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říjen 2012

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
držíte v rukou nejnovější vydání Novin městyse s aktuálními informacemi. Úvodem Vám
přinášíme Usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Litultovice, které
se konalo dne 25. 9. 2012 v 18 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice.
Dále v tomto vydání naleznete nejnovější zprávy ze Základní školy v Litultovicích
a pozvánky na kulturní akce. V závěru pak nepřehlédněte informace o každoročním svozu
velkoobjemového odpadu.
Příjemné podzimní dny!
Podzime, podzime,
zas už nosíš deště,
pěkně tě prosíme,

počkej chvíli ještě.
Kam vkročíš, podzime,
tam je plačtivý den,

pěkně tě prosíme,
počkej ještě týden.

__________________________________________________

Důležité:
Usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice, konaného
dne 25. 9. 2012 v 18 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
111/12 přijetí úvěru pro závěrečnou platbu financování stavby tělocvičny u KB Opava
ve výši 1 870 000 Kč s možností úhrady nejpozději do 30. 6. 2013, případně před tímto
termínem
112/12 rozpočtové opatření č. 7/2012 ve výši 1 870 000 Kč
Zastupitelstvo městyse Litultovice bere na vědomí:
113/12 zprávu revizní komise DSI Mikroregionu Hvozdnice a hospodaření k 31. 7. 2012
Zastupitelstvo městyse Litultovice ukládá:
114/12 starostovi Městyse Litultovice připravit podklady a podepsat úvěrovou smlouvu
s KB Opava pro závěrečnou platbu k financování stavby tělocvičny u MŠ Litultovice ve výši
1 870 000 Kč se splacením úvěru nejpozději do 30. 6. 2013
Jan Raida, starosta

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Prvňáčci v naší škole
Skoro první dva měsíce mají úspěšně za sebou naši prvňáčci.
V prvních dnech se seznámili s novými spolužáky a paní
učitelkou a pak už přišli na řadu první písmenka a čísla.
Všichni společně cestují od jedné písmenkové země k druhé.
V každé zemi poznávají něco nového, takže je za nimi, už
za tak krátkou dobu, vidět spousta práce. Všechny prvňáčky
chválíme a přejeme jim hodně úspěchů při další práci.
AKCE ŠKOLY:
Změnili jsme interiér školy
Ředitelka školy Mgr. Dana Kaliková děkuje všem svým zaměstnankyním
za velmi pěknou výzdobu školy po jejím vymalování.
Podzimníčci
Již po deváté jsme ve spolupráci s dětmi mateřské školy
a rodičů připravili výstavu k podzimu s názvem
PODZIMNÍCI. Tato výstava byla opět velmi krásná
a působivá. Jménem všech dětí chceme poděkovat všem
těm, kteří přispěli na dobrovolné vstupné, které bylo
spravedlivě rozděleno do MŠ i ZŠ. Těmito penězi jste
přispěli dětem na kulturní akce.
Sběr starého papíru
V základní škole bylo vybráno od žáků 1.249 kg a v mateřské škole 1.277 kg starého papíru.
Chceme poděkovat všem občanům, kteří se zapojili do tohoto sběru.
Sběr kaštanů a žaludu
Děti z MŠ a ZŠ se zapojily do sbírání kaštanů a žaludů. Během jednoho týdne
nasbíraly více než 800 kg kaštanů a proto byl sběr kaštanů zastaven a sbíráme pouze
žaludy.
Drakiáda
V říjnu jsme vyhlásili soutěž o „Nejlépe letícího draka“ a „Největšího vytrvalce v pouštění
draků.“ Na fotografie a popis akcí se podívejte na stránky školy:
http://www.zsamslitultovice.cz.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE ŠKOLY:
Ukázka dravých ptáků
23. října dopoledne na fotbalovém hřišti žáci ZŠ i MŠ Litultovic a okolních škol se zúčastní
besedy o dravých ptácích.
Halloween
29. října se budeme učit v maskách a připomeneme si tak v hodinách anglického jazyka
svátek, který se slaví v Anglii.
PROSBA OBČANŮM
Žáci a zaměstnanci školy se obrací na občany městyse Litultovic s prosbou o pomoc
ve sběru starých mobilů. Naše škola se zapojila do projektu "Sbírej mobily", jehož
cílem je podpořit recyklaci vyřazených mobilních telefonů. Škola obdrží 150,-Kč za každý
kilogram vyřazených mobilních telefonů bez baterie. Vyřazené mobilní telefony odevzdejte
v Základní nebo Mateřské škole. Více informací najdete na stránkách www.sbirejmobily.cz
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka školy

Podzimní návštěva:
Náš městys navštívil pan Karl Rüdiger Rolsberg, vnuk
posledního majitele panství a zámku z Rolsbergů
v Litultovicích, a to v úterý a ve středu
16. a 17. 10. 2012.
Spolu se starostou si prohlédl muzeum historie
Litultovic, navštívil místní hřbitov, kde v kryptě
pod hřbitovní kaplí jsou pochování jeho předkové. Položil kytice
na hroby předků a také na hrob vedle kaple, který je zasvěcen jeho otci,
jež je od roku 1945 nezvěstný a nevrátil se z války.
Prohlédl si také místnosti našeho úřadu a hlavně obřadní síň, ve které jsou umístěny obrazy
jeho maminky a otce. Jeho matka,
dnes 92-letá paní, věnovala
svůj obraz našemu městysi jako
vzpomínku na její pobyt zde,
v letech 1942 - 1945 spolu s
malým synem Karlem, se
kterým museli v roce 1945
opustit Litultovice a celé
panství, které bylo na základě
Benešových
dekretů
konfiskováno.
Přesto na Litultovice nikdo z
nezanevřel, jsou spokojeni, že
co bylo spojeno s jejich rodinou,
postaráno.

rodiny
Rolsbergů
zámek, park, kaple a vše,
nezaniklo a je o vše řádně

Našim občanům posílají srdečné
za všechno, co s nimi v dobrém, v
a za udržování vzájemných
našimi občany a jejich rodem.

pozdravy a poděkování
minulosti
prožili
přátelských vztahů mezi

Na památku jeho návštěvy zanechal
v obřadní síni.

pan Rolsberg také zápis do návštěvní knihy

Spolu se svým přítelem - podnikatelem v oboru kamenictví přespali také na místní faře a tím
děkují sdružení "Farnik" za poskytnutí noclehu a zařízení na faře.
Jan Raida, starosta

Pozvánky:
V pátek 9. 11. 2012
zve Mateřská škola Litultovice
všechny rodiče a děti na tradiční akci

Uspávání broučků.
Příroda se chystá na zimní spánek a my ji tentokrát povíme pohádku

O hastrmaní princezničce
Vyprávět ji začneme v 17.30 hod. na Zámku B v Litultovicích, kde se na broučky po
pohádce proměníme.
S lampióny projdeme zámecký park a podíváme se na ohňostroj, který ukončí podzimní
období a otevře vrátka zimnímu hraní.
Děti mají vstup zdarma.

Vstupné pro ostatní je 20,- Kč.

__________________________________________________

Úspěch:
Opakovaný úspěch občanky městyse v zahrádkářských soutěžích
Poprvé se Karolína Birgusová, žákyně ZŠ Mladecko, zúčastnila zahrádkářské soutěže
Mladý zahrádkář v loňském roce, kdy se konalo okresní kolo této soutěže v Opavě
na Masarykově střední zemědělské škole. V kategorii mladší žáci vybojovala první místo
a tím také postup do celostátního kola, které se konalo v Klatovech „městě
karafiátů“. Soutěž se skládala z teoretické části a praktického poznávání
rostlin a dřevin. Zde se umístila na krásném 13. místě z 36 účastníků z celé
republiky. Toto umístění jí pak nominovalo do mezinárodní soutěže, která
se konala v Ostravě v říjnu tohoto roku. Kromě českých účastníků se
soutěže zúčastnilo po čtyřech reprezentantech mladých zahrádkářů z Polska
a Slovenska. Tady už byla soutěž trochu složitější, skládala se z testu,
poznávání rostlin, semen a plodů a vazby květin. V mezinárodní konkurenci
se dostala na 11. místo z 32 účastníků a v podkategorii vazby květin
dokonce na 6. místě.
Gratulujeme!

__________________________________________________

Ohlednutí za Svatohubertskou troubenou mší:
Za hojné účasti našich občanů a hostů se konala v našem kostele Sv. Bartoloměje již šestá
troubená Svatohubertská mše, kterou ve spolupráci s místní farností pořádá MS Hradisko
Hlavnice. Pořádání této mše se střídavě koná v Litultovicích a Hlavnici a v letošním roce
připadlo pořádání mše na Litultovice. Hudební složku letos zajistil pěvecký sbor a trubači
z Dolního Benešova, pod vedením pana Richarda Nováka. Svatohubertská mše se již stala
tradicí v životě farnosti i mysliveckého sdružení, o čem svědčí hojná účast. Za MS doufáme,
že tato tradice bude i nadále pokračovat.
Ing. Jan Birgus

Spolky a sdružení:
Občanské sdružení FARNIK
Koncert
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili koncertu liturgických schol. Pro velký
úspěch a zájem mnoha příznivců této hudby se předpokládá, že se tento
koncert bude realizovat i v následujících letech. Každý host si odnesl domů
perníkové srdíčko s pozdravem AVE, ale také své vlastní srdce naplněné
radostí a pokojem překrásně znějících zpěvů a tónů mladých zpěváků. Hlavně
jim také patří velký dík.
Vzdělávání
V úterý 6. 11. 2012, v 17.30 hodin na faře v Litultovicích se uskuteční 2. setkání občanů, kteří
mají zájem poznávat něco více o historii víry, proč věřím, v co věřím apod. Toto setkávání
nezavazuje k pravidelné účasti, každá hodina má svůj celek. Katechéze se mohou účastnit
všichni od 15 let. Setkání vede otec Mgr. Marcin Kieras.

Svátek všech svatých a památka zesnulých v naší farnosti
1. 11. 2012 - čtvrtek

16.30 hodin

2. 11. 2012 - pátek

16.30 hodin

4. 11. 2012 - neděle

mše svatá - svátek všech
svatých
mše svatá, čtení otčenášků –
vzpomínka na zemřelé

10.45 hodin

nedělní mše svatá

15.30 hodin

setkání na místním hřbitově v
Litultovicích

__________________________________________________
Dne 27. 10. 2012 mezi 8 – 12 hodinou pořádá TJ Sokol Litultovice
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU.
V případě zájmu o sběr železného šrotu v Luhách a Pilném mlýně,
prosíme občany, aby tuto informaci sdělili na Úřad městyse
Litultovice, Tel. 555 559 541.

__________________________________________________
Více informací a fotografií o aktuálním dění naleznete na webových stránkách:
www.litultovice.cz

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

__________________________________________________

