MĚSTYS
LITULTOVICE

prosinec 2013

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Vážení spoluobčané,
chci poděkovat všem zastupitelům a především Vám občanům za spolupráci při řešení všech
problémů, týkajících se našeho městyse.
Nechci hodnotit práci zastupitelstva a jednotlivých zastupitelů, to je záležitostí Vás občanů,
kteří nám vystavíte účet za veškerou práci, která byla vykonána v roce 2013 a v létech
minulých.
Do roku 2014 půjdeme s přesvědčením, že se podaří dokončit plánované projekty, a to
především výměnu oken, opravu fasády a odvlhčení na budově ZŠ Litultovice a dále
uskutečnit projekt "Revitalizace zeleně v městysi Litultovice", kde se jedná o úpravy
v zámeckém parku, točně na "Rajčuli", u hřbitova a vedle chodníku do Dolních Životic.
Do Nového roku 2014 chci popřát všem občanům hodně vzájemného porozumění, pohody
doma v rodinách a v zaměstnání, dobrou mysl, úsměvy ve tvářích a především mnoho
pevného zdraví, štěstí a spokojenosti, také dobré vzájemné vztahy mezi občany, spokojené
děti a příjemnou atmosféru po celý příští rok 2014.
Jan Raida, starosta
IV. adventní neděle 22. 12. 2013 v 17 hodin
Litultovická Schola s panem Farářem Mgr Martinem Kierasem

__________________________________________________

Důležité:
Úřad městyse Litultovice bude ve dnech 23. 12. 2013 – 3. 12. 2014 uzavřen.
První úřední den v novém roce bude 6. 1. 2014.

__________________________________________________
V pondělí 24. 12. 2014 na Štědrý den se uskuteční každoroční vycházka
do jeskyně „Na Podlesí“. Sraz účastníků je ve 13 hodin u altánku Libových – kříž na Hájové
cestě.
Pojďte s námi na krásnou procházku zimní přírodou!

__________________________________________________

Novoroční ohňostroj:

Srdečně Vás zveme na tradiční NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který se
uskuteční 1. 1. 2014 na hřišti TJ Sokol Litultovice v 18 hodin.

__________________________________________________

Prodej kaprů:
V sobotu 21. 12. 2013 bude probíhat prodej objednaných
u p. Hlubkové. Prodej se uskuteční od 10.30 hodin. Tel. 725 585 862

kaprů

V sobotu 21. 12. 2013 bude probíhat prodej objednaných kaprů také v
prodejně Tempo. Prodej se uskuteční od 8. 00 hodin.

__________________________________________________

Upozornění:

V lednu 2014 bude znovu otevřena lékárna na zámku v Litultovicích, a to Dr. Max Lékárna.
Přesná provozní doba lékárny bude zveřejněna v příštím vydání novin a místním rozhlasem.

Zkouška sirén:

podle vyhlášky č. 380/2002 Sb. Ministerstva vnitra, Hasičský záchranný sbor ČR aktivuje
poplachové sirény zpravidla každou první středu v měsíci zkušebním tónem v trvání 140
sekund. Aktivaci sirén na území ČR pomocí jednotného systému varování a vyrozumění
provádí operační a informační střediska hasičských záchranných sborů krajů (dále jen „HZS
kraje“). Aktivaci sirén, které nejsou dálkově ovládány zabezpečují vždy HZS krajů cestou
starostů obcí.
Vzhledem k tomu, že první středa v měsíci lednu vychází na 1. 1. 2014, což je státní svátek,
se, na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra -generálního ředitelství HZS ČR, tato zkouška
ruší.
por. Bc. Otakar Mach
pracoviště Prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Opava
tel: 950 745 131, mobil: 724 178 801, fax 950 745 002

__________________________________________________

Upozornění:
Pošta v Litultovicích bude o vánočních svátcích otevřena tak, jako obvykle. Pouze v úterý
31. 12. 2013 bude otevřena jen dopoledne, tj. 8.00 – 11. 00 hodin.
Ve středu 1. 1. 2014 bude pošta uzavřena.

__________________________________________________
Zdravotní středisko Litultovice
MUDr. Jiří Šváb
Pondělí

23. 12.

9:00 – 11:00

Pátek

27. 12.

8:00 – 11:00

Pondělí

30. 12.

8:00 – 11:00

Úterý + Čtvrtek

31. 12. a 2. 1. 2014

dovolená

__________________________________________________
MUDr. Eva Brožová
Pondělí

23. 12.

Melč

7:30 – 9:30

Pátek

27. 12.

Litultovice

8:00 – 10:00

Pondělí

30.12.

Melč
Litultovice

8:00 – 10:00
12:00 – 14:00

Úterý

31.12.

LSPP Opava

17:00 – 21:00

__________________________________________________

MUDr. Antonín Šustek
Pondělí

23. 12.

7:30 – 12:00

Pondělí

30. 12.

7:30 – 12:00

__________________________________________________
MUDr. Josef Dostál, MDDr. Marta Dostálová
V průběhu vánočních svátků 23. 12. 2013 – 2. 1. 2014 neordinují, pouze pohotovost Opava a
Ostrava.

__________________________________________________

Usnesení zastupitelstva:
Usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Litultovice, konaného dne
19. 11. 2013 v 18 hodin v zasedací místnosti úřadu Městyse Litultovice.

Zastupitelstvo městyse schvaluje
165/19 hospodaření Městyse Litultovice k 31.10.2013
166/19 rozpočtové opatření č. 11/2013 ve výši 7828780 Kč
167/19 nákup komunální techniky od firmy B AGRO Březová s.r.o se sídlem Březová 130
747 44 Březová IČ 26853906 a to:
Malotraktor Branson 2900 za cenu 375.000 Kč bez DPH
Sněhový pluh, zametací kartáč a rozmetadlo dle nabídky firmy
to vše za cenu celkem do 600000 Kč s DPH s využitím financování dle nabídky KB
Opava
Jan Raida, starosta

__________________________________________________

Usnesení zastupitelstva:

Usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Litultovice, konaného dne
16.12.2013 v 18 hodin v zasedací místnosti úřadu Městyse Litultovice.

Zastupitelstvo městyse schvaluje
168/20 Rozpočet Městyse Litultovice na rok 2014
169/20 Odkup pozemků od jednotlivých vlastníků pro potřeby městyse dle přílohy
170/20 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 o místním poplatku za provoz systému,
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu s účinností od 1.1.2014
171/20 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013 o místních poplatcích s účinností od 1.1.2014
172/20 Dodatek č.1 Zřizovací listiny MŠ Litultovice, příspěvková organizace
173/20 Přijetí úvěru u KB Opava ve výši 582899 Kč na nákup malotraktoru a příslušenství
174/20 Povodňový plán Městyse Litultovice

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí
175/20
- Zprávu Členské schůze a zprávu revizní komise Svazku pro provoz skupinového
vodovodu, ze dne 11.12.2013
- Zprávu Valné hromady dobrovolného svazku Mikroregionu Hvozdnice a zprávu
revizní komise ze dne 30.9.2013
Informaci o přípravě odkupu pozemků p.č. 204/2, 198/2, 201/2, 200/2, 963/5,963/1 a 135/2
část, současné zastávky autobusů, spojovacího chodníku na Choltice a budoucího sběrného
dvora u firmy Uniron
Jan Raida, starosta

__________________________________________________

Obecně závazná vyhláška:
Na 20. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice byla schválena Obecně závazná vyhláška
městyse Litultovice č. 3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, ve které jsou legislativní
změny. Výše poplatku za "odpady" se pro rok 2014 nemění, zůstává částka 500,- Kč/osobu.
Termíny pro platbu poplatku za "odpady":
•
•

nejpozději do 30. dubna 2014
v případě, že poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 1.000,- Kč, je možno poplatek
zaplatit ve dvou stejných splátkách nejpozději do 30. dubna. a 31. srpna 2014.

Na 20. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice byla rovněž schválena Obecně závazná
vyhláška Městyse Litultovice č. 4/2013 o místních poplatcích. Tou došlo ke změně výše
poplatku ze psů. Za jednoho psa zůstává poplatek stejný 100,-Kč/kalendářní rok, sazba
poplatku za druhého a každého dalšího psa se mění na 200,-Kč/kalendářní rok.
Poplatek se platí za psa, který dovršil stáří tří měsíců a je splatný nejpozději do 30. dubna
příslušného kalendářního roku.
Do obou vyhlášek můžou občané nahlédnout na Úřadě městyse Litultovice nebo na webových
stránkách městyse www.litultovice.cz.
Jan Raida, starosta

__________________________________________________

Pozvánky:

Pozvánka:
V pátek 17. ledna 2014 se uskuteční v sále zámku B
SPORTOVNÍ PLES
Začátek od 20:00 hodin.
K poslechu a tanci nám bude hrát Hudba
MAZÁNEK alias DR JiM. Občerstvení
zajištěno. V průběhu večera proběhne také
losování tomboly o zajímavé ceny.
Srdečně zve TJ Sokol Litultovice
__________________________________________________

Kvalifikace volejbalistů na mistrovství světa 2014

V Opavě se na začátku ledna odehraje kvalifikace volejbalistů na mistrovství světa 2014
Špičkový evropský volejbal bude k vidění od 3. do 5. ledna (pátek až neděle) v Opavě, kde se
v místní multifunkční hale (Žižkova 8/2904) uskuteční kvalifikační turnaj na mistrovství světa
ve volejbalu mužů 2014. Šampionát se bude konat v září v Polsku a o „vstupenku“ na něj se
do Opavy přijedou kromě české reprezentace poprat také týmy Bulharska, Nizozemska a
Kypru. Přímo do Polska postupuje vítěz, tým na druhém místě postoupí v případě, že
v porovnání s výsledky ostatních čtyř souběžně hraných kvalifikačních turnajů bude oproti
druhým týmům mít nejlepší skóre.
České reprezentanty poprvé v pozici hlavního trenéra povede Zdeněk Šmejkal, úspěšný trenér
extraligové Ostravy, s kterou v minulém ročníku UNIQA volejbalové extraligy slavil trochu
nečekaně titul, když si ve finále Ostravané poradili s favorizovanými Českými Budějovicemi.
Na postu „hlavního kormidelníka“ mužské reprezentace vystřídal po letošním mistrovství
Evropy Nizozemce Stewarta Bernarda, kterému před tím dělal asistenta.
„Nominaci pro kvalifikaci jsme dělali v určitém časovém tlaku, v rozehraných národních
soutěžích, a nebyla tak možnost si se všemi promluvit způsobem, jaký by si hráči i důležitost
tohoto aktu zasloužili. Nicméně máme možnost hrát kvalifikaci o mistrovství světa, a to si
myslím je dostatečná motivace, aby se na nějaké formální postupy nebral tolik zřetel,“
popisuje reprezentační trenér Šmejkal.
Česká reprezentace je odhodlaná porvat se o postup na mistrovství světa a věří, že ji do Opavy
přijde podpořit jako vždy úžasné publikum. Vstupenky na kvalifikační turnaj jsou od 10.
prosince k dispozici na portálu Ticketstream. Prodávat se budou jednodenní vstupy (na oba
zápasy) za 90 Kč (včetně DPH). V případě dostupnosti (vzhledem k očekávanému velkému
zájmu) bude možné vstupenky zakoupit také na místě v opavské hale (Žižkova 8/2904) za
stejnou cenu. Mládež do 15 let má vstup zdarma.
Mgr. Silvie Vltavská
asistentka 1. náměstkyně primátora, Statutární město Opava

Farnost Litultovice:

POHLAZENÍ PO DUŠI ANEB VÁNOČNÍ POZDRAV PANA FARÁŘE

Přátelé! Jako každým rokem, tak i letos, si dovoluji prostřednictvím tohoto obecního
časopisu vstoupit do Vaší domácnosti, abych Vás svým slovem pozdravil, povzbudil, abych
Vám popřál a možná také touto cestou navázal jakousi nit vzájemného porozumění.
Letošní advent je již v plném proudu a vánoční svátky jsou za dveřmi. Když sleduji tento
prosincový děj, který mne obklopuje a utváří mou každodennost, vždy houževnatě
vyhledávám vše, co zvlášť právě o Vánocích spojuje všechny lidi. Pochopitelně je těch
spojitostí hodně. Já bych se však dnes rád zastavil hlavně u jedné. A tou jsou betlémy.
Všichni je známe. A nejenom věřící, ale asi všichni si najdeme ve vánoční době chvíli,
abychom za těch či jiných okolností strávili nějakou tu minutu u znázornění příběhu Ježíšova
narození. A je docela zajímavé, že ačkoli se všichni díváme, každý vidí něco jiného.
Pravdivost tohoto postřehu pak dosvědčuje náš následný postoj k Tomu, který je hlavním
aktérem každého betléma, každých jesliček. Ovšem to, čeho bychom si zejména všichni měli
všimnout, je obrovská pokora Boha, se kterou k nám lidem přichází. Dříve než zazní jeho
poselství o pokoji, smíření, lásce, o záchraně a důležitosti každého člověka, je tady znamení
veliké pokory. Král králů a Pán pánů se rodí ve stáji, mezi obyčejnými pastýři, na seně,
ve žlabu a za dohledu zapáchajících zvířat. Jsou to podmínky, ve kterých by se asi nikdo
z nás narodit nechtěl, a ani by to nepřál svým dětem nebo vnoučatům. Když se nám tedy
objevuje o Vánocích takovéto znamení, pojďme se na chvíli zamyslet nad pokorou. Ne vždy
totiž úplně chápeme, co to vlastně pokora je. Často si ji totiž pleteme s ponižováním se, které
přece nikdo z nás nemá rád. Často si myslíme, že být pokorným znamená chodit pořád
se skloněnou hlavou, se vším souhlasit, vzdát se vlastních názorů a podobně.
Ne, přátelé! Toto je falešně a nesprávně pochopená pokora. Myslím si, že většina z nás často
při zpytování svědomí konstatuje, že je pyšný a příliš hrdý na své dovednosti a životní
úspěchy. A tady právě je ta chyba. To nám jen falešná pokora napovídá, že je to špatné. Ona
od nás chce, abychom přišli o svou sebejistotu a vlastní přesvědčení. Naopak pravá,
autentická pokora poukazuje na nesmírně důležitou věc - že když jsem skutečně pokorným
člověkem, můžu poznat pravdu o sobě! Pravá pokora dovoluje tedy uznat naše schopnosti
a nadání, to všechno jací jsme, všechny ty pozitivní stránky naší existence.
A zároveň v pokoře musíme uznat, že nejsme dokonalí, že jsme občas prostě špatní. Právě
ona křesťany naplňuje radostí z toho, že ve své hříšnosti byli vykoupeni mocí Ježíše. Pokora
také vede lidi věřící do zpovědnice. A vůbec všem dává sílu a odvahu smířit se s Bohem
i lidmi. A tím se právě uskutečňuje náš vývoj a růst. Skrze zkoumání našeho života malými
krůčky stále něco na sobě měníme a zdokonalujeme. A to, co je v nás dobré, můžeme
znásobovat. A hlavně pořád setrváváme ve vědomí, že to, co máme a čím jsme, není jen naše
zásluha, ale že je to dar od Boha. Pravá pokora nám pomáhá pochopit a přijmout skutečnost,
že bez Boha doopravdy nedokážu nic a nic hodnotného ve svém životě nezískám. Pomáhá
nám také pochopit, že On je zdrojem mého života a strůjcem mého štěstí. To On přede mnou
otevírá všechna tajemství pravdy o mně samotném a o tom, kdo vlastně jsem. A za to
bychom vždy měli být Bohu vděční. Asi všichni také víme, že protikladem pokory je pýcha.
A právě pokora a pýcha jsou dva možné postoje člověka vůči Bohu, lidem, životu a světu.
Když zaujmeme postoj pokory, tak budeme uznávat působení Boha ve svém životě. Ovšem
když se podíváme na náš současný svět, tak si uvědomíme, že většina lidí si zvolila protiklad
pokory - pýchu. Pýcha staví člověka na první místo a Bůh, ostatní lidé a celý svět se tak
stávají něčím zbytečným. „Já to v životě zvládnu všechno sám! Jsem přece tak skvělý,
všechno se mi daří! Boha, lidi, svět nepotřebuji!“. Tak velmi často uvažuje současný pyšný
člověk. Tak uvažovali také mnozí Ježíšovi současníci, jako třeba král Herodes nebo císař
Augustus. A k čemu je jejich pýcha přivedla, to asi víme. Jednou do kostela přišli muž a
žena.

Muž se modlil: „Pane Bože, pomoz mi, abych byl úspěšným člověkem, ale také ať jsem
pokorný“. Jeho manželka se zase modlila: „Dobrý Bože učiň, ať můj manžel je úspěšným
člověkem a já se už postarám o to, aby byl pokorný“.
Pokora nepřichází zvenčí. Není něčím vynuceným. Ona vzniká v našem srdci.
Ona přitahuje jako magnet opravdovou lásku, pýcha zas lásku odpuzuje.
Přál bych každému z Vás, kteří jste věnovali svůj čas a pozornost těmto mým myšlenkám,
aby skrze tuto naši úvahu o pokoře jí bylo mezi námi, v našich mezilidských vztazích, o něco
víc. Nechť se nám stane jedním z mnohých, jak doufám, „dárečků pod vánoční stromeček“.
I když má pokora rozměr duchovní a může být při hodnocení vánoční nadílky, zvlášť dětmi a
mládeží, brána jako jakýsi hendikep, dovolme jí aspoň trochu vstoupit do našich domácností
a do našeho života. My dospělí už asi dobře víme, že každý dárek má určitou životnost.
Nechť tento duchovní dar pokory, se kterým k nám přichází děťátko Ježíš, rozjasní na dlouho
všechny lidské problémy a tužby světlem lásky a dobrosrdečnosti. Nechť je tomu tak, jak o
letošních Vánocích, tak i rovněž na všech našich cestách v novém roce. Zároveň, kromě
přání, chci Vám všem moc poděkovat za všechno krásné a hodnotné, co jsme spolu
v končícím se roce prožívali. Za každou bohoslužbu, katechezi či hodinu náboženství,
kulturní či společenskou akci, brigádu, Vaši návštěvu či za každé setkání s vámi, třeba jenom
po telefonu nebo skrze internet. Jsem opravdu vděčný za Vaši obětavost, přízeň a podporu
naší farní rodině.
Toto poděkování patří každému, koho se tato slova aspoň v nějaké míře týkají. Myslím
rovněž s vděčností na místní samosprávu, na školu, hasiče a na všechny další složky a
organizované skupiny. Vyprošujme si všichni o letošních Vánocích hojnost Božího
požehnání, abychom v tom, co je dobré, s pravou pokorou a láskou v srdci mohli společně
pokračovat v novém roce.
S přáním všeho dobra Váš
P. Marcin Kieras, litultovský farář
Pořad bohoslužeb o vánocích:
Úterý
Středa
Čtvrtek
Neděle

24. 12.
25. 12.
26. 12.
29. 12.

16:00 hod.
10:45 hod.
10:45 hod.
10:45 hod.

Středa

1. 1.

10:45 hod.

Vigilie narození Páně – „Půlnoční“ mše sv.
Slavnostní mše sv. o narození Páně
Svátek sv. Štěpána – druhý svátek vánoční
Svátek sv. Rodiny – mše sv. s obnovou manželských slibů
Slavnost Panny Marie – mše sv. s prosbou o požehnání do
nového roku

Zároveň srdečně zveme na vánoční koncert do našeho kostela v sobotu 18. 1. 2014
v 15.00 hod.
Ostatní informace o farnosti najdete také na internetových stránkách
www.farnstslavkov.majestat.cz

__________________________________________________

Zprávy z Mateřské školy v Litultovicích:
Vánoční přání
Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v roce 2014 přejí všem spoluobčanům
děti a kolektiv Mateřské školy Litultovice.

Příjemné prožití vánočních svátků šly děti popřát také na Úřad městyse Litultovice.
Děti zazpívaly koledy, přednesly vánoční básničky a předaly vlastnoručně vyrobená malá
přáníčka.

Jarmila Kořená, ředitelka MŠ Litultovice

__________________________________________________

Zprávy ze Základní školy v Mladecku:
19. 12. 2013 se na naší škole uskuteční den otevřených dveří a rádi bychom pozvali také
rodiče budoucích prvňáčků.
Všechny srdečně zveme.
Mgr. Lucie Mausová, zástupkyně ředitelky školy ZŠ Mladecko

Spolky a sdružení:

Sbor dobrovolných hasičů Litultovice
Vážení spoluobčané,
Rád bych Vás na závěr roku seznámil s činnosti SDH Litultovice za rok 2013. Předem bych
se Vám chtěl omluvit za špatnou informovanost o dění v našem sboru. Naše činnost začíná
vždy v lednu nového roku. Už od prvního ledna se snažíme zorganizovat tradiční hasičský
bál, který je (což si dovolím tvrditi) nejstarší doposud provozovaný ples v Litultovicích.
S malými přestávkami funguje už několik desítek let. Bohužel už několik let se potýkáme
s malou návštěvností, která je způsobená zvýšenou konkurencí. Největší odliv lidí jsme
zaznamenali kvůli tepelným podmínkám na sále, kdy tři roky po sobě máme na plese zimu.
Bohužel se to promítá na návštěvnosti. Dalším naším počinem je vodění medvěda
a pochování basy. Obě tyto akce děláme proto, abychom udrželi tradice v naší vesnici. Stojí
nás to hodně úsilí, což dokazuje, že v minulosti jsme museli na nějaký čas přerušit vodění
medvěda, a to z důvodu malé účastí masek. Zato pochování basy se snažíme dělat každým
rokem a jako po každé se snažíme pobavit publikum, i když nás to stojí čím dál víc sil.
Popeleční středou končí pro sbor zimní společensko-kulturní činnost. První jarní akcí, je
znovu obnovená mše za patrona hasičů sv. Floriána, s následným posezením na faře, které
z velké částí pomáhá zrealizovat Občanské sdružení Farnik. V květnu začíná příprava na jarní
kola soutěží pro děti a mládež. Všechna hasičská družstva se už od podzimu snaží připravovat
v obecní tělocvičně, což dokazuje, že ve velké konkurenci se umisťují v lepší polovině
soutěžního pole. Už několik let je požární sport v oblibě mládeže a dětí, nejenom u nás,
ale i v celém okrese. Proto, abychom zůstali na špici, musíme kupovat nové vybavení pro
požární sport. Díky zastupitelstvu městyse jsme tento rok mohli nakoupit věcné prostředky za
zhruba 10 tisíc korun. Minulý rok jsme žádali poprvé od roku 2005 o finanční pomoc naše
zastupitelstvo. I přes tuto pomoc se snažíme být finančně soběstační. Každoročně pořádáme
brigády v lese, za což jsme velmi vděční našemu místostarostovi p. ing. Birgusovi. Letos nám
zajistil hned tři brigády. První měl být úklid lesa, který se bohužel nemohl konat. Další byla
brigáda na sázení stromků. Datum jsme určili na 27. 4. 2013. Byla to teplá dubnová sobota
jako dělaná na pobyt v lese. Na začátku bylo v 8 hodin ráno 18 nažhavených hasičů a hasiček.
A v 15 hodin jsme byli rádi, že jsme z lesa doma. Na to, že jsme byli sadit stromky poprvé,
jsme sice netrhali normy, ale sadili jsme s rozvahou a kvalitně. Z těchto těžce vydřených
peněz jsme zorganizovali posezení. Akce se konala u Foreláku, který hasičům propůjčil p.
ing. Birgus. Náš dorost pojal akci jako ukončení sezóny a domluvil si paintball. V létě jsme
pořádali posezení u větrného mlýna na Cholticích. Díky krásnému počasí a hezké hudbě se
akce povedla. Hudba skvěle ladila k pivním speciálům a výbornému pečenému kolenu. Jako
zákusek si mnozí domů odnesli čerstvě upečené domácí koláče. Koncem léta jsme zahájili
výkup jablek, který zajišťovali dorostenci. Bohužel letošní sezóna byla katastrofální, takže
jsme vybrali o 50% míň jablek než v jiných letech. Po letní pauze se naše hasičská družstva
rozjela po okrese reprezentovat náš sbor a městys Litultovice. Naše děti, pod vedením
Markéty Drápalové, Davida Lukse a pana Jiřího Drápala st. se začali připravovat na soutěž
Plamen, ve které skončili na šestém místě ve štafetě a osmém místě v branném závodě. Což je
pěkné umístění, vzhledem k velké konkurenci. Dále se zúčastňovali každotýdenních soutěží,
ve kterých se letos umístili starší děti na druhém a mladší děti na třetím a desátém místě. Za to
jim děkujeme. V říjnu se v Hradci nad Moravicí konala soutěž v uzlování. Z našeho sboru se
soutěže zúčastnili družstva starších a mladších dětí. Všechny nás velmi mile překvapilo
vítězství
mladšího
družstva,
které
s rozvahou
a
klidem
porazilo
i rychlejší a zkušenější týmy. Koncem října nás napadlo uspořádat drakiádu. Nebylo snad
lepší soboty než 26. října. Sluníčko svítilo a vítr ideálně foukal, takže zájem dětí a rodičů
o pouštění draků byl velký. Začátek listopadu jsme strávili pracovně. Dvě soboty po sobě
jsme byli v lese na brigádě, kde jsme prováděli nátěr stromků proti okusu zvěří, po kterém
byly některé děti natřené víc než zmiňované stromky. Dále se konala velmi povedená
hasičská zabijačka. O nápad a organizaci se postarali Markéta Drápalová a Vítek Lebeda.

S naší mládeží vytvořili podmínky pro uskutečnění této akce, která doufejme, bude mít
pokračování i příští rok. Letošní rok jsme se pustili do opravy a revitalizace hasičské
klubovny. Velký dík patří všem, kteří se na této dlouhodobé akci podílejí. Jako sladká tečka
může být označena Mikulášská nadílka s buzením čertů. Celá tato akce vznikla za podpory
našeho zastupitelstva, farního úřadu a paní ředitelky Kořené. Touto akcí se pomalu chýlíme
ke konci roku, který jsme zrekapitulovali na naší 129. Výroční valné hromadě SDH
Litultovice, která se konala 14. prosince 2013.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem naším členům a příznivcům, kteří nás chodí podpořit
v našem úsilí. Jménem svým i jménem SDH Litultovice bych vám rád popřál pokojné svátky
vánoční v kruhu svých blízkých a milovaných. Štěstí a zdraví do nového roku 2014.
S pozdravem Pavlíček Jan a výbor SDH Litultovice

Inzerce:

Železářství Litultovice

Vás zve k předvánoční akci.
Nabízíme vánoční dekorace, ubrusy, svítící řetězy a mnoho dárkových sad nářadí, které
potěší jistě nejednoho kutila.
Nově máme v nabídce plynové bomby: 20kg za 360kč a 9kg za 90kč a pro naše domací
zvířata máme krmné směsi.
Ve stále nabídce pro vás máme lopaty na sníh, technickou sůl, širokou nabídku škrabátek
auto skel, zimní pracovní rukavice , frézy na sníh, štětky do komínů i roury a kolena.
Pro ty nejmenší máme nové zboží, příjďte se podívat.

Otevírací doba mezi svátky bude:
24.12.-26.12.
27.12. 2013
28.12. 2013
30.12. 2013
2.1. 2014

zavřeno
8:15-15:00
8:00-12:00
8:15-15:00
8:15-15:00

Připadě že byste potřebovali něco z našeho zboží mimo naší pracovní dobu volejte:
606287144

__________________________________________________

Zámecká restaurace Litultovice:

Vážení spoluobčané a zákazníci,
velice si vážíme Vaší přízně a podpory naší restaurace na Zámku
v letošním roce. Doufáme, že i v následujícím roce si na nás
vzpomenete a budete i nadále našimi stálými hosty.
Pro rok 2014 připravujeme nové věci, abyste se u nás cítili stále
jako doma. Jsme otevřeni jakýmkoliv návrhům ke změně, co byste
považovali za lepší a příjemnější pro Vás i pro Vaše ratolesti.
Tímto by jsme Vás chtěli pozvat i přes svátky k nám do Zámecké
restaurace, kde Vám můžeme nabídnout příjemné posezení a dobré jídlo.
Pro informaci přikládáme otevírací dobu přes svátky a na Nový rok.:
23. 12. 2013
24. 12. 2013
25. 12. 2013
26. 12. 2013
27. 12. 2013

11:00 – 23:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
8:00 – 23:00
11:00 – 23:00

28. 12. 2013
29. 12. 2013
30. 12. 2013
31. 12. 2013
01. 01. 2014

11:00 – 23:00
11:00 – 22:00
11:00 – 22:00
10:00 - ?????
16:00 – 22:00

Tímto by jsme Vám chtěli popřát krásné prožití Vánočních svátků, mnoho úspěchů a pohody
v novém roce 2014.
Budeme se na Vás těšit.
Vaše Zámecká restaurace Litultovice

Upozornění hasičského záchranného sboru:

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

__________________________________________________

