MĚSTYS
LITULTOVICE

Prosinec 2015

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Vážení spoluobčané,
před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit
s činností za uplynulý rok. Nebudu se zabývat kulturně společenskou stránkou života
v Litultovicích, kde se prolínají aktivity různých spolků, komisí a podobně. Zde bych chtěl
předložit přehled především stavební činnosti za uplynulý rok.
Samotná činnost se dá rozdělit do třech oblastí. První oblastí je nutnost provádět opravy na
odstranění dlouhodobého špatného technického stavu.
V roce 2015 se jednalo o tyto akce:
- Oprava odpadů v zámecké restauraci v ceně 20 tisíc
- Odstranění závad v elektroinstalaci v ceně 11 tisíc
- Opravy na topné soustavě na Úřadu městyse Litultovice v ceně 36 tisíc
- Oprava střechy kabin na fotbalovém hřišti v ceně 157 tisíc
- Opravy kanalizací na Malé straně v ceně 32 tisíc
- Oprava místní komunikace směrem k řadovkám v ceně 183 tisíc
- Oprava toalet na ZŠ Litultovice včetně obložení ve výši 149 tisíc
- Oprava autobusové zastávky na Cholticích (celková výměna oplechování)
ve výši 22 tisíc
Celkem tedy v hodnotě 610 tisíc.
Druhou oblastí jsou větší akce investičního charakteru a jednalo se o tyto akce:
- Revitalizace zeleně v Městysi Litultovice v ceně 670 tisíc, na tuto akci jsme čerpali
dotaci ve výši 459 tisíc
- Oprava chodníků a osvětlení v Zámeckém parku ve výši 627 tisíc, na tuto akci jsme
čerpali dotaci ve výši 248 tisíc
- Zateplení půdních prostor zámku „A“ v ceně 452 tisíc
Celkem tedy v hodnotě 1 749 tisíc. Z této částky činily dotace 707 tisíc, takže čistá investice
městyse byla 1042 tisíc.
Třetí oblastí jsou přípravy projektové dokumentace, bez kterých nelze realizovat
žádnou náročnější stavbu či rekonstrukci. Jsou to tyto akce:

- Projektová dokumentace komplexní rekonstrukce MŠ Litultovice (několik
samostatných projektů) ve výši 207 tisíc
- Zpracování dotačních podkladů pro herní prvky v zámeckém parku a u tělocvičny ve
výši 32 tisíc
- Projektová příprava protipovodňových opatření na Předevsí a u UNIRONu v ceně
69 tisíc
- Geodetické zaměření chodníků v ceně 21 tisíc
- Projektová dokumentace rekonstrukce chodníků ve výši 163 tisíc
Celkem v hodnotě 492 tisíc.
Kromě těchto akcí některé drobné opravy prováděli přímo zaměstnanci městyse, jako
například opravu komína u hasičské zbrojnice, výměnu vitrín či dopravního značení.
Rovněž bylo pořízeno nové vybavení, jako například křovinořezy, nové dopravní značky,
vitríny či vysavač listí. Tyto náklady činily přibližně 200 tisíc.
Jsem si vědom toho, že každý občan Litultovic může tvrdit, že daleko důležitější, než
to co jsme opravili, je místo před jeho domem. Bohužel náš rozpočet není dostatečně velký
na to, aby bylo možno vyhovět všem najednou. Přesto doufám, že při zachování současného
tempa oprav a investic časem uspokojíme většinu obyvatel Litultovic.
S přáním klidného prožití Vánoc a všeho nejlepšího v roce 2016
Ing. Jan Birgus, starosta

ADVENTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Máme za sebou již tři adventní neděle, a proto bych chtěl touto formou poděkovat lidem,
kteří se podíleli na přípravě adventního programu v Litultovicích.
Vánočního stromu tvoří základ vánoční výzdoby a v letošním roce jej věnoval pan Jan
Raida, za což mu tímto děkuji.
Adventní věnec vytvářeli manželé Milan a Bohumíra Lhotští a konečný vzhled
s výzdobou vytvořili paní Hedvika Kuzníková a paní Jana Olšovská. Všem jim děkuji za
perfektně odvedenou práci.
První neděli pro nás připravili program pro nás se svými svěřenci pracovnice Mateřské
školky Litultovice a druhou pracovnice a rodiče žáků Základní školy Litultovice včetně
malého pohoštění a možnosti shlédnout prostory školy. Jim rovněž patří mé poděkování.
Příprava jarmarku je organizačně asi nejnáročnější a proto jsem potěšen, že v letošním
roce se do příprav zapojilo více občanů. Speciálně chci poděkovat dechové hudbě SDH
Dolní Životice za hudební program a členům SDH Litultovice, zastupitelům Litultovic a
pracovnicím Úřadu městyse Litultovice za výstavbu a následný úklid.
Poslední neděle nás teprve čeká, ale předpokládám, že pohoštění a možnost prohlédnout
si prostory fary zvládneme letos opět na výbornou.
Ing. Jan Birgus, starosta

LEDNOVÝ PŘEHLED AKCÍ V LITULTOVICÍCH
Kulturní komise městyse Litultovice:
Termín
Sobota 2. ledna 2016

Akce
od 9:00 proběhne v našem městysi tradiční tříkrálová sbírka.
VI. Obecní ples na zámku B v 20.00 hodin.
Sobota 9. ledna 2016 Zve Kulturní komise Městyse Litultovice
Ples TJ Sokol Litultovice na zámku B ve 20.00 hodin
Pátek 15. ledna 2016 Zve TJ Sokol Litultovice
Ples SDH Litultovice na Zámku B v 20.00 hod.
Pátek 22. ledna 2016 Zve Sbor dobrovolných hasičů Litultovice.
Vodění medvěda – sraz masek v 8.00 hod u Hasičské
Sobota 30. ledna 2016 zbrojnice.
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Litultovice.

KULTURNÍ KOMISE MĚSTYSE LITULTOVICE
Vážení spoluobčané,
Vaše podpora při organizaci plesu nás moc potěší, pokud byste chtěli věnovat do
tomboly věcnou cenu, můžete ji odevzdat na Úřadu Městyse Litultovice od 4. 1. 2016 do
8. 1. 2016.
Předprodej vstupenek na VI. obecní ples bude zahájen 4. 1. 2016 na Úřadu Městyse
Litultovice. Jejich koupí můžete obdarovat a potěšit své nejbližší. Cena vstupenky je 100
Kč. Při příchodu na ples vhodí hosté své vstupenky do osudí a budou z nich vylosováni
výherci hlavní tomboly plesu.
Srdečně Vás zve,
Kulturní komise městyse Litultovice

UPOZORNĚNÍ
Otevírací doba přes svátky
Knihovna Litultovice
Knihovna bude otevřena přes svátky v běžnou otevírací dobu. Přejeme Vám krásné prožití
svátku, Knihovna Litultovice.
Česká Pošta Litultovice
31. 12. 8.00 – 11.00
Prodejna potravin TUTY
24. 12. 6.00 – 11.00
25. 12. a 26. 12. – ZAVŘENO
27. 12. 7.00 – 11.00
31. 12. 6.00 – 11.00
1. 1. – ZAVŘENO

MUDr. Eva Brožová (Dětský lékař)
Ordinační hodiny v době Vánoc
23. 12. 8.00 - 9.00 LITULTOVICE
28. 12. 8.00 - 10.00 LITULTOVICE
29. 12. 8.00 - 10.00 MELČ
30. 12. 8.00 - 10.00 LITULTOVICE
MUDr. Antonín Šustek (Gynekologie)
23. 12. a 28. 12. - Neordinuje. Akutní potíže budou ošetřeny na porodnickogynekologickém oddělení v Opavě.
MDDr. Filip Chloupek, MDDr. Marta Chloupková (Zubní)
V době svátků se prosím obracejte na pohotovostní službu Slezské nemocnice Opava, Zubní
oddělení H3 – SO, NE, svátky. Tel.: 533 766 111
Nebo na Zubní pohotovostní službu Ostrava - Fifejdy, Varenská ulice (budova Záchranné
služby), PO – Ne, svátky. Tel: 596 618 865

Změna úředních hodin Magistrát Města Opavy přes svátky
Magistrát města Opavy upozorňuje občany, že budou zachovány stanovené úřední hodiny
s následujícími dvěma výjimkami:
23. 12. 2015 – budou úřední hodiny zkráceny 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 14.00 hodin.
31. 12. 2015 – bude Magistrát města Opavy zcela uzavřen.
I proto tedy MMO doporučuje občanům, kterým skončí platnost občanského průkazu
ještě v prosinci či lednu 2016, aby podali žádost o vydání nového OP co možná nejdříve,
nejpozději v pondělí dne 21. 12. 2015.

Příspěvky do novin!
Prosíme všechny, kteří posílají příspěvky do novin, aby je zasílali od nového roku do 15.
dne každého měsíce na e-mail: mestys@litultovice.cz
Děkujeme.

Tříkrálová sbírka
Dne 2. 1. 2016 od 9:00 proběhne v našem městysi tradiční tříkrálová sbírka.
Martina Kremserová
Martina Kremserová

SPOLKY A SDRUŽENÍ
Litultovský Klub Důchodců
Na své prosincové schůzce s Mikulášskou nadílkou, hodnotil Litultovský Klub důchodců
rok 2015.
Scházíme se pravidelně každou první středu v měsíci a to v prostorách kuželny,
v zámecké restauraci nebo v zámeckém parku. Společně oslavujeme narozeniny našich
členů a obdarováváme jubilanty drobnými dárečky.
Větší akce v letošním roce patřil zájezd do Kroměříže, spojený s výstavou květin. Další
výlet byl do závodu na medové cukrovinky Marlenka, kde jsme byli seznámeni s výrobou
těchto známých sladkostí.
Na zábavně soutěžním odpoledni v Jakartovicích naše čtyřčlenné družstvo opět obhájilo
první místo.
Ve spolupráci s hudební skupinou jsme připravili pro seniory z Penzionu Via Lucis
předvánoční posezení. Někteří členové se také podíleli na výrobě adventního věnce.
Náš klub má 31 členů a průměrný věk je 72 let. Rádi mezi nás přijmeme mladší ročníky
seniorů…
Tomášková Jana

FOTOGALERIE - ADVENTNÍ JARMARK 13.12.2015

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE

Vánoční přání
Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v roce 2016 přejí všem spoluobčanům
děti a kolektiv Mateřské školy Litultovice

Andílek
Jana Leifertová

Stromeček
Zuzanka Kristiánová

1. Adventní neděle - Vystoupení MŠ Litultovice před budovou zámku

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
1. adventní pondělí
Jako každý rok se i letos budeme všichni scházet každé pondělí v prosinci u adventního
věnce. První adventní pondělí jsme si zapálili první svíčku na adventním věnci a věnovali
jsme se výrobě adventního kalendáře do jednotlivých tříd, abychom viděli, jak rychle běží
čas do Štědrého dne. Každý den si tak jeden žák ze třídy může za odměnu vytáhnout z
kalendáře drobnou sladkost.

Vánoční dílna pro rodiče
V pátek 4. prosince proběhla vánoční dílna rodičů v prostorách naší školy. Rodiče zde
vyráběli krásné vánoční ozdoby, které připravovali na prodej na 2. adventní neděli v
Litultovicích a vánoční výstavu ve škole. Získané peníze za prodej výrobků půjdou na
potřeby žáků. Tímto za žáky velmi děkujeme p. Matlafusové, p. Šachteli, p. Albertové,
p. Beníškové J., p. Kubcové, p. Válkové, p. Nádeníčkové a p. Vítkové.

2. adventní neděle v Litultovicích

V neděli 6. prosince jsme druhou adventní svíčku rozsvěcovali s našimi školáky. Ve škole
proběhl Den otevřených dveří a učitelé s žáky si připravili krátké vystoupení s vánočními

písničkami, básničkami a hrou na flétnu. Při této příležitosti paní ředitelka Mgr. Dana
Kaliková a pan starosta Ing. Jan Birgus pokřtili náš nový kalendář na rok 2016, do kterého
namalovali obrázky všichni žáci naší školy k projektu "Poznáváme lesy a louky". Po
vystoupení jsme se všichni odebrali ke kostelu, kde nás poctil svou návštěvou Mikuláš. Na
Mikuláše jsme také nezapomněli a zazpívali jsme mu písničku a přednesli básničku. Mikuláš
pak děti sladce odměnil a zapálil druhou adventní svíčku.

2. adventní pondělí
Druhou adventní svíčku jsme zapálili
v pondělí 7. prosince a při této
příležitosti jsme si připomněli, jak je
pěkné potěšit své blízké přáním k
vánocům. Každý žák si vyrobil své
přání pro jinou třídu. Všechna přání
jedné třídy jsme vložili do obálky a
poslali poštou. Teď se těšíme, až nám
přáníčka přijdou.

Už budu prvňákem – Já Baryk a moje vrána
Třetí setkání předškoláků proběhlo 1. 12.2015 na téma Já Baryk a moje vrána. Děti se
pobavily o tom, jak to vypadá v zimě, přiřazovaly obrázky, které k zimě patří, uvolňovacími
cviky vyzdobily vánoční stromeček a baňky a ani tentokrát nezapomněly na písničku.
Rodiče si tentokrát poslechli přednášku paní ředitelky na téma "Nebojme se zápisu do 1.
třídy". Příště se setkáme 19. 1. 2016 na zápise do 1. třídy.

Přání do nového roku 2016
Přejeme Vám, aby Vás v novém roce neopustila dobrá nálada, aby byl rok 2016 po všech
stránkách úspěšný a především hodně zdraví.
Žáci a zaměstnanci ZŠ Litultovice

POZVÁNKY

Vážení příznivci běhu pro zdraví,

TJ Sokol Litultovice
Vás zve na

33. ročník tradičního běhu

„O Litultovickou vánočku“,
který se koná dne 26.12.2015 v Litultovicích.
Propozice závodu:
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie

A: MUŽI do
B: MUŽI do
C: MUŽI nad
D: ŽENY
E: MUŽI do
F: MUŽI nad

40 let 10 500
50 let 10 500
50 let 10 500
3 500
35 let 3 500
35 let 3 500

m (tři kola)
m (tři kola)
m (tři kola)
m (jedno kolo)
m (jedno kolo)
m (jedno kolo)

Prezentace všech účastníků závodu bude od 9:00 a končí 9:45 v Zámku „B“.
Startovné činí 50,- Kč za osobu. Start všech kategorií je hromadný v 10:00 .
Vyhodnocení je naplánováno na 11:30 , kdy budou oceněni první tři z každé
kategorie, nejmladší a nejstarší účastník vánočního běhu. Pro závodníky je
připravena bohatá tombola i občerstvení.
Ředitel závodu : Bönisch Karel
Hlavní rozhodčí : Steiner Stanislav

info+kontakt :

606 501 172

Na shledanou 26.12.2015 se těší pořadatelé!
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