Městys
Litultovice

Prosinec 2018

Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ OBČANÉ
Milí spoluobčané,
právě prožíváme adventní čas, ale současná doba místo zklidnění a času rozjímání
přináší spíše shon a snahu dohnat to, co jsme nestihli během celého roku. Máme za sebou
takřka celý rok 2018 a já osobně považuji v Litultovicích tento rok za úspěšný. Jsem si
vědom toho, aby na venkově nějaká obec byla úspěšná, není to v silách pouze starosty či
nejužšího vedení obce. Proto mi dovolte, abych před koncem roku poděkoval všem lidem,
kteří se podílejí na tom, že Litultovice se úspěšně rozvíjejí a život je zde příjemný. Ať jsou
to samotní pracovníci městyse, členové zastupitelstva, členové komisí, všechny spolky
aktivní v Litultovicích a rovněž desítky ochotných spoluobčanů, kteří nejsou nikde
registrováni, ale pokud je třeba, jsou ochotni pomoci při nejrůznějších příležitostech. Těm
všem patří mé velké poděkování a dík.
Všem občanům pak přání šťastného a klidného prožití svátků a velmi úspěšný rok 2019.
Váš starosta

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
16. prosince 2018
od 17.00 hodin
23. prosince 2018
od 16 hodin
26. prosince 2018
5. ledna 2019
18. ledna 2019
26. ledna 2019
od 19. hodin

Akce
Třetí adventní neděle – vystoupí Komorní pěvecký sbor
Slezské univerzity, v kostele sv. Bartoloměje v Litultovicích.
Čtvrtá adventní neděle – Adventní koncert -vystoupení
Litultovické scholy v kostele sv. Bartoloměje.
Pořádá Farník Litultovice společně se spolky městyse.
Běh o litultovickou vánočku 36. ročník – přespolní běh.
Pořádá TJ Sokol Litultovice a Městys Litultovice
Tříkrálová sbírka v Litultovicích
Obecní ples na zámku B v Litultovicích.
Pořádá Městys Litultovice.
Diskoples na zámku B v Litultovicích.
Pořádá Klub rodičů ZŠ Litultovice.

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice, konaného dne
10. 12. 2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo městyse schvaluje pod bodem:
3/2 Dodatek č. 1 k smlouvě o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně
souvisejících vodovodů mezi městysem Litultovice a obcí Dolní Životice
4/2 Dodatek č. 1 k smlouvě o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně
souvisejících vodovodů mezi městysem Litultovice a obcí Stěbořice
5/2 Obecně závaznou vyhlášku městyse Litultovice č. 3/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních
odpadů
6/2 Plán rozvoje sportu městyse Litultovice
7/2 Vznik pracovněprávního vztahu mezi městysem a členy Zastupitelstva městyse
Litultovice dle přílohy č. 1 s platností od 1. 1. 2019.
8/2 Odměnu fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, vykonávající výkon
předsedy komise pro projednávání přestupků ve výši 1600,-Kč měsíčně s platností
od 1. 1. 2019.
9/2 Paušální odměnu zastupitelů městyse pověřených Radou městyse k přijímání prohlášení
o uzavření manželství a k zastupování městyse na veřejných občanských obřadech ve výši
350,- Kč za jeden obřad s platností od 1. 1. 2019.
10/2 Dodatečné zdůvodnění odměny starostovi městyse Litultovice, přijaté Zastupitelstvem
městyse Litultovice na zasedání č.19 konané dne 26. 3. 2018, za mimořádný výkon funkce
v roce 2017, kdy zajistil přípravu a dozoroval realizaci pěti investičních akcí podpořených
dotačními programy. Jsou to rekonstrukce chodníků podél silnice I/46, stezka pro chodce a
cyklisty Litultovice - Choltice, workoutové hřiště, hřbitovní zeď a obnova zámeckého parku.
Celková výše takto získaných prostředků byla 6 846 733,- Kč.
11/2 a) Zastupitelstvo městyse Litultovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích a nařízení vlády č. 202/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, v platném znění stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
Místostarosta
9 000,- Kč
Člen rady
2 400,- Kč
Zastupitel předseda výboru, komise
1 600,- Kč
Zastupitel člen výboru, komise
1 300,- Kč
Zastupitel
500,- Kč
b) Zastupitelstvo městyse Litultovice stanovuje v souladu s §72 odst.2 zákona o obcích, že
měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat
od 1. 1. 2019.

15/2 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
16/2 Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci „Obecního domu Litultovice č. p. 51“
v programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova“
117DE8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
17/2 Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci „Tělocvičny Litultovice“ v programu
Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova“
117DE8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
18/2 Poskytnutí příspěvku z peněžního fondu nebo rozpočtu obce členovi zastupitelstva
v souladu s §80 zákona č. 128/2000 Sb. Zákona o obcích
a) Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu,
v souvislosti s přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství
b) Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech
c) Příspěvek na stravování u uvolněného člena zastupitelstva obce
d) Příspěvek na penzijní připojištění u uvolněného člena zastupitelstva obce
e) Odměnu při významném životním výročí uvolněného člena zastupitelstva obce
f) Příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit u uvolněného
člena zastupitelstva obce
Plnění dle bodu a, b, c, d, e, f bude ve stejné výši a stejných podmínek jako u
zaměstnanců obce v uzavřené kolektivní smlouvě mezi odborovou organizací a obcí.
19/2 Rozpočet městyse Litultovice na rok 2019
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí
12/2 Závěrečný účet DSO Mikroregionu Hvozdnice za rok 2017, zprávu o přezkoumání
hospodaření za rok 2017 a Účetní uzávěrku za rok 2017
13/2Hospodaření DSO Mikroregionu Hvozdnice a zprávu revizní komise k 30. 6. 2018
14/2 Zprávu revizní komise Svazku pro provoz skupinového vodovodu Litultovice
k 31. 8. 2018

Upozorňujeme občany, že od prosince 2018 do konce března 2019
bude sběrné místo v Litultovicích (směr na Hlavnici) uzavřeno.
Biologicky rozložitelný odpad zde bude možno opět odevzdávat až
v dubnu 2019.
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM, kteří v roce 2013 podepsali smlouvu o
vyůjčce kompostéru a žádali o darování kompostérů.
Smlouvy o darování kompostéru jsou připraveny k podpisu na Úřadu
městyse Litultovice v úřední dny: Po a Stř. od 8.00 – 11.30 a 12.30-17.00.
Poplatky za odpady a za psy v roce 2019
Výše poplatku „za odpady“ se pro rok 2019 nemění, zůstává částka 500,Kč/osobu/rok.
Termín pro platbu poplatku je do 30. června 2019.
Při vzniku poplatkové povinnosti během roku je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti, jestliže jej nelze zaplatit ve výše uvedeném termínu.
Výše poplatku za psy se také nemění. Poplatek za 1. psa je 100,- Kč, za 2. a každého
dalšího 200,- Kč. Místní poplatek ze psů je splatný do 30. dubna 2019.
Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti (vzniká držiteli psa v den, kdy pes
dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců), je poplatek
splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15
dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti (úhyn psa, prodej, darování atd.), tzn. také do 15 dnů.

Z důvodu ukončení nájemní smlouvy ze strany nájemce, bude
Zámecká restaurace od 16. prosince 2018 uzavřena. Předpokládané
datum otevření bude 7. 1. 2019
Úřad městyse Litultovice bude naposledy otevřen v roce 2018
ve čtvrtek 20. 12. 2018 do 11:30 hodin.
Mezi svátky bude úřad uzavřen.
Od středy 2. 1. 2019 bude úřad opět běžně otevřen.
Milí čtenáři,
místní knihovna bude naposledy v tomto roce otevřená 17. 12. 2018.
V Novém roce 2019 začínáme v pondělí 7. 1. 2019.
Přejeme Vám všem klidný adventní čas, krásné vánoční svátky a do nového roku
2019 především zdraví, štěstí a spoustu radosti.
Vaše knihovnice

Mudr. Brožová – ordinace dětského lékaře
Ordinační doba v období vánočních svátků
27. 12. 8.00 – 10.00 Litultovice
28. 12. 8.00 – 10.00 Stěbořice – Mudr. Lepařová
2. 1. otevřeno, dle běžné ordinační doby
Mudr. Jiří Šváb – ordinace praktického lékaře
Ordinační doba v období vánočních svátků
20. 12.
21. 12.
27. 12.
28. 12.
31. 12.

12.00 – 15.00 Litultovice
8.00 – 11.00 Litultovice
8.00 – 11.00, 12.00 – 14.00 Litultovice
8.00 – 11.00 Litultovice
10.30 – 12.00 zástup Mudr. Skalička - Stěbořice

Lékárna Dr. Max
Otevírací doba:
24. – 26. 12. ZAVŘENO
27. 12. otevřeno od 8.00 – 16.00
28. 12. otevřeno od 8.00 – 14.00
29. 12. 2018 – 1. 1. 2019 ZAVŘENO
Česká pošta
Otevírací doba v období vánočních svátků
20. - 21. 12. 2018
22. - 26. 12. 2018
27. – 28. 12. 2018
29. – 30. 12. 2018
31. 12. 2018
1. 1. 2018
2. 1. 2019

otevřeno od 8.00 – 11.00, 12.30 -15.00
zavřeno
otevřeno od 8.00 – 11.00, 12.30 -15.00
zavřeno
otevřeno od 8.00 – 11.00
zavřeno
otevřeno od 8.00 – 11.00, 14.00 – 17.00

Prodejna TUTY Litultovice
Vánoční prodejní doba:
13. – 14. prosince 6.30 – 17.00
15. – 16. prosince 7.00 – 11.00
17. – 21. prosince 6.30 – 17.00
22. – 24. prosince 7.00 – 11.00
25. – 26. prosince ZAVŘENO
27. – 28. prosince 6.30 – 17.00
29. – 31. prosince 7.00 – 11.00
1. ledna
ZAVŘENO

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Litultovice:
23. 12. - IV. Adventní neděle v 10:30
24. 12. - Půlnoční mše svatá v 15:00
25. 12. - Slavnost Narození Páně v 10:30
26. 12. - Svátek sv. Štěpána v 8:00
30. 12. - Mše svatá v 10:30
1. 1. - Nový rok v 10:30

Slavkov:
31. 12. - Mše svatá v 17:30

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
V Litultovicích proběhne Tříkrálová sbírka
dne 5. 1. 2019 v dopoledních hodinách. Naše
domovy budou navštěvovat skupinky dětí
s dospělým doprovodem. Každá skupinka bude
vybavena zapečetěnou pokladničkou označenou
logem CHARITY
Sraz koledníků v 8:30h.na faře.

PODĚKOVÁNÍ
V roce 2018 kulturní komise městyse Litultovice pořádala nebo se spolupodílela na
pořádání několika kulturních akcí pro naše občany. Potěšující fakt je ten, že akcí v
Litultovicích se postupně zúčastňuje čím dál více osob z okolních obcí. Kulturní komise
tímto děkuje všem z řad občanů, ať už se jednalo o rodiče dětí, místní mládež, seniory, členy
místních spolků, zejména SDH a v neposlední řadě zaměstnancům úřadu městyse, za
výpomoc, organizaci a spolupráci při těchto akcích. Samozřejmě nemůžeme opomenout ani
sponzory jednotlivých akcí.
DĚKUJEME a budeme se opět těšit na akcích v LITULTOVICÍCH v roce 2019.
za kulturní komisi Daniel Štefek

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Vánoce v srdci Evropy
Ve čtvrtek 29. 11. 2018 se uskutečnila na zámku
B již tradiční každoroční vánoční besídka školy,
tentokrát pod názvem Vánoce v srdci Evropy. Žáci
se představili pohádkami Hvězdář, O Mikešovi,
Světové Vánoce, zatančili a zazpívali koledy,
předvedli se hrou na flétničky. Celý měsíc listopad
připravovali vánoční výstavku s městem, betlémem
a prostřeným stolem s tradičními zvyky. Nechybělo
ani občerstvení s dobrými koláčky a chlebíčky.

V pátek 30. 11. 2018 se naši žáci představili ještě
jednou se svým programem dětem z MŠ a seniorům.

Děkujeme všem za účast a přejeme krásné prožití vánočních svátků.

Vítání občánků městyse Litultovice
V sobotu 24. 11. 2018 se konalo v budově Úřadu městyse Litultovice tradiční Vítání
nových občánků obce. Děti uvítaly i žákyně naší školy pásmem básniček a zahrály k tomu
na flétničky.
Zpívání u rozsvěcování stromu městyse Litultovice
V první adventní neděli 2. prosince 2018 si naší žáci a děti z mateřské školy zazpívali
koledy před zámkem v Litultovicích. Po zpěvu Matěj Galusik a Valérie Gregořicová s
panem starostou zapálili první svíci na velikém adventním věnci. Poté všichni zúčastnění
odpočítáním pomohli k rozsvěcení vánočního stromu městyse Litultovice.
Děkujeme všem žákům za účast a krásné vystoupení na úvod adventního času.
S krtečkem do první třídy
V úterý 4. prosince jsme opět do naší školy
pozvali předškoláky na setkání pod názvem
Krteček a Vánoce. Děti opět shlédly pohádku,
poznávaly zvířátka v závěji, zdobily stromeček
zimními obrázky, zkoušely si zapamatovat
rozbalené dárečky a podle hmatu poznávaly, co by
mohlo být v dárečku. Děti dostaly domácí úkol, kde
si procvičí ruku na zdobení zimního svetru. Na
všechny předškoláky se opět těšíme v lednu.
Mikuláš ve škole
Ve středu 5. prosince jsme se všichni sešli u
adventního věnce k rozsvícení první adventní
svíčky. Při této příležitosti si paní vychovatelka
Jana Sklepková pro žáky připravila povídání o
tradicích okolo Mikuláše a každý si napsal své
největší přání. A také u nás ve škole pro žáky
zanechal Mikuláš drobnou sladkost.
Adventní pondělí
V pondělí 10. prosince jsme se opět
sešli u školního adventního věnce, kde
jsme zapálili už dvě svíčky. Paní učitelka
Lenka Krömrová tentokrát pro žáky
připravila tvoření na téma vánoční
cukroví. Žáci si nejprve museli doplnit
chybějící informace do receptu na
perníky a potom mohli pomyslně začít
péct. Někteří tvořili cukroví z plastelíny,
jiní obkreslovali formičky na perníky a
někteří také museli vytvořit plech na
pečení. A teď už se nemusí maminky bát
pozvat k pečení i své děti.

Připravujeme na měsíc LEDEN:
Setkání s budoucími prvňáky – Krteček a sněhulák
V úterý 8. ledna 2019 proběhne čtvrté setkání s našimi budoucími prvňáčky na téma Krteček
a sněhulák.
Karneval pro naše žáky
Jako každoročně odměnou za vysvědčení bude pořádán v naší škole dětský karneval.
Discoples školy
Klub rodičů ZŠ Litultovice pro Vás připravuje 26. ledna 2019 od 19.00 hod. DISCOPLES
na zámku budovy B. Pozvánky vyjdou v příštím čísle novin městyse Litultovice.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADECKO
Školní rok 2018/2019 na Základní škole Mladecko
zaznamenal mnoho změn. Ta nejdůležitější souvisela
s novým vedením školy, do jejího čela nastoupila nová paní
ředitelka Mgr. Lucie Mausová.
Dne 3. 9. proběhlo slavnostní zahájení školního roku
2018/2019. Celá škola přivítala 8 nových prvňáčků, kteří byli
pasováni na žáky naší školy. Prvňáčkům jsme popřáli
úspěšný vstup do školního prostředí a jen ty nejlepší zážitky se svými spolužáky a paní
učitelkou.
Podzim na Základní škole Mladecko byl opravdu pestrý, odrážel se ve světle mnoha akcí
a soutěží. Jednou z nich byla mezinárodní soutěž dětí „Život na zahradě“, která se konala
na výstavišti Černá louka v Ostravě. Naši školu reprezentovali čtyři žáci osmé třídy, kteří se
umístili na 20. až 26. místě z celkového počtu asi 50 žáků základních škol.
Teplé podzimní počasí nám umožnilo se
přidat k akci „72 hodin – Pomáhám,
protože chci“. Všichni žáci a jejich učitelé se
v pátek 12. 10. 2018 pustili do úklidu v okolí
naší školy a obce Mladecko. Toto úsilí
ukazuje, že stačí málo, aby se společně
dokázalo mnoho.
Nedílnou součástí školy je také
spolupráce s Občanským spolkem rodičů.
Toto sdružení uspořádalo tradiční akci
Vaření kotlíkového guláše. Při společném
chystání a vaření guláše se rodiče, žáci i učitelé navzájem více poznávají a sbližují, což
zkvalitňuje dobré školní prostředí.

Žáci 9. ročníků se v rámci volby budoucího povolání zúčastnili velmi populárního
Dne profesí na MSŠZe a VOŠ v Opavě. Zde se mohli prakticky seznámit s různými
učebními obory a vyzkoušet si tak jízdu traktorem, na koni, aranžérské práci či pokusy
v chemické laboratoři.
Významné výročí “100 let
založení Československa“ jsme
oslavili v pátek 26. 10. 2018 také
na naší škole. Projektovým
dnem zaměřeným právě na toto
výročí si žáci i učitelé
připomněli významné mezníky,
osobnosti a události československých dějin. Žáci si také
připravili obrázky a vzkazy, které vložili do časové
schránky, jež byla zakopána v blízkosti lípy, kterou jsme vysadili jako projev úcty a
vzpomínky na předešlé století.
Pochmurné podzimní dny zpestřila na naší škole již tradiční
akce Putování za světýlky. Letošní putování se neslo
v halloweenském duchu. Škola se na chvíli proměnila ve
„strašidelné“ místo. Všechna dětská strašidélka dostala sladkou
odměnu a lampión, který jim ozářil cestu při průvodu večerní
krajinou v okolí školy.
Zábavné
odpoledne
pro budoucí prvňáčky si připravili andílci, kteří se na
naší škole objevili v pondělí 26. 11. 2018. Doprovázeli
děti po škole a pomáhali jim s úkoly, které by měly
zvládnout při zápisu do první třídy.
Mezi další akce patřila také soutěž ve vybíjené
školních družin, předávání slabikářů prvňáčkům a
podzimní výstava podzimníčků. Bližší informace o
těchto akcích naleznete na internetových stránkách
www.zsmladecko.cz.
Vánoční atmosféru se podařilo na naší škole navodit již tradiční vánoční besídkou, na
kterou si žáci připravili různá vystoupení nejen ve vánočním duchu.
Tímto bychom také Vám všem chtěli popřát
TY NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2019.
Žáci a zaměstnanci ZŠ Mladecko

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S BUZENÍM ČERTŮ
SDH Litultovice spolu s Městysem Litultovice pozval děti s rodiči a prarodiči na velmi
zdařilou a již tradiční akci - Mikulášskou nadílku, která se konala 5. prosince 2018. Na
nádvoří zámku se před Mikulášskou bránou shromáždily desítky netrpělivých dětí. Svým
pokřikem přivolaly ze zámku Mikuláše s Andělem, za chvíli se otevřelo Peklo a za
vydatného vypouštění páry od kotlů se vyrojili z podzemí Čerti. Svým vzezřením a hlukem
u některých dětí vyvolali i pláč. A pak už začal Mikuláš dle tradic rozdávat nadílku všem
dětem.

VÁNOČNÍ JARMARK 2018
Dne 9. prosince na druhou adventní neděli se v našem městysi konal tradiční
Vánoční jarmark. Jarmark se těšil velké účasti, jak ze strany stánkařů, tak i ze strany
návštěvníků. Akce začala ve 14:00 hodin a trvala až do 17:00 hodin, kdy na závěr zahrála
Dechová hudba Sboru dobrovolných hasičů Dolní Životice. Doufáme, že jste si Vánoční
jarmark užili stejně jako my a budeme se na vás těšit zase příští rok!
Další fotografie naleznete na našem webu www.litultovice.cz

OBJEDNÁVKY VÁNOČNÍCH KAPRŮ

Schola
Litultovice
Vás co nejsrdečněji zve na Adventní koncert, který se uskuteční

v neděli 23. 12. 2018 v 16:00
v kostele svatého Bartoloměje v Litultovicích.

ZVEME VÁS…
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