MĚSTYS
LITULTOVICE

prosinec 2014

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení spoluobčané,
přestože počasí ani náhodou nepřipomíná ladovskou zimu, máme za sebou již tři
adventní neděle a Vánoce jsou skutečně přede dveřmi.
Atmosféru Vánoc, ale nedělá bílá peřina nebo dokonalý marketing obchodních
společností, které často za dokonalým provedením profesionální reklamy skrývá jenom
duševní prázdnotu.
Tu pravou atmosféru si vytváříme my sami mezi sebou a neseme si ji již přes dva
tisíce let. Proto jsem rád, že se do průběhu adventu v našem městysi zapojili občané v míře
větší než dříve a velmi ochotně. Poděkoval bych všem zúčastněným, ale bylo by to nad rozsah
tohoto článečku. Přesto si dovolím riskovat to, že se někdo bude cítit opomenut a speciálně
děkuji tvůrcům adventního věnce manželům Lhotským, p. J. Tomáškové, p. H. Kuzníkové a
p. J. Olšovské, dále pracovnicím školy za zpřístupnění prostor školy a pohoštění při první
adventní neděli a mladým hasičům při přípravě tržiště.
Zároveň bych chtěl poprosit bedlivé kritiky z řad našich občanů o trošku schovívavosti
s dílčími nedostatky, které se v tomto období vyskytly, protože nic jsme nezanedbali záměrně.
Všem občanům Litultovic přeji krásné Vánoce plné rodinné pohody
a v novém roce 2015 hodně štěstí, zdraví a veselé mysli.
Ing. Jan Birgus, starosta

__________________________________________________

Důležité:
Úřad městyse Litultovice bude ve dnech 24. 12. 2014 – 2. 1. 2015 uzavřen.
První úřední den v novém roce bude 5. 1. 2015.

__________________________________________________

Knihovna Litultovice:

V pondělí 22. 12. 2014 bude místní knihovna otevřena v čase od 14.00 - 16.30 hodin.
Prosím, všechny čtenáře, kteří mají knihy půjčené déle než 3 měsíce, aby knihy co nejdříve
odevzdali. Nezapomínejte, že vámi vypůjčené knižní tituly jsou majetkem Městyse
Litultovice. Předem děkuji.
Všem čtenářům zároveň přeji krásné vánoční svátky a do dalšího roku 2015 především spoustu
zdraví a radosti.
Dne 29. 12. 2014 bude místní knihovna uzavřena.
Eva Batková

Upozornění na otevírací dobu v době svátků:
Lékárna Litultovice:
Pondělí

22. 12. 2014

8.00 – 16.00

Úterý

23. 12. 2014

8.00 – 16.00

24. 12. 2014 – 28. 12. 2014 ZAVŘENO
Pondělí

29. 12. 2014

8.00 – 14.00

Úterý

30. 12. 2014

8.00 – 14.00

31. 12. 2014 – 1. 1. 2015 ZAVŘENO
Pátek

2. 1. 2015

8.00 – 14.00

__________________________________________________
Zdravotní středisko Litultovice
MUDr. Jiří Šváb
Pondělí

22. 12. a 29.12.

10.00 – 15.00

Úterý

23. 12. a 30.12.

8.00 – 10.00

Středa

31. 12.

neordinuje

Pátek

2. 1. 2015

neordinuje

Zastupuje MUDr. Skalička
8.00 – 10.00 - Stěbořice
Zastupuje MUDr. Vašíková
7.00 – 10.00 - Otice

__________________________________________________
MUDr. Eva Brožová
Pondělí

22. 12.

Melč
Litultovice

8.00 – 10.00
12.00 – 14.00

Úterý

23. 12.

Litultovice

8:30 – 9.30

Pondělí

29.12.

Melč
Litultovice

8:00 – 10:00
12:00 – 14:00

Úterý

30.12.

Litultovice

8.30 – 9.30

So, Ne, Sv.

LSPP Opava

8.00 – 20. 00

Po-Pá

LSPP Opava

17.00 – 21.00

__________________________________________________

MUDr. Antonín Šustek
Pondělí

22. 12.

7:30 – 12:00

Pondělí

29. 12.

7.30 – 12.00
13.00 – 15.00

Těhotenská poradna a
potíže
Těhotné
Gynekologické pacientky

24. 12. a 31. 12 - neordinujeme

__________________________________________________
MDDr. Marta Dostálová
Pondělí

22. 12. 2014

8.00 – 12.00

23. 12. 2014 – 2. 1. 2015 neordinujeme
Pondělí

5. 1. 2015

8.00 – 16.00

Víkendy a svátky Pohotovostní služba Opava 7.30 – 14.30. Jinak Pohotovostní služba Ostrava
Fifejdy nepřetržitě.

__________________________________________________
Pošta Litultovice
Pošta v Litultovicích bude o vánočních svátcích otevřena tak, jako obvykle. Pouze ve středu
31. 12. 2014 bude otevřena jen dopoledne, tj. 8.00 – 11. 00 hodin.
24. 12. 2014 – 26. 12. 2014 a 1. 1. 2015 bude pošta uzavřena.

_________________________________________________

Poplatky za odpady a psy v roce 2015, smlouvy na
hrobová místa:
Poplatky za odpady a za psy v roce 2015
Na 2. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice byla schválena Obecně závazná vyhláška
městyse Litultovice č. 7/2014 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 2015 nemění, zůstává částka 500,- Kč/osobu.

Termín pro platbu poplatku za "odpady":
 nejpozději do 30. června 2015
Obecně závazná vyhláška Městyse Litultovice č. 4/2013 o místních poplatcích se nemění. Ta
stanoví např. výši poplatku ze psů.
Za jednoho psa zůstává poplatek 100,-Kč/kalendářní rok, sazba poplatku za druhého a
každého dalšího psa je stanovena 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. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn, ztráta psa,
darování nebo prodej) je třeba tuto skutečnost na úřadě městyse nahlásit.
Do Obecně závazných vyhlášek městyse mohou občané nahlédnout na Úřadě městyse
Litultovice nebo na webových stránkách městyse www.litultovice.cz.
Chtěli bychom požádat občany, aby poplatky za odpady a za psy v roce 2015 platili v
hotovosti na Úřadě městyse Litultovice až od února 2015. Důvodem je uzavírání nových
nájemních smluv na hrobová místa na hřbitově v Litultovicích, které bude probíhat v lednu
2015.

Nájemní smlouvy na hrobová místa na hřbitově v Litultovicích
31. 12. 2014 končí platnost nájemních smluv na hrobová místa na hřbitově v Litultovicích.
Proto je nutné, aby se nájemci dostavili v lednu 2015 na úřad městyse k sepsání nových
smluv, které se oproti minulým, budou uzavírat na dobu 10-ti let. Výše nájmu za 1m2/rok
zůstává stejná 15,-Kč, ale celková částka za nájem se navýší, protože smlouvy se budou
uzavírat na delší časové období, místo 5 na 10 let.
Žádáme občany, aby si s sebou přinesli předcházející nájemní smlouvu. V případě změny
nájemce z důvodu úmrtí je potřeba předložit doklad o vypořádání pozůstalosti.
Ohlašovna úřadu

__________________________________________________

Vycházka do jeskyně:
Ve středu 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!

__________________________________________________

Prodej kaprů:
V neděli 21. 12. 2014 bude probíhat prodej objednaných
u p. Hlubkové. Prodej se uskuteční od 11.00 hodin. Tel. 725 585 862

kaprů

V úterý 23. 12. 2014 bude probíhat prodej objednaných kaprů také v prodejně
Tempo. Prodej se uskuteční od 6. 00 hodin.

__________________________________________________

Tříkrálová sbírka:
Dne 3. 1. 2015 od 9:00 proběhne v našem městysi tradiční
tříkrálová sbírka. Výtěžek sbírky bude využit na pořízení
automobilu, který bude rozvážet kompenzační pomůcky
pro zrakově postižené a seniory, a také na zakoupení potřebných
zdravotnických materiálů pro mobilní hospic Pokojný přístav.
Martina Kremserová

__________________________________________________

Jízdní řády autobusů:
Upozorňujeme občany na změnu jízdních řádů na linkách TQM-holding s.r.o. Změny jsou
platné od 14. 12. 2014 a to na trasách :
Opava-Dvorce-Šternberk-Olomouc
Opava-Stěbořice-Litultovice-Kružberk
Opava-Mladecko-Jakartovice, Hořejší Kunčice
Tel. Kontakt. TQM 553 609 111
Informace TQM 553 609 202

__________________________________________________

Umístění kontejneru na baterie a
elektroodpad:
Upozorňujeme, že kontejner na elektroodpad a baterie je nově umístěn pro lepší
dostupnost v přízemí zámku před vchodem do lékárny.

Usnesení zastupitelstva:

Ing. Jan Birgus, starosta

Spolky a sdružení:

Kušisté
Dne 22. 11. 2014 proběhl v Kostelci na Hané halový závod ve střelbě z kuše. Závodu se
zúčastnili i střelci z TJ Opava, Losert Václav, Lhotský Dalibor (oba Litultovice) a Slováková
Jana.
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S pozdravem Lelovský Petr

Farnost Litultovice:

VÁNOČNÍ POZDRAV PANA FARÁŘE
Přátelé! „Připravte cestu Pánu!“ Tak na nás v po celý končící Advent volá Předchůdce Páně, Jan
Křtitel. Ale kam nás to posílá Jan Křtitel? Kam že máme připravit cestu?
Máme si teď v adventu především urovnat cestu do vlastního srdce. Ke svému „já“ jednu cestu
známe dobře, ta je dobře vyšlapaná. Je vyšlapaná za tím, co je mně příjemné. Jan míní, že je načase,
abychom se obrátili opačným směrem - do vlastního srdce. Že místo na libůstky života máme obrátit
pohled na sebe, abychom se uviděli, jací jsme, bez společenské masky, bez nalíčení, bez divadýlka,
kterým se lidem předvádíme.
Dále si máme urovnat cestu k bližnímu. Běžné a dobře vyšlapané jsou cesty ke zneužití bližního.
Známe mnoho prostředků a způsobů, jak bližního využít ke svému prospěchu. Jan míní, že je načase,
abychom se obrátili opačným směrem - na cestu služby bližnímu, na cestu odpuštění bližnímu, na
cestu pomoci bližnímu.
Také máme urovnat svou cestu k Bohu. Jakou znáš cestu k Bohu? Mnozí znají jen tu, po které se
rozběhnou, když něco potřebují, když jim začne téci do bot: „Pane Bože, pomoz! Pane Bože, zařiď
tohle, udělej tohle!“ - I cesta do kostela je někomu jakýmsi výměnným obchodem: „Já ti dám, Bože,
tuhle pobožnost, ty se za to ukaž uznalý a dej mi za to toto!“ Jan míní, že je načase, abychom se i na
této cestě obrátili. Abychom nehleděli na Boha jako na obchodního partnera, pojišťovacího agenta
proti živelným a životním pohromám, ale abychom se vydali na cestu k němu s pokornou a důvěrnou
láskou jako děti k Otci.
A teď se zeptejme, kdo bude naším cestovním průvodcem? Na cestách, na zájezdech do
neznámých nových krajin míváme s sebou zkušeného průvodce. Ten cestu zná, ten se všude vyzná, ten
se stará, abychom správně dojeli, abychom z cesty měli co nejlepší užitek. Na cestě do vlastního srdce,
na cestě k bližnímu, na cestě k Bohu Otci máme také zdatného průvodce. Sám Otec nám jej posílá
naproti - a to je radostné poselství adventu: že Otec nám posílá svého Syna, aby nás vedl životem a
přivedl k Němu. A jak k nám tento průvodce přichází? Ne v síle, ne v moci, ale v podobě dítěte. Cesta
dítěte je i pro nás cesta k Otci. Cesta dítěte. Stojí psáno: „Nebudete-li jako maličcí - jako děti, Boží
království ani neuvidíte. Co pod tím máme rozumět, jak jít životem cestou dítěte? Pozoruj dítě, jeho
bezelstnost, jeho lásku, jeho radostnost a veselost a budeš znát odpověď. Ptali se tuhle návštěvníka ze
zahraničí, co ho u nás zaujalo. Řekl: „Jedno je mi divné. U vás zpívají jen malé děti a opilci.“ Od dětí
se můžeme učit radosti a veselé mysli bez dopingu sklenicí rumu. Od Božího Dítěte, u betléma, se
můžeme učit těšení na svátky, radosti z dávání, radosti z obdarování. Advent je čas dětí. Advent
můžeme správně prožít jen po způsobu dětí. Nebudete-li jako maličcí, Boží království neuvidíte.
Dětská živost a hravost ať v nás tedy žije dále jako stálá ochota změnit svůj život k lepšímu, měnit
svět kolem sebe k lepšímu.
Prorokem na poušti světa v letošním adventu ať jsme tedy my - místo Jana Křtitele. Ať naše
radostnost káže našemu okolí radostnou zprávu, že náš Vykupitel už přichází. Že je čas mu
připravovat cestu do našeho srdce 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

středa
čtvrtek
pátek
neděle

24. 12.
25. 12.
26. 12.
28. 12.

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

čtvrtek

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

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

Zprávy z Mateřské školy v Litultovicích:
.

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

Jarmila Kořená, ředitelka MŠ Litultovice

__________________________________________________

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Hudební pořad Volfík

V úterý 25. 11. 2014 byl pro děti připraven hudební pořad Volfík – o hudebním skladateli W.
A. Mozartovi. Naši školu navštívil profesor varhanické školy v Opavě, aby žáky seznámil
s tvorbou W. A. Mozarta. Žáci si zazpívali, zatančili a poslechli krásnou hudbu, kterou jim po
celou dobu představoval malý Volfík v podobě loutky.

Advent na zemědělce
V pátek 28. 11. 2014 se naši malí prvňáčci vydali do Opavy na Masarykovu střední
zemědělskou školu a Vyšší odbornou školu, kde se každoročně koná vánoční výstava
s kulturním programem a drobným prodejem. A co bylo k vidění? Nejžádanější byla zvířátka,
živý betlém, peklo s živými čerty. Všichni si vyzkoušeli horolezeckou stěnu a florbal.
Obdivovali jsme také výstavu zemědělské techniky.

První adventní neděle před budovou školy
První adventní neděle 30. 11. 2014 se tentokrát konala
před budovou ZŠ. Byli jsme rádi, že dne otevřených
dveří využilo tolik občanů, a to nejen z Litultovic,
ale i okolních vesnic, kteří nahlédli do interiérů školy
a zavzpomínali na léta strávená ve školních lavicích za
války a po ní. Zavzpomínali, jak to tenkrát ve škole
vypadalo, jaké byly lavice, kde probíhala výuka tělesné
výchovy, jak se muselo nejdříve zatopit ve třídách.
V 17,00 hodin úvodní slovo pronesl pan starosta ing. Jan Birgus, potom proběhlo samotné
vystoupení žáků školy s vánočními koledami. Zaměstnanci školy připravili pro občany
zdarma malé pohoštění – punč a perníky. Děti dostaly z obce sladkou odměnu a škola jim
zakoupila ze sběrových peněz adventní kalendáře.

Vánoční pondělky na téma: tradice a zvyky Vánoc
Adventní pondělky první vyučovací hodinu patří
vyprávěním o tradicích a zvycích o Vánocích dříve a
dnes a malým pracovním dílničkám pro všechny
žáky. Pondělí 1. prosince 2014 bylo na téma advent a
adventní věnec. Žáci pracovali ve skupinkách
a společně přiřazovali kartičky, které patřily na
vánoční strom, prostřený stůl a adventní věnec.
Společně zapálili první adventní svíci na adventním
věnci.

Vánoční lidové zvykosloví v DDM v Opavě
V úterý 2. 12. 2014 bylo pro naše žáky
připraveno povídání o předvánočních
a vánočních zvycích, poslechli si lidové
koledy ze Slezska. Toto povídání a zpívání
navštívil také Mikuláš s čertem a andělem,
kteří obdarovali děti mikulášskou nadílkou.
Na závěr si děti vyrobily v malých
dílničkách vánoční ozdoby – svícen
z perníku, ozdobnou šišku se třpytkami
a vánoční krabičku nebo jednoduché přání.

Mikulášská nadílka ve škole
V pátek 5. prosince 2014 navštívil naši školu
Mikuláš s anděly a čerty. Děti byly asi všechny
moc hodné, za básničku nebo písničku dostaly
mikulášskou nadílku.

2. adventní pondělí ve škole
Opět jsme se v pondělí 8. prosince ráno všichni sešli u adventního věnce, kde jsme zapálili už
druhou svíčku. Tentokrát bylo setkání věnováno pečení cukroví ze slunečnicových semínek
a přípravě dobrot pro sýkorky.
Jednotlivé skupinky poznávaly typické
vánoční kytky. Žáci zkoušeli zjistit,
co se dává a nedává do vánočních
slunečnicových rohlíčků, namalovali
si rohlíčky, do kterých si napsali své
oblíbené cukroví a také poznávali
ptáčky, kteří mohou v zimě přiletět na
krmítko pro slunečnicová semínka. Do
tříd si pak odnesli vybarvený pracovní
list.

Vánoční zámek Raduň
V úterý 9. 12. 2014 jsme jeli na zámek v Raduni, který byl před Vánocemi nádherně
slavnostně vyzdoben, děti provázela paní královna a vyprávěla jim o životě zámeckých dětí.
Prohlédli jsme si dětské pokoje s nově zrekonstruovanými historickými hračkami a kočárky.
V jednom z interiérů u vánočního stromu nás čekal pan
kníže, který všem dětem rozdal drobné dárečky.

Vánoční dílna pro rodiče v naší škole
V pátek 12. 12. 2014 od 17,00 hodin proběhla
v naší škole vánoční dílna pro rodiče, kterou
zorganizoval klub rodičů ve spolupráci s paní
Lhotskou, zaměstnankyní firmy Optys.
Společně s rodiči vyrobili spoustu krásných
věcí a vánočních ozdob z plsti, zdobili skleněné
láhve na anděly a vánoční lampy, malovali
baňky, atd. Nechyběla dobrá nálada,
občerstvení a účast našich maminek i s dětmi.
Potěšila nás i účast našich bývalých žáků
a rodičů. Velké poděkování patří také paní
Kubcové, která vše připravila a zorganizovala.

Vánoční jarmark v obci
Třetí adventní neděli 14. 12. 2014 se konal v obci vánoční
jarmark. Také naše škola měla na jarmarku stánek
s drobným vánočním prodejem.

Poděkování.
Při Dni otevřených dveří školy a 1. Adventní neděli ředitelka školy jen krátce
poděkovala za opravu školní budovy. Nyní v obecních novinách městyse Litultovice
chceme všichni zaměstnanci školy poděkovat starému zastupitelstvu se starostou Janem
Raidou, že se pustili do tak náročného projektu a opravili 120 let starou budovu.
Děkujeme také novému zastupitelstvu se starostou Ing. Janem Birgusem za pokračování
v projektu opravy školy.
Děkujeme klubu rodičů a všem rodičům za pomoc při přípravách akcí školy, zejména
Vánoc, vánoční dílny pro rodiče.
Děkujeme zaměstnancům obce, kteří nám pomáhají se stěhováním v naší škole.
Děkujeme všem našim sponzorům za přízeň a těšíme se na další spolupráci: manželé
Kubcovi, Vojenské lesy ČR, firma Optys, pan F. Pavlíček, firma Model, paní P.
Albertová, firma Nowický, tiskárna Dittrich group, s.r.o.

Přejeme Vám veselé Vánoce, šťastný Nový rok,
hodně dárků pod stromečkem, žádnou kost v krku
a hlavně hodně zdraví.

Mgr. Dana Kaliková, ředitelka ZŠ Litultovice
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