MĚSTYS
LITULTOVICE

prosinec 2011

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za veškerou spolupráci v roce 2011
a popřát Vám krásné prožití vánočních svátků, rodinnou pohodu, lásku
a spokojenost. V roce 2012 hodně pracovních a osobních úspěchů, ale hlavně
zdraví!
KOUZELNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!
Zastupitelstvo městyse Litultovice

__________________________________________________

Důležité:
Ve věku 75 let zemřel v neděli bývalý prezident, spisovatel a dramatik Václav
Havel.
Vláda se na svém zasedání usnesla na vyhlášení státního smutku trvajícího po
tři dny od středy do pátku. V průběhu těchto dní budou na veřejných budovách vyvěšeny
vlajky na půl žerdi. V pátek v poledne by měli občané na doporučení vlády Havlovu památku
uctít minutou ticha.
Víc informací naleznete v televizním, rozhlasovém vysílání, v novinách a na internetových
serverech.

__________________________________________________
Úřad městyse Litultovice bude ve dnech 27. 12. 2011 – 30. 12. 2011 uzavřen.
První úřední den v novém roce bude 2. 1. 2012.

__________________________________________________
Ve čtvrtek 22. 12. 2011 od 16.30 hodin bude probíhat v kuželně prodej masných výrobků
a masa řeznictví p. Milana Weisze.

__________________________________________________

V sobotu 24. 12. 2011 na Štědrý den se uskuteční každoroční vycházka
do jeskyně „Na Podlesí“. Sraz účastníků je ve 13 hodin u kříže na Hájové
cestě.
Pojďte s námi na krásnou procházku zimní přírodou!

__________________________________________________
Srdečně Vás zveme na tradiční NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který se uskuteční
1. 1. 2012 na hřišti TJ Sokol Litultovice v 17 hodin.

__________________________________________________
Čím topíme?
Buďme k sobě ohleduplní a zamysleme se, zda místo
dřeva nebo uhlí nekončí v kotli třeba odpad. Zlepšení
čistoty ovzduší určitě oceníme, až si budeme užívat
zimních podvečerních procházek na čerstvém vzduchu
a nebudeme muset lamentovat jako naši čerti.
Ing. Jan Šamárek

________________________ __________________________

Usnesení zastupitelstva:
Usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Litultovice, konaného
dne 14. 12. 2011 v 18 hodin v sále zámku „B“ v Litultovicích.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
67/7 průběžné čerpání rozpočtu městyse Litultovice k 30. 11. 2011
68/7 rozpočtové opatření č. 11/2011 ve výši 1 086 000 Kč
69/7 vyhlášku o místních poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu č. 6/2011
70/7 rozpočet Městyse Litultovice na rok 2012 ve výši 21 980 000 Kč na straně příjmů
i výdajů s doplněním o navýšení částky ve výši 50 000 Kč na straně daňových příjmů
a na straně výdajů v položce 3399 – neinvestiční transfery církvi ve stejné výši
71/7 smlouvu o budoucí smlouvě mezi Městysem Litultovice a SMP Net, s.r.o. Ostrava
ke stavbě středotlaké přípojky plynovodu k rodinnému domku pana Radislava Kinšta
na pozemku p. č. 968/21 v k. ú. Litultovice
Zastupitelstvo městyse Litultovice bere na vědomí
72/7 - zprávu o činnosti Rady městyse Litultovice za rok 2011
- zprávu o činnosti Finančního výboru městyse Litultovice za rok 2011
- zprávu o činnosti Kontrolního výboru městyse Litultovice za rok 2011
- Zprávu členské schůze a revizní komise Svazku pro provoz skupinového vodovodu
Litultovice
- Zprávu valné hromady a revizní komise Dobrovolného svazku Mikroregionu
Hvozdnice

Přednáška „Prevence vzniku finančních problémů“
Přednáška proběhne dne 12. 1. 2011 v 18:00 v zasedací místnosti Zámku A.
Přednášku povede paní Ing. Alena Machovská – specialistka poradenského centra Poradna
při finanční tísni, o. p. s.
Program přednášky:
• představení Poradny při finanční tísni, o. p. s.,
• úvěrová problematika a zadlužování domácností,
• nejčastější chyby dlužníků,
• soudní a jiné řízení,
• exekuce,
• oddlužení.
Pokud budete mít nějaké dotazy, vhoďte tyto dotazy do schránky na úřadě městyse a označte
tento dotaz „FINANCE“. Na tyto dotazy bude obecně odpovězeno v průběhu přednášky.
Komise pro seniory a sociální oblast

__________________________________________________
LITTLE POND jazyková škola, Na Rybníčku 42, Opava
má pro vás tuto exkluzivní nabídku
kurzu angličtiny „Angličtina na cesty“ v Litultovicích, obecní úřad.
Středa 18.00-19.30
2. pololetí kurzu pro „falešné“ začátečníky začne 1. 2. 2012.
Zveme nové zájemce. Přihlásit se můžete již nyní u lektorky kurzu na tel. 777056346.

__________________________________________________
Ordinační hodiny MUDr. Švába v době svátků vánočních:
27. 12.
Litultovice 9.00 – 12.00 hodin
28. 12.
Litultovice 9.00 – 12.00 hodin 12.00 – 13.00 objednaní
MUDr. Vašíková
29. – 30. 12.
Otice
8.00 – 10.00 hodin

__________________________________________________
Vánoční provoz Zámecké restaurace v průběhu vánočních svátků:
ZAVŘENO
23. 12. 9.00 – 23.00 hod 24. 12.
ZAVŘENO
25. 12.
26. 12 8.00 – 21.00 hod
9.00
–
22.00
hod
27. 12.
28. 12. 9.00 – 22.00 hod
29. 12. 9.00 – 22.00 hod 30. 12. 9.00 – 22.00 hod
31. 12. 10.30 – 15.00 hod 1. 1. 16.00 – 21.00 hod

__________________________________________________

Tradiční Mikulášská nadílka s buzením čertů
Věříme, že jsme pomohli dětem zkrátit
předvánoční čas a zpříjemnit čekání
na Štědrý den, kdy konečně přijde Ježíšek.
SDH a Komise pro kulturu, spolky a víru

_________________________________________
Otevírací doba Lékárny na zámku v Litultovicích
o vánočních svátcích:
27. 12. 8.00 – 13.00 hodin
28. 12. 8.00 – 13. 00 hodin

__________________________________________________
Dne 20. ledna od 20 hodin
jste srdečně zváni
na

HASIČSKÝ PLES,
který se uskuteční na Zámku B.

Tombola a občerstvení zajištěno.

__________________________________________________
Ve čtvrtek 22. 12. 2011 proběhne po 11 hodině
prodej objednaných kaprů u p. Hlubkové.
Přesný čas se dozvíte prostřednictvím hlášení místního
rozhlasu.

__________________________________________________

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Vánoční dílna
V pondělí 5. prosince proběhla ve škole vánoční
dílna. Děti 1. a 5. ročníku si vyrobily technikou
PACHTWORKU krásný textilní zvoneček
a třeťáci si vyzkoušeli pletení zvonečku
z pedigu. Některým dětem (hlavně těm
nejmenším) paní učitelky vydatně pomáhaly
s dozdobováním, ale výsledek stál za to.
Všem se dílka moc zdařila a budou k vidění
na vánoční výstavce ve škole 20. prosince.

Vánoční lidové zvyklosloví
V úterý 6. prosince všichni žáci i učitelky jeli do Opavy do Střediska volného času na pořad
Vánoční lidové zvyklosloví. Nejprve jsme poslouchali povídání o předvánočních a vánočních
zvycích, lidové koledy, pak jsme si vyrobili vánoční ozdoby.

Slavnost Slabikáře
V pondělí 5. prosince proběhla u nejmenších
školáků netradiční hodina čtení. Aby si všichni
zapamatovali okamžik, kdy dostanou svou
první knihu, kterou skutečně přečtou, připravila
jim paní učitelka Slavnost Slabikáře. Všichni
obdrželi kromě Slabikáře diplom malého
čtenáře, naučili se o Slabikáři písničku,
povídali si, jak se mají ke svému novému
kamarádovi chovat a na závěr si všichni připili
dětským "šampaňským". Kromě nové učebnice
si děti domů odnesly pěkný zážitek z oslavy
a velké odhodlání zvládnout co nejlépe všechna
písmenka.

Vánoční dílna rodičů
V pátek 9. prosince se ve škole sešlo dvanáct
maminek našich žáků na vánoční dílně.
S organizací celé akce velice pomohla
předsedkyně Klubu rodičů paní Andrea
Kubcová. Pod vedením paní Moniky Lhotské
vzniklo množství krásných výrobků zvonečky z pedigu a z provázků, vosková
srdíčka, svícínky ze včelího vosku, přáníčka,
sněhuláčci, dřevěné a sádrové ozdoby
na stromeček a mnoho dalších. Všem
maminkám, které se dílny zúčastnily

(A. Kubcová, M. Lhotská, G. Nádeníčková, M. Nádeníčková, J. Bolíková, Š. Režnarová, J.
Kavanová, R. Vítková, H. Leifertová, J. Bokišová, J. Dluhošová, K. Skřontová) moc
děkujeme za spolupráci.

Soutěž o nejhezčího sněhuláka
Také naši žáci letos přispěli svými dílky na adventní výstavu, která
se konala na Střední zemědělské a technické škole v Opavě. Krásní,
téměř dvoumetroví sněhuláci vznikli kolektivní prací jednotlivých
tříd a opravdu se nám povedli. Byli vystaveni ve druhém patře
budovy zemědělské školy. Naši prvňáčci se u svého dílka
vyfotografovali. Během celé výstavy probíhalo hlasování
návštevníků o nejkrásnějšího sněhuláka.
Výsledky hlasování: v konkurenci mnoha škol z celého okresu
získal sněhulák 1. a 5. ročníku 2. místo a sněhulák žáků 3. ročníku
5. místo. Blahopřejeme.

Další úspěch našich žáků ve výtvarné soutěži
Žáci naší školy se zapojili do výtvarné soutěže "Moje město, moje vesnice", kterou pořádala
nezisková organizace EUROTOPIA Opava. Ve školním kole vznikala zajímavá dílka s názvy
"Zeleninové město, Samozásobovací vesnice, Vodění medvěda, Mikulášská nadílka,"
atd. Čtyři nejlepší práce postoupily do okresního kola, které proběhlo 30. listopadu v Minoritu
v Opavě. Naši školu reprezentovali Alžbětka Skřontová, Adélka Dluhošová ze 3. ročníku,
Viktor Kubec a Anička Skřontová z 5. ročníku. Nejlépe se umístila Anička Skřontová, která
získala se svou prací 3. místo.
BLAHOPŘEJEME.

__________________________________________________
Vážení rodiče,

zápis žáků do 1. třídy ZŠ Litultovice

se koná
dne 17. ledna 2012
od 1330 do 1730 hodin.
Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte, žádost a vyplněný dotazník
(bude zaslán do MŠ).
Těší se na vás kolektiv pracovnic školy

__________________________________________________

Farnost Litultovice:
VÁNOČNÍ POZDRAV Z OTEVŘENÝCH KOSTELNÍCH DVEŘÍ
Přátelé! Dovolte, abych jako každým rokem v době, kdy se celý křesťanský svět připravuje
na oslavu Vánoc a vstup do nového roku, Vás všechny prostřednictvím tohoto časopisu pozdravil
a popřál Vám i Vašim blízkým vše dobré.
Letošní vánoční zamýšlení bych chtěl začit od jedné situace, která se stala jednomu známemu
knězi. V jeho farnosti se konala rodinná oslava, na kterou byl zase pozvan jiný kněz.
Během rozhovoru s jejími účastníky se k němu hlásila jistá dáma. Když se jí zeptal, odkud
je a zdali navštěvuje kostel, sdělila mu k jeho úžasu, že bydlí v obci, která je součástí farnosti,
ve které se nacházejí, a že tam kostel sice je, ale že je stále zavřený a snad kromě pohřbů
a posvícení se v něm nic nekoná. Tento názor ho doopravdy velmi překvapil, protože tam
už tolik let se slaví každý týden nedělní bohoslužbu!
Doufám, že nikdo nikdy u nás takový názor nevysloví. Ale kéž se nám všem, a zvlášť
těm pokřtěným, tento příběh stane jakýmsi podnětem k zamyšlení. Jsem si vědom,
že Vaše myšlenky se mohou ubírat různými směry, přesto bych chtěl podotknout, že cesta
k Betlému je v našich podmínkách prakticky totožná s cestou do kostela. Dokonce samotný
název Betlém můžeme přeložit jako „domov chleba“. Kostel je místem, kde se láme chléb,
kde se Božím chlebem sytíme a kde jej uctíváme.
Konec roku bývá také obdobím bilancování. Pro mnohé z nás rok 2011 nebyl vůbec
jednoduchý. Příroda nás sice letos docela šetřila a asi nikdo z nás nehladoví ani nežízní jako
miliony lidí třeba v Africe nebo Asii, ale dobře si uvědomujeme, že také u nás se děje řada
nedobrého. Pořád jsme například bombardováni děsivými zprávami o zhoršující
se ekonomické situaci a to v nás vyvolává vnitřní nejistotu. Prakticky nejsme schopni
předvídat, jak to v budoucnu dopadne s Evropou, s naší vlastí, s našimi rodinami a s námi
samotnými. Budu mít zítra práci, jídlo, elektřinu, topení, prostředky na živobytí a na jakýkoliv
rozvoj? To jsou otázky, které čím dál častěji trápí mnohé z nás. S plným vědomím této situace
chci o to víc na sklonku tohoto roku projevit svou vděčnost za všechnu spolupráci a zapojení
se do života farnosti. Děkuji za všechno jak dětem, tak i mládeži, dospělým a také nemocným
a starším lidem. Děkuji věřícím a všem lidem dobré vůle. Každý projev Vaší přízně,
ať už materiální, duchovní, pastorační nebo organizační nás přibližuje ke zdroji veškeré
jistoty, jenž existuje ve vesmíru, a kterým je jeho Tvůrce.
Rád bych se s Vámi podělil ještě o jiný zážitek. Jeden známý vyprávěl, že když loni poprvé
napadl sníh a naše krásné Slezsko se obléklo do bílého roucha, tak se jednoho dne vydal
do Ostravy a na střeše auta vezl asi 20 cm čerstvého bílého sněhu. V Ostravě tou dobou však
už po sněhu nebylo ani památky. Přijel ke katedrále, kam zrovna přišly malé děti s paní
učitelkou. Jakmile děti spatřily sníh, přiběhly a žadonily, jestli si ho mohou vzít. Za chvíli
byla střecha prázdná všude tam, kam jen dosáhly ručičky šťastných dětí. Připadal si, jako
by přijel z jiného světa.
Přátelé! Za několik dní opět prožijeme příchod někoho, kdo k nám přichází jakoby z jiného
světa. Přijde nám o tom nejen vyprávět hezké příběhy, ale přijde nám tento svůj Boží svět
otevřít a darovat. Ti malí sněhuláčci kolem auta brzy roztáli – avšak to, co přinesl Pán Ježíš,
zůstane mezi námi napořád! Svatý otec Benedikt XVI. řekl: „Bůh se stal maličkým, abychom
ho mohli pochopit, přijmout a milovat.“ U našich dveří stojí Boží dítě! A my v těchto
svátečních dnech, jak mi někdo z Vás před nedávnem řekl: „Si toho tak mnoho přejeme,
a tak málo jako lidé můžeme“. Malý Ježíšek, Boží Syn, tak hodně může, ale v chudobě
jesliček má tak málo přání. Možná jen to jedno, abychom si ho všimli, abychom ho mohli
pochopit, přijmout a milovat, a to nejen o Vánocích, ale po celý rok.
Někdo mi také nedávno řekl, že pro něj jsou Vánoce tehdy, když se jeho domem konečně line
jedinečná vůně čerstvě upečené vánočky a právě uvařené sváteční kávy. Upřímně říkám,
že z čistě lidského hlediska i mne taková perspektiva láká, oslovuje, povzbuzuje a myslím

na ni během adventního shonu, kterému se ani farář nevyhne. A tak Vám přeji, abyste
si i Vy v klidu užili takové sváteční vůně, přivodili si sváteční pohodu, a třeba i popřemýšleli
nad mým pozdravem, a vůbec nad životem. Tak tedy, přátelé, přeji Vám pokojný
čas adventního očekávání, požehnané Vánoce a vstup do nového roku plný naděje.
Váš P. Marcin Kieras, farář

__________________________________________________
Pořád bohoslužeb o vánocích:
23. 12.
2011

Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Neděle

24. 12.
2011
25. 12.
2011
26. 12.
2011
1. 1.
2012

16.00 – 16.30
hodin
16.30 hodin

Rorátní mše sv.

16. 00 hodin

Vigilie narození Páně – „Půlnoční“ mše sv.

10.45 hodin

Slavnostní mše sv. o narození Páně

10.45 hodin

Svátek sv. Štěpána – druhý svátek vánoční

10.45 hodin

Slavnost Panny Marie – mše sv. s prosbou o
požehnání do nového roku

Zpověď

__________________________________________________
Ostatní informace o farnosti najdete také na internetových stránkách
www.farnostslavkov.majestat.cz

__________________________________________________

KOLEDOVÁNÍ S TŘEMI KRÁLI
Pojďme spolu do Betléma k společnému koledování se třemi králi
a připomenutí si tradiční slavení vánočních svátků.

Zveme Vás v sobotu 7. 1. 2012 v 14.30 hod. do našeho kostela
sv. Bartoloměje.
V programu vystoupí děti a mládež Scholy Litultovice a pozvaní hosté
Svým finančním darem podpoříte třikrálovou sbírku.
OS FARNIK

Pozvánky:

Spolky a sdružení:
Myslivecké sdružení HRADISKO – HLAVNICE
Co najdeme v lese?
Dovolte mi, abych vyjádřil jménem Lesů České republiky, s.p. poděkování SDH Litultovice
za pomoc při likvidaci černých skládek v lese na katastru našeho městyse v lokalitě Pilný
mlýn. Především je potěšující účast nejmladších členů SDH, kterým bych chtěl poděkovat
speciálně.
Přestože v lese pracuji již nějakou dobu, byl jsem zaskočen množstvím odpadu, které naši
spoluobčané dokázali soustředit na tak malém kousku lesa. Jednalo se o 1,5 tuny a byla toho
vrchovatá traktorová vlečka. Zvláště pozoruhodné bylo množství gaučů, kterých jsme našli
celkem tři. Na závěr pracovního dopoledne následovalo malé pohoštění ve formě špekáčků,
které si hasiči opekli na chatce Lesů ČR.
Ing. Jan Birgus

Ohlédnutí za mysliveckým rokem
Delší odmlka v informování o činnosti našeho mysliveckého sdružení Hradisko – Hlavnice,
byla způsobena nástupem lovecké sezóny a následně další mi činnostmi.
V našich podmínkách je klíčové datum 16. 5., kdy zákon umožňuje začátek lovu srnců. Mezi
mnoha našimi spoluobčany se často setkávám s názorem, že myslivci si loví, co chtějí, kdy
chtějí a jak chtějí. Není tomu tak. Lov veškeré zvěře je regulován celou řadou předpisů a to
nejen zákonem O myslivosti, ale také Veterinární zákonem a zákonem O ochraně přírody.
Někteří psychicky méně odolní členové, pod tíhou všech předpisů raději neloví vůbec a
účastní se jen společných akcí. Navíc po roce musí myslivci předložit své úlovky ke kontrole
okresní komise, která provede něco jako známkování, ale zná jen jedničku a pětku.
Jak vypadá taková tabule cti, či hanby
si můžete udělat představu z přiložené
fotografie z výstavy, která se letos
konala v Hradci nad Moravicí. Nutno
ještě dodat, že na přiložených lístcích
je plné jméno úspěšného lovce.
Když jsme Vás naposledy informovali
o naší činnosti, tak jsme se zmiňovali
o výsadbách alejí v okolí našich obcí,
ale aby takové aleje vydržely první
roky svého růstu, je třeba o ně
pečovat. V letošním vlhkém létě bylo
vyžínání buřeně obzvlášť náročné a někteří
naši členové se vybavili velmi důkladně.
Kromě buřeně je třeba také udržovat kůly a
ochranné kryty neustále v pořádku, protože i
několik let starý stromek může být zničen za
malou chvilku. Údržba alejí zaměstnává členy
našeho sdružení po celý rok. Na podzim
provádíme další výsadbu stromků, která se
většinou zaměřuje na doplnění zničených
stromků.
Tím jsme však poněkud předběhli
běh času a je třeba se vrátit poněkud
nazpátek.
Další oblastí činnosti je pořádání
akcí pro mysliveckou veřejnost.
Naše MS pořádá tradiční střelecký
turnaj ve střelbě na asfaltové terče,
která má tradiční vysokou účast a
ani nepřízeň počasí v letošním roce
neodradila velkou řádu účastníků.

Další tradiční akcí zaměřenou
hlavně
na
mladé
adepty
myslivosti a rodinné příslušníky
je „Myslivecký den“. Ten se
pořádá
na
chatě
MS
v Litultovicích a mladí adepti
myslivosti při něm soutěží
v znalostech z přírody a na závěr
vždy hledají poklad. Drahé
polovičky zase soutěží ve střelbě
ze vzduchovky i luku o hodnotné
ceny.

Pro běžné spoluobčany je především zajímavé jaké akce pořádají myslivci pro širokou
veřejnost.
V měsíci červenci začínáme „Mysliveckou benátskou zábavou“ v Hlavnici, která je nejstarší a
pořádáme ji již skoro deset let.
Účastí skoro dvojnásobná je „Myslivecká benátská zábava“ v Litultovicích. Přestože je
mladší než Hlavnická, stala se už trvalou součástí kulturního života Litultovic a vhodně
rozšiřuje program Litultovického karmáše. Právě proto, že jsme při pořádání benátské byli
často zaskočení nepřízni počasí, iniciovali jsme jednání s vedením městyse s nabídkou dodání
stavebního dříví na výstavbu hudebního altánu v zámeckém parku. Vedení městyse se
postavilo k nabídce velmi vstřícně a zajistilo veškerý ostatní materiál i samotnou výstavbu a
jsme přesvědčeni, že altánek bude sloužit ještě dlouho při nejrůznějších akcích pořádaných
v zámeckém parku. Nezbývá než apelovat na naše spoluobčany, aby se pokusili pomoct při
ochraně před případnými vandaly.
Samotná benátská měla vysokou účast a to i přes ne příliš příznivé počasí, kdy se altán plně
osvědčil. Tradiční úspěch měly myslivecké speciality a závěrečné losování vstupenky.
Poslední akcí je „Troubená Sv. Hubertská mše“. Pořádání se pravidelně střídá mezi kostelem
v Litultovicích a v Hlavnici. V letošním roce vyšlo pořadí na Hlavnici. Pravidelně se nám daří
zajišťovat soubor trubačů z Lesní správy Jeseník, kteří patří mezi jedny z nejlepších v České
republice, a máme přislíbenou účast í na příští rok, takže se máme v Litultovicích na co těšit.
Příště snad bude čas Vás seznámit s činností našeho sdružení mysliveckého hospodaření,
protože do konce roku nás čeká ještě jedna významná akce na Litultovském katastru.
Na závěr naší krátké zprávičky bych chtěl jménem MS Hradisko - Hlavnice všem občanům
Litultovic popřát šťastné prožití svátků a vše nejlepší do roku 2012.
Za MS Jan Birgus

