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Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
Tak máme za sebou extra teplé léto. Léto, které přineslo dosud nevídané množství
výjezdů naší JSDH k lesním i polním požárům, a když už se na chvíli ochladilo, tak rovnou
formou vichřice a znovu museli vyjíždět hasiči odstraňovat padlé stromy. Za jejich činnost jsme
obdrželi děkovný dopis krajského ředitele HZS Moravskoslezského kraje i starosty obce
Mikolajice. Tímto bych se chtěl i já poděkovat za jejich záslužnou činnost.
Je s podivem, že přitom stihli ti mladší, každý pátek zorganizovat filmové představení.
Při průměrné návštěvě 90 lidí na představení, to bylo výrazné obohacení kulturního života.
Páteční představení si získala mnoho věrných diváků, ale speciálně bych chtěl ocenit jedny
z nejvěrnějších návštěvníků pátečních představení paní Marii Haasovou a Marii Šteyerovou.
Srpen byl bohatý i na další společenské události, ať to byly závody rybářů nebo střelců
z kuše, mohutné oslavy 15 let od postupu TJ Sokol Litultovice do „Okresního přeboru“ či
obnovené závody v „Netradičním hašení“ v rámci posezení u Větřáku.
Tradičním vyvrcholením léta v Litultovicích je Karmáš. V předvečer Karmáše se
podařilo znovu instalovat kříže na Jezdkovské a Hájové cestě. Na jejich obnově se podílela celá
řada lidí, ale obzvláště bych chtěl poděkovat panu Michaelu Kavanovi a Luboši Kremserovi,
kteří odvedli mimořádný kus práce. Speciální poděkování patří panu Janu Trlicovi st. za
poskytnutí Tatry s hydraulickou rukou, která umožnila vlastní usazení křížů. Nedělní vysvěcení
pak již bylo krásnou tečkou.
Sobotní večer patří Benátské zábavě pořádané MS Hradisko – Hlavnice a letos to byl
již devátý ročník.
Vlastní nedělní program jsme se letos rozhodli pojmout poněkud jinak a zdá se, že sázka
na prodejní stánky tradičních regionální výrobců, které nám pomohlo zajistit MAS Opavsko,
byla správná volba. Důkazem toho je bohatá účast vás obyvatel Litultovic. Příjemné zpestření
bylo i vystoupení mladých hudebníků z Německa, kteří se prostřídali s naší tradiční dechovkou
SDH Dolní Životice.
Za hlavní díl zajištění organizace programu v parku, včetně soutěže „O nejlepší
Karmášový koláč“, patří dík paní Marii Herrmannové. A když už jsme u těch koláčů, je třeba
ocenit odvahu všech účastnic prvního ročníku a to paní Libuši Pavlíčkovou, Magdalénu
Hymlarovou, Lenku Libovou, Janu Kramnou, Dagmar Hadámkovou, Marii Drápalovou a
Kristínu Hlubkovou. Doufám, že příští rok se jejich řady ještě rozrostou.
S přáním pěkného babího léta
Ing. Jan Birgus starosta

Usnesení zastupitelstva městyse Litultovice

Upozornění:

Sběr železného šrotu:
TJ Sokol Litultovice:
Upozorňujeme občany, že dne 26. září 2015 od 8:00 hodin proběhne 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.

Zájemci o tuto kontrolu se nahlásí telefonicky (555 559 541) či
osobně na Úřadě městyse Litultovice, a to do pátku 25. září 2015.
V Litultovicích se bude provádět kontrola komínů 30. záři – 2. října
2015. Harmonogram návštěv kominíka pana Adamuse bude vyvěšen
k nahlédnutí na stránkách městyse www.litultovice.cz od 26. 9.
2015.

Svoz plastů:
Ve čtvrtek 1. října 2015 proběhne svoz plastů.
Pytle s plastovým odpadem připravte, jako obvykle před své domy a to do 7. hodiny ráno.

Vítání občánků 2015:
Kulturní komise městyse Litultovice:

Vážení rodiče,
Kulturní komise městyse Litultovice si dovoluje Vás a Vaše děťátko pozvat na slavnostní Vítání
občánků. Protože stále dochází ke změnám zákona o evidenci obyvatel a Úřad městyse
Litultovice již nedostává hlášení o narozených dětech, vyzýváme Vás rodiče dětí, abyste se
přihlásili na tuto slavnostní příležitost u paní Heleny Běláškové na Úřadě městyse Litultovice
nejpozději do 5. října 2015 a donesli sebou rodný list dítěte.

Pokud se Vaše miminko narodilo po 20. září 2014 a má trvalé bydliště v Litultovicích, rádi
děťátko přivítáme v sobotu 24. října 2015 v 15:00 na zámku v obřadní síni. Kromě trvalého
zápisu do kroniky městyse si můžete užít krásné slavnostní odpoledne.

Spolky a sdružení
Vážení spoluobčané,
Je mou milou povinností Vás, po dlouhé odmlce, informovat o dění v SDH Litultovice. Poslední
víkend v červnu náš sbor oslavil 130 výročí založení. Účast na oslavách byla hojná a mnoho z vás se přišlo
podívat jak na průvod obcí, tak i do parku kde Jirka Drápal ml. s pomocí členů výboru SDH připravil hezký
program. V ukázkách jste mohli zhlédnout rekonstruovaný stroj TS 8/8, kterým hasili naši rodiče a prarodiče
za války a v době poválečné. Dále byly připraveny ukázky lezeckých záchranářů z JSDHO Hrabyně a ukázka
vyproštění osob z havarovaného vozidla od JSDHO Hradec nad Moravicí. Hezká podívaná byla taky na
restaurovanou parní hasičskou stříkačku. Děti měly možnost si nechat hezky pomalovat obličeje nebo si
profesionálně nechat namalovat různá zranění, to znamená od různých oděrek až po řezné rány, které
malovali profesionálové z Českého červeného kříže. Celá slavnost byla ukončena večerní zábavou.

V polovině srpna jsme uspořádali tradiční posezení u Větřáku. K poslechu nám hrál dechový orchestr
dolnoživotských hasičů, který nám příjemně dokreslil pohodovou atmosféru u dobrého piva domácích koláčů
a pečených kolen. Dokonce jsme letos znovuobnovili netradiční hašení. Bohužel hlavní výhru si odvezli
borci z Jezdkovic, takže se do příště musíme polepšit. Jelikož počasí nám přálo tak jsme vydrželi sedět až do
pozdních hodin v dobré náladě.

Na závěr chci poděkovat Vám
všem, co náš sbor podporujete a taky
všem co pomáhají realizovat všechny
naše akce. Velky dík patří mladým
hasičům za pomoc a za pořádání
filmových pátku. Dále chci poděkovat
Charitě Opava, konkrétně chráněným
dílnám za perfektní provedení našeho
hasičského praporu a upomínkových
plaket.
S pozdravem
Pavlíček Jan, starosta SDH

TJ Sokol Litultovice:
V sobotu 15. srpna v 15:15 hodin se slavilo výročí 15 let existence okresního přeboru FC
Litultovice. Po 15 letech se sešli fanoušci, stávající a zakládající členové. Akce byla zahájena
utkáním hvězd Litultovice „A“ 2015 vs. Litultovice legendy z r. 2000. Dále se hosté mohli těšit
z hudby a bohatého pohoštění v cenách z roku 2000. Vše za 15,- Kč.

Fotogalerie z prázdnin
Karmaš

Vítězky soutěže o nejlepší karmašový povidlový
koláč (paní Pavlíčková a paní Hymlarová). Vítězky
si odnesly peněžní poukaz na Tescoma nádobí.

Letní kino

Stavba letního kina

Vztyčování kříže

Kulturní komise městyse Litultovice:

Říjnový přehled akcí v Litultovicích:
Termín Akce
4. 10. Koncert schol v kostele sv. Bartoloměje.
2015
Začátek v 14.30 hodin.
Pořádá Farník Litultovice
10. 10.
2015

Drakiáda pro děti na fotbalovém hřišti.
Začátek v 14.00 hodin
Pořádá SDH Litultovice

10. 10. a Podzimníček a Odpaďáček si hrají s podzimem.
11. 10. Výstava bude přístupná veřejnosti od 14.00 do 18.00
2015
hodin na Zámku B.
Pořádá MŠ Litultovice ve spolupráci se ZŠ Litultovice
17. 10. Turnaj v nohejbalu. Na hřišti TJ Sokol Litultovice,
2015
začátek v 8.00 hodin.
Pořádá TJ Sokol Litultovice
17. 10. Celodenní maraton v chytání ryb.
2015
Začátek v 7.00 hodin do 12.00 hodin a od 13.00 do
večera. Občerstvení zajištěno.
Pořádají Rybáři Litultovice
18. 10. Kytarový koncert v sále Zámku B.
2015
Začátek v 17.00 hodin
Pořádá Kulturní komise Městyse Litultovice.
24. 10.
2015

Vítání občánků v obřadní síni Zámku A.
Začátek v 15.00 hodin.
Pořádá Kulturní komise Městyse Litultovice.

Od 24.9. Sběr starého papíru.
do 29.9. Kontejner bude přistaven na parkovišti u kostela.
2015
Pořádá ZŠ Litultovice ve spolupráci s MŠ Litultovice.

Zprávy z Mateřské školy Litultovice:
Zahájení školního roku 2015-2016 v Mateřské škole Litultovice.
1. září 2015 se otevřely dveře obou tříd naší mateřské
školy, kterou bude navštěvovat 54 dětí. Poprvé do naší
školky přišlo 14 dětí. Paní učitelky vyzdobily herny i
třídy a společně připravily bohatý program na celý
školní rok.
Těšíme se na spolupráci s rodiči, zastupiteli Městyse
Litultovice, sdruženími a spolky Litultovic,
školami v okolí a širokou veřejností. Chtěli bychom i
letos realizovat nápaditý a bohatý vzdělávací program,
zaměřený na všestranný rozvoj našich dětí.

Jarmila Kořená, ředitelka MŠ Litultovice

Zprávy ze Základní školy Litultovice:

Seznamte se:
Vážení přátelé, milí občané Litultovic,
dovolte mi, abych Vás touto formou oslovil a nabídl Vám
přátelskou ruku. Jsem rád, že mě Boží cesty zavedly do Vaší
obce jako nového duchovního správce.
Po mnoha létech kněžské praxe a neustálém vzdělávání Vám mohu nabídnout duchovní pomoc
v oblasti víry. Jmenuji se Krzysztof Szewczyk a jsem rodákem z Polska, kde jsem se dne 04. 11.
1977 narodil ve městě Swiebodzice. Po několika letech ke mně dolehl toužebný hlas volající ke
kněžské službě, který je zde, v našem bratrském sousedském státě, tak hlasitý. Mé první působiště
v 2005 r. v ČR bylo v Kralicích na Hané, odkud jsem byl přesunut do Prostějova. Zde jsem přijal
dne 1. 5. 2010 kněžské svěcení. Poté jsem působil v Jeseníku, odkud jsem odešel do Hlučína.
V tomto městě jsem působil jako kaplan až do letošních prázdnin, kdy neočekávaně přišel do mých
rukou dekret povolávající do Litultovic a Slavkova. Z každé z mých předešlých farností se
odcházelo jen velmi těžko a dodnes se snažím být s každým v kontaktu. Všude se však najde spousta
dobrých lidí a ne jinak je tomu i u Vás. Hned první dny jsem tady poznal opravdu hodné, obětavé a
laskavé lidi.

Zahřálo mě to u srdce, neboť rád objevuji nové přátele a stále doufám a toužím poznat Vás všechny,
i každého zvlášť. Přátele si mají pomáhat, a tak doufám, že i já Vám krom duchovní pomoci budu
moci nabídnout více a to snad nejen v oblastech svého poslání, vzdělání či dobrého slova.
Vzdělávám se v oblasti psychologie a pastorační teologie, ze které jsem nedávno získal právo titulu
doktor, ale i jako doktor jím stejnou stravu, jako každý jiný. Nebojím se dobré společnosti prostých
lidí.
V naší zemi jsou tisíce kostelů a kaplí, jejichž náhlé „zmizení“ by výrazně ovlivnilo tvář naší
krajiny. Každé trochu větší obci dominuje budova kostela, obvykle s věží, která ukazuje vzhůru, k
nebesům, abychom pozvedali svůj zrak od země a podívali se na svět kolem nás trochu z nadhledu,
nejlépe „Božíma“ očima. V kostele se scházejí věřící lidé a konají zde různé bohoslužby, které jsou
svým způsobem specifickým vyjádřením vztahu mezi lidmi a Bohem. Do kostela občas přicházejí
i ostatní lidé jen tak ze zvědavosti, jako turisté. Zde v Litultovicích máme nádherný kostel sv.
Bartoloměje, postavený v letech 1844–1847 na místě staršího kostela stejného zasvěcení, o kterém
je v Litultovicích zmínka už z roku 1480, a který má pro Vás a pro Vaši obec velký význam. Po
tolika staletích se zde scházejí občané k modlitbě a k zamyšlení.
Od září došlo ke změnám mší svatých, v našem kostele: ve středu v 16.00 hod. nabízím mariánské
večeřadlo (modlitby k Panně Marii), které se zde v kostele modlíte již dlouhá léta. Ve čtvrtek v 17.00
je modlitba posvátného růžence a v 17.30 je slavená mše sv. Neděle je jeden ze sedmi dnů v týdnu.
V tradičním křesťanském a židovském kalendáři se považuje za den první. Název dne neděle
pochází od slova nedělat, neboť neděle je tradičně svátkem, kdy se nepracuje. Cela církev se setkává
na modlitbách a my v 10.30 v Litultovicích slavíme nedělní Eucharistie. V každý první čtvrtek
v měsíci mam možnost navštívit Vaše nemocné. (Víte-li o někom z nemocných, které nenavštěvuji
a byli by za to vděční, pak je prosím nahlaste. Rád budu chodit také k nim.) Určitě je ve Vašich
hlavách vzpomínka na sv. křest Vašich dětí a s tím spojený slib, že berete na sebe povinnost
vychovat děti ve víře. Pro to doporučuji hodiny náboženství v základní škole, které chceme
vyučovat od října. Srdečně Vás zvu k účasti na podnětně připravených hodinách náboženství pro
dospělé. Žádný ze stávajících účastníků zatím nelitoval vynaloženého času a úsilí. Získané znalosti
a příklady živé víry se výborně zužitkují v dalším životě Vašim i Vašich dětí. Setkávat se budeme
od října vždy třetí čtvrtek v měsíci na faře.
Rád bych poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na službě úklidu a výzdobě kostela.
Děkuji schole, ministrantům a občanskému sdruženi „Farník“ za péči o faru a kostel, kteří se snaží
být také průvodci a přiblížit hostům nejen umělecké a historické zajímavosti, ale i smysl a poslání
vybavení našeho chrámu. Těm, kteří dají možnost nahlédnout do života farního společenství a
nabídnout možnost setkání s posvátným tajemstvím, s Boží přítomností nejen ve svatostáncích, ale
i v jejich životech. Děkuji vedení obce a zastupitelům za přízeň. Děkuji všem a každému zvlášť za
vaši lásku, modlitby, oběti a dary vaší štědrosti.

Těší se na vás P. Krzysztof

Pozvánky:

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

__________________________________________________________

