MĚSTYS
LITULTOVICE

Červen 2016

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
začíná léto, období prázdnin, čas odpočinku, dovolených a rekreace. Ale i v našem
městysi na Vás bude čekat zajímavý program přes léto. Už první pátek v červenci se můžete
těšit na promítání filmu Jurský svět v našem zámeckém parku. Letní kino v Litultovicích
bude pokračovat každý pátek až do konce srpna. Kompletní program letního kina a dalších
kulturních akcí naleznete na následujících stránkách. Mimo jiné v červenci je pro Vás
připravena sportovní akce Slet kopáčů, kterou pořádá TJ Sokol, a v srpnu jako každý rok se
můžete těšit na tradiční karmašové slavnosti a samozřejmě i na další společenské akce.
Doufáme, že i v našem malém městysi si každý najde to své.
Těšíme se na Vás, Úřad městyse Litultovice

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Kulturní komise městyse Litultovice:
Termín
25. 6. 2016 v 15:00
26. 6. 2016 v 14:00
1. 7. 2016 ve 21:00
2. 7. 2016 od 9:00
8. 7. 2016
15. 7. 2016
16. 7. 2016
22. 7. 2016

Akce
Opékání makrel v Zámecké restauraci Litultovice
Pořádá Zámecká restaurace Litultovice
Koncert pro Krakov v kostele sv. Bartoloměje,
pořádá Schola Litultovice
Letní kino – Jurský svět,
promítání v zámeckém parku
Slet kopáčů 16. ročník na fotbalovém hřišti
pořádá TJ Sokol Litultovice
Letní kino – Co jsme komu udělali,
promítání v zámeckém parku
Letní kino – Non-stop,
promítání v zámeckém parku
Rybářské závody – společné závody,
Rybáři z Litultovic
Letní kino – Marťan,
promítání v zámeckém parku

PODĚKOVÁNÍ
Vážení občané, bratři a sestry, milí farníci,
rád bych tímto způsobem poděkoval všem, kteří přispěli svou finanční pomocí na
záchranu kostela sv. Bartoloměje v Litultovicích. Jen díky Vám se podařilo vybrat 57 549
Kč, což velmi pomůže našemu dílu. Ano, tato částka není při srovnání dnešních cen
materiálů a prací velká. Sami jistě cítíte, že pouze s touto finanční částkou kostel opravit
nelze. Pán se však stará a není k našemu dílu lhostejný. Podařilo se nám získat jisté dotace,
díky nimž se s prací konečně může začít.
Jak jsem se již zmiňoval dříve v prosbě o Vaše dary, znám tíživou životní situaci většiny
z Vás, i nestálost naší doby. Tato vybraná částka není velká k ceně všech oprav, ale jistě je
obrovská k Vašim možnostem. Vzpomněl jsem si na příběh z bible Lukášova evangelia:
„Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu
nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince, a řekl: „Vpravdě vám pravím, že tato chudá
vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však
ze svého nedostatku. Dala všechno, z čeho měla být živa.“
Již z tohoto úryvku je jasné, jakou měrou si váží Pán Vašich darů a jak se Vám odplatí.
Já sám jako kněz mám žít životem co nejvíce podobným nejlepšímu pastýři. I já tedy tyto
Vaše dary oceňuji s dojetím ve svém srdci.
Tento Váš obrovský dar, Vaše oběť, dala vzniknout velké věci. Proč je to tak důležité?
Protože každý velký chrám či obrovské dílo vždy stojí na okem neviditelných základech.
Vy jste tím základem a bez Vás by to nešlo.
Srdečně Vám všem Pán Bůh zaplať.
Ze srdce děkuje a žehná P. Krzysztof Szewczyk
P. S.: Na opravy můžete přispívat i nadále, na účet veřejné sbírky 272540190/0300, neboť
je třeba finančně pokrýt ještě mnoho prací.

UPOZORNĚNÍ
Místní poplatek ze psů je splatný do 30. června 2016.
Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti (která vzniká držiteli psa v den,
kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců), je
poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů
ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti (úhyn psa, prodej, darování atd.)
Termín pro platbu poplatku "za odpady" je do 30. června 2016.
Při vzniku poplatkové povinnosti během roku je poplatek splatný do 30 dnů ode dne
vzniku poplatkové povinnosti, jestliže jej nelze zaplatit ve výše uvedených termínech.

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může úřad zvýšit až na trojnásobek.

ZÁMECKÁ RESTAURACE LITULTOVICE

Městys Litultovice nabízí prostory Zámecké restaurace
v Litultovicích
k pronájmu pro podnikání.
Jedná se o zavedený provoz se stravováním v denním režimu podávání Menu pro
strávníky místních podniků a občanům, pořádáním různých oslav a výročí pro podnikatele
a soukromý sektor, občanů, svateb a seminářů s dvěma salonky a výčepní místností, plně
vybavenou kuchyní se sklady a sociální zařízení. Je zde také venkovní posezení před
Zámeckou restaurací.
Po dohodě je možné sjednat prohlídku pronajímaných prostor.

Zájemci se mohou přihlásit do 15. 7. 2016 na Úřadu městyse Litultovice osobně nebo
prostřednictvím:
Email: mestys@.litultovice.cz
Tel.: 602 584 081 - starosta Městyse Litultovice Ing. Jan Birgus

PROGRAM LETNÍHO KINA V LITULTOVICÍCH
Milí občané Litultovic,
i tento rok se můžete těšit na bohatý program našeho letního kina v Litultovicích.
Každý týden v pátek večer budeme promítat film dle uvedeného programu níže. Akce se
bude konat vždy v zámeckém parku jen za příznivého počasí. Začínáme už příští pátek 1. 7.
2016 ve 21:00, kdy bude pro Vás připraven film Jurský svět. Vstup je volný a občerstvení
je zajištěno. Těšíme se na Vás.

Program letního kina 2016:
1. 7. 2016 Jurský svět (2015) – začátek ve 21:00
Od událostí z prvního dílu (Jurský park, 1993) uplynulo již 22 let. Za tu dobu byl na
ostrově Isla Nublar, kde se odehrával děj prvního dílu, vybudován nový, moderní a plně
funkční park nazvaný Jurský svět, dle původní vize Johna Hammonda. Vše funguje hladce
až do té doby, než vědci do parku vypustí nový inteligentní druh dinosaura, geneticky
upraveného hybrida, který má chuť vraždit.
8. 7. 2016 Co jsme komu udělali (2014)
Claude a Marie Verneuilovi jsou svým založením provinční milovníci staré dobré
Francie, silně věřící katolíci a ve svém okolí patří mezi vážené občany. A také mají čtyři
dcery: Isabelle, Odile a Ségolène a Laure. Při jejich výchově se vždy snažili uplatňovat spíše
konzervativní metody a snažili se jim vštípit ty správné hodnoty – tedy ty jejich. Dnešní
doba ale Verneuilovy konfrontuje s mnoha věcmi, které rozhodně nejsou podle jejich gusta,
například s multikulturní nebo náboženskou tolerancí a s podobnými dnešními výmysly.
Přesto se Verneuilovi skoro pokaždé přinutí tyto změny chápat, i když jim mnohdy
připravují těžké životní zkoušky. A tak také museli postupně spolknout tři svatby, které
rozhodně nebyly podle jejich ideálních představ. První dcera si totiž vezme muslima, druhá
Žida a třetí se vdává za Číňana. Zkuste si potom představit, jak vypadá v této sestavě velké
rodinné setkání na Vánoce. Jedinou a poslední nadějí na „opravdovou" svatbu v kostele mají
u nejmladší dcery, která, haleluja, potkala Charlese, spořádaného katolíka. Jenže...
15. 7. 2016 Non-stop (2014)
Letecký maršál Bill Marks na palubě letadla čelí obvinění z jeho únosu. Někdo požaduje
zaslat vysoký obnos na účet s jeho jménem. Bill se snaží ochránit cestující a zároveň očistit
své jméno, jenže vše svědčí proti němu. Navíc vysoko v oblacích nemá mnoho možností
zjistit, kdo ho zneužívá. Únosce má vše detailně a pečlivě promyšleno a připraveno. A
každých 20 minut má někdo na palubě letadla zemřít. Nervozita na všech stranách se
nebezpečně stupňuje.
22. 7. 2016 Marťan (2015)
Astronaut Mark Watney (Matt Damon) během mise na Mars málem zahynul v prašné
bouři. Zbytek jeho posádky planetu opustil v domnění, že je mrtvý. Ale Watney přežil a
ocitne se tak omylem sám na nepřátelské planetě. Má k dispozici jen hubené zásoby a tak
musí využít veškerý důvtip, invenci a technické znalosti, aby nejen přežil, ale také nalezl
způsob, jak vyslat signál na Zemi, že je naživu. V okamžiku, kdy se mu to podaří, začne
miliony kilometrů daleko od něj NASA a mezinárodní tým vědců neúnavně pracovat, aby

dostali tohoto „Marťana" domů. Zatímco členové jeho posádky souběžně prokazují svou
odvahu na téměř nemožné záchranné misi.
29. 7. 2016 Revival (2013)
Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se ale v roce 1972 rozpadli
a každý ze čtyř bývalých muzikantů se s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal po svém.
Mají teď za sebou každý svůj život a svůj vlastní příběh. Stejně různé jsou tak jejich
pohnutky k oživení jejich kapely – peníze, touha po ztracené slávě, touha pomoci
kamarádovi, anebo se ještě jednou pořádně odvázat. Jejich světy se potkávají a oni si začínají
užívat hudby, kamarádství a života na pódiu i za ním. Nejen členy kapely, ale i všechny
okolo čeká spousta zábavy a často velmi překvapivých a komických situací. A také se
konečně podaří rozluštit jedno velké tajemství – proč se vlastně skupina rozpadla.
5. 8. 2016 Na samotě u lesa (1976)
Hromadný víkendový útěk z měst na venkovské chalupy byl jedním z průvodních jevů
českého "konsolidačního" socialismu. Také rodina Lavičkova touží mít vlastní útočiště.
Naskytne se vhodný objekt, není ani příliš drahý, má to ovšem háček: v domku hodlá dožít
děda Komárek, nefalšovaný vesnický samorost. Jenomže co by Pražáci neudělali kvůli
chalupě! Vezmou ji zkrátka i s dědou...
12. 8. 2016 Mortdecai: Grandiózní případ (2015)
Nonšalantní milovník umění, svůdce žen, občasný násilník a od přírody bonviván
Charlie Mortdecai (Johnny Depp) má na krku partičku naštvaných Rusů, britskou MI5,
mezinárodní teroristy, a k tomu svoji dlouhonohou manželku. Tento světem protřelý
obchodník a někdy i podvodník, se nechá vmanipulovat do honby za ukradeným obrazem.
Obraz by totiž měl být vodítkem k utajenému sejfu až k prasknutí naplněnému nacistickým
zlatem. Jeho zbraní je on sám - chlapík přitažlivého vzhledu, s neopakovatelným šarmem a
výstavním knírem.
19. 8. 2016 Obecná škola (1991)
Desetiletý Eda Souček a jeho spolužák Tonda Čejka chodí do chlapecké třídy jedné
školy na pražském předměstí. Z nezvladatelných bujných žáků se zblázní učitelka a na její
místo nastupuje přísný a záhadný Igor Hnízdo, údajný válečný hrdina, který má velkou
slabost pro ženy. Mlčenlivý Eda ho začne okamžitě srovnávat se svým otcem, který podle
jeho soudu nikdy žádné hrdinství nepředvedl. Čas běží, Eda zažívá různé příhody a také
sleduje chování a reakce hrdiny Hnízda. Zřejmě bude muset svůj úsudek přehodnotit; a k
tomu ho popostrčí i nebezpečná událost v elektrárně...
26. 8. 2016 Já padouch 2 (2013)
V pokračování animované komedie již oblíbenec Gru vůbec není takovým padouchem,
jakým kdysi býval. Teď se poctivě stará o své tři dcery a vypráví jim pohádky na dobrou
noc. Navíc z profese zloděje přešel k výrobě marmelád a džemů. Navenek důvěryhodně
působící občan je však uvnitř pořád stejně mazaný a zkažený. Právě vynalézavého Gruova
ducha se rozhodne využít mocný šéf Antipadoušské ligy, Silas Velezadek. I když padouchy
nenávidí, potřebuje pomoct s odstraněním obzvlášť rafinovaného zjevu jménem Eduardo.
Proto vyšle svou nejlepší agentku Lucy, aby Grua přiměla přidat se k frakci Antipadouchů.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY LITULTOVICE
Světový den bez tabáku.
V úterý 31. 5. 2016 jsme se připojili k projektu Světový den bez tabáku. Učitelé pro děti
připravili anketu týkající se kouření v jejich rodině, besedu o nezdravém obsahu cigaret,
kvíz o dopadu kouření na zdraví člověka a nakonec si děti vyzkoušely, jak je důležité mít
zdravé plíce při rychlém výstupu z přízemí školy až na půdu.
Policejní pohádky.
V pondělí 30. 5. 2016 žáci druhého ročníku navštívili MŠ v Litultovicích, aby se
společně s dětmi z MŠ zapojili do povídání o práci policie, důležitých telefonních číslech,
co znamená heslo pomáhat a chránit. Dětem byla představena kniha Policejní pohádky,
všichni jsme poslouchali příběh, který se ve skutečnosti stal, O statečném policistovi
Honzíkovi. Vyprávěli jsme si o daktyloskopii, jak se snímají otisky prstů, děti si vyzkoušely
otisk dlaně. Celou besedou děti provázela nprap. Bc. Pavla Welnová. Knihu Policejní
pohádky začneme všichni společně číst v příštím školním roce a knihou se dozvíme, jak se
máme chovat, aby se nám nic zlého nestalo.
Jarní akademie ve škole.
Ve čtvrtek 26. 5. 2016 se v naší škole uskutečnila jarní akademie pod názvem Přírodou
křížem krážem. Žáci 2. ročníku si připravili Hru na květiny a pohádku O začarovaném lese.
Čtvrtá třída názorně předvedla úryvek z našich dějin Dívčí válka. Žáci 5. ročníku nacvičili
pohádku Malý princ, kterou v průběhu školního roku četli. Velké pokroky ukázali hrou na
flétničky nejen naši čtvrťáci a páťáci, ale zejména naši druháčci. Žáci pátého ročníku v
letošním školním roce opouštějí naši školu a odcházejí na vyšší stupeň do Slavkova nebo do
Opavy, a tak si pro učitele i pro rodiče připravili a zazpívali svou Školní hymnu.
Vystoupení 5. třídy

Vystoupení kroužku flétny

Vystoupení 2. třídy

V pátek 27. 5. 2016 jsme s velkým
úspěchem zopakovali program
také pro děti z MŠ a seniory.

Já Baryk a krtek
V úterý 7. června 2016 jsme se naposledy v tomto školním roce potkali s našimi
předškoláky. Tentokrát jsme pro děti připravili "Den dětí s krtem". Každý si zasoutěžil a za
odměnu dostal diplom a sladkou odměnu. Děkujeme všem rodičům předškoláků za účast na
našich setkáních.
Návštěva knihovny v Litultovicích
Letošní rok žije oslavami Karla IV. Také naše škola se připojila k oslavám tohoto
významného panovníka několika akcemi. Jednou z nich byla 7. června 2016 návštěva
knihovny v Litultovicích. Paní knihovnice si pro jednotlivé třídy připravila velmi pěkné
povídání o Karlu IV.. Toto povídání měla propojeno prezentací se základními informacemi
a obrázky a připravila pro děti také knihy o Karlu IV. psané pro děti. Všichni velmi pozorně
naslouchali, a tak pro ně nebylo těžké seřadit kartičky s informacemi o Karlu IV., které si
paní knihovnice nachystala na závěr této knihovnické lekce. Paní knihovnici moc děkujeme
za krásnou knihovnickou lekci.
Dětský den
Ve středu 1. června 2016 připravili učitelé pro děti zábavné dopoledne ve škole v rámci
dětského dne. První dvě hodiny luštily zábavné kvízy ve třídách a po velké přestávce jsme
se všichni přesunuli na školní zahradu, kde bylo připraveno několik stanovišť týkajících se
našeho školního projektu "Poznáváme lesy a louky". Děti stavěly stavby ze špalíků dřeva,
házely šiškami na cíl, poznávaly větvičky stromů, skládaly puzzle jarních rostlin a
odpovídaly na kvízové otázky. Tento dětský den jsme zakončili vytvořením nápisu "Dětský
den" ze špalíků dřeva a švihadel. Slunečný dětský den se opravdu povedl.
Výlet žáků 5. třídy do Prahy
Ve středu 15. 6. 2016 jeli na školní výlet i žáci 5. třídy. A protože se ve vlastivědě učili
nejen o historii, ale také o památkách naší vlasti, navštívili hlavní město - Prahu. Podívali
se na Orloj, prošli Pražský hrad, chrám sv. Víta, Karlův most, viděli Národní divadlo a
projeli se metrem. Škoda jen, že čas tak rychle utíkal a díky odjezdu vlaku nestihli
naplánované památky vidět všechny.
Výlet do arboreta Nový Dvůr
Ve středu 15. 6. 2016 jsme se s druhou a čtvrtou třídou vydali do arboreta Nový Dvůr
na výstavu motýlů. Tentokrát jsme se rozhodli, že půjdeme pěšky z Hlavnice do Nového
Dvora. V arboretu jsme viděli několik motýlů, kteří se zrovna vyklubali a spoustu další
lítajících krásek. Některé děti měly tak pestré oblečení, že si na ně motýli sedali.
Také jsme tam navštívili Zookoutek. Zpátky
jsme přešli přes kopec do Jezdkovic, kde
jsme v místním parku počkali na autobus do
Litultovic. Počasí jsme měli objednané,
protože až při vstupu do školy začala bouřka
a déšť. Výlet se opravdu vyvedl.
Ukončení školního roku 2015/2016
Tento školní rok se rozloučíme s našimi 7 páťáky. Opět nás čeká slavnostní rozloučení
s těmito žáky na zámku v Litultovicích dne 29. 6. 2016 v 16 hodin. Druháčci a čtvrťáci si
slavnostně převezmou své vysvědčení 30. 6. 2016 ve škole. Všem dětem, rodičům i
prarodičům přejeme krásně prožité prázdniny.
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka ZŠ Litultovice

JÍZDNÍ ŘÁD PŘÍVOZU ROUDNO-RÁZOVÁ

INFORMACE O HVOZDNICKÉM EXPRESU
JÍZDNÍ ŘÁD HVOZDNICKÉHO EXPRESU 2016
Z OPAVY DO SVOBODNÝCH HEŘMANIC

ZE SVOBODNÝCH HEŘMANIC DO OPAVY

26 - jede v sobotu a neděli do 25. 9. 2016 a 4. 7. 2016
5 - jede v pátek do 23. 9. 2016
CENÍK JÍZDNÉHO

Ve zvláštních vlacích neplatí tarif, slevy a režijní výhody ČD, ODIS, TQM
a jiných dopravců. Prodej jízdních dokladů cestujícím probíhá (před) během
jízdy vlaku. V zájmu bezpečnosti mějte prosím své děti stále pod dohledem!
Pro větší komfort a bezpečí spolucestujících nasaďte prosím svému psu
náhubek a mějte ho na vodítku na krátko. Jinak nelze Vašeho psa přepravit!
Ve vlaku prosíme nekuřte!

PŘIJEĎTE HVOZDNICKÝM EXPRESEM NA AKCE V OKOLÍ TRATĚ:
25. 6.
Jakartovice Zahájení prázdnin s hasiči v Bohdanovicích
25. 6.
Slavkov Soutěž v ringu
26.6.
Slavkov Sportovní den v lese
1. - 2. 7.
Slavkov Pivní slavnosti
5. 7.
Mladecko Hasičská soutěž
9. – 10. 7. Jakartovice fotbalový turnaj s taneční zábavou skupiny Maraton
16. 7.
Slavkov Turnaj v minikopané
22. 7.
Slavkov Promítání filmu
23. 7.
Slavkov Karmašová zábava
6. 8.
Litultovice Mistrovství České republiky ve střelbě z kuše
13. 8.
Litultovice Netradiční hasičské závody u Choltického mlýna
20. 8.
Mladecko Mladecké posvícení
20. - 21. 8. Slavkov Chovatelská výstava
21. 8.
Litultovice Litultovský karmáš
10. 9
Otice VI. Otické zelné slavnosti
10. 9.
Slavkov Závody lodí
17. 9.
Slavkov Den Slavkova

POZVÁNKY

TJ SOKOL Litultovice
pořádá na fotbalovém hřišti

v SOBOTU 2. července od 9. hodin

již 16. ročník turnaje v malé kopané:

„SLET KOPÁČŮ“
Organizátoři zajistí bohatou a divácky zajímavou
tombolu, občerstvení a snad i počasí.

Srdečně zvou fotbalisté
z Litultovic!

KONCERT PRO KRAKOV
Schola Litultovice Vás srdečně zve na koncert, který se uskuteční

26. 6. 2016 ve 14 hod.
v kostele sv. Bartoloměje v Litultovicích.
Přijďte si zavzpomínat, nebo se dozvědět něco o Světových
dnech mládeže.
Na programu budou hymny dosavadních setkání a svědectví těch,
kteří setkání prožili.
Abba Otče, Zvěstuj dál Boží lásku, Všichni jsme jedno tělo, Blahoslavení milosrdní a mnoho
dalších….

Dobrovolné vstupné bude věnováno mladým
z farnosti, kteří se do Krakova vydají.

Pokud někdo z Vás na nějakém setkání byl a chtěl by nám o něm něco sdělit,
kontaktujte V. Kremserovou na čísle 721 848 640

POZVÁNKA NA OPÉKÁNÍ MAKREL
Zámecká restaurace v Litultovicích:

Zámecká restaurace v Litultovicích zve občany

na opékání makrel
v sobotu 25. června od 15 hodin.
ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ TQM OD 12. 6. 2016
č.
linky
900
246
900
246
900
246
900
246
900
246
900
247

název linky
Opava-MladeckoJakartovice, Hořejší
Kunčice
Opava-MladeckoJakartovice, Hořejší
Kunčice
Opava-MladeckoJakartovice, Hořejší
Kunčice
Opava-MladeckoJakartovice, Hořejší
Kunčice
Opava-MladeckoJakartovice, Hořejší
Kunčice
Opava-StěbořiceLitultoviceKružberk

spoj

čas odjezdu z výchozí
zast.

64

odj. 13.20 z D. Životic

změna

důvod změny

51

odj. 10.35 z Opavy

57

odj. 16.35 z Opavy

54

odj. 11.30 z Jakartovic

opožden o 53 min. odj. 14.13
veden přes zastávku DŽ, Sušárna
do Opavy
uspíšen o 65 min. odj. 09.30 z
Opavy s prodloužením do
Leskovce s příj. 10.35
uspíšen o 65 min. odj. 15.30 z
Opavy s prodloužením do
Leskovce s příj. 16.35
veden z Leskovce n. Mor odj.
11.15 s příj. 12.18 do Opavy

žádost Optys

60

odj. 17.30 z Jakartovic

veden z Leskovce n. Mor odj.
17.15 s příj. 18.18 do Opavy

žádost OÚ
Leskovec

18

odj. 12.42 z Moravice

veden o prázdninách přes D.
Životice do Opavy s příj. 13.34 do
Opavy

žádost OÚ
Dolní Životice

Žádost OÚ
Leskovec
žádost OÚ
Leskovec
žádost OÚ
Leskovec

INZERCE

Pečovatelská služba OASA Opava, o. p. s.
Poštovní 239, 747 61 Raduň
Pečovatelská služba OASA Opava, o. p. s. nabízí pracovní vztah na základě dohody o
provedení práce. Jedná se o pracovní pozici údržbář/řidič. Bližší informace k nabízenému
pracovnímu místu podá paní Pavla Včulková, tel. 608 350 501.
Za obsahovou a gramatickou stránku jednotlivých příspěvků zodpovídá jejich autor.
Vydává: Městys Litultovice, Litultovice 1, 747 55 Litultovice, Tel: 555 559 541, e-mail: Mestys@litultovice.cz
Náklad: 365 kusů, bezplatný informační zpravodaj zastupitelstva a rady městyse, příspěvkových organizací, spolků
městyse pro občany Litultovic. Možnost placené inzerce.
Distribuce: Bezplatná roznáška.
Příspěvky posílejte do: 15. 7. 2016. Termín příštího vydání: 20. 7. 2016. Příspěvky posílejte v elektronické verzi na
e-mail: Mestys@litultovice.cz

