Městys
Litultovice

Duben 2018

Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako nepravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Vážení spoluobčané,
jaro se momentálně snaží dohnat nízké březnové teploty a znovu padají teplotní rekordy.
Přesto mám pocit, že místo dobré nálady se mezi našimi občany projevuje nějaká nevrlost
či únava z dlouhé zimy. Každý máme svou pravdu a své představy a v poslední době se
slovo kompromis stalo pomalu neslušným slovem, jak nám ukazují i nejvyšší představitelé
naší země, ale i v zahraničí. Přesto si myslím, že na našem malém litultovickém plácku si
nemůže dovolit půlroční luxus neústupných názorů.
Chtěl bych proto poprosit, zkusme se naladit na příjemnější notu a spory ze sousedy řešit
trochu s nadhledem a pochopit, že některé věci se skutečně řeší, ale nejsou to věci, které se
dají vyřešit do pěti minut a nadávkami na pracovníky městyse se nevyřeší rychleji.
Nejčastější výtky se na nás hrnou ohledně pozdního úklidu komunikací. V současné
době se jim věnujeme s plným nasazením, ale minulý týden jsme dokončili poměrně
rozsáhlou rekonstrukci části prostor obecního úřadu a bylo třeba přestěhovat značné
množství nábytku, archiválií a provést závěrečný úklid což plně vytížilo pracovníky
městyse. Rekonstrukce jednoznačně přispěla k zlepšení prostředí na úřadě a zatím jsme se
setkali pouze s kladnými ohlasy.
Dalším předmětem stížností jsou telefony na úřadě. Zde jsme bohužel v situaci, kdy naše
moderní ústředna reaguje na jakýkoliv výpadek proudu tím, že se vypne. Jelikož si sami
sobě na pevné linky nevoláme, nejsme schopni zjistit okamžitě, že nefungují. Proto prosím
Všechny, kteří se k nám nemohou dovolat na pevnou linku, ať zavolají komukoliv
z pracovníků úřadu na mobil.
Z kategorie dokončených akcí se podařilo realizovat výměnu krytiny na ochozu u kabin
fotbalového hřiště, takže pro letošní rok se již fanoušci nemusí obávat, že na ně spadne starý
eternit.
V příštím týdnu budou zahájeny stavební práce na chodníku do Dolních Životic. Termín
ukončení se díky brzkému zahájení prací posouvá na 30. 6. 2018. To je jistě dobrá zpráva,
která by nám mohla trochu zvednout náladu.
V příštím týdnu rovněž začne rekonstrukce zálivu autobusových zastávek, ale jako
každá akce s velkou státní institucí má své háčky. ŘSD odmítlo vyměnit celý povrch zálivu

ve směru na Opava, ale pouze povrch na velikost jednoho autobusu. Protože si neumíme
představit, že by půlka zálivu zůstala v rozbitém asfaltu, rozhodli jsme se na jednání rady
městyse, zaplatit zbytek z našeho rozpočtu v ceně cca 80 000,- Kč.
S přáním krásného dne a veselé mysli Váš starosta.

USNESENÍ Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LITULTOVICE
U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice, konaného dne 26. 3. 2018 v
18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice
Zastupitelstvo městyse schvaluje pod bodem:
5. Darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a městysem Litultovice o daru části pozemku
parc. č. 1053/1 v k. ú. Litultovice
6. Darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a městysem Litultovice o daru části pozemku
parc. č. 1978 v k. ú. Litultovice
7. Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících
vodovodů mezi městysem Litultovice a obcí Stěbořice
8. Kupní smlouvu o koupi části pozemku parc. č. 73 v k. ú. Litultovice
9. Kupní smlouvu o koupi části pozemku parc. č. 52/1 v k. ú. Litultovice
10. Záměr realizovat sběrný dvůr Litultovice za pomoci projektu podpořeného z OPZP výzvy č. 69
Zvýšit podíl materiálového využití odpadů
11. Záměr realizovat hasičskou zbrojnici Litultovice za pomoci projektu podpořeného programem
„Dotace pro jednotky SDH obcí“ a podpory Moravskoslezského kraje
12. Příslib městyse Litultovice v případě obdržení dotace z programu „Dotace pro jednotky SDH
obcí“ na spolufinancování výstavby hasičské zbrojnice Litultovice z vlastních případně dalších
zdrojů
13. Záměr realizovat rekonstrukci budovy Litultovice č. p. 51 za pomoci projektu podpořeného z
OPZP výzvy č. 100 Energetické úspory veřejných budov
14. Zvýšení členského příspěvku DSO Mikroregion Hvozdnice až do výše 100,-Kč na obyvatele,
v případě zřízení centra sdílených služeb při DSO Mikroregion Hvozdnice
15. Individuální dotaci na rok 2018 pro TJ sokol Litultovice ve výši 65000,-Kč
16. Rozpočtové opatření č. 2
17. Dle § 76 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění mimořádnou odměnu starosty ve
výši 1,5 násobku platu
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí pod bodem:
18. Střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregionu Hvozdnice na roky 2017-2020
19. Rozpočtové opatření DSO Mikroregionu Hvozdnice č. 1/2017
20. Rozpočtové opatření DSO Mikroregionu Hvozdnice č. 2/2017
21. Zprávu revizní komise DSO Mikroregionu Hvozdnice o kontrole hospodaření DSO
Mikroregionu Hvozdnice k 30. 9. 2017

UPOZORŇUJEME
TJ Sokol – Sběr železného šrotu
V sobotu 28. 4. 2018 od 8.00 hodin se bude konat sběr železného šrotu. Železný šrot
připravte jako obvykle před své rodinné domy.
V případě zájmu o sběr železného šrotu v Luhách nebo v Pilném mlýně, prosíme
občany, aby tuto informaci sdělili do pátku 27. 4. 2018 na Úřad městyse Litultovice, tel.:
555 559 541.
Omezení provozu matriky a podatelny městyse Litultovice
V pondělí 16. 4. 2018 bude omezen provoz matriky a podatelny městyse Litultovice
z důvodu školení.
Stavební práce na cyklostezce Litultovice - Dolní Životice
V pondělí 16. 4. 2018 začnou stavební práce na stezce pro chodce a cyklisty Litultovice –
Dolní Životice. Provoz na této komunikaci bude úplně zastaven.

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
21. dubna 2018
Od 9 hodin
30. dubna 2018
Od 18 hodin
19. května 2018
20. května 2018
Od 7 hodin
20. května 2018
Od 15 hodin

Akce
Závody ve střelbě z kuše na fotbalovém hřišti.
Pořádají Kušisté Litultovic
Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti v Litultovicích.
Pořádá kulturní komise městyse Litultovice
Rybářské závody pro dospělé na velkém rybníku
Rybářské závody pro mládež na velkém rybníku
Pořádají rybáři z Litultovic
Kytarový koncert na zámku B v Litultovicích.
Pořádá Městys Litultovice

STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY, ÚSEK LITULTOVICE - D. ŽIVOTICE

Vážení spoluobčané, Městys Litultovice realizuje projekt Stezka pro chodce a cyklisty,
úsek Litultovice - Dolní Životice, který je spolufinancován Evropskou unií. Stavbou
stezky pro chodce a cyklisty dojde k propojení městyse Litultovice a obce Dolní Životice.
Stezka zajistí lepší dostupnost zaměstnání a služeb (pracovní místa zejména v průmyslové
zóně v obci Dolní Životice, nabídka služeb zejména v městysu Litultovice), současně dojde
k posílení silniční bezpečnosti (odklon cyklistů ze silnice I/46 na stezku), zvýšení atraktivity
bydlení v lokalitě a zlepšení kvality životního prostředí (méně hluku, imisí z aut). Délka
stezky bude činit 898 m, kryt vozovky bude asfaltový. Stezka je učena pro společný provoz
cyklistů a chodců s vyloučením provozu motorových vozidel včetně zemědělské techniky.
Její dokončení se očekává v létě 2018.

ZÁHÁJENÍ SEZÓNY OPAVSKÉHO SLEZSKA 2018
Již třetím rokem připravuje destinační management Opavského Slezska akci Otevírání
turistické sezony. Letos se místem konání stane přímo slezská metropole, a to v sobotu 28.
dubna. Pokud sem zavítáte, čeká vás to nejlepší, co naše oblast nabízí, včetně skvělého
doprovodného programu. Vzhledem k letošnímu významnému výročí ponese navíc podtitul
Dotek první republiky.
Samotné akci vždy předchází jízda historického vlaku, který i tentokrát vyjede krátce po
9. hodině z Ostravy a zamíří do Opavy. Návštěvníci tak mají možnost dalšího nevšedního
zážitku. „Letos na ně kromě dobových průvodčí čeká také další překvapení, neboť se tímto
vlakem vydá na svou návštěvu do Opavského Slezska první československý prezident
Tomáš Garrigue Masaryk. Můžete jej tak na své cestě doprovodit.
Na akci se vám představí zástupci turistických atraktivit, obcí, zámků, muzeí, festivalů,
regionálních výrobců a mnohých dalších. „Vy budete mít jedinečnou příležitost vše doslova
zažít, vyzkoušet a ochutnat.
Můžete se také těšit na stánek Mikroregionu Hvozdnice, který bude reprezentovat náš
region. Doufáme, že se na nás přijdete podívat.

TÝDEN SLEZSKÉ KUCHYNĚ
Tradiční dubnová akce, na kterou se každoročně těší
všichni gurmáni z blízkého i vzdáleného okolí, pokračuje
letos již pátým ročníkem.
Gastronomické podniky na Opavsku od 13. do 22.
dubna do své nabídky opět zařadí regionální jídla
připravená podle tradičních receptů, nebo ze surovin, které
jsou s Opavským Slezskem spojeny a pozvou na ně své
hosty. Hosté budou moct nejen ochutnat širokou nabídku
pokrmů, ale i je ohodnotit, tím se zapojit do soutěže a
případně i získat některou ze zajímavých cen. Do akce
Týden slezské kuchyně se zapojí podniky téměř z celého
okresu Opava a také naše Zámecká restaurace
Litultovice.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Datum: 16. květen 2018
Barva stužky: vínová
Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku) 20,-Kč
Cíle sbírky:
- preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím
letáků s informacemi.
- Hlavní téma letošní sbírky: Nádory tlustého střeva.
- za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na
boj proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení kvality
života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy,
výzkumu a vybavení onkologických center.
Jsem také onkologická pacientka a ráda bych Vás požádala o podporu této sbírky!
Kytičky budou k dostání na Úřadě městyse, dále na veřejné akci Pálení čarodějnic, která
se koná dne 14. 5. 2018 v zámeckém parku. Více na www.denprotirakovine.cz
Všem Vám předem děkuji!
Daniela Radková, Litultovice – Luhy

MŠ LITULTOVICE - ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola Litultovice,
příspěvková organizace
oznamuje, že ve středu 9. 5. 2018
proběhne v Mateřské škole Litultovice

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2018/2019.
Rodiče, kteří chtějí zapsat své dítě k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Litultovice
ve školním roce 2018-2019 se dostaví ve středu 9. 5. 2018 v době od 13.00 do 17.00 hod.
do Mateřské školy Litultovice. Donesou vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu
vzdělávání potvrzenou lékařem, předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Žadatelům
bude přiděleno registrační číslo.
Na základě řádně vyplněné, lékařem potvrzené žádosti, podané zákonným zástupcem, která
bude posouzena dle Kritérií pro přijímání dětí, vydá ředitelka mateřské školy rozhodnutí o
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.
Rozhodnutí o přijetí uchazečů bude zveřejněno seznamem přijatých uchazečů, pod
přiděleným registračním číslem.
Podrobnější informace budeme poskytovat ve středu 25. 4. 2018, kdy bude
v mateřské škole Den otevřených dveří. Srdečně Vás zveme od 15.00 do 17.00 hodin

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE
VÝLET DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LITULTOVICE DO POLSKA
Děti Mateřské školy Litultovice se 15. 3. 2018 zúčastnily X. ročníku sportovní akce
„Předškoliáda„
Díky profesionálnímu přístupu organizátorů obce Piecy prožily děti den plný
sportovních soutěží, ve kterých změřily síly děti čtyř mateřských škol. České barvy hájily
děti z Litultovic a za Polsko startovaly děti tří mateřských škol gminy Gaszowice.
Soutěžili jsme ve čtyřech disciplínách, všechny školy dostaly pohár, dětem se třpytila
na krku zlatá medaile. Výborný oběd nás čekal v kulturním domě v Gaszowicích. Do
autobusu nastoupily unavené, ale šťastné děti, takže nás autobus krásně uspal. Děti se domů
vracely s pocitem, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
Chtěla bych poděkovat panu starostovi a zastupitelům městyse, kteří pomohli zajistit
dopravu dětí. Poděkování patří také rodičům, kteří byli ochotni svým nejmenším pořídit
pasy a občanské průkazy, abychom mohli vycestovat do zahraničí.

Sběr papíru
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a spoluobčanům, kteří odevzdáním papíru,
podpořili již tradiční jarní sběrovou akci obou školských zařízení v Litultovicích. Finanční
prostředky z této akce věnujeme na hračky a výlety pro děti. Těšíme se na Vaši podporu při
podzimním sběru papíru.
Hasiči v mateřské škole
Chtěli bychom s dětmi poděkovat Sboru dobrovolných hasičů v Litultovicích za
poutavou besedu zaměřenou na záchranné práce, které hasiči v dnešní době zajišťují. Děti
se mohly podívat na pomůcky potřebné k záchraně lidských životů a některé si mohli i
vyzkoušet. Poutavé vyprávění si připravil Jiří Lebeda, do obleku pro záchranu lidí ve vodě
se oblékl Michal Kořený a vyzkoušení fixačního lůžka a dalších pomůcek pomohl zajistit
Michal Kavan. Děti byly nadšené a nebály se vyzkoušet si připravené pomůcky.

Jarmila Kořená, ředitelka MŠ Litultovice

ZVEME VÁS…

Kytarový koncert
20. května 2018 od 15 hodin

na zámku B
Vystoupení žáků a učitelů Základní umělecké školy
Václava Kalika. Vystoupí žáci Základní umělecké školy
z Litultovic, Dolních Životic a Hlavnice. Žáci předvedou
klasické i moderní skladby.
Vše pod vedením paní učitelky Lenky Lebedové.
Těšíme se na vás! Městys Litultovice.

Rybáři z Litultovic zvou všechny příznivce na

Rybářské závody pro dospělé
Dne 19. 5. 2018 na velkém rybníku v Litultovicích
Zápis v 6.30 hodin, začátek v 7 hodin
Startovné 200,- Kč po zaplacení možno si vybrat místo k rybolovu
Občerstvení zajištěno po závodech tombola
V neděli 20. 5. 2018 závody pro mládež do 15 let
Tyto závody pro mládež bude sponzorovat
P. Trnavský majitel firmy KMR Fisch Opava
Srdečně zvou rybáři z Litultovic a KMR fisch Opava.

INZERCE

V zahradnictví Pasič v Dolních Životicích na ulici Kostelíkova se rozběhne již páté
kolo našich prodejních sobot. Tato sobota se nazývá
„ BORŮVKOVÁ „
7-17 hod.
První sobotu 14. 4.2018, budeme nabízet sazenice borůvek, brusinek, vřesy, široký
sortiment balkonových rostlin, cibuloviny, substráty, semena, květináče, nůžky a jiné
vybavení pro zahradní kutily aj.
Za akční ceny Vám tento týden budou nabízeny níže uvedené rostliny:
Azalka venkovní
49.Azalka pokojová
49.Borůvka Kanadská, květináč 9x9 cm 39.Brusinka, květináč 9x9 cm
39.Thuja smaragd, 30 cm
19.Rhododendron 9x9 cm
39.Rhoddodendron 5 l
199.Kyselá rašelina 200 l

260.-

Náš sortiment tradičně rozšíří:
- pan Petr Šamárek prodejem sazenic zeleniny (brokolice, salát, kedluben,
květák….)
- paní Ludmila Teplanská prodejem ovocných a okrasných stromků a keřů.
Také letos jsme si pro malé výtvarníky připravili dětskou soutěž, kde se opět mohou
vyřádit a ukázat nám všem svou šikovnost.
Nezapomeňte si do kalendáře poznačit datum 14. 4. 2018
Sledujte nás na: www.facebook.com/pasicprozahradu
www.pasicprozahradu.cz
Pokud Vám někdo doporučil naši firmu, tak nám při registraci Vašeho emailu na
(www.pasicprozahradu.cz) prosím uveďte také jeho email. V případě, že je u nás již
registrován a Vaše registrace proběhne úspěšně, bude mu na email zaslán kupón na
jednorázovou 5% slevu z nákupu na akcích SOBOTY PRO ZAHRADU.
Krásný den Vám přeje kolektiv firmy Pasič

INZERCE

MĚSTYS LITULTOVICE NABÍZÍ MOŽNOST VYUŽITÍ SLUŽEB
SPOLEČNOSTI eCENTRE, KTERÁ NABÍZÍ OBČANŮM I FIRMÁM
VÝHODNĚJŠÍ CENY Z AUKCE NA ENERGIE

Vážení spoluobčané,
Společnost eCENTRE (leadrem na trhu aukcí s energiemi) pro Vás připravila možnost
využít cen z aukce na elektřinu a zemní plyn.
Společnost eCENTRE pravidelně sdružuje poptávku více odběratelů z celé ČR a
umožňuje tak získat nižší ceny za energie i jednotlivým domácnostem či firmám.
Nejčastěji se úspory pohybují okolo 25 - 45 %.
Nechte si nezávazně porovnat Vaše stávající ceny s cenami, které již byly vysoutěženy
v e-aukci. Získáte-li díky e-aukci výhodnější cenu, než máte dnes, můžete využít nabídky
společnosti eCENTRE, která Vám zajistí přechod k vítěznému dodavateli službou LICIT.
Součástí služby je i 100% administrativní a právní servis.
Tato služba je pro Vás zdarma. Celá akce se uskuteční na úřadě Městyse Litultovice
(zasedací místnost), kam můžete přijít v pondělí 23. dubna kdykoliv od 14:00 do 17:00
hodin. S sebou si vezměte poslední roční vyúčtování za elektrickou energii a zemní plyn,
které je nutné pro výpočet úspory. Celá akce se koná s vědomím pana starosty, který si přeje,
aby více peněz zůstávalo v peněženkách občanů a méně odcházelo pryč ve prospěch
dodavatelů energií.
Pokud se v tuto dobu nemůžete dostavit, můžete si domluvit schůzku kdykoliv mimo
uvedenou dobu prostřednictvím níže uvedených kontaktů.
Garantem projektu je nezávislý obchodní partner společnosti eCENTRE:
p. Jan Raida, tel: +420 602 361 136, e-mail: jan.raida@partnerecentre.cz.

INZERCE
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