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Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení spoluobčané,
Přestože léto je letos jako na houpačce, zrovna nyní máme chvíli s letním počasím a
doufám, že nám příznivé počasí s dobrou náladou vydrží až do Karmaše. V předvečer tohoto
největšího Litultovského svátku bych chtěl poděkovat všem naším občanům, kteří dělají
něco pro to, aby se u nás příjemně žilo. Jako venkov nikdy nebudeme mít takovou kvalitu
služeb jako velká města a ani nebudeme mít jejich finanční možnosti. Co však na venkově
dělá život pro spoustu lidí příjemnější je blízkost k druhým lidem.
Důležitou součástí takového přístupu je i schopnost dělat něco navíc, co přesahuje
hranice mé parcely. V prvé řadě jsou to členové všech spolků, kteří působí v našem městysi.
Snad i občané, kteří nikam nechodí, ocení, že se u nás něco děje. Ovšem aby proběhla
„Basa“, „Benátská“, koncert schol, rybářské závody, dětský den či jenom fotbalový zápas,
musí to někdo přichystat a při samotné akci organizovat, a to vše bez nároku na jakoukoliv
odměnu, snad jenom s dobrým pocitem, když se akce povede.
Nejedná se jen o spolkový život i každodenní život přináší možnost, jak mít život u nás
příjemnější. Proto bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří jsou ochotni si posekat
předzahrádku či ji dokonce osadit květinami, ořezat větve kolem Choltického chodníku,
kompostovat biologický odpad (pak se nemusí za velké peníze odvážet do kompostárny či
na skládku), třídit plastový a další odpad (díky tomu se Městysi vrátí ročně okolo 100 tisíc),
či jenom uklidit po svém psovi. Za to vše bych rád poděkovat občanům, pro které to není
problém udělat, protože i díky nim jsou Litultovice tak příjemné místo k životu jako jsou
v současné době.
Všem občanům přeji krásné prožití Karmaše a zbytku léta. Zároveň se těším, že se
setkáme ať už na „Myslivecké benátské“, při nedělní bohoslužbě v nově opraveném kostele
sv. Bartoloměje, či odpoledne v parku.
S přáním hezkého dne Ing. Jan Birgus

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín

Akce
Benátská noc v zámeckém parku,
Pořádá Myslivecké sdružení Hradisko
Karmaš v zámeckém parku,
Pořádá Kulturní komise městyse Litultovice ve spolupráci se
spolky Litultovic
Noční rybářské závody na velkém rybníku v Litultovicích,
Pořádají Rybáři z Litultovic ve spolupráci MO ČRS Opava

20. srpna 2016
21. srpna 2016
3. září 2016

LETNÍ KINO V LITUTLOVICÍCH
Vstupné dobrovolné. Projekce se koná pouze za příznivého počasí v zámeckém parku.
Občerstvení je zajištěno.
Termín

Film

19. srpna 2016 ve 20:00

Obecná škola (1991)

26. srpna 2016 ve 20:00

Já padouch 2 (2013)

UPOZORNĚNÍ

Knihovna Litultovice
Vážení příznivci knih, knihomolové, čtenáři.
Rádi bychom vás upozornili, že i přes stavební úpravy
zámeckého nádvoří nebude provoz knihovny narušen. Vstup
do knihovny bude zpřístupněn a provoz knihovny bude i
nadále stejný. Zveme vás také na nové knihy, které nám
knihovna Holasovice doručila.
Současně vás také upozorňujeme na možnost krácení dlouhé chvíle při čekání na
autobusy na točně. Rozšířili jsme možnost přístupu ke knihám a zřídili jsme Knihovničku
Na zastávce s podtextem „pujč si knihu a vrať, dlouhou chvíli si zkrať.“
Přejeme vám příjemné prázdniny s knihou!

Vaše knihovnice

OPRAVY KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE V LITULTOVICÍCH

Opravy kostela sv. Bartoměje v Litultovicích
a historický záznam našich předků z roku 1940
V květnu jsme začali s opravami v našem kostele. Byly
provedeny izolace presbytáře, položena nová dlažba, obnovena
elektroinstalace a následně začaly práce s výmalbou celého kostela.
Tyto práce se dokončují, ale začínají další a to kompletní obnova
kostelní věže a stolice zvonu.
Žádáme tímto o zvýšenou bezpečnost kolem kostela, zvlášť
prosíme rodiče, aby poučili své děti!
V pátek 5. 8. 2016 jsme mohli v odpoledních hodinách
zahlédnout na věži kostela pod křížem horolezce. Ti nám z kopule
snesli uložený vzkaz, záznam našich předků ze dne 3. 9. 1940.
V řádně uzavřeném kovovém pouzdru byly uloženy:
1. peníze - bankovka a 18 mincí z tehdejší doby
2. noviny – Našinec, Věstník české menšiny, Moravský deník, Telegraf
3. starý záznam – opis, sepsaný školním učitelem
Antonem Nevišem
4. záznam sepsaný farářem Josefem Mikulíkem

V listu je opis starého záznamu z let 1864 – 1865, kdy byla zbudována nová věž
kostela. Můžeme si přečíst, kdo byl pověřen vedením stavby, kolik zlatých to vše stálo a
kdo tam pracoval.
Jaké se stavěly grunty, jaké byly ceny obilí a masa, kolik chodilo do školy dětí.
Po 76 letech 2. července 1940 byla věž poškozena silným větrem a než bylo možné
začít s opravou, spadl i samotný velký kříž. Záznam uvádí jmenovitě všechny stavitele a
tesaře, kteří opravu prováděli. Nebylo lehké sehnat odborníky, byla válka a lidé byli
posíláni na práci do Říše. Dočteme se v několika řádcích o tehdejší těžké době, o tom jak
se vše poněmčuje, děti ve škole vyučují němečtí učitelé.
. . . Všude germanizace ! Jenom v tom našem milém kostelíčku hlásáme a slyšíme
slovo Boží, modlíme se a zpíváme po našemu / česky /, ale jak dlouho ? Čekají na nás

ještě těžké časy, trpíme velice, ale je ještě spravedlnost Boží
„Sv. Václave, vévodo české země, nedej zahynouti nám i budoucím.“
Úvaha: Není tento prosebný závěr záznamu z roku 1940 aktuální i pro tuto naši dobu,
v níž žijeme?
Je rok 2016, to je 76 let od roku 1940 a na našem kostele se opět sundává velký kříž a
opravuje se věž. Jaká náhoda, že opět, již podruhé stejná etapa.
Tento záznam, pro nás historický poklad, si můžete přečíst a prohlédnout u
příležitosti svátku sv. Bartoloměje, na karmáš, v kostele v Litultovicích, kam jste všichni
srdečně zváni.
21. 8. 2016 v 9. 30 hodin
Milena Rusinská
POSEZNENÍ U VĚTŘÁKU S NETRADIČNÍM HAŠENÍM
V sobotu 13. srpna 2016 proběhla na Cholticích u Větřáku akce „Posezení na Větřáku
s netradičním hašením“, která se těšila veliké účasti. Závodilo celkem devět družstev, z toho
dvě byly dokonce z Polska (družstvo Gaszowice a Gaszowice děti).
Tato návštěva se konala ve spolupráci Městyse Litultovice a Gminy Gaszowice v rámci
společného projektu „Poznejme se! Spolupráce obcí Litultovice a Gaszowice“, který byl
schválen v programu „Interreg V-A Česká republika – Polsko.“ Jeden z cílů projektu je
posílení nově vznikajících tradic pravidelných česko-polských setkání, především v oblasti
sportu a kultury, proto jste rovněž zváni na následující akci „Konec léta – Loučení s létem“,
která se uskuteční 28. srpna 2016 v Gmině Gaszowice.
Mimo mezinárodní návštěvy jsme si užívali také opravdu dobré atmosféry a vynikající
zábavy. Na závěr blahopřejeme vítězům a to družstvu Jezdkovice.
Městys
Litultovice

Tabulka výsledků:
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tým
Jezdkovice
Babylon bike
Litultovice
Z Růže květ
Gaszowice
Parlament
Pokemoni - děti
Gaszowice - děti
Tým Amerika

Čas
3:19:33
3:24:44
3:30:53
3:32:00
3:34:55
3:55:08
4:07:90
4:59:73
5:32:95

KUŠISTÉ Z LITUTLOVIC
Ve dnech 6. – 7. srpna proběhlo Mistrovství ČR ve střelbě z kuše, které pořádal oddíl
TJ Opava polní kuše na střelnici v Litultovicích. Střílelo se v kategoriích muži, ženy, junioři,
kadeti, senioři, seniorky a družstva.
Oddíl TJ Opava měl zastoupení v kategorii mužů, seniorů, seniorek a družstvo TJ
Opava A. Mezi muži se představil Lhotský Dalibor a Lelovský Petr, za seniory Losert
Václav a v nové kategorii seniorek Slováková Jana.
Střelci Opavy na domácím šampionátu dosáhli výborných výsledků. V družstvech ve
složení Lhotský Dalibor, Losert Václav, Lelovský Petr obsadili první příčku se ziskem 2393
bodů před družstvem Savana A z Kostelce na Hané ve složení Nedělníková Hana,
Nedělníková Jaroslava a Skládalová Tereza s nástřelem 2389 bodu a třetí Savanou B ve
složení Nedělník Josef, Nedělník Jan, Hynková Karolína s nástřelem 2362 bodů.
V soutěži jednotlivců se rovněž dařilo Losertovi (1593 bodů) a Slovákové (1507 bodů),
kteří ve svých kategoriích vybojovali první příčky. Mezi muži pak Lhotský obsadil třetí
bronzovou pozici, kde nestačil pouze na suverénního Bohumila Korbaře (1694 bodů) z
Plumlova a celkově druhého Jana Nedělníka (1628 bodů) z Kostelce na Hané. Poslední
zástupce TJ Opava Lelovský Petr byl po prvním soutěžním dni čtvrtý, ovšem do druhého
dne nemohl pro pracovní povinnosti nastoupit a nebyl tak klasifikován. TJ Opava tak získala
na domácím MČR jednu bronzovou a tři zlaté medaile.
Lelovský Petr

REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ
Při rekonstrukci nádvoří, která započala
18. července 2016, našli archeologové z Národního
památkového ústavu Opava starou kamennou kanalizaci.
Bohužel, zatím neznáme podrobnější informace a staří
kanalizace. Tak alespoň přikládáme ilustrační fotografii.

SLEZSKÉ KARMAŠE
Článek z novin Věstník české menšiny z 12. července 1940, které byly nalezeny při
opravách věže kostela sv. Bartoměje v Litultovicích

POZVÁNKY

Rybáři z Litultovic ve spolupráci MO ČRS
Opava
pořádají pro všechny příznivce rybolovu

NOČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
NA VELKÉM RYBNÍKU V LITULTOVICÍCH

Zápis od 15.30 hodin - Začátek od 16 hodin
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Všechny zvou Rybáři z Litultovic

INZERCE

OBJEDNÁVKA NA KARMAŠOVÉ KOLÁČE
Tak jako každý rok přijímá paní Hlubková objednávky na telefonním čísle
725 585 862 do pátku 19. srpna 2016.
Prodej se uskuteční 21. srpna po 10. hodině
v chatce u velkého rybníku

ŘEZNICTVÍ - UZENÁŘSTVÍ Milan a Věra Weiszovi
Stěbořice, Nový Dvůr 28

18. srpna 2016 od 17:00 proběhne prodej masových výrobků v kuželně
v Litultovicích jako každý rok.
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