MĚSTYS
LITULTOVICE

Září 2016

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
TERMÍN
25. září v 15:00
1. října od 7:00
2. října v 14:30
15. a 16. října od 14:00 do
17:00
15. října v 9:00

AKCE
Koncert pop gospelové skupiny GOOD WORK
PAPRSKY v kostele sv. Bartoloměje,
Pořádá Farník Litultovice
2. Podzimní rybářský maraton na velkém rybníce
v Litultovicích,
pořádají Rybáři z Litultovic
Koncert Schol v kostele sv. Bartoloměje,
Pořádá Farník Litultovice
Výstava podzimníčků v prostorách Zámku B
pořádá MŠ a ZŠ Litultovice, kulturní komise
Turnaj v Nohejbale na hřišti v Litultovicích,
Pořádá TJ Sokol Litultovice

UPOZORŇUJEME

Prodejna Tempo v Litultovicích
Nová otvírací doba prodejny od 20. 9. 2016:
Po – Pá 6:30 – 17:30
So – Ne 7:00 – 11:00

Kontrola a revize komínů
Upozorňujeme občany na povinnou pravidelnou kontrolu komínů.
Zájemci o tuto kontrolu se nahlásí telefonicky (555 559 541) či osobně na Úřadě městyse
Litultovice, a to do čtvrtku 29. září 2016. V Litultovicích se bude provádět kontrola komínů
5. – 7. října 2016. Harmonogram návštěv kominíka pana Adamuse bude vyvěšen k
nahlédnutí na stránkách městyse www.litultovice.cz od 3. října 2016.

VOLBY DO ZASTUPELSTEV KRAJŮ A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
V pátek 7. října a v sobotu 8. října 2016 proběhnou volby do Zastupitelstev krajů a do
Senátu Parlamentu České republiky.
V pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin,
v sobotu 8. října 2016 od 08.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb v Litultovicích bude zasedací místnost
Úřadu městyse Litultovice, Litultovice 1.
Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně
18 let, je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu, a jde o státního občana České
republiky nebo občana, který požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Občané, kteří se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemohou dostavit do
volební místnosti a mají zájem volit, se mohou přihlásit na Úřadě městyse Litultovice,
tel: 555 559 541, a to do pátku 7. 10. 2016 do 13:00 hod.
Členové okrskové volební komise je poté navštíví s přenosnou volební schránkou v sobotu
8. října 2016 v dopoledních hodinách. Podrobnější informace k volbám a hlasování lístky
dostanete do svých poštovních schránek v nejbližších dnech.

VĚŽ KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE V LITULTOVICÍCH
Probíhají práce s výstavbou nové věže na našem kostele. Do
kopule, či pozlacené makovice pod křížem byla vložena zpět nová
schránka s krátkou zprávou naší farnosti, úřadu Městyse Litultovice a
firmy Teslice. cz, která celou práci vykonává. Děkujeme dárci, který
nám tuto schránku nezištně zhotovil, děkujeme panu starostovi J.
Birgusovi za náklonnost a vstřícnost, děkujeme otci Krzysztofovi za
její požehnání. Na přiložených fotografiích můžete shlédnout tuto
schránku, včetně obsahu.
Ve zprávě posíláme pozdrav přátelům dalších generací a přejeme jim stejně jako nám:
. . . mír, pokoj a lásku na celém světě a ať nám všem Bůh žehná!

Milena Rusinská

REKONTRUKCE NÁDVOŘÍ ZÁMKU V LITULTOVICÍCH
Od července do srpna roku 2016 probíhala rekonstrukce nádvoří zámku v Litultovicích,
při které byla realizována výměna stávajícího osvětlení a kanalizace a dále předláždění
zámeckého nádvoří. Rekonstrukce byla podporována v rámci projektu " Obnova nádvoří
zámku Litultovice“, který byl spolufinancován z rozpočtu MSK v rámci dotačního
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016“.
Rekonstrukce nádvoří zámku stála 836 000 Kč.

Fotodokumentace rekonstrukce:

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Vážení spoluobčané,
Protože dobrých zpráv není nikdy dost, chtěl bych se s Vámi podělit o jednu takovou.
Dne 14. 9. 2016 byla schválena dotace „Operačního programu životní prostředí“ na
akci „Energetické úspory MŠ Litultovice“ ve výši 1 390 000,- Kč. Možná vás zaujme, že na
školce se intenzivně pracuje celé léto a dotaci jsme dostali až teď. Vzhledem k tomu, že
jsme žádost podávali v polovině dubna, naivně jsme si mysleli, že dva a půl měsíce je
dostatečná doba, aby na Státním fondu vyhodnotili žádosti. Protože se tak nestalo, byli jsme
nuceni se rozhodnout, jestli budeme čekat další rok nebo poneseme riziko neobdržení dotace
a stavbu zrealizujeme pouze za úvěr. Úvěr se podařilo vyjednat za velmi výhodných
podmínek u Komerční banky (výrazně méně než 1%), takže jsme nečekali.
Přes velmi napjatý harmonogram se nám podařilo dokončit vnitřní prostory do 5. 9.
2016, což je výsledkem úsilí mnoha lidí. Podrobněji se tím zabývá ve svém příspěvku paní
ředitelka Jarmila Kořená a já bych se chtěl jenom připojit k jejímu poděkování všem
zúčastněným.
Teď už můžeme jen doufat, že venkovní práce proběhnou bez problémů a hlavně
následné vyúčtování dotace bude bez úřednických zádrhelů.
Jan Birgus, starosta

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE

Zahájení školního roku v Mateřské škole Litultovice
Školní rok 2016-2017 v naší mateřské škole začal netradičně až 5. 9. 2016. Důvodem
byla rozsáhlá rekonstrukce interiéru, probíhající v rámci dotačního projektu týkajícího se
zateplení a zajištění energetických úspor budovy mateřské školy. Chtěla bych touto cestou
poděkovat realizačnímu týmu, který zajišťuje realizaci tohoto projektu, za maximální snahu
o dodržení termínu 5. 9. 2016. V pondělí přivítal děti ve školce náš pan starosta Ing. Jan
Birgus. Dětem se nová školička moc líbí a do školky se po dvou měsících prázdnin všechny
těšily.
Poděkování patří rovněž pracovníkům Městyse Litultovice panu Olšovskému, panu
Hlubkovi, panu Černickému paní Mašlaňové, kteří pomáhali při stěhování nábytku a
pomůcek do sportovní haly. Pan Olšovský s panem Hlubkem i ve svém volném čase.
Obrovský kus práce odvedly pracovnice mateřské školy, jejich obětavý přístup
k úklidu přispěl k dodržení slíbeného termínu otevření mateřské školy dětem.
Je na místě poděkovat rodičům, kteří nám v naší snaze vytvořit pro děti příjemné
prostředí, neváhali pomoci ve svém volném čase.
Náš dík patří: panu Michalovi Běláškovi, Markovi Pavlíčkovi, Romanu Strakovi,
Petru Lelovskému, Jiřímu Kuchaříkovi, Karlovi Kovalčíkovi, Martinu Kristiánovi, Jiřímu
Drápalovi, Jakubovi Stiborskému, Danovi Štefkovi, Pavlovi Šťavíkovi, panu Semanovi,
Jindrovi Čermínovi, Vladislavu Pavlíčkovi, Lubomíru Kremserovi, kteří pomohli se
stěhováním nábytku. Ruku k dílu přiložili i dobrovolní hasiči Marek a Pavel Rusinští
s Ondřejem a Michalem Kořeným.
S úklidem celé budovy pomohly: Gabriela Konečná, Ivana Matlafusová, Eva
Johnová, Daniela Kaňáková, Blanka Korbelová, Lenka Lozertová, Martina Zubalová, Iva
Mašlaňová, Helena Válková, Vendula Tesaříková a Lucie Čermínová. Bez obětavé pomoci

těchto maminek bychom stěží mohly v sobotu 3. 9. 2016 věšet voňavé záclony a povlékat
dětem postýlky. Doufám, že stejně úspěšná, jako oprava interiéru, bude i oprava exteriéru
budovy mateřské školy, která ještě probíhá.
Jarmila Kořená, ředitelka MŠ Litultovice
Fotodokumentace rekonstrukce MŠ Litultovice:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE

Zprávy ze ZŠ Litultovice
Prázdninové opravy školy
Během prázdnin ve škole proběhly tyto změny:
- malování šaten
- pro potřeby uklízečky byla vybudována výlevka v 1. patře
- upraven schod před školou přidáním protiskluzového nátěru
Zahájení školního roku
Ve čtvrtek 1. září začal nový
školní rok slavnostně v obřadní
síni litultovského zámku. Paní
ředitelka přivítala všechny žáky,
rodiče i prarodiče a paní učitelky.
Hodně úspěchů všem popřál také
pan starosta ing. Jan Birgus.
Žákyně pátého ročníku si pod
vedením paní učitelky Mgr.
Lenky Krömrové připravily
kulturní program. Budoucí
prvňáčky představila jejich paní
učitelka Mgr. Leona Seidlová.
Olympijské hry v hale
V pondělí 5. září naše škola pořádala olympijské hry v hale. Na olympiádu přizvala žáky a
paní učitelky ze ZŠ v Dolních Životicích. Žáci si vyzkoušeli tyto olympijské disciplíny:
basketbal, volejbal, golf, kanoistiku, tenis, plavání, jezdectví a fotbal. Ve čtvrtek jsme
pozvali také žáky a paní učitelky ze ZŠ v Hlavnici, aby si společně s našimi žáky
zasportovali. Na závěr nechyběla vybíjená a za snažení sladká odměna. Sportu zdar.

Mgr. Dana Kaliková,
ředitelka ZŠ Litultovice

LETNÍ KINO 2016
Vážení spoluobčané,
Připadla na mě úloha zhodnocení promítání
letního kina. Ze začátku bych Vás chtěl
informovat o přípravách, které provázely každé
promítání. Každý pátek jsme se scházeli dvě
hodiny před promítáním a stavěli konstrukci na
filmové plátno, zprovozňovali elektroniku a
prodejní pult s výčepem. Po konci filmu jsme
hodinu a půl uklízeli, rozebírali a schovávali
vybavení kina. Na každé promítáni je potřeba
minimálně šesti lidí na stavění a obsluhu. Ne
vždy šlo všechno, jak bychom si představovali.
Kdy například hned první promítání se kazilo snad úplně všechno od elektriky, která
vyhazovala jističe přes neposlušné reprobedny až po promítačku, která se zasekla na konci
filmu, a to jsme týden před promítáním prvního filmu vše otestovali a vyzkoušeli. Doufám,
že nám diváci tyto drobné problémy odpustí.
Teď
trochu
vyhodnocování.
Nejnavštěvovanější filmy byly Jurský
svět, Marťan a Já padouch 2. Nejmíň
navštívené filmy byly, Adéla ještě
nevečeřela a Non-stop. Jediný film co se
nepromítal a to kvůli počasí byl Na
samotě u lesa. Doufáme, že jste byli
s námi spokojení a byli bychom rádi za
připomínky co dalšího do příštího roku
zlepšit.
Jménem svým i kolektivu mladých hasičů Vám děkujeme za účast na promítání letního kina.
S pozdravem starosta SDH Litultovice

LOUČENÍ S LÉTEM - GMINA GASZOWICE
Byla jsem pozvána jako člen výboru SDH Litultovice, abych se zúčastnila zájezdu do
Polska v rámci programu spolupráce Městyse Litultovice a Gminy Gaszowice. Slavnost
byla pojata jako loučení s létem – dožínkami.
Po příjezdu do Czernice jsme byli přivítáni a uvedeni do velmi pěkného zámeckého
parku. Po přivítání jsme šli do kostela na bohoslužbu a po obřadu následoval přesun do
vedlejší vesnice Lukow Slaski. Průvod sestával z kočáru tažených koňmi, alegorických vozů
i autobusů. Obecní auto Ford bylo vyzdobeno fotografiemi z obce, jako je např. větřák,
kostel, zámek apod.
Cesta trvala cca ¾ hodiny a vedla bohatě vyzdobenými ulicemi s předzahrádkami.
Můžu říct, že jsem zatím nic podobného neviděla. V Lukově byly připraveny velké stany s
posezením a stánky s občerstvením. Na stolech byly připraveny koláče a káva.
Program byl hezký, i když jsem někdy moc nerozuměla. Zástupkyně naší vesnice
připravily velice poutavé vystoupení a pohoštění s ukázkou jídla z brambor – jejich koláčky
byly velmi dobré. Kroj, ve kterém vystoupily naše holky, zaujal a určitě se všem líbil.
Po programu jsme si prohlédli hasičskou zbrojnici, kde jsme se setkali i s polskými
zástupci, kteří se účastnili akce Větřák na Cholticích. Po prohlídce jsme odjeli spokojení –
alespoň to tak v autobuse vypadalo.
Děkuji zástupcům Městyse Litultovice za pozvání na tuto akci.
Dagmar Hadamková
Městys
Litultovice

TJ SOKOL - ROZLOSOVÁNÍ MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ - PODZIM 2016

POZVÁNKY

R. Kinšt

KONCERT SCHOL
5. ročník
neděle 2. 10. 2016 v 14:30 hodin
v kostele sv. Bartoloměje v Litultovicích
Vstupné: dobrovolné
Zveme všechny na pěvecké vystoupení
liturgických schol z našeho okolí:
Schola Litultovice
Schola Neplachovice
Schola Stěbořice
Schola Hradec nad Moravicí
Schola Slavkov
Schola Velké Hoštice
Schola Opava
Ať zpěvem vzýváme Otce, který je zdrojem a původem veškerého milosrdenství, i Syna,
který nám Boží milosrdenství zjevuje a zprostředkuje, i
Ducha svatého, který je milosrdná láska.
Ať líbivé tóny mladých zpěváků v našem chrámu potěší Váš sluch a pohladí Vaši duši.
Těšíme se na Vaši účast, Farnost Litultovice

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN MUDr. EVY BROŽOVÉ
Tel.: Litultovice 553668380
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Litultovice
Přednostně pro pacienty
z Jakartovic a okolí

8:00 – 10:30
10:30 – 11:30
12:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 18:00
12:00 – 14:00

Ordinace
Očkování, preventivní prohlídky
Ordinace
Očkování, preventivní prohlídky
Předem objednaní pacienti
Ordinace

14:00 - 15:30

Poradna pro kojence - sudý týden
Preventivní prohlídky - lichý týden
Ordinace
Poradna pro kojence – sudý týden
Preventivní prohlídky – lichý týden
Předem objednaní pacienti
Ordinace
Poradna pro kojence – sudý týden
Preventivní prohlídky – lichý týden
Předem objednaní pacienti
Ordinace
Očkování, preventivní prohlídky

Litultovice

8:00 – 10:30
10:30 – 13:00

Melč

13:00 – 14:00
8:00 – 11:00
11:00 – 12:00

Litultovice

12:00 – 14:00
8:00 – 10:00
10:00 – 12:00
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