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Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Rok je pomalu za námi, ale místo poklidného očekávání Svátků jsme v současné době
doslova zavaleni negativními zprávami z celého světa. Valí se na nás ze všech stran a my
máme pocit, že s tím nemůžeme nic dělat. Co však dělat můžeme je, že zůstaneme slušnými
lidmi vůči sobě navzájem. Jedna taková malá dobrá zpráva se udála před několika dny u nás
v Litultovicích.
Paní M. Šamárková při odchodu z železářství vytratila peněženku. Tuto událost ze
svého domu zahlédl pan J. Bokiš, který neváhal vyjít na ulici a peněženku paní Šamárkové
doručil až domů. Tímto bych mu chtěl osobně i jménem paní Šamárkové poděkovat.
Tuto neděli začíná Advent, čas sváteční. Každý z nás ho prožívá jiným způsobem a
není na mě, abych hodnotil, který způsob je vhodný, a který ne. Přesto bych Vám všem chtěl
popřát více drobných dobrých zpráv, ale i schopnost je vnímat.
S přáním krásného dne
Ing. Jan Birgus, starosta

PROSINCOVÝ PŘEHLED AKCÍ V LITULTOVICÍCH
TERMÍN
29. 11. 2015

AKCE
První adventní neděle. Vystoupí děti MŠ Litultovice v 17.00 hodin před
zámkem A. Rozsvítí se vánoční stromeček a u kostela zapálí první svíce na
adventním věnci.
Organizuje Městys Litultovice ve spolupráci se spolky městyse, školami a
kulturní komisí.

5. 12. 2015

Mikulášská nadílka s buzením čertů.
Začátek v 17.00 hodin před vinárnou.
Po probuzení čertů rozdá Mikuláš dětem nadílku.
Malé občerstvení zajištěno. Organizuje SDH Litultovice.

Termín
Akce
6. 12. 2015 Druhá adventní neděle.
Vystoupí děti ZŠ Litultovice v 17.00 hodin před Základní školou
Litultovice, která bude od 16.00 hodin zpřístupněná veřejnosti. Druhou
adventní svíci na adventním věnci zapálíme u kostela. Organizuje Městys
Litultovice ve spolupráci se spolky městyse, školami a kulturní komisí.
13. 12. 2015 Třetí adventní neděle.
Jarmark na zámeckém nádvoří od 14.00 hodin.
V 17.00 hodin vystoupí trubači Dechové hudby SDH Dolní Životice.
Po programu zapálíme třetí adventní svíci na adventním věnci
u kostela.
Organizuje Městys Litultovice ve spolupráci se spolky městyse, školami a
kulturní komisí.
20. 12. 2015 Čtvrtá adventní neděle.
Vystoupí Komorní pěvecký sbor Slezské university v Opavě.
Koncert začne v 17.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Litultovicích.
Po programu zapálíme před kostelem čtvrtou adventní svíci.
Na faře bude připraveno malé občerstvení.
Organizuje Městys Litultovice ve spolupráci se spolky městyse, školami a
kulturní komisí.
26. 12. 2015 Litultovská vánočka 33. ročník – přespolní běh.
Prezentace závodníků 9.00 až 9.45 hodin.
Start v 10.00 hodin.
Organizuje TJ Sokol Litultovice.

UPOZORNĚNÍ
Svoz plastů
Ve čtvrtek 3. prosince 2015 proběhne svoz plastů.
Pytle s plastovým odpadem připravte jako obvykle před
své domy a to do 7. hodiny ráno.

SPOLKY A SDRUŽENÍ
První podzimní rybářský maraton
První podzimní rybářský maraton, který pořádali Rybáři z Litultovic pro všechny
příznivce rybolovu na Velkém rybníku v sobotu 17. 10. 2015, se vydařil ke spokojenosti
nejen pořadatelů, ale i všech přihlížejících a startujících. V kategorii dospělých bylo
přihlášeno 23 rybářů a v kategorii mládež do patnácti let bylo přihlášeno 6 rybářů.
Vyhodnocení:
Kategorie dospělých: Chybík Roman, Grocha Milan a Kolovrat Vlastimil.
Kategorie mládeže: Koňařík Jan, Srnka Matyáš a Trnavský Tomáš.

Jak jsme se bavili na 2. důchodcovském klání
V pátek 21. září 2015 v sále Obecního domu v Jakartovicích. Opět všechny vítala velmi
příjemná atmosféra a sál byl zcela naplněn a praskal ve švech. V soutěži čtyřčlenných
družstev se utkalo 5 týmů: Hlavnice, Litultovice, Dolní Životice, Kylešovice a náhradní
mužstvo z Jakartovic místo důchodců z Jezdkovic. Celým odpolednem nás provázela
Danuše Kavanová a program velmi zpestřila dvojice klaunů Šíši a Lulu. Tato velmi zdařilá
akce se konala v rámci Mezinárodního dne seniorů.
V 1. klání, které proběhlo v loňském roce v Hlavnici, zvítězilo družstvo Litultovice a toto
letos své prvenství obhájilo. Soutěžilo se ve vědomostní otázce – malý test, v obratnosti –
vytvořit mumii z toaletního papíru a zručnosti – oloupat nožem jablko a vytvořit co nejdelší
slupku, vystřihnout a složit myšky z papíru. Celý sál sledoval soutěžící, kteří se při plnění
zadaných úkolů dobře bavili. Jakartovický Čtyřlístek připravil v rámci zábavného
odpoledne taneční vystoupení „děvčat a chlapců“ s Ivánkem podle námětu pohádky Mrazík.
Hlavnické Čupr holky a kluci zatančili na píseň Holky z naší školky. Důchodci z Hlavnice
zazpívali píseň o Hlavnici, kterou složila Jana Kotalová a ještě veselou písničku na melodii
Pec nám spadla. Čtyřlístek připravil i nádhernou výstavku na téma „Dobové tradice“
doplněné květinami a podzimními plody ze zahrad.
Velké poděkování patří všem, kteří celou akci připravovali – seniorům ze Čtyřlístku, také
všem soutěžícím, fandům a divákům, kteří fandili soutěžícím družstvům. Všichni jsme se
společně pobavili a těšíme se na příští setkání.
Někdo říká, senior jsem, druhý zase důchodce,
My jsme tady čupr parta, uděláme co kdo chce.
Jedna šije, druhá skládá, třetí všechno nacvičí,
Další z nás jsou, ti co umí, kam je třeba pofičí.
Chystat program, obsluhovat, sem tam někde vystoupit,
Důchodci vše v našich obcích, zvládají a jsou furt fit.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY LITULTOVICE
Halloween ve škole

V pondělí 2. 11. 2015 nás celým dopolednem provázely kostýmy strašidel, kostlivců a
čarodějnic k oslavě svátku Halloween. Pro žáky druhého ročníku byly připraveny pracovní
listy, a tak žáci počítali dýně, vybarvovali strašidla a zhotovili si sešit o Halloweenu, v
odpoledních hodinách si vyrobili každý své strašidýlko. Žáci čtvrtého
ročníku si připravili výukové listy do jednotlivých hodin a naučili se v jazyce anglickém
písničku a básničku. Pro žáky pátého ročníku byly připraveny křížovky a pracovní listy, žáci
si vyrobili měsíc s netopýry. Informace o Halloweenu vyhledávali na internetu.
Drakiáda
Ve středu 4. 11. 2015 se litultovskou oblohou proháněli draci různých barev a velikostí.
Mohli jsme pozorovat auta, formule, sovy nebo létající balón. Vítr dětem přál a sluníčko po
celou dobu svítilo. Za snahu a zručnost při pouštění draků dostali všichni sladkou odměnu.

Soutěžní odpoledne ve školní družině
Ve čtvrtek 5. 11. 2015 malé oddělení pouštělo draky za školou. Nejvíce létal drak od Vašíka
Kudlíka, Matěje Galusika a Kristýnky Levákové z druhého ročníku. Ve velkém oddělení
proběhla mezi čtvrtým a pátým ročníkem Vlaštovkiáda. S úkolem složit vlaštovku a co
nejdelší dolet se nejvíce zdařil Šimonovi Nádeníčkovi z pátého ročníku.
Už budu prvňákem – Já Baryk a můj srnec
Druhé setkání našich budoucích prvňáčků proběhlo v úterý 10. listopadu 2015. Děti si
zacvičily se zvířátky, rozdělily domácí a lesní zvířátka, uvolňovacími cviky si vyzkoušely
padání podzimních listů, počítaly ovoce a zeleninu a zazpívaly si písničky o lese.

Vtipnější vyhrává
Smích a potlesk se ozýval ve čtvrtek 12. 11. 2015 odpoledne mezi dětmi z druhého ročníku,
probíhala zde soutěž „Vtipnější vyhrává“. Děti hlasovaly, čí vtip byl ten nejvtipnější.
Vítězem se stala Valinka Gregořicová. Gratulujeme.
Loutkové divadlo v Opavě
V pondělí 16. 11. 2015 jsme navštívili Loutkové divadlo v Opavě, kde jsme shlédli
představení „Sněhová královna“. Dopravu do Opavy a zpět zajišťovala firma Košárek a byla
placena dětem za sběr papíru.
Připravované akce na měsíc prosinec
Zveme Vás na tyto akce:
4. 12. 2015 - Vánoční dílna pro rodiče
6. 12. 2015 - 2. adventní neděle v základní škole Litultovice
17. 12. 2015 – Vánoční besídka nejen pro rodiče
18. 12. 2015 – Vánoční besídka pro děti z MŠ a seniory
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka ZŠ Litultovice

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY LITULTOVICE
Sběr papíru
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a spoluobčanům, kteří odevzdáním papíru,
podpořili již tradiční podzimní sběrovou akci obou školských zařízení v Litultovicích.
Rodiče dětí mateřské školy odevzdali 1524 kg papíru. Za podporu ve sběru papíru děkujeme
také Litultovské knihovně. Finanční prostředky z této akce věnujeme na hračky a výlety pro
děti. Těšíme se na Vaši podporu při jarním sběru papíru.
Uspali jsme broučky
V pátek 6. 11. 2015 jsme už tradičně v zámeckém parku uspali broučky. Měli jsme radost
z účasti rodičů, dětí a spoluobčanů, kteří broučky přišli uspat. Chtěla bych touto cestou
poděkovat panu starostovi a zaměstnancům městyse, kteří mateřské škole pomohli zajistit
nachystání zámku B a zajistili vysílání rozhlasu. Poděkování patří i panu Kupkovi, který
tradičně zajišťuje pro děti ohňostroj. Znovu jsme se prošli po Malé straně a kolem kostela
zpět k zámku. Všechny delší cesta se světýlky potěšila. Spoluobčané bydlící na Malé straně
pro nás nachystali cestu lemovanou světýlky v oknech i předzahrádkách. Děkujeme a těšíme
se zase za rok.

Zamkli jsme vrátka podzimní zahrady a otevřeli třpytivou bránu k zimě a vánočním
svátkům. Chystáme pro děti spoustu akcí, pohádek, dárků a překvapení. Letos se poprvé
zúčastníme Jarmarku, na který Vás srdečně zveme.
Jarmila Kořená, ředitelka MŠ Litultovice

POZVÁNKY

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LITULTOVICE
zve všechny členy a příznivce na

131. VALNOU HROMADU
která se bude konat dne 12. 12. 2015 v 17.00 hodin
v sále zámku B v LITULTOVICÍCH

INZERCE

Nová zelená úsporám - 3. výzva pro rodinné domy
Program: Nová zelená úsporám - 3. výzva pro rodinné domy
Dotace poskytuje: Státní fond životního prostředí
Dotace na:
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie – efektivní využití energie v rodinných domech
Kolik: Dotace max. 5 mil. Kč
Max. 50 %
10% zvýhodnění pro Moravskoslezský kraj
Více informací a adresa: Ing. Iva Cahelová
Ratibořská 177a
747 05 Opava
mobil: +420 774 617 811
e-mail: iva.cahelova@prodotace.cz

Za obsahovou a gramatickou stránku jednotlivých příspěvků zodpovídá jejich autor.

