MĚSTYS
LITULTOVICE

září 2013

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
podzim nám pomalu klepe na dveře, rána jsou chladnější a dny se nám krátí. Připravili jsme
pro Vás další vydání Novin městyse s nabídkou zpráv, článků a pozvánek.

__________________________________________________

Důležité:
Dne 17. 10. 2013 proběhne svoz plastů.
Pytle s plastovým odpadem připravte, jako obvykle, před své rodinné domy
do 7 hodin ráno.

__________________________________________________
V
Voollbbyy ddoo PPoossllaanneecckkéé ssnněěm
moovvnnyy PPaarrllaam
meennttuu Č
Čeesskkéé R
Reeppuubblliikkyy::
V souvislosti s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
konanými ve dnech 25. a 26. října 2013, upozorňujeme občany, kteří se nebudou zdržovat
v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, že mohou hlasovat na
voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku v České republice nebo ve zvláštním
volebním okrsku v zahraničí.
Požádat o vydání voličského průkazu lze obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu
voliče:
• žádostí v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
• osobně, v tomto případě není písemná žádost vyžadována, ale volič musí prokázat svou
totožnost (např. občanským průkazem)
• žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
• žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
Žádost o voličský průkaz v listinné nebo v elektronické podobě je možno podat
v termínu od 28. srpna do 18. října 2013. Osobně lze o vydání voličského průkazu
požádat až do 23. října 2013.
Voličské průkazy budou předávány nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října
2013.

__________________________________________________

PPoovviinnnnáá vvýým
měěnnaa řřiiddiiččsskkýýcchh pprrůůkkaazzůů::

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2013.
(Pro zjednodušení doby platnosti, tyto řidičské průkazy byly vydávány již jednotlivými
ORP, magistráty měst a městskými úřady)
Řidičský průkaz vydáván v letech 2001 – 30. 4. 2004
Průkaz je ve formě zalaminované karty z bankovního (chráněného) mnohobarevného papíru
o rozměrech papírového jádra 68 mm x 99 mm.
Kulatý hologram (s nápisem CZ uprostřed) v laminování překrývá fotografii vlevo dole.

__________________________________________________
V
Vííttáánníí oobbččáánnkkůů 22001133::
Milí rodiče,
vedení městyse Litultovice společně s komisemi Rady městyse jsou
pořadateli slavnosti Vítání nových občánků.
Protože došlo ke změně zákona o evidenci obyvatel a úřad městyse už nedostává hlášení o
narozených dětech, vyzýváme rodiče dětí, aby se na tuto slavnost přihlásili u paní Hany
Kristiánové nejpozději do 9. 10. 2013 a přinesli s sebou rodný list dítěte.
Pokud se Vaše děťátko narodilo po 22. 9. 2012 a má trvalé bydliště v Litultovicích, rádi
robátko přivítáme v sobotu 9. 11. 2013 v krásné obřadní síni Zámku A.
Kromě trvalého zápisu do kroniky městyse si můžete užít tak trochu pohádkové, slavnostní
odpoledne.
A možná, že ta zlobivá sudička se o tom nedozví. Tak psssssst !

__________________________________________________

Autobusová zastávka:
Od 1. 9. 2013 je nově zavedena autobusová zastávka Opava, Psychiatrická léčebna do trasy
linky dopravce TQM – holding s.r.o., a to u všech spojů linky Opava – Mladecko –
Jakartovice, Hořejší Kunčice.
Jan Raida, starosta městyse

________________________________________________

U
Uzzaavvřřeenníí PPooššttyy::
Upozorňujeme, že ve dnech od 21. do 30. října 2013 bude z důvodu personální
nedostatečnosti (čerpání dovolené) uzavřena pošta Litultovice.
Náhradní ukládací pošta je pošta Dolní Životice. Doručovací služba bude zajištěna v celém
rozsahu, odnosné zásilky i důchody je možné dle dohody po dobu uzavření pošty doručovat.
Doručovatelé budou na pochůzce přijímat vybrané druhy zásilek včetně poukázek.
Veřejnost je o uzavření informována vývěskou na poště, včetně uvedení otevírací doby pošty
Dolní Životice.
Eva Čermáková, manažer obvodu Opava
Česká pošta, s.p.

_________________________________________________
K
Koonnttrroollaa kkoom
míínnůů::
Upozorňujeme občany na povinnou pravidelnou kontrolu komínu.
Ve dnech 10. a 11. října 2013 bude probíhat pravidelná kontrola komínů.
Zájemci o tuto kontrolu mají možnost vybrat si konkrétní datum a nahlásit svůj zájem
telefonicky či osobně na Úřadě městyse Litultovice, a to do úterý 8. října.

_________________________________________________

Usnesení Zastupitelstva městyse Litultovice:

Usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice, konaného dne
16.9.2013 v 19 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice.

Zastupitelstvo městyse schvaluje
159/18 rozpočtové opatření č. 8/2013
160/18 hospodaření Městyse Litultovice k 31.8.2013
161/18 rozpočtový výhled Městyse Litultovice na léta 2013 - 2017
162/18 dohodu o ukončení smlouvy č. 181/2007 ze dne 15.8.2007 o výpůjčce mezi HZS
MSK a Městysem Litultovice majetku a to nabíječky Motorola MDHTN 3001 a radiostanice
GP 340
163/18 dodatek č. 2 ke smlouvě č. 43/2006 ze dne 8.3.2006 o výpůjčce majetku mezi HZS
MSK a Městysem Litukltovice, radiostanice vozidlové GM 360 a dvě radiostanice kapesní GP
340

Zastupitelstvo bere na vědomí
164/18
- informaci starosty o dodávkách kompostérů a protipovodňových opatřeních – způsob
financování
- informaci o připravě případní žádosti o dotaci na řešení nevhodné akustiky a nákup
sportovních potřeb v tělocvičně Litultovice prostřednictvím TJ Sokol Litultovice
- opravy komunikací v Luhách u p. Burdíka a na Cholticích u p. Juroše prostřednictvím
Mikroregionu Hvozdnice
Jan Raida, starosta městyse

__________________________________________________

E-Aukce
2. kolo přijímání přihlášek do e-aukce na výběr dodavatele elektrické
energie a zemního plynu
Vzhledem k mimořádným výsledkům e-aukce na elektrickou energii a zemní plyn, jsme se ve
spolupráci se společností eCENTRE, a.s. dohodli, na opětovném otevření kontaktního místa
na Úřadě městyse Litultovice pro přihlašování dalších domácností do e-aukce.
Domácnosti, které se přihlásily, v 1. kole dosáhly úsporu:
- 35 % ze silové složky zemního plynu
- 25 % ze silové složky elektrické energie

Kontaktní místo na Úřadě městyse Litultovice bude otevřeno v úterý 24. 9. a ve
čtvrtek 26. 9.2013 vždy od 14 do 17 hodin.
Pro domácnosti je tato služba zcela zdarma. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování
e-aukce nic ani obec. Tuto odměnu hradí vítězný dodavatel.
Jak na to, chcete-li se do e-Aukce zapojit?
podepíšete smlouvu s pořadatelskou firmou, která je bezúplatná a definuje práva
a povinnosti smluvních stran
přinesete kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem (včetně všech dodatků
a obchodních podmínek) a kopii ročního vyúčtování spotřeby elektrické energie či
zemního plynu
přineste také spojovací číslo SIPO případně číslo účtu, z kterého hradíte zálohy
Nově budou do e-aukcí na výběr nejlevnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu
přijímáni také živnostníci a firmy. Také pro ně bude tato služba zdarma!
Bližší informace najdete na stránkách obce www.litultovice.cz, www.ecentre.cz případně
kontaktujte:
Ing. Martin Valušek, kontaktní osoba eCENTRE, a.s., office@vhconsulting.cz, Tel: +420 737
241 141
Jan Raida, starosta městyse

__________________________________________________

Zprávy ze Základní školy Mladecko:
Informace o plánovaných akcí ZŠ Mladecko pro šk. rok 2013/2014
• Od 30. 8. 2013 je v platnosti nový školní vzdělávací program „ŠVP Komplexní pohled
na svět“.
• Byla vypracována a schválena nová Preventivní strategie školy.
Oba dokumenty jsou k dispozici vedle ředitelny školy, na požádání v kanceláři školy
nebo na internetových stránkách www.zsmladecko.cz.
Plánované akce:
Den otevřených dveří: 19. 12. 2013 (možnost prohlídky školy)
• Filmové představení v kině (všichni žáci): září – říjen 2013.
• Vaření guláše (posezení s rodiči a učiteli, Občanské sdružení rodičů při ZŠ Mladecko):
20. 9. 2013.
• Představení SHŠ Pernštejn „Obrazy z války třicetileté“: 24. 10. 2013.
• Adaptační kurzy pro žáky ve spolupráci s externí psycholožkou Mgr. Helenou
Müllerovou: září, říjen 2013.
• Testy na volbu povolání (žáci 8. a 9. třídy): říjen 2013.

Podzimníčci – výtvarné práce rodičů a dětí: říjen 2013.
Drakiáda (školní družina): říjen 2013
Praktický nácvik první pomoci: listopad 2013.
Výchovný koncert pěveckého sboru Opava Cantat: listopad 2013.
Vánoční besídka: 19. 12. 2013.
Bruslení (všichni žáci) – leden 2014.
Školní ples (Občanské sdružení rodičů při ZŠ Mladecko): 11. 1. 2014.
Zima v lese (2. – 9. třída): leden 2014.
Beseda s hasiči (Požární ochrana s Hasíkem) pro 2. a 6. ročník – 2. pololetí 2014.
Maškarní ples pro žáky 1. stupně: březen 2014.
Velikonoční výstava – výtvarné práce rodičů a dětí.
Besedy se zástupcem policie: duben 2014.
Přednáška gynekologa MUDr. Marka Szwarce (žákyně 2. stupně) – duben 2014.
Den Země – den konání: 22. 4. 2014.
Lesní pedagogika: jaro 2014.
Den matek spojený s výtvarnými dílnami (také pro budoucí prvňáčky a jejich
rodiče): květen 2014.
• Beseda v knihovně (žáci 1. stupně): květen 2014.
• Škola v přírodě (žáci 1. stupně): červen 2014.
• Den dětí ve spolupráci s Občanským sdružením rodičů při ZŠ Mladecko: červen 2014.
Soutěže:
• Zelí, zelíčko
● Recitační soutěž
• Soutěž v dramatické tvorbě
● Zlatý list
• Lesnická soutěž
● Mladý zahrádkář
• Požární ochrana očima dětí
• Přírodovědný a matematický klokan
• Olympiády (biologická, zeměpisná, anglický jazyk, český jazyk)
• Sportovní soutěže (vybíjená, pálkovaná, Kámen, nůžky papír, florbal)
Zapojení do projektů:
• Moderní škola (projekt EU peníze školám: jazyková a počítačová učebna)
• Grand Zahrada pro všechny (Grand Ministerstva životního prostředí – zkrášlení okolí
školy, vybavení lavičkami a výsadba rostlin)
• Technika nás baví (výroba řemeslníků, exkurze)
• Projekt 72 hodin - Ruku na to (práce na okolí školy)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spolupráce:
MŠ Jakartovice: účast na Adventu, vystoupení dramatického kroužku, návštěva MŠ
Jakartovice v ZŠ Mladecko.
Účast dramatického kroužku v obcích Jakartovice a Bohdanovice.
Občanské sdružení: školní ples 11. 1. 2014, Den dětí (červen 2014)
ZŠ a MŠ Hlavnice, ZŠ a MŠ Litultovice: společná přírodovědná soutěž k projektu OPVK
„Komplexní pohled na svět).
Termíny třídních schůzek:
20. 9. 2013 třídní schůzky

26. 11. 2013 pohovory

27. 5. 2013 pohovory
25. 3. 2013 třídní schůzky
Termín zápisu do 1. třídy: 17. 1. 2014
V průběhu školního roku se mohou akce měnit.

__________________________________________________

Zprávy z Mateřské školy v Litultovicích:
Zahájení školního roku 2013-2014 v Mateřské škole Litultovice.
V novém školním roce se 2. září otevřely dveře obou tříd naší mateřské školy, kterou bude i
tentokrát navštěvovat 56 dětí, z toho 17 dětí přišlo do naší školky poprvé. Paní učitelky nově
vyzdobily herny i třídy a společně připravily bohatý program na celý školní rok.
Začínáme jako samostatný právní subjekt Mateřská škola
Litultovice, příspěvková organizace, a proto bych chtěla
touto cestou poděkovat všem zastupitelům, rodičům i našim
občanům za podporu, spolupráci a trpělivost, kterou projevili
při realizaci tohoto zásadního kroku. Jsem přesvědčena
o tom, že to byl krok tím správným směrem a v zájmu všech
dětí navštěvujících naší mateřskou školu, protože dětský
úsměv je nejkrásnější odměnou za naši práci.
Nezbývá než popřát naší Mateřské škole klidný a úspěšný
školní rok 2013-2014.
Jarmila Kořená, ředitelka MŠ Litultovice

__________________________________________________

Pozvánky:

Největší strom zámeckého parku:
V dnešním vydání bych Vás chtěl upozornit na největší strom našeho zámeckého
parku, kterým je dub letní (křemelák) rostoucí u plotu ZOD. Se svými rozměry 33 m výšky a
470 cm obvodu kmene se jedná skutečně o impozantní strom, který má objem dřeva přibližně
30 m3. Pro představu je to tolik, jako 30 kusů vzrostlých smrků, což už je menší lesík. Navíc
ten objem je pouze přibližný, protože na tak velký strom jsem nenašel přesné tabulky pro
výpočet objemu dřeva. Na druhou stranu má náš dub stále co dohánět, protože největší
rostoucí dub letní v ČR má obvod 1020 cm. Jedná se o Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou
s odhadovaným věkem 900 – 1000 let.
Dub letní je naše původní dřevina, která se přirozeně vyskytuje takřka v celé Evropě
(kromě severních oblastí Skandinávie), dále v Malé Asii, na Kavkaze a pomístně i v severní
Africe.
Je hodně podobný svému příbuznému dubu zimnímu, s kterým se příležitostně i kříží.
Základním rozpoznávacím znakem je délka řapíku listu, kterou má dub letní podstatně kratší
a délka stopky číšky žaludu, která je zase podstatně delší u dubu letního, a to až 7 cm.
Dřevo dubu letního je tvrdé s vysokou trvanlivostí, která je dána vysokým obsahem
tříslovin. Pověstná je jeho odolnost proti hnilobě. Pokud je dubové dřevo trvale ve vodě tak
zvaně zkamení a vydrží značnou dobu. Při vykopávkách Velkomoravských hradišť byly
nalezeny dubové kůly zatlučené jako piloty v zátopových oblastech, na kterých se dodnes
daly rozeznat letokruhy a měly stále vysokou pevnost. To znamená, že vydržely v zemi
přibližně 1200 let. Dodnes se proto používá na vodní stavby, dále na parkety, obklady,
trvanlivý nábytek z masivu, ale především na klasické sudy pro výrobu kvalitních vín
a především destilátů (například whisky ).
Vysoký obsah tříslovin má dub i v kůře, která se používá k léčení různých kožních
nemocí, ale musí jít o kůru z mladých stromů. Dříve se z kůry získávalo tříslo i pro
koželužny.
Dokonce i plody dubu, žaludy, mají vysoký obsah tříslovin, ale taky vysoký obsah
škrobů a tuků a mají vysokou nutriční hodnotu. Třísloviny nevadí divočákům, sojkám a jiné
lesní zvěři, pro které jsou žaludy vyhledávanou pochoutkou. V dobách velké bídy, například
za 30.leté války či stalinského hladomoru na Ukrajině v 30. letech 20. století, i lidé mleli
mouku z žaludů, kterou pak máčeli dlouho ve vodě, aby vyplavili třísloviny a stala
se poživatelnou.
Duby byly opředeny mnoha pověstmi a u starých Germánů byl dub symbolem boha
blesku Thóra.
Takže až si připijete whisky, bourbonem, sherry či kvalitním vínem vzpomeňte,
že museli zrát v dubových sudech.

Tentokrát s pozdravem „Na zdraví“ přeje Jan Birgus

Spolky a sdružení:

Kušisté z Litultovic

Dobrý den, ve dnech 2. - 8. 9. 2013 proběhlo v rakouském Innsbrucku ME ve střelbě z kuše.
Za ČR se závodu zúčastnili Losert Václav (TJ Opava), Kaszonyiová Aja, Janda Zdeněk (oba
TJ Jiskra Otrokovice) a Sedláček František (Savana Kostelec na Hané) v kategorii seniorů.
Dále pak Nedělník Josef (Savana Kostelec na Hané) v mužské kategorii.
Josef Nedělník obsadil 19. příčku mezi muži, Václav Losert skončil celkově 14. v seniorech,
Zdeněk Janda obsadil 16. a Sedláček František 17. příčku rovněž za seniory. Družstvo ČR
seniorů obsadilo 5. příčku. Nejlepší výkon na ME podala Aja Kaszonyiová, která se
prostřílela do finále, kde obsadila 7. příčku. Je třeba podotknou, že naši střelci mezi
profesionály z Evropy podali slušné výkony. Všem střelcům děkujeme za reprezentaci ČR.
V sobotu 14. 9. 2013 se uskutečnil další ze série domácích závodů, tentokrát v Čechách pod
Kosířem. Pro TJ Opava znamenal jednu první a jednu třetí příčku. V soutěži družstev uniklo
vítězství teamu Opavy o jediný bod.
Pro kušisty to byla dokonalá zkouška. Počasí se měnilo doslova každou chvíli, déšť a silný
vítr znemožňoval podat maximální výkony. I tak se povedlo Václavu Losertovi po slabším
výkonu na první trati 65m dotáhnout své snažení do vítězného konce. V mužích Lelovský Petr
obsadil třetí příčku, Lhotský Dalibor byl čtvrtý. Mezi ženami Jana Slováková obsadila pátou
příčku. Jana zastřeluje zcela novou kuši a bylo to znát. Výkon nebyl optimální, ale podle
jejího vyjádření je s novou zbraní maximálně spokojena, tak uvidíme. Celá venkovní soutěž
vyvrcholí 5. 10. 2013 v Suchých Lazcích, kde proběhne poslední letošní venkovní závod.
Družstvo TJ Opava a družstvo Savana Kostelec na Hané mají shodný počet bodů a tak o
vítězích rozhodne právě klání v Suchých Lazcích.
Více informací k závodu ME a v Čechách pod Kosířem na www.crossbow-cze.cz
Lelovský Petr

Farnost Litultovice:
Co se to děje kolem kostela?

Milí farníci a občané!
Jak víte, záležitost oprav kostela mi leží hluboko v srdci. Jsem rád, že se za poslední léta
podařilo, na naše podmínky, udělat opravdu hodně věcí. Často se mnozí z vás zastavujete a
vyjadřujete svou podporu a radost, že se každým rokem něco podaří udělat. Také pro mě je to
radost. Každý z nás by měl po sobě něco dobrého na tomto světě zanechat.
V loni jsme spolu s občanským sdružením „Farník“ zahájili přípravu projektu rekonstrukce
chodníků kolem kostela. Netušili jsme, že náš projekt uspěje v žádosti o dotaci z evropského
fondu. Byla to velká radost, ale zároveň i začátek nových starosti. Kromě papírování jsme
museli také zařídit financování celé akce. Dotace bude proplacena až po ukončení a zaplacení
realizace projektu. Celkové náklady na opravy činí téměř 570.000 Kč, z toho 116.000 musí
z vlastních zdrojů uhradit farnost. Pro naši malou farnost je to částka dost veliká. Děkuji
vedení městyse za to, že nám na tyto opravy přispělo 50.000 Kč.
A co se týče oprav… kromě nových chodníků jsme udělali částečnou izolaci kostela. Celkové
odvlhčení není možné realizovat, jelikož kostel stojí na velmi vlhké půdě a při každém
hlubším výkopu se objevuje voda. Pak jsme dle projektu udělali nové základy pod sochy před
kostelem a v další etapě je také očistíme a opravíme nápisy. Čekají nás ještě parkové úpravy,
výsadba okrasných keřů a stromů a také postavíme novou informační tabuli a lavičky. Stejné
úpravy proběhly kolem fary – odvlhčení a nová dlažba u vchodu do fary. Doufám, že toto
naše dílo nikdo nebude ničit. Stojí za tím hodně námahy a hodně dobrodinců, kterým záleží na
kráse našeho okolí.
Opravy budou ukončené do konce měsíce října.
Chtěl bych vás u té příležitostí srdečně pozvat na velkou děkovnou slavnost spojenou
s uvedením sochy sv. Josefa do našeho kostela. Naši starší spoluobčané si pamatují, že
v Litultovicích kdysi byla veliká úcta k svatému Josefu. Bohužel po válce zahynula jeho
socha a úcta klesla. Před několika léty někdo našel ve Šternberku sochu, která se velice
podobá té z našeho kostela. Nechal jsem tuto sochu restaurovat jednou řeholní sestrou
v Polsku. Nedávno se socha vrátila a vypadá jako nová.
Srdečně Vás proto, všechny zvu na děkovnou slavnost a uvedení sochy sv. Josefa do
chrámu v neděli 27. října v 10.45 hod, v den výročí posvěcení kostela. Na této mši svaté
bude také vzpomenuto na 120 výročí od založení školy v Litultovicích, kde u této
příležitosti bude uděleno požehnání a poděkování naší škole, všem současným i
budoucím žákům a učitelům a občanům Litultovic.
Slavnostní mši sv. bude celebrovat P. Josef Jančář, O. Carm. – generální prokurátor
karmelitského řadu z Říma. Jsem rád, že tak vzácná osobnost přijala pozvání na naše
oslavy. Zvu také každého z Vás.
To ještě není konec…
Také bych Vás rád pozval na slavnostní mši sv. s poděkováním za letošní úrodu v neděli
29. září v 10.45 hod.
Měsíc říjen bude v naší farnosti stát ve znamení hudby.
Hned na začátku v neděli 6. října se uskuteční 2. Ročník setkání liturgických schol
z našeho okolí. Letos se koncertu zúčastní 7 schol z okolních farnosti. Začátek v 15.30 hod.
V misijní neděli 20. října v rámci opavského festivalu duchovní hudby, který pořádá
nám dobře známý Karel Kostera, navštíví naši farnost vynikající sbor „sv. Cecílie”
ze Slezských Piekar v Polsku. Sbor bude zpívat během mše sv., která tento den bude v 11.00
hod.

A teď už nakonec…
Moji drazí! Kdyby někdo z vás nám chtěl pomoci svým darem při těchto opravách, tak
budeme moc vděční. Určitě jsme všichni rádi, že můžeme kolem kostela procházet po novém
chodníku, nikoli v bahně. Za každou pomoc přijměte upřímné - Pán Bůh zaplať. Dary na
opravy je možné předat při každé nedělní bohoslužbě nebo během koncertu schol 6. října
anebo také převodem na farní účet číslo 192 194 304 / 0300.
P. Mgr. Marcin Kieras, farář

__________________________________________________

Oslavy 120. let od založení naší školy
v Litultovicích:
Městys Litultovice jako zřizovatel a ZŠ Litultovice budou v neděli 27. 10. 2013 organizovat
společně oslavy 120. let od založení naší školy v Litultovicích.
V neděli dopoledne v 10:45 bude slavnostní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje s uvedením
sochy sv. Josefa do našeho kostela, společně se vzpomínkou na založení naší školy
v Litultovicích před 120 léty.
V době od 11:00 do 14:30 hodin budou v naší škole otevřeny dveře k prohlídce školy, spojené
s výstavkou fotografií a dalších historických dokumentů týkajících se naší školy
Od 15:00 hodin na sále zámku "B" bude odpolední program zahájený proslovem ředitelky
školy, vystoupí žáci školy se svým programem, proběhne křest knihy k výročí 120 let školy
v Litultovicích. Účastníci slavnosti budou moci zhlédnout projekci o naší škole a po celé
odpoledne bude připraveno pro všechny občerstvení.
Organizátoři se těší na hojnou účast nejen současných školáků a rodičů, ale také na další v
minulosti nedávné i dávné účastníky a žáky, kteří chodili do školy v našem městysi
Litultovice.
Podrobnosti o průběhu samotných oslav budou ještě včas zveřejněny v měsíci říjnu.
Jan Raida, starosta městyse
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P. Mgr. Marcin Kieras, farář

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

__________________________________________________

