Litultovice

Srpen 2017

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…

Dobrý den všichni v Litultovicích.
V minulém vydání našeho zpravodaje jsem Vás informoval o úspěšných žádostech
z různých dotačních programů, které realizujeme v současné době. Některé z nich jsou již
k dnešnímu dni v provozu, jako například workoutové hřiště za tělocvičnou nebo doplnění
inventáře v zámeckém parku. Dnes bych Vás chtěl informovat o tom, co se teprve
připravuje, projektuje nebo plánuje.
První takovou akcí bude obnova prostoru kolem pomníku u kostela. Výkres návrhu
zahradního architekta je zveřejněný v prostřední části našeho zpravodaje. Ještě letos by měly
být provedeny stavební části včetně pomníku vojákům sloužících v Litultovicích
v pohnutých letech 1937-1938. Pomník bude slavnostně odhalen za přítomnosti pánů
z ČSBS a ČSOL. Do jara příštího roku by měly být dokončeny zahradnické úpravy.
Se zahradnickými úpravami u pomníku částečně souvisí nutnost v zimních měsících
provést na základě odborného posudku kácení nejvíce nemocných stromů v celých
Litultovicích. Chtěl bych upozornit, že stromy budou káceny na základě odborného
posouzení a nebude možné vyhovět každému nápadu, který bude předložen na úřad městyse
z Vaší strany.
Další akcí, která již postoupila ze stádia projektu blíže k realizaci je cyklostezka
Litultovice – Dolní Životice. Zde byl náš projet schválen jak z formálního, tak věcného
hlediska příslušnými orgány a čeká se jen na rozhodnutí „Prahy“ o přidělení peněz. Proto
doufám, že již na jaře příštího roku začneme stavět.
Je již také hotová projektová dokumentace na hasičskou zbrojnici, ale zde jsme bohužel
nestihli podat žádost o dotaci, protože příslušný schvalovací orgán zkrátil dobu pro podávání
žádostí o více jak pět měsíců. Teď jsme připraveni podat žádost okamžitě, jakmile bude
výzva znovu vyhlášena, což by mohlo být v roce 2019. Tím bych chtěl zároveň vyvrátit
nepravdivé informace o zastavení projektu pro nevhodnost terénu.
Ve stadiu zpracovávání projektové dokumentace jsou dále tyto akce „Sběrný dvůr“,
„Rekonstrukce rybníka Excelák“ a „Polyfunkční hřiště“. Dále běží příprava domovních
ČOV, kde nám poněkud vázne příprava projektových podkladů, což je věc, kde jsou
možnosti městyse ovlivnit situaci omezené. Rovněž probíhají přípravná jednání o možnosti

pokračování rekonstrukcí či výstavby úplně nových chodníku v dalších částech Litultovic
(Pilnomlýnská, hřbitov, Luhy, …) Zde asi zklamu netrpělivé obyvatele domů
na jmenovaných lokalitách. Pozemky pod většinou těchto míst nejsou ve vlastnictví městyse
nebo zde proběhla pokládka nového asfaltu, na kterou správci silnic uplatňují
záruční
lhůty. Z toho důvodu nelze očekávat případnou realizaci dříve než v horizontu tří či čtyř let.
Tolik výhled do budoucna a teď bych chtěl oznámit ještě jednu aktuální zprávu. Díky
sponzorskému daru Rosis, s.r.o. se podařilo zajistit na Karmáš ohňostroj, který bude odpálen
v neděli přesně v 21:00.
S přáním pěkného dne a Karmáše
starosta Litultovic Jan Birgus

UPOZORŇUJEME
Plánované přerušení dodávky elektřiny 22. 8. a 23. 8. 2017 v Litultovicích
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
v Litultovicích v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků
trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění.
Týkající se:
22. 8. 2017 od 8:00 do 11:00 hod.
na těchto odběrných místech č.p.:/č.orient. bez ulic : 13, 14, 15, 16, 17, 49, 55, 58, 65,
68, 77, 107, 109, 112, 129, 173, 174, 178, 192, 193, 204, 208, 209, 233, 236, 250/14, 255,
674/22
22. 8. 2017 od 11:00 do 16:00 hod.
na těchto odběrných místech č.p.:/č.orient. bez ulic : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 48/1, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 69, 73, 74, 78, 80, 81, 82, 83, 93, 100, 103,
105, 108, 122, 128, 132, 133, 149, 158, 160, 162, 163, 167, 171, 172, 182, 184, 185, 194,
195, 196, 203, 210, 211, 215, 227, 230, 237, 241, 244, 258, 261, 594/10
23. 8. 2017 od 8:00 do 11 hod.
na těchto odběrných místech č.p.:/č.orient. bez ulic : 1, 59, 60, 61, 62, 63, 75, 76, 79, 84,
90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 101, 187, 202
Dne 23. 8. 2017 v dopoledních hodinách od 8:00 do 11:30 bude Úřad městyse
Litultovice z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny uzavřen. Odpoledne
bude úřad opět otevřen.
Biologický odpad
Upozorňujeme občany, že byla přijata nová Obecně závazná vyhláška
Městyse Litultovice č.3/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území Městyse Litultovice.
Změna od předchozí vyhlášky spočívá ve sběrném místě biologického rozložitelného
odpadu. Kontejnery, které byly do dnešní doby umístěny v prostorách zámeckého parku, do
kterých jste měli možnost vozit trávu, bioodpad a větve budou již trvale přemístěny
na sběrné místo městyse, které bylo zřízeno u firmy Uniron směr Hlavnice. Sběrné místo
bude zpřístupněno každou lichou sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.

KNIHOVNA LITULTOVICE
Vážení čtenáři a příznivci dobré knihy!
Dovoluji si Vám připomenout, že pondělí 28. srpna
bude knihovna z důvodu dovolené uzavřena.
Přijďte se také podívat do knihovny na kresby
Vašich dětí, které naší knihovně v průběhu školního
roku věnovaly.
Přejeme Vám krásný zbytek prázdnin a těšíme se
na Vás i na nové čtenáře v novém roce.
Vaše Knihovnice
PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
18. srpna
od 20:00 hodin

Akce
Hasičský filmový festival Litultovice – Bezva ženská na krku
(Romantická komedie)
Pořádají SDH Litultovice
Benátská noc v zámeckém parku v Litultovicích
Pořádá Myslivecké sdružení Hradisko Hlavnice

26. srpna
od 20:00 hodin
27. srpna
Litultovický karmáš
Začíná mší v kostele
Pořádá Městys Litultovice
od 11:00 hodin
Hasičský filmový festival Litultovice – Trollové (Animovaná
1. září
komedie)
od 20:00 hodin
Pořádají SDH Litultovice
Noční rybářské závody na velkém rybníku v Litultovicích.
2. září
Pořádají Rybáři z Litultovic ve spolupráci MO ČSR Opava
od 16:00 hodin

USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LITULTOVICE
U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice, konaného
dne 14. 08. 2017 v 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Litultovice
Zastupitelstvo městyse schvaluje pod bodem:
5. Obecně závaznou vyhlášku č.3/2017 O stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území městyse Litultovice
6. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. UZSVM/3292/2017-OOPM k převodu pozemku parcela č. 968/12 v k. ú. Litultovice
7. Smlouvu o koupi části pozemku parc.č. 152 v k.ú. Litultovice
8. Smlouvu o koupi části pozemku parc.č. 60/1 v k.ú. Litultovice
10. Smlouvu o koupi části pozemku parc.č. 2080 v k.ú. Litultovice
11. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou
linkovou dopravou - oblast Opavsko

ROZKVETLÁ AGÁVE AMERICKÁ PŘED ZÁMKEM V LITULTOVICÍCH
Asi před 40 lety Městys Litultovice dostal darem tři agáve americana. Letošní léto jedna
z těchto rostlin rozkvetla do opravdu mohutného nádherného květu. Ještě zajímavějším
květenství dělá fakt, že tato agáve kvete jen jednou za život a pak umírá.
Agáve americká (agave americana) je původem z Mexika. Od roku 1561 se agáve
rozšířila v Evropě po celém středomoří, kde roste na strmých kamenitých svazích v blízkosti
pobřeží. Za celý život má agáve americká jediný cíl, a to vykvést. Zatímco v teplých
oblastech Evropy nebo Ameriky agáve stačí 12 let, aby vykvetla. V naších podmínkách
čekat na květ není zrovna pro nedočkavce, může to trvat až 50 let. I proto se u nás agáve
dědí z generace na generaci. O to větší radost prožíváme, když v našem klimatu agáve
americana vykvete.

Další fotografie k nahlédnutí na našem webu
Litultovice.cz v sekci aktuality.

POSEZENÍ U VĚTŘÁKU S NETRADIČNÍM HAŠENÍM
Dne 12. 8. 2017 se na Cholticích pořádala akce Posezení u Větřáku s netradičním hašením.
V den akce panovalo krásné počasí. Netradičních závodů se účastnilo dohromady devět družstev,
z toho tři z Polska z Gaszowic. V kategorii dospělých se nejlépe umístilo právě mužské družstvo
Gaszowice, následovně ženské družstvo Z růže květ a na třetím místě skončilo družstvo Babylon
Bike. Na časy jednotlivých družstev se můžete podívat pod článkem. K poslechu hrála Dechová
hudba Dobrovolných hasičů obce Dolní Životice. Doufáme, že jste si závody užili stejně jako my
a děkujeme závodníkům i návštěvníkům za účast.

Výsledky jednotlivých družstev:
Dospělí:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Družstvo
Gaszowice muži
Z růže květ ženy
Babylon Bike
SDH Litultovice
Jezdkovice
Gaszowice ženy

Čas
3:08:555
3:12:716
3:19:451
3:26:456
3:56:721
4:17:345

Děti:
Pořadí Družstvo

Čas

1.

Mlynáři

3:55:653

2.

Gaszowice

4:44:100

3.

Mlynářky

5:10:254

ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE KUŽELNY
Touto cestou bych chtěl poděkovat Jaromíru Jasníkovi, Vítu Šachtelimu, Filipovi
Štefkovi, Petrovi a Katce Salichovým, Petře Šachteli, Ladě Pavlíčkové a Janě Vltavské
za výpomoc při rekonstrukci a úklidu kuželny. Prvotní impuls byl ten, že jako zastupitel
jsem na jednání zastupitelstva v červnu 2017 oslovil pana starostu Ing. Birguse s tím, že by
bylo vhodné vymalovat místní kuželnu. Se souhlasem starosty jsem si tento úkol vzal
za svůj. Začátkem srpna jsem tedy oškrábal původní malbu ze stěn a stropu, načež jsem byl
vystaven nejednomu problému. Proto po zralé úvaze došlo k částečně rekonstrukci
společenské místnosti v objektu kuželny. Zvětralá a popraskaná omítka stěn a stropu musela
být v některých místech oklepaná. Proto dostaly stěny a strop novou omítku. Stěny
společenské místnosti byly vymalovány příjemnou žlutou barvou, aby se místnost více
rozzářila. Na dvou místech stěn je obložen obklad s imitaci kamene a snad celé místnosti
dodává útulný pocit. Nesmím zapomenout na novou výmalbu toalet a vstupní chodby. Na
okna ještě budou instalovány žaluzie.
Myslím, že dílo se dle možností celkem podařilo a dle příslibu pana starosty dojde
v roce 2018 i k výměně nábytku.
Nezbývá než doufat, že práce výše uvedených občanů nevyjde vniveč a v objektu bude
udržován pořádek, tak aby zde mohly probíhat důstojné schůzky, např. ze strany spolků
městyse či probíhat různé malé oslavy apod.
Potěšující skutečnost je ta, že svým dílem se rekonstrukce či úklidu objektu kuželny
zúčastnili zástupci všech věkových kategorií.
…takže pracovníci, ještě jednou vám DĚKUJI za pomoc…
Daniel Štefek - zastupitel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE

Oznámení ředitelky ZŠ Litultovice
Milí žáci, vážení rodiče,
slavnostní zahájení nového školního roku 2017/2018 proběhne
v základní škole Litultovice

dne 4. září 2017 v 8.00 hodin.
Přijďte bez aktovek, ale s dobrou náladou. Předpokládané ukončení
prvního školního dne v 9.30 hodin.
Těší se na Vás učitelky ZŠ Litultovice.
RYBÁŘI Z LITULTOVIC
Zajímavý úlovek od Rybářů z Litultovic:

79 cm velkou štiku ulovil pán Mirek Ochrana 25. července 2017.

ZVEME VÁS

TJ SOKOL LITULTOVICE

ZVEME VÁS

Zveme Vás na

OHŇOSTROJ
s hudbou
27. 8. 2017 ve 21:00 hodin v zámeckém parku
v Litultovicích

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Kdy: 1. 9. 2017 do 2. 9. 2017
od 1800 hodin
Kde: na zámku B

Co s sebou: karimatku, spacák, polštářek, plyšáka, baterku, kartičku
pojišťovny, hyg. potřeby, 50,-Kč a hlavně dobrou náladu na večer
Co vás čeká: odpolední hry, návštěva letního kina – pohádka Trollové
strašidelná vycházka a jako poslední spaní na zámku
Závazné přihlášky odevzdejte do 25. 8. 2017
na Úřadě městyse Litultovice
Předsedkyně kulturní komise Lada Pavlíčková
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