Městys
Litultovice

Říjen 2017

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín

Akce

4. listopadu 2017
od 8:00 hodin
10. listopadu 2017
v 17:00 hodin

Výlov velkého rybníka
Pořádají Rybáři z Litultovic.
Uspávání broučků na zámku B v Litultovicích.
Pořádá Kulturní komise městyse Litultovice

20. listopadu 2017
v 17:00 hodin

Představení publikace „Litultovice“ ve Slezském
zemském muzeu v Opavě.

UPOZORŇUJEME OBČANY

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 komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území
městyse Litultovice.
Změna od předchozí vyhlášky spočívá ve změně sběrného místa biologicky
rozložitelného odpadu. Kontejnery, které byly do dnešní doby umístěny v prostorách
zámeckého parku, a do kterých jste měli možnost vozit trávu, bioodpad a větve, budou již
trvale přemístěny na sběrném místě městyse, které bylo zřízeno za firmou Uniron směr
Hlavnice. Sběrné místo bude zpřístupněno každou lichou sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
10. a 11. listopadu 2017 proběhne v Litultovicích sběr nebezpečného a
velkoobjemového odpadu. Sběr bude probíhat na jednom stanovišti jako v jarním období,
a to na sběrném místě směr Hlavnice (za firmou Uniron).
Odpad můžete odevzdávat už v pátek v době od 14 do 17 hodin a v sobotu v době od
8 do 12 hodin. Přijímán nebude klasický železný šrot, stavební suť, sklo, papír a
vyseparované plasty.

ZLEPŠENÍ VYUŽITÍ ZÁMECKÉHO PARKU V LITULTOVICÍCH

ZLEPŠENÍ VYUŽITÍ ZÁMECKÉHO PARKU
V LITULTOVICÍCH

Projekt Zlepšení využití zámeckého parku v Litultovicích je spolufinancován z rozpočtu
MSK v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2017“
V letošním roce Městys Litultovice provedl třetí etapu zlepšení využití zámeckého
parku pro naše občany. V rámci této akce byla dokončena rekonstrukce komunikací
v zámeckém parku a to především v prostorách před zámeckou restaurací. Byly instalovány
tři herní prvky: kuželky, houpačka a skluzavka s pavučinou, a dále byly v parku osazeny
nové lavičky.
Celkové náklady činily 620 709,- Kč, z nichž
256 400,Kč
představovala
dotace
Moravskoslezského kraje z programu „Podpora
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
2017“.
Z prvních ohlasů od občanů je zřejmé, že došlo
k celkovému zatraktivnění zámeckého parku a
zvýšení jeho návštěvnosti. V trvalé péči a zlepšování
zámeckého parku budeme pokračovat i dalších letech.

INZERCE

Tempo, obchodní družstvo Opava nabízí volná pracovní místa na
prodejnu v Litultovicích.
Jedná se o pozice:
prodavač pracovní úvazek 33 hod./týden
brigádník pracovní úvazek 80 hod./měsíc
Nástup možný ihned.
Bližší informace na prodejně nebo na tel. čísle: 725 981 206 p. Kuková nebo 553 697 309
p. Schönová

POZVÁNKA K PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE "LITULTOVICE 1317-2017"

Představení
publikace
s názvem
„Litultovice“, která byla sepsána kolektivem
autorů Slezského zemského muzea, proběhne
20. listopadu 2017 v 17:00 hodin v historické
budově Slezského zemského muzea. Zveme
všechny zájemce o historii Litultovic.
K prodeji v úřední dny na Úřadě městyse
Litultovice. Cena: 100 Kč.

SETKÁNÍ SENIORŮ LITULTOVICE
Dne 27. 9. 2017 se uskutečnilo již čtvrté setkání seniorů z obcí Hlavnice, Jakartovice,
Jezdkovice, Dolní Životice a Litultovice. Tento rok hostila důchodce obec Dolní Životice.
Pořádající vesnice má za úkol připravit soutěže, postarat se o pobavení hostů, včetně
pohoštění. Soutěží se zúčastní z každé vesnice (mimo hostující obce) čtyřčlenné družstvo.
V silné konkurenci se naši důchodci umístili na druhém místě.
V Dolních Životicích bylo vše připraveno na 100%.
Děkujeme ÚM za odvozy na tyto akce.
Senioři z Litultovic

Poděkování
Chtěla bych poděkovat členům kulturní komise při Úřadu městyse Litultovice, za
precizní pořádání všech akcí pro naše děti. Akce jsou vždy perfektně připravené a zajímavé.
Rovněž chci vyjádřit velké díky za „zkulturnění“ kuželny v zámeckém parku, kde se my
senioři scházíme nejvíce.
Všem patří velké díky!
Marcela Chodurová

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE
Sběr papíru
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a spoluobčanům, kteří odevzdáním papíru,
podpořili již tradiční podzimní sběrovou akci obou školských zařízení v Litultovicích.
Rodiče dětí mateřské školy odevzdali 1703 kg papíru. Finanční prostředky z této akce
věnujeme na hračky a výlety pro děti. Těšíme se na Vaši podporu při jarním sběru papíru.
Podzimníček a Odpaďáček
To byl název tradiční podzimní výstavy, kterou jsme otevřeli v neděli 15. 10. 2017. Téměř
letní den využili naši spoluobčané k procházce, kterou zakončili návštěvou naší výstavy.
Podívat
se mohli na výrobky dětí a rodičů mateřské školy. Žáci Základní školy Litultovice vykouzlili
pod vedením paní učitelek barevný podzim, který strážily pařezové sovy. Děkujeme všem
návštěvníkům výstavy za finanční podporu našich škol. Získané prostředky využijeme
na další výtvarné hrátky dětí. Poděkovat bych chtěla provozním pracovníkům městyse, kteří
nám pomohli s převozem a instalací výstavy na zámku.
Jarmila Kořená, ředitelka mateřské školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Sportovní dopoledne se ZŠ Hlavnice
V pátek 29. 10. 2017 byly děti naší školy
pozvány do ZŠ v Hlavnici na společné
sportování. Naštěstí nám vyšlo počasí a paní
učitelky ZŠ Hlavnice připravily všechny
disciplíny na fotbalovém hřišti. Děti v 6
disciplínách ukázaly, že umí rychle běhat, jsou
zručné, mají smysl pro orientaci i dobrou
paměť. Všichni účastníci dostali sladkou
odměnu, vítězné družstvo ještě navíc dárek,
který se jim bude dále hodit ve vyučování.
Olympijský víceboj 2017/2018
I v letošním školním roce se všechny děti naší školy zapojily do celostátní sportovní akce
Olympijský víceboj. Jednotlivé sportovní úkoly plní zábavnou formou a zlepšují si tak
svou kondici. Soutěžní disciplíny:
1. Ohebnost: Hluboký předklon
2. Hbitost: T-běh
3. Silová vytrvalost: Zkrácené sedy-lehy
4. Rovnováha: Postoj čápa
5. Rychlost: Sprint 60 m
6. Běžecká vytrvalost: Zátopkův běh na 500 m
7. Výbušnost: Skok z místa
8. Síla: Hod basketbalovým míčem
Všechny zapojené děti získají na konci školního roku Olympijské diplomy s analýzou
pohybových předpokladů a doporučení na vhodné sporty, které by je mohly bavit a
sportovní kluby v jejich blízkém okolí.
Připravované akce:
1. Drakiáda
2. Halloween
3. Připravujeme vydání školního kalendáře z prací žáků ZŠ.
Zveme:
na výstavu Podzimníčků na zámku v neděli 15. 10. 2017.
Děkujeme:
všem, kteří přispěli sběrem papíru a nasbírali kaštany a žaludy.

Mgr. Dana Kaliková, ředitelka ZŠ Litultovice

FOTOGALERIE - VÝLET BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
Podívejte se na výběr fotografií z výletu do Bystřice pod Hostýnem. Další zajímavé
fotografie můžete vidět na našich webových stránkách www.litultovice.cz

FOTOGALERIE - ODHALENÍ POMNÍKU XIII. STRÁŽNÍHO PRAPORU
Podívejte se na výběr fotografií ze slavnostního odhalení pomníku XIII. strážního praporu.
Další zajímavé fotografie můžete vidět na našich webových stránkách www.litultovice.cz

VOLEJBALOVÝ TURNAJ V OPAVĚ
V sobotu 30. 9. 2017 jsme reprezentovali Městys Litultovice na volejbalovém turnaji v
Opavě - Karlovci.
Za účasti 4 týmů jsme celý turnaj vyhráli a tak náš městys vešel opět v povědomí občanů.
Děkujeme také panu starostovi za zhotovení sportovního oblečení pro náš volejbalový
spolek.
Turnaje se zúčastnila družstva, mimo Litultovic, také z Velkých Heraltic a dva týmy
VKKV Opava.
Jan Raida

ZVEME VÁS…

ZVEME VÁS…
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