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Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako nepravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Vážení spoluobčané,
dnes máte v ruce poslední číslo obecního zpravodaje před volbami do obecních
zastupitelstev, chtěl bych proto poděkovat několika mě nejbližším kolegům ze
zastupitelstva.
Předem musím konstatovat, že jsem si vědom toho, že se často stává, že když je
v Litultovicích někdo pochválen, tak se mnoho dalších urazí. Proto bych chtěl na úvod říct,
že celé zastupitelstvo v tomto období fungovalo výborně jako celek a vzájemná spolupráce
přinášela nesporné výhody v řešení, jak velkých investičních akcí, tak běžného chodu obce.
První moje poděkování patří paní Blance Haasové, dlouholeté zastupitelce a radní,
předsedkyni kontrolního výboru, která se z osobních důvodů rozhodla již nekandidovat.
Mým nejbližším spolupracovníkem v tomto období byl bezesporu místostarosta p.
Tomáš Leifert, který zároveň z pozice předsedy TJ Sokol Litultovice umožňoval
bezproblémovou spolupráci s tímto významným spolkem. Neomezoval se pouze na
prosazování zájmu sportu, ale organizačně pomáhal zajišťovat většinu akcí městyse.
Další představitel spolku v našem zastupitelstvu byl p. Jan Pavlíček, nepřehlédnutelný
jak svojí postavou, tak aktivitou. Starosta SDH Litultovice a vášnivý iniciátor objevování
historie Litultovic. Bez jeho pomoci a SDH Litultovice by byl život v Litultovicích výrazně
méně pestrý.
Dalším hasičem je p. Jiří Drápal, který je samozřejmě také členem SDH Litultovice, ale
u něj bych chtěl vyzdvihnout velení JSDH zřizované obcí a má obrovskou zásluhu na
zkvalitnění jejího vybavení (od letošního roku například dvě zásahová vozidla)
Poslední o kom bych se chtěl zmínit je p. Ivo Machovský, spojka na Myslivecký spolek,
který má sice sídlo v Hlavnici, ale pokrývá svou činností celkem pět obcí a plnohodnotně se
zapojuje do spolkového života v Litultovicích.
Tito lidé byli oporou po celou dobu mého čtyřletého mandátu, a pokud se mi podaří obhájit
mandát, rád bych s nimi pokračoval dál.

Další velké poděkování patří samotným pracovníkům městyse Litultovice. A to, jak
pracovníkům úřadu, tak pracovníkům, kteří se starají o naše venkovní prostranství. Všichni
jsou skutečnou oporou a celou dobu se snaží o to, aby se vám občanům v Litultovicích žilo
co nejlépe.
V další části bych se chtěl věnovat vizi na další čtyři roky. Při návštěvě větších měst v naší
republice se nestačím divit, co všechno se dá slíbit a komu všemu se dá zatelefonovat, aby
za něho vyřešil jeho předpokládanou neschopnost řešit problémy dané obce.
Telefonovat určitě budu velmi často, ale naše problémy určitě budu společně s vámi řešit
zde, protože výkon funkce starosty pro mě nikdy nebyl způsob jak si plnit své životní sny,
ale služba ostatním, na kterou jsem byl vybrán. Tak bych chtěl pokračovat i v dalším
obdobím.
Za volební program se dá považovat to, co jsme již začali připravovat v současném
zastupitelstvu, ale z různých důvodů jsme nerealizovali.
Velmi důležitý úkol je výstavba nové zbrojnice JSDH. Letošní rok potvrdil, že bylo
správné rozhodnutí přijmout druhé vozidlo pro naší jednotku a to velkoobjemovou cisternu
T 815. Některá pole hořela i v naší bezprostřední blízkosti a naopak letní požáry naše
jednotka pomáhala zdolávat i docela daleko, viz děkovný dopis v tomto čísle zpravodaje. A
aby tyto úkoly mohla naše jednotka nadále plnit, je třeba jí vytvořit dostatečně kvalitní
zázemí, což už současné prostory nejsou, protože jejich současný stav byl prohlášen
odborným posudkem za havarijní. Protože výstavba zbrojnice je akce mimořádně finančně
náročná na realizaci, je možná jen při získání nějaké formy podpory.
Dalším palčivým problémem je realizace domovních ČOV. Zde jsme neměli štěstí při
výběru projekční firmy a zbytečně jsme ztratili dva roky. Nyní už ale intenzivně pracujeme
na tom, aby se práce v příštím roce intenzivně rozběhly a celý projekt jsme zrealizovali
v příštím volebním období.
Velký projekt, který se právě dokončuje, a bude se na podzim podávat s výhledem
realizace za dva roky, je celková rekonstrukce budovy pošty. Až podrobný stavební
průzkum ukázal, jak je budova ve špatném stavu. Proto rekonstrukce bude zahrnovat
komplexní odvlhčení včetně podřezání, zateplení, výměnu velké části rozvodů elektřiny i
vody, instalaci ČOV. Získáme ovšem plně bezbariérové prostory pošty, knihovny, kvalitní
zázemí pro pořádání klubových či vzdělávacích akcí a prostory pro archiv, kde nám spisy
nebudou vlhnout.
Připravený je rovněž projekt na nový sál v areálu zámků. Zde musíme čekat na vhodnou
dotační příležitost, protože se jedná o stavbu nad naše současné finanční možnosti.
Nečekají nás jenom radostné kolaudace nových staveb, ale i věci nepříjemné, jako
například vyrovnání se s přepisy ohledně likvidace komunálního odpadu. A nelze se
tentokrát vymlouvat na EU, protože naše vláda nesmyslně zpřísnila podmínky a zkrátila pro
Českou republiku přechodné období o 11 let. Jedním z opatření, které by mělo snížit naše
náklady na likvidaci odpadu, je zřízení sběrného dvora v prostoru za starou továrnou. Na
tuto stavbu již máme veškerou projektovou dokumentaci a žádost o dotaci podáváme
společně s Dolními Životicemi, což by mělo přinést větší šanci na přidělení dotace a snížení
provozních nákladů.
Z menších akcí, o kterých bych se rád jen krátce zmínil je dokončení rekonstrukce
chodníků na západním okraji Litultovic, odhlučnění tělocvičny, výstavba víceúčelového
hřiště, modernizace veřejného osvětlení a postupné opravy rybníků.

Pokud se týká společenského a kulturního života Litultovic předpokládáme, že se
zaměříme spíše na zkvalitňování stávajících akcí, než organizaci nových.
K samotným volbám bych vás chtěl poprosit o co největší volební účasti, protože vždy je
nejlepší, když z voleb vzejde zastupitelstvo s co nejsilnějším mandátem. Kdo sledujete dění
v naší republice, tak si jistě všiml, že ve spoustě obcí letos je jen jedna kandidátka. Je to
1612 obcí a jsou to i poměrně velké obce jako například Otice. Proto jsme se rozhodli
postavit dvě kandidátky, abyste si mohli vybrat 15 zastupitelů z 30 kandidátů a ovlivnit
složení zastupitelstva, tak aby z vašeho pohledu bylo co nejkvalitnější. Nezapomeňte
ovšem, že si nemůžete vybrat více jak 15 zastupitelů, jinak je váš hlas neplatný.
S přáním pěkného podzimu
Ing. Jan Birgus
starosta městyse Litultovice

USNESENÍ Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LITULTOVICE
U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice,
konaného dne 17. 9. 2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice
Zastupitelstvo městyse schvaluje pod bodem:
5. Darovací smlouvu na stavbu chodníků na pozemku parc.č. 64/6 v k.ú. Litultovice mezi DSO
Mikroregion Hvozdnice a Městysem Litultovice
6. Rozpočtové opatření č. 7
7. Souhlas městyse Litultovice, jako vlastníka pozemku parc.č. 953/1 v k.ú. Litultovice s umístění
stavby sjezdu
8. Souhlas městyse Litultovice, jako vlastníka pozemku parc.č. 1065 v k.ú. Litultovice s umístění
stavby výustě domovní ČOV
9. Smlouvu o odkupu části pozemku parc.č. 153 v k.ú. Litultovice
10. Smlouvu o odkupu části pozemku parc.č. 38/5 v k.ú. Litultovice a prodeji části pozemku parc.č.
979/1 v k.ú. Litultovice
11. Smlouvu o odkupu pozemku parc.č. 641/4, 1161, 1744, 1743, 1757 a 1758 v k.ú. Litultovice a
prodeji pozemku parc.č. 336/9, 339/3, 340/ 13, 340/14, 340/15, 340/19, 340/23, 340/28, 341/1,
418/5, 418/6, 974/3, 1008/2 a části pozemku parc.č. 974/2 vše v k.ú. Litultovice
12. Střednědobý výhled rozpočtu městyse Litultovice
13. Smlouva o spolupráci mezi městysem Litultovice a obcí Dolní Životice při zřízení sběrného
dvora Litultovice
14. Darovací smlouva mezi městysem Litultovice a obcí Dolní Životice o finančním daru ve
prospěch městyse Litultovice
15. Smlouvu o smlouvě budoucí o prodeji části pozemku parc.č. 1058/9 v k.ú. Litultovice

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ

Termín
21. 9. – 30. 9. 2018
22. 9. 2018
od 10 hodin
28. 9. 2018
od 7 hodin
1. 10. 2018
od 16 hodin
6. 10. 2018
od 20 hodin
14. 10. 2018
od 14.00-18.00 hod
20. 10. 2018
od 9 hodin

Akce
Dřevák na Hvozdnickém expresu.
Termíny jízd viz. pozvánka.
4. ročník rybářského maratonu na velkém rybníku
v Litultovicích. Pořádají Rybáři z Litultovic.
Zájezd do Choltic pro přihlášené.
Pořádá městys Litultovice.
Podzimní předčítání v knihovně
Pořádá knihovna Litultovice.
Vinobraní v KD Jezdkovice
Výstava Podzimníčci v prostorách zámku B.
Pořádají MŠ Litultovice a ZŠ Litultovice.
11. ročník turnaje v nohejbalu
Pořádá TJ Sokol Litultovice

UPOZORŇUJEME…

Kontrola a revize komínů
Upozorňujeme občany na povinnou pravidelnou kontrolu komínů.
Zájemci o tuto kontrolu se nahlásí telefonicky (555 559 541) či osobně na
Úřadě městyse Litultovice, a to do čtvrtku 27. září 2018. V Litultovicích se
bude provádět kontrola komínů 2. – 4. října 2018. Kontrolu komínů bude
provádět pán Adamus.
Svoz plastů
Ve čtvrtek 5. října proběhne svoz plastů. Pytle s plastovým odpadem připravte jako
obvykle před své domy, a to do 7. hodiny ráno.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Volby do zastupitelstev obcí
Sdělujeme občanům, že v pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018
proběhnou volby do zastupitelstev obcí.
V pátek 5. října od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 6. října od 08.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb je zasedací místnost Úřadu městyse Litultovice,
Litultovice č. p. 1.
Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhne věku
nejméně 18 let, je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu, a jde o státního občana
České republiky nebo státního občana členského státu Evropské unie, pokud požádal o zápis
do dodatku stálého seznamu voličů.
Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení
k pobytu.
Občané, kteří se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemohou dostavit do
volební místnosti a mají zájem volit, se mohou přihlásit na Úřadě městyse Litultovice
do pátku 5. října do 11.30 hodin, tel: 555 559 541. Členové okrskové volební komise je
poté navštíví s přenosnou volební schránkou v sobotu 6. října 2018 mezi 10. – 11. hodinou.
V Litultovicích se volí do zastupitelstva městyse 15 členů. Volič může na hlasovacím
lístku označit maximálně 15 jmen – 15 preferenčních hlasů nebo označit celou kandidátku.
Podrobnější informace naleznete v příloze hlasovacích lístků.

ŠKOLENÍ MLADÝCH RYBÁŘŮ
Školení mladých rybářů
Od 7. října 2018 začíná školení mladých rybářů. Zájemci hlaste se u
paní Hlubkové, tel.: 724 354 308.
KNIHOVNA
Milí čtenáři,
věříme, že jste prožili pohodové léto a těšíme se na setkávání
s vámi i s nastávajícím podzimem. V naší knihovně proběhla
každoroční revize. Větší množství starších knih bylo vyřazeno.
Pokud budete mít o tyto knihy zájem, jsou k dispozici v knihovně
a to zdarma. Stačí si přijít vybrat a to vždy v pondělí od
14.00-17.00.
V měsíci říjnu proběhne týden knihoven a to v termínu 1. 10. -7. 10.2018. Zveme tímto
všechny děti v pondělí 1. 10. 2018 na Podzimní předčítání – tématem bude historie. Pro
zvídavé děti máme malou soutěž- zjistěte alespoň jednu zajímavou informaci z historie
Litultovic. Čeká na vás sladká odměna. Začínáme číst v 16.00.
Stále jsou v knihovně k dispozici stolní společenské hry a máte možnost využít i
kopírování. Kopie jsou zdarma, od 10 stran pak za vlastní přinesený papír.
Hezký a barevný podzim
Vaše knihovnice

STANOVENÍ KONCE DOBY ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

POZVÁNKA NA KŘEST KNIHY RODÁKA Z LITULTOVIC
POZVÁNKA NA KŘEST KNIHY RODÁKA Z LITULTOVIC
Dovolujeme si vás pozvat na setkání a křest knihy pamětí litultovského rodáka pana
Jana Vaňka. Křest knihy se uskuteční 18. 10. 2018 v 18. hodin
v prostorách litultovského zámku.
Všechny srdečně zve spoluautorka knihy
Táňa Klimešová

PODĚKOVÁNÍ

KULTURNÍ OKÉNKO…
Sousedské posezení
V sobotu 8. 9. 2018 proběhlo v Litultovicích od 16:00 hodin na zahradě rodiny
Jakešových sousedské setkání občanů z PŘEDEVSÍ. Akce se zúčastnili zástupci 25 rodin,
a to postupně v celkovém počtu 63 dospělých osob a 13 dětí. Setkání proběhlo ve velmi
přátelském duchu, kdy nechybělo krátké představení jednotlivých rodin, takže už všichni ví,
kdo je kdo. Užili jsme si plno smíchu a srandy. Na své si přišli jak dětičky a to díky vyžití a
dovádění na skluzavce, trampolíně či omalováním obrázků, tak i dospělí, a to zejména díky
skvělým, chutným a oku lahodícím laskominám, které si připravili zástupci jednotlivých
rodin. Příjemné překvapení bylo, že pochutiny nepřipravovala jen ženská část osádky, ale i
ta pánská. Takže každý si snad přišel na své. I když s příchodem tmy nás obstoupil chlad,
vydrželi jsme přes půlnoc. Závěrem děkujeme všem zúčastněným nejen za hojnou účast, ale
i za přemíru snahy, kterou vložili do svých pochutin, rodině Jakešových za poskytnutí azylu
a speciálně Radkovi a Jakubovi Lhotským za fyzickou výpomoc při přípravných a
uklízecích pracích.
Takže SOUSEDÉ, ještě jednou VÁM za vše SRDEČNĚ DĚKUJEME a budeme se těšit
na setkání v příštím roce.
Organizátoři Bohdan Lhotský, Daniel Štefek

50. výročí od založení klubu
TJ Sokol Litultovice oslavil v sobotu 18. 8. 2018 na fotbalovém
hřišti 50. výročí od založení klubu. Na programu bylo přátelské
utkání mladších žáků, nad Hlavnicí zvítězili 6:0. Došlo k předání
pamětních medailí a proběhlo přátelské utkání staré gardy s
výsledkem 3:0.

LITULTOVICKÝ KARMAŠ
Dne 26. 8. 2018 proběhl Litultovický karmaš, který začal mší svatou v kostele
sv. Bartoloměje. Program dále pokračoval v místním zámeckém parku. Bylo možné si poslechnout
Dechový orchestr SDH Dolní Životice. Na elektrické housle zahrála Michaela Ripková, na saxofon
a kytaru hráli duet Milan Pelc a Lenka Lebedová. K vidění byly také ukázky výcviku psů vězeňské
služby. Na závěr vystoupila country kapela Falešní hráči. Občerstvení zajistili Rybáři z Litultovic.
V parku bylo také možné si zakoupit rozmanité zboží od regionálních stánkařů. Děti ocenily zábavu
ve formě skákacího hradu. Klasicky proběhla také soutěž o nejlepší Karmašový koláč, ve které
zvítězila paní Libuše Pavlíčková.

STREET PÁRTY LUHY
Dne 14. 9. 2018 proběhlo sousedské setkání na Luhách. Po několika odkladech se
konečně uskutečnilo v letošním roce, ale přestože počasí v letošním roce bylo velmi suché,
tak na tento pátek vyšlo takřka listopadové počasí. Ale ani nepřízeň počasí nezkazila
vynikající atmosféru setkání, kterého se zúčastnilo takřka 50 lidí. Možná právě chladné a
deštivé počasí nás motivovalo k tomu, že jsme měli k sobě velmi blízko. Rozcházeli jsme
se z pocitem, že příští rok určitě znovu.
Bývalý obyvatel Luhů J. Birgus

ZPRÁVY ZE ZŠ LITULTOVICE
Opravy ve škole přes prázdniny
MALOVÁNÍ
Hned první den prázdnin přijeli malíři a vymalovali jídelnu a výdejnu ve škole.
ÚPRAVA SPODNÍ TŘÍDY
Ve spodní třídě, kterou ke konci června ještě
pomohli vystěhovat žáci a zaměstnanci městyse,
bylo strženo obložení a linoleum. Dále pracovníci
firmy Davida Nowického srovnali podlahu
a opravili zdi.
CHODNÍK
Druhý týden v červenci zahájil městys
Litultovice opravu chodníku před školní
budovou.
SYSTÉM VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA
Začátkem srpna byly v naší škole nainstalovány 4 systémy větrání
a rekuperace tepla. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií –
Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.
Zahájení školní roku 2018/2019
V pondělí 3. září 2018 jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2018/2019. Žáci z
dramatického a hudebního kroužku si pro ostatní připravili krátké vystoupení a páťáci nás
naladili písničkou Září na podzimní dny. Paní ředitelka všechny přivítala a seznámila s
opravami, které proběhly během prázdnin, žáci se dozvěděli, co nás čeká tento školní rok

a která paní učitelka je bude učit. Všem žákům i zaměstnancům školy přejeme úspěšný
školní rok 2018/2019.
Sportovní den se ZŠ Dolní Životice
Ve čtvrtek 6. září 2018 naše škola uspořádala
sportovní den "Sportujeme v srdci Evropy" se ZŠ
Dolní Životice. Tentokrát jsme sportovali v parku
v Litultovicích. Naši páťáci s paní vychovatelkou
Janou Sklepkovou připravili 12 stanovišť, kde si
ostatní děti vyzkoušely skok z místa, sprint,
házení na cíl, obratnost na průlezkách, skok přes švihadlo, chůzi poslepu, poznávání listů a
stop atd. Za splnění úkolů dostávaly děti razítka a ty nakonec vyměnily za sladkou odměnu
Sportovní den se ZŠ Hlavnice
V pátek 7. 9. 2018 jsme pro školu Hlavnice uspořádali sportovní den v parku v
Litultovicích. V rámci získávání nových kamarádů jsme děti rozdělili do smíšených skupin
po čtyřech. V těchto skupinkách si pak vyzkoušeli různé skupinové sportovní hry jako: čáp
ztratil čepičku, twister, chůzi ve skupině se svázanýma nohama, petanque atd. Počasí nás
opět nezklamalo, takže jsme si sportovní den krásně užili.
Co bych chtěl změnit na naší škole
Žáci 5. ročníku psali slohovou práci na téma „Co bych chtěl změnit na naší škole“. Ze
všech těchto prací nejvíce žádali odzvučnění haly, změnu školní zahrady, kde chtějí
průlezky nebo učební altánek a ve své opravené třídě nové pevnější lavice.
Brzy budu prvňákem
V letošním roce škola opět připravuje setkání předškoláků pod názvem „S krtečkem do
školy“. Setkání předškoláků, rodičů a učitelů bude probíhat jednou za měsíc v naší škole.
Rodiče se dozví, jak by mělo být jeho dítě připraveno do školy a předškoláci si vyzkouší,
jak se pracuje ve škole. První setkání proběhne 9. října 2018 v 15.30.

POZVÁNKA
BRZY BUDU PRVŇÁKEM
Učitelé ZŠ Litultovice zvou všechny předškoláky a jejich rodiče na první
setkání v ZŠ Litultovice.
Pozvání je určeno předškolákům, kteří by měli nastoupit do
první třídy základní školy ve školním roce 2019/2020. Přijít mohou i
ti, kteří budou žádat odklad školní docházky nebo k zápisu půjdou
do jiné základní školy.

Setkáme se v úterý 9. 10. 2018 v 15.30 – 16.15 hod.:
Na programu bude:
Seznámení se se školou a učiteli formou her a tvoření s dětmi předškolního věku
pod názvem: „S krtečkem do první třídy“.

ZVEME VÁS…

Dřevák opět na Hvozdnickém expresu
Pro všechny zájemce o svezení "Dřevákem/Vídeňákem"
Konec sezóny 2018 bude zajišťovat provoz zelený Hektor 720 509-9 společnosti
Posázavský pacifik a dřevák.
Termíny jízd jsou:
pátek 21. 9. 2018 (večerní pár vlaků),
sobota 22. 9. 2018 (3 páry vlaků),
neděle 23. 9. 2018 (3 páry vlaků),
čtvrtek 27. 9. 2018 (večerní pár vlaků),
pátek 28. 9. 2018 (3 páry vlaků),
sobota 29. 9. 2018 (3 páry vlaků),
neděle 30. 9. 2018 (3 páry vlaků).
Jízdní řád a ceník je platný pro všechny vlaky Hvozdnického expresu s dřevákem.
Z provozních důvodů bude ve vlacích Hvozdnického expresu v tyto uvedené dny zařazen
pouze jeden osobní vůz – a to jen dřevák. Kapacita soupravy tak může být omezena a není
zaručeno, že budou moci být naloženy všechny kola zájemců o jízdu.
Děkujeme za pochopení.
Těšíme se na společnou jízdu.

TJ SOKOL LITULTOVICE
Vás srdečně zve

Na 11. ročník turnaje v NOHEJBALU
v Areálu TJ Sokol Litultovice
20. října 2018
od 9:00 hodin
Občerstvení zajištěno.
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