duben 2012

MĚSTYS
LITULTOVICE

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako pravidelný zpravodaj
Vážení občané,
měsíc duben je pomalu za námi a s ním spojené velikonoční svátky. Noviny městyse Vám
opět přináší ty nejaktuálnější informace a pozvánky na kulturní a sportovní akce.
Veškeré tyto informace a mnoho dalších, včetně fotografií, naleznete na webových stránkách:
www. litultovice.cz.

__________________________________________________

Důležité:
Od 1. dubna 2012 je upravena pracovní doba v obchodě v Litultovicích:
PONDĚLÍ - PÁTEK 6:30 – 18:00
SOBOTA
6:00 – 11:00

_________________________________________________

NA BÍD KA P RÁCE!!!
Městys Litultovice přijme pracovníka na hlavní pracovní poměr
od 1. 6. 2012.
Náplň práce:
 údržba prostředí Městyse Litultovice (zednická práce, práce se
sekačkou, drobné opravářské práce aj.);
 po uvedení do provozu i správa Tělocvičny Litultovice.
Požadujeme trestní bezúhonnost, zručnost a spolehlivost.
Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 602 584 081 do 30. 4. 2012. Kontaktní osoba:
Jan Raida, starosta.

_________________________________________________
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Strojírenská firma zaměřená na výrobu
zemědělských strojů a náhradních dílů
Hledá vhodné kandidáty na pozici:

Požadujeme:
•
samostatnost
•
spolehlivost
•
práce v dvousměnném
provozu
•
svářečský průkaz skupiny –
ZK 135 W01 (CO2)
•
praxe v oboru výhodou

Nabízíme:
• dobré finanční ohodnocení
• firemní stravování
• zaměstnanecké výhody

kontaktní osoba: Jiří Jedlička, tel.: 603 992 001, OPaLL-AGRI, s.r.o., provozovna D.
Životice, U Sušárny 208, 747 56 Dolní Životice, Email: jiri.jedlicka@opall-agri.cz,
www.opall-agri.cz

_________________________________________________
Poplatky pro rok 2012
pes

100 Kč/pes

odpady

500 Kč/osoba/rok

Termín zaplacení: 30. 4. 2012
_________________________________________________
Firma Jiří LENART s.r.o. upozorňuje občany, že v období
do 10. 5. 2012 bude probíhat opis vodoměru v domácnostech.
Pokud jste odběrateli obecní vody a nebudete v tomto termínu
opisovatelem stavu vodoměru zastiženi, nahlaste konečný stav
vodoměru do 14. 5. 2012 na Úřad městyse Litultovice. Cena
vody za 1 m3 je 25 Kč + DPH.
Při příštím vyúčtování (podzimní opis stavu vodoměru) dojde
k navýšení ceny: 1 m3 za 26 Kč + DPH.
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Podle zákona č. 128/2000 Sb., § 92 odst. 1, v platném znění, svolávám
9. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice dne 25. 4. 2012
v 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4. Čerpání rozpočtu Městyse Litultovice k 31. 3. 2012
5. Návrh zapsání objektů dle přílohy jako památky místního významu
6. Ostatní
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr
Jan Raida, starosta městyse

_________________________________________________
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE –

MUDr. Marek Szwarc

Pondělí
Úterý

Melč
8:00 – 10:30 13:30 – 18:00
Velké Heraltice
7:00 – 11:30
Jakartovice
13:00 – 17:30
Jakartovice
Čtvrtek
6:30 – 11:30
Velké Heraltice
13:00 – 18:00
Litultovice – Luhy 186
PO DOMLUVĚ
Pacientky mohou navštívit kteroukoliv ambulanci vzhledem k vedení kartotéky v elektronické
podobě. V každé ambulanci je k dispozici veškeré vybavení včetně možnosti vyšetření ultrazvukem.
Je možná registrace nových pacientek, v případě potřeby lze ošetřit samozřejmě i pacientky
registrované u jiného lékaře.
Mimo ordinační hodiny možnost individuální domluvy dle možností lékaře.
MUDr. Marek Szwarc, Tel: 604 964 785

_________________________________________________
Městys Litultovice
PSČ 747 55, okres Opava
Starosta Městyse Litultovice v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 3
vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje
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konkurs na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Litultovice, okres Opava, příspěvková organizace, Litultovice 107, 747 55 Litultovice
Požadavky:
1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele Základní školy podle
zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
v platném znění
2. znalost školské problematiky a předpisů daného typu školy, školského zařízení
3. organizační a řídící schopnosti
4. způsobilost k právním úkonům
5. občanská a morální bezúhonnost
6. zdravotní způsobilost
7. aktivní přístup vedení školy k účasti na společenském životě v městysi
Náležitosti přihlášky:
1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně
osvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání)
2. doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.,
potvrzený posledním zaměstnavatelem
3. strukturovaný životopis
4. koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy
Litultovice (maximálně 5 stran formátu A4)
5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
6. čestné prohlášení dle § 4 odst. 3) a osvědčení podle § 9 odst. 1) zákona č. 451/1991
Sb. nebo doklad o jeho vyžádání
7. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti (ne starší 2 měsíců)
8. čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům (§ 3 odst. 1 písmen. a) zák.
č.563/2004 Sb)
9. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení
ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. – o ochraně osobních údajů, v platném znění
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ: 1. 8. 2012
Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele/ředitelky: 6 let
Do konkursního řízení budou zařazeny přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými
přílohami došlé poštou na adresu: Úřad Městyse Litultovice, Litultovice 1, 747 55
Litultovice, nebo doručené osobně do uzávěrky v pondělí dne 30. 4. 2012 do 17.00.
Obálku označte slovy „Konkurs ZŠ a MŠ Litultovice - neotvírat“.
Případné dotazy na telefonním čísle: 555 559 541
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs.
Jan Raida, starosta
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Hromadné zasílání složenek pro placení daně z nemovitostí v roce 2012
Stejně jako v předchozích letech budou i v roce 2012 poplatníkům hromadně rozesílány
složenky pro placení daně z nemovitostí. Složenky budou průběžně od 16. dubna 2012
expedovány tak, aby byly všem poplatníkům doručeny nejpozději do poloviny května 2012.
Pro poplatníky, kteří platí daň z nemovitostí v obvodech místní působnosti více finančních
úřadů na území České republiky, budou složenky nově zasílány v jedné zásilce, každá z
e složenek bude obsahovat údaje potřebné pro zaplacení daně u konkrétního finančního úřadu.
Zpřístupnění hromadných předpisných seznamů na daň z nemovitostí v roce 2012
Poplatníkům daně z nemovitostí, u nichž na zdaňovací období roku 2012 došlo
ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém
přiznání, sděluje správce daně novou výši daně rozhodnutím, jímž je platební výměr, zasílaný
individuálně jednotlivým poplatníkům, anebo hromadný předpisný seznam, zpřístupněný
k nahlédnutí u správce daně z nemovitostí po dobu nejméně 30 dnů.
Zda finanční úřad vydá hromadný předpisný seznam, nebo zda novou výši daně sdělí
poplatníkům pouze platebními výměry, je plně v kompetenci správce daně.
V roce 2012 budou hromadné předpisné seznamy všech finančních úřadů, které stanoví daň
tímto způsobem, zpřístupněny v jednotném termínu tak, aby do každého z nich bylo možno
nahlédnout na kterémkoli finančním úřadu. To usnadní přístup k informacím o výši daně
zejména poplatníkům s bydlištěm nebo sídlem mimo obvod místní působnosti finančního
úřadu, u něhož platí daň z nemovitostí, nebo těm, kteří tuto daň platí u více finančních úřadů.
Hromadné předpisné seznamy k dani z nemovitostí na rok 2012 budou takto
zpřístupněny na dobu 30 dnů od 16. dubna 2012.
V případě, že je daň vyměřována
- v souladu s daňovým přiznáním nebo
- ve výši poslední známé daně, jestliže nedošlo ke změně okolností rozhodných
pro vyměření daně
se výsledek vyměření poplatníkům neoznamuje ani platebním výměrem ani hromadným
předpisným seznamem. O výši daně a případných nedoplatcích budou informováni
na složence pro platbu daně, kterou obdrží v období cca od 16. 4. 2012 do 16. 5. 2012.
Finanční úřad v Opavě

_________________________________________________

Pozvánky:
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Závazné přihlášky s počtem střelců v jednotlivých kategoriích
nahlaste nejpozději do: 18.00 hod. dne 23. 4. 2012 na mob.
603 574 813, e-mail sanace@cbox.cz, fax: 553 616375

28. 4. 2012 od 09:00
ŘEDITEL ZÁVODU:

LHOTSKÝ DALIBOR

ROZHODČÍ:

KUDLIČKA DUŠAN

HARMONOGRAM:

8:00 PREZENTACE
9:00 ZAHÁJENÍ ZÁVODU

STARTOVNÉ:

200,- Kč

HODNOCENÉ KATEGORIE:

MUŽI, SENIOŘI, ŽENY,
JUNIOŘI, KADETI

Střílí se na vlastní nebezpečí
Občerstvení zajištěno
Místo konání: hřiště TJ Sokol v Litultovicích

Srdečně zvou pořadatelé TJ Opava polní
kuše
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Sbor dobrovolných hasičů Litultovice a Občanské sdružení
FARNIK

Vás zvou v sobotu dne 5. 5. 2012 na

II. oslavu
sv. Floriána – patrona hasičů
v Litultovicích
PRRŮŮBBĚĚH
HO
OSSL
LA
AV
VY
Y:
 v 15:00 hodin SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
v místním kostele sv. Bartoloměje
 od 16:00 hodin POSEZENÍ U KÁVY či
sklenky vína v prostorách fary
 s promítáním a vzpomínkami na
historii SDH Litultovice
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Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Africká kultura
V úterý 27. března proběhl ve škole velice zajímavý naučný
program o africké kultuře. Naši školu navštívili dva rodilí
Afričané, kteří přiblížili dětem základní i mateřské
školy život na africkém kontinentu. Nejprve všichni zhlédli
krátký film o jihoafrické floře, fauně a kultuře, následovala
beseda, ve které se žáci ptali na věci, které je zajímají. Padaly
otázky nejen o přírodě a podnebí, ale také, o tom, jak
vypadá africká škola. Vyvrcholením celé akce byla výuka
afrických písní, tanců a hry na bubny. Celý program byl
velice zdařilý a dětem se moc líbil.
Beseda o psech
Ve čtvrtek 29. března proběhla přednáška na téma "Pes,
přítel člověka" s cílem naučit děti základním dovednostem
při soužití se psem. Přednášku vedla velice zkušená
chovatelka, která si s sebou přivezla dva speciálně
vycvičené canisterapeutické psy. Děti se dověděly mnoho
informací
o různorodosti psích ras, k čemu byli vyšlechtěni, jakého
psa si vybrat, o výchově a péči o psa,
o pravidlech bezpečnosti při styku se psy vlastními i
cizími a prohlédli si mnoho pomůcek, které chovatelé používají. Nejzajímavější částí besedy
byla ukázka výcviku těchto psů a přímý kontakt s nimi, kdy si je mohli pohladit. I tato beseda
sklidila velký úspěch.
Koncert P. Nováka ml.
Ve středu 11. 4. jsme navštívili v opavském kině Mír velice
zdařilý koncert Pavla Nováka ml. Celý pořad byl zaměřen
na svátky, lidové tradice a zvyky. Procházel ročními
obdobími od zimy do podzimu a pomocí písniček a říkanek
přibližoval dětem atmosféru Vánoc, Velikonoc, Dne
maminek, dožínek, hodů, zabíjaček a pouštění draků. Děti si
spolu s muzikanty zazpívaly i zatancovaly.
Velikonoce ve škole
V měsíci březnu probíhaly ve všech třídách
předvelikonoční přípravy. Zdobili jsme okna, vyráběli
velikonoční ozdoby, povídali jsme si o velikonočních
tradicích a zvycích, nacvičovali jsme velikonoční
koledy, četli jsme texty o Velikonocích. Ve středu poslední školní den před velikonočními prázdninami
si chlapci přinesli pomlázky a s říkankou „Hody, hody
doprovody, dejte vejce malovaný…“vypláceli
děvčata.
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Návštěva Slezského divadla v Opavě
V pátek 20. dubna jsme s dětmi navštívili Slezské divadlo v Opavě, kde jsme zhlédli
představení Zachraňte pohádky. Hlavní hrdinové Kačenka a Honzík putují kouzelným světem
pohádek, který je ohrožen. Vše dobře dopadne a hrdinové pohádky zachrání. Dětem se
představení velice líbilo.
Mgr, J. Očenášková

_________________________________________________

Zprávy z Mateřské školy v Litultovicích:
Základní škola a Mateřská škola Litultovice,
okres Opava, příspěvková organizace
oznamuje, že ve středu 2. 5. 2012
proběhne v Mateřské škole Litultovice

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2012/2013.
Rodiče, kteří chtějí zapsat své dítě k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Litultovice ve školním roce 2012-2013 se dostaví
ve středu 2. 5. 2012 v době od 10.00 do 18.00 hod. do Mateřské
školy Litultovice. Donesou vyplněnou žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem a předloží
občanský průkaz a rodný list dítěte. Žadatelům bude přiděleno
registrační číslo.
Na základě řádně vyplněné,
lékařem
potvrzené
žádosti,
podané zákonným zástupcem
vydá ředitelka mateřské školy rozhodnutí o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013.
Rozhodnutí o přijetí uchazečů bude zveřejněno seznamem
přijatých uchazečů, pod přiděleným registračním číslem.

_________________________________________________
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Zprávy ze Základní školy Mladecko:
Školní ples
Měsíc únor bývá často spojován s pořádáním bálů a plesů a nejinak tomu bylo i v letošním
roce. Přestože si s námi příroda opravdu zahrávala a dopřála nám teploty velmi nízko pod
bodem mrazu, na půdě mladecké základní školy vládla hřejivá atmosféra a výborná nálada.
Stejně jako v loňském roce i letos pořádala ZŠ ve spolupráci s rodičovským sdružením školní
ples. Nechyběla živá hudba, bohatá tombola ani pohoštění. I přes nepřízeň počasí byla účast
hojná a všichni se velmi dobře bavili. Výtěžek akce bude využit pro účely školy. Proto
děkujeme nejen Sdružení rodičů, ale všem, kteří se plesu aktivně zúčastnili nebo si jen
symbolicky zakoupili vstupenku či přispěli dárkem do tomboly. Dáváte nám tak najevo, že
chováte k naší škole přátelský vztah. Vždyť právě komunikace a dobré mezilidské vztahy by
se měly stát hlavním pilířem kvalitní výchovy a vzdělávání našich – Vašich dětí.
Maškarní ples
2. března 2012 uspořádala ZŠ Mladecko ve spolupráci s rodiči maškarní ples. Již tradičně se
konal v prostorách tělocvičny školy. Paní učitelky připravily pro děti zajímavé a pestré
dopoledne, při kterém si žáci zatancovali i zasoutěžili. Nejlepší masky byly odměněny
pěknými cenami. Mezi oceněnými byl například „ponožkožrout“ Tomáše Lišky, „upír“ Míšy
Brunkové nebo „sýr“ Denisy Bošové. Děkujeme tímto všem rodičům, kteří přispěli na
ceny do bohaté tomboly.

Návštěva z Afriky
V prvním dubnovém týdnu měli žáci možnost seznámit se
s africkou kulturou. Do mladecké ZŠ již poněkolikáté zavítali
členové humanitární organizace se sídlem v Ostravě. Jejich práce
se zaměřuje na zábavně výukové programy pro základní školy.
Program byl složen z filmové projekce o africkém kontinentu
s přednáškou, poté se žáci aktivně zúčastnili hry na africké bubny,
zazpívali si pár afrických písní a zatancovali si. Akce byla velmi
zdařilá a doufáme, že ne poslední.
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Olympiády
Naši žáci se pravidelně zúčastňují různých soutěží. Ať už se jedná o sportovní utkání (fotbal,
florbal) nebo naukové olympiády (Jč, Z, Bio). ZŠ Mladecko je velmi pyšná především na
žákyni 9. ročníku Elišku Birgusovou, která se velmi dobře umístila v okresním kole
biologické olympiády a na šesťáka Ondřeje Ihna, který školu výborně reprezentoval
v olympiádě ze zeměpisu. Již 10. dubna se výše jmenovaný Ondra Ihn se spolužačkou
Karolínou Birgusovou zúčastní okresního kola biologické olympiády. Všichni jim držíme
palce a očekáváme skvělé výsledky.
Kromě již zmiňovaných akcí se všichni žáci školy zúčastnili školního kola matematického
Klokana, který prověřil jejich početní a logické schopnosti. V měsíci květnu se pak pátý a
devátý ročník zúčastní celorepublikového testování v oblasti českého jazyka, anglického
jazyka a matematiky.
Velikonoční výstavka
Kalendář napovídá, že jaro je již zde a s ním také největší
křesťanské svátky – Velikonoce. Slunečné dny a zelenající se
stráně inspirovaly paní vychovatelky Jarmilu Pruskovou i Evu
Herrmannovou k tomu, aby se svými svěřenci ve školní
družině začaly pracovat na výrobcích s jarní tematikou.
Výsledek nejen jejich práce, ale i práce zapojených rodičů, byl
k vidění v prostorách školy. Jarní
výstavka byla spojena také
s prodejem velikonoční výzdoby.
Dětem se práce opravdu povedla a všechny nás příjemně naladila
pro nadcházející velikonoční dny. V blízké budoucnosti,
konkrétně 22. 4., se žáci 1. až 5. Ročníku zúčastní oblíbené
exkurze na zemědělské střední škole v Opavě pořádané ke Dni
mláďat.
Projekty
V březnu se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili zajímavé exkurze na SPŠ stavební v Opavě.
Jednalo se o součást projektu Region 4 Tech. Děti při této akci využily jedinečnou možnost
zkusit pracovat v počítačovém programu Archi CAD, v němž vytvářely vlastní 2D a 3D
modely stavebních objektů.
Exkurze na SPŠ stavební v Opavě
Celý projekt je zaměřen na motivování žáků ZŠ
k volbě studia na technicky zaměřených středních
školách. Děti tak mají možnost seznámit se s prostorami
konkrétních škol, především pak s jejich studijními
programy, a tím se lépe rozhodnout pro budoucí
povolání v závislosti na vlastních schopnostech a
zájmech.
Do druhé poloviny se přehoupl také náš vlastní projekt
zaměřený na environmentální výchovu: Komplexní pohled na dění kolem nás jako nástroj
sebereflexe a environmentálního rozvoje.
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Díky němu vzniká přírodovědná naučná stezka v okolí Mladecka včetně informačních tabulí,
na jejíž tvorbě se podílejí žáci zapojení do přírodovědných kroužků. V rámci tohoto projektu
škola získala například nové vybavení pro přírodovědnou učebnu (interaktivní tabuli,
magnetické tabule, výtvarné potřeby, přírodovědné pomůcky a učebnice, mapy Evropské
unie, tiskárny, kopírku, projektory, monitory, flipcharty, mikroskopy, atd.). V současnosti
také probíhá dostavba altánu pro venkovní vyučování.
Po exkurzi do ZOO Ostrava a výletu do arboreta v Novém Dvoře, které byly hrazeny všem
žákům také z projektu, je na měsíc duben připravena beseda o obojživelnících a plazech
žijících v České republice i s ukázkou živočichů. Také se připravuje soutěž družstev ze všech
tří zapojených škol (ZŠ Hlavnice, ZŠ Litultovice a naší školy) týkající se znalostí české
přírody. Žáci z těchto zapojených škol se také 31. května 2012 všichni zdarma zúčastní
exkurze do ZOO Olomouc.

Altán pro environmentální výchovu

Přírodovědná učebna

Pomoc žákům a jejich rodičům
ZŠ Mladecko se zaměřuje nejen na základní vzdělávání a výchovu dětí, ale snaží se jim také
různým způsobem pomáhat. Pro žáky s poruchami učení jsou na škole dvě proškolené
dyslektické asistentky. K tomuto účelu například darovalo středisko CPIV (do jehož projektu
je naše škola zapojená) škole mnoho speciálních pomůcek (učebnic, pracovních listů, odborné
literatury a počítačových programů, atd.) v celkové ceně 15000 Kč.
Škola využívá Evropských sociálních fondů. Jedním z projektů je Rozvoj a metodická
podpora poradenských služeb RAMPS VIP. Zaměřuje se na poradenskou službu ve škole.
Díky tomu mají naši žáci i jejich rodiče navštívit každou středu školní psycholožku. Práce
školního psychologa je zaměřena na poradenství a podporu pro žáky s poruchami chování, ale
také na krizovou intervenční činnost pro žáky i pedagogy. Psycholog pracuje s dětmi
individuálně a dává jim možnost svěřit se s problémy, řešit je a zorientovat se v osobním
životě.
Kromě toho školu navštěvují speciální pedagožky, které se zaměřují především na práci
s kolektivy tříd a pomáhají tak žákům při integraci a sociální komunikaci. Tím napomáhají
budovat zdravé klima ve škole, které je pro interakci mezi žáky i pedagogy velmi důležité.
Vladimíra Mazalová, ředitelka škol
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Spolky a sdružení:
TJ Sokol Litultovice
SOUSTŘEDĚNÍ 2012
O
jarních
prázdninách
se
14
mladších
žáků
zúčastnilo
fotbalového
soustředění v Mokřinkách v penzionu Bílá Holubice, které bylo zaměřeno
na obratnost, rychlost a vedení míče. Tréninky probíhaly u Hasičské školy na umělém
povrchu a to 2x denně. Motivací žákům byly věcné ceny pro nejsnaživější hráče. Na 1. místě
se umístil Martin Drápal, 2. místo obsadila Sabina Gregořicová, 3. místo Filip Elbl a 4. místo
obsadil Marek Tengler.
Musíme, ale pochválit všechny zúčastněné žáky pro jejich velkou snahu a vzorný přístup
nejen k tréninkům, ale i celému soustředění. Děkujeme také firmě ABEL za sponzorské
dary, kterými byly děti nadšeny.

_________________________________________________
Občanské sdružení FARNIK
VÝZVA
Občanské sdružení FARNIK informuje své spoluobčany o přípravě projektu a žádosti na
získání dotace na rekonstrukci chodníku kolem kostela, parkové výsadby a nového usazení
soch před kostelem.
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Pokud vás náš projekt zajímá a měli byste zájem o jeho podporu, můžete tak učinit svým
podpisem na listinách, které jsou k dispozici v kostele během bohoslužeb nebo u pí Mileny
Rusinské, Litultovice 44. Návštěva kostela alespoň jednou v roce / např. půlnoční mše sv.,
křtiny, pohřeb, koncert atd. /, či používání chodníku kolem kostela je výzvou pro podporu
projektu.
V průběhu velikonoc navštívilo náš kostel 114 hostů z blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří
také podpořili naše snažení. Dokonce se můžeme pochlubit i získanými podpisy pana
profesora Čecha a jeho dcery, kteří přijali pozvání a svou hrou na
varhany a housle obohatili slavnostní bohoslužbu zmrtvýchvstání
Krista. Myslím, že jejich hrou se povznesla všechna přítomná
srdce.
Podpora široké veřejnosti je jedním z pilířů pro získání dotace.
Myslíme si, že chodníkem kolem kostela projde občas každý
občan z Litultovic a návštěvnost kostela lidí z okolí, či
vzdálenějších míst je dostatečná k tomu, aby si toto prostranství
zasloužilo naši pozornost a péči. Nejen zámek s restaurací a
parkem je naší historií, ale také kostel a jeho okolí je dědictvím
našich předků a významným duchovním, kulturním a
výchovným centrem městyse.
Zde nacházeli, nachází a budou nadále hledat odpočinek, pomoc
a duševní podporu lidé všech generací.
V uplynulém týdnu byla provedena akutní oprava plechů na věži
kostela. Jistě si mnozí všimli dvou horolezců na nejvyšším bodě
střechy. I přesto bude potřeba v blízké budoucnosti tuto věž
zrekonstruovat, protože její letité trámy dlouho už nevydrží.
Mějme zájem o své okolí, kde žijeme a chtějme společně udržovat kulturní dědictví v naší
farnosti, v městysi Litultovice. Přece, co potěší oko, to pohladí i duši.
Děkujeme za pochopení, pomoc a vstřícnost všech spoluobčanů.
OS FARNIK

_________________________________________________
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Sbor dobrovolných hasičů v Litultovicích
V rámci celorepublikového dne požární bezpečnosti, který byl letos vyhlášen na pátek
13. dubna, proběhlo na základní škole v Litultovicích taktické cvičení, při kterém byl
simulován požár elektroniky v jedné z tříd. V rámci taktického cvičení si zaměstnanci školy
vyzkoušeli evakuaci dětí, školákům byla předvedena ukázka zásahové činnosti a technické
prostředky jimiž jednotka disponuje, dále byla dětem ukázána správná manipulace s hasícím
přístrojem, přístroj si mohli žáci rovněž vyzkoušet. Na závěr velitel jednotky předal
zaměstnancům školy informace a doporučení pro případ skutečné evakuace.
Jiří Drápal, ml., velitel jednotky

_________________________________________________
Za obsahovou a gramatickou stránku jednotlivých příspěvků zodpovídá jejich autor.

_________________________________________________
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!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Úřad městyse Litultovice oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s.
bude proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.

Sběr bude proveden

v sobotu 12. května 2012
na těchto stanovištích:

1.
2.
3.
4.
5.

LITULTOVICE – u kostela
LITULTOVICE – za Jednotou
CHOLTICE – u Romfelda
LUHY – nádraží
PILNÝ MLÝN

v době od
v době od
v době od
v době od
v době od

00

00

8 do 9
30
30
9 do10
00
15
11 do 11
30
45
11 do 11
00
15
12 do 12

V uvedené době bude moci každý občan bezplatně odevzdat na uvedených
místech odpady v následujícím sortimentu:

- olejové automobilové filtry - plechovky se zbytky barev monočlánky - autobaterie - zářivky, výbojky - znečištěné
láhve a sklo od chemikálií - zbytky přípravků na hubení
škůdců a postřiky - staré kosmetické přípravky - staré léky
- vyjeté motorové oleje - ředidla, mořidla, rozpouštědla,
lepidla - plastové obaly a nádoby od škodlivin - olejem,
vazelínou, barvami znečištěné textilie - fotochemikálie ojeté pneumatiky - obaly od sprejů - televizory - rádia ledničky - domácí elektrospotřebiče - matrace - WC mísy umyvadla - koberce - linolea - kočárky - křesla - gauče atd.
Přijímán nebude klasický železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované plasty.
Jelikož tyto sběry budou v obci organizovány každoročně 2x, není důvod, aby některé z
těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech anebo dokonce ve volné přírodě.
Věříme, že každý z Vás, kdo takovéto odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a akce
se zúčastní.
Za přispění k ochraně životního prostředí Vám děkuje Obecní úřad a společnost Marius
Pedersen a.s.
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