MĚSTYS
LITULTOVICE

Listopad 2016

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

PŘEHLED NÁ SLEDUJÍ
PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
TERMÍN
27. listopadu 2016
16:00 – 16:45 hodin
v 17:00 hodin
1. prosince 2016
v 15:00 hodin
2. prosince 2016
v 9:30 hodin
4. prosince 2016
od 14:30 hodin
v 17:00 hodin

5. prosince 2016
v 17:00 hodin
11. prosince 2016
v 17:00 hodin

18. prosince 2016
od 16 hodin

26. prosince 2016
od 10:00

AKCE
I. ADVENTNÍ NEDĚLE
- Prohlídka MŠ Litultovice po rekonstrukci (malé občerstvení zajištěno)
- Vystoupení děti MŠ u adventního věnce u kostela.
Organizuje MŠ Litultovice ve spolupráci se spolky městyse.
Po vystoupení zapálení první adventní svíce na adventním věnci.
- Vánoční výstavka POHÁDKOVÁ PŘÍRODA
s vystoupením dětí (v 16:00 hodin), prodejem vánočních ozdob a občerstvením.
Organizuje ZŠ Litultovice.
- Pro děti z MŠ a seniory.
II. ADVENTNÍ NEDĚLE
- JARMARK na zámeckém nádvoří.
- Vystoupí trubači Dechové hudby SDH Dolní Životice.
Organizuje Městys Litultovice ve spolupráci se spolky městyse, školami a kulturní
komisí. Po programu zapálíme druhou adventní svíci na adventním věnci u
kostela.
- Mikulášská nadílka s buzením čertů před vinárnou.
Po probuzení čertů rozdá Mikuláš dětem nadílku. (Malé občerstvení zajištěno).
Organizuje SDH Litultovice.
III. ADVENTNÍ NEDĚLE
- Vystoupení dětí ZŠ Litultovice před zámkem.
Organizuje ZŠ Litultovice ve spolupráci se spolky městyse.
Po programu zapálíme třetí adventní svíci na adventním věnci u kostela.
IV. ADVENTNÍ NEDĚLE
- Vystoupí Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě v kostele sv.
Bartoloměje v Litultovicích. Po programu zapálíme čtvrtou adventní svíci na
adventním věnci u kostela.
- Litultovská vánočka – 34. ročník – přespolní běh.
Prezentace závodníků od 9:00 – 9:45 hodin. Start v 10:00 hodin. Organizuje TJ
Sokol Litultovice, Městys Litultovice ve spolupráci se spolky Litultovice. V rámci
mezinárodního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LITULTOVICE

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí
Realizací projektu dojde k zateplení obálky MŠ, bude provedena výměna výplní otvorů,
nástavba valbové střechy pro zateplení stropu vč. Úpravy vytápění objektu a instalace 2
rekuperačních jednotek. Dojde ke zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v budově
– na střeše MŠ budou nainstalovány fotovoltaické panely k výrobě energie pro vlastní
spotřebu.
Celkové uznatelné náklady: 3 490 415 Kč
Dotace EU: 1 396 166 (40%)
Příspěvek příjemce dotace: 2 094 249 (60%)
Datum zahájení realizace projektu: 4. 7. 2016
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2016
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Městys Litultovice

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice, konaného dne 26. 9. 2016
v 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
1. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016 o nočním klidu.
2. Rozpočtové opatření č. 5.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
3. Zpráva o hospodaření Městyse Litultovice k 31. 8. 2016.
4. Revizní zprávu Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu Litultovice za rok 2015.

UPOZORŇUJEME
Noviny prosinec TERMÍN UZÁVĚRKY
Upozorňujeme všechny, kteří přispívají do novin městyse, že termín uzávěrky na
prosincové vydání bude o týden dřív. Proto zasílejte své příspěvky nejpozději
do 8. 12. 2016. Děkujeme.

Lékarna Dr. Max – změna otvírací doby
Od 8. listopadu má lékárna změnu otevíracích hodin:
PO-ČT 8 - 16 hodin
PÁ
8 – 14 hodin ,SO-NE, Svátky - zavřeno
Svoz plastu
Ve čtvrtek 1. prosince 2016 proběhne svoz plastů.
Pytle s plastovým odpadem připravte jako obvykle před své domy, a to do 7. hodiny ráno.
MŮJ ČAS…
Advent se dá prožívat různě. Pro obchodníky je časem očekávání velkých tržeb, pro
druhou stranu časem horečného nakupování. V domácnostech časem generálního úklidu,
naplňování ledniček a pečení vánočního cukroví.
Pro křesťany znamená Advent (z latinského adventus – příchod) – čas zklidnění a dvojí
očekávání – Slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času.
Letošní Advent začíná 1. neděli adventní 27. listopadu. Konec adventu pak
představuje západ slunce Štědrého večera. Tradiční symbol západní církve sloužící
k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu, je adventní věnec. Obvykle je vyrobený
z jehličnatých větví a ozdobený 4 svícemi. Každou adventní neděli se zapaluje další svíčka.
V naší farnosti v Litultovicích – doplňujeme adventní liturgii adventním koncertem.
Tímto způsobem otevíráme kostelík veřejnosti a nabízíme atmosféru zklidnění a pohody.
Představí se Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity - (18. 12. 2016 v 16 hodin).
Nabízím Vám všem volbu mezi uspěchaným, komerčním adventem a návratem
k adventu našich předků s poklidným koncertem a rozsvícením čtvrté adventní svíce dne
18. 12 v 16 hod. Srdečně Vás věřící, hledající i nevěřící zveme nejen na koncert, ale i na
adventní a vánoční liturgii.
V neděli mše sv. jsou slouženy v 10.30 a ve čtvrtky 17.30.
Ve vánočním čase - 24. 12. Štědrý den „půlnoční bohoslužba“ ve 20.00 hod.
25. 12. Boží hod vánoční mše sv. v 10.30.
26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvního mučedníka, mše sv. v 8.00.
31. 12. Na sv. Silvestra poděkujeme Pánu Bohu za uplynulý rok v 16.30.
1. 1. 2017 Slavnost Matky Boží. Přivítáme Nový Rok bohoslužbou v 10.30.
Přeji Vám poklidný a plně prožitý advent i celou dobu vánoční, spokojený a požehnaný
nadcházející rok.
P. Krzysztof Szewczyk, farář

RYBÁŘI Z LITULTOVIC
Vážení spoluobčané,
Rybáři z Litultovic děkují všem občanům, kteří podpořili a zúčastnili se rybářských
akcí v roce 2016. Děkujeme a těšíme se na další účast v následujícím roce.
Za výbor rybářů předseda Kristina Hlubková

Rybáři z Litultovic z. s. přijímají
OBJEDNÁVKY NA VÁNOČNÍ KAPRY A AMURY do 15. prosince.
Kontakt: p. Hlubková 725 585 862
Prodej se uskuteční ve čtvrtek 22. prosince po 10 hodině. Podrobnější informace o
samotném prodeji budete včas informováni místním rozhlasem

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2016
Dne 12. listopadu 2016 v našem městysi proběhlo každoroční slavnostní vítání občánků.
Při této příležitosti bylo přivítáno celkem dvanáct nových přírůstků do naši obce.
O zajímavý krátký program se postarali žáci Základní školy Litultovice. Děkujeme za účast
rodičům a za pěkný program žákům a paní učitelkám ZŠ Litultovice.

3. ROČNÍK SETKÁNÍ SENIORŮ
Dne 19. 11. v odpoledních hodinách se na zámku v
Litultovicích konal již 3. ročník setkání seniorů 5 vesnic:
Jezdkovice, Hlavnice, Dolní Životice, Jakartovice a
Litultovice. Program připravil Klub důchodců v čele s Janou
Tomáškovou, soutěže uváděl Jan Raida a Daniela Radková.
Celou akci zaštítil starosta Jan Birgus. Čtyřčlenná družstva
soutěžila v šikovnosti a vědomostních znalostech, porotu
tvořil tým krále a královny (Jan Šamárek a Magda
Hymlarová) spolu s princeznou Luckou. Všichni soutěžící
byli odměněni drobnými dárky, které věnoval Městys
Litultovice.

Akce se velmi zdařila, nechyběly ani koláče, chlebíčky, věnečky, káva a dobrá nálada.
Hudbu zajistilo kvarteto v čele s Irenou Vončokovou. Příští rok se toto setkání bude konat
v Dolních Životicích.

Daniela Radková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Co se děje v naší školní družině:
Na přelomu měsíců října a listopadu proběhly v obou odděleních školní družiny výukové a
sportovní soutěže.
Hádej, hádej, hadači
Žáci 5. ročníku si ověřili své znalosti ve školní družině v soutěži „Hádej hlavní města“. Na 1. místě
se umístila B. Černá, B. Pavelková a M. Pavlíčková. Gratulujeme.
Soutěž v hodu na cíl a ručním tenise
Ve školní družině starších žáků proběhla soutěž v hodu na cíl a ručním tenise. Na 1. místě se
umístil Jan Válek, 2. místo obsadil Petr Kaňák a 3. místo náleží Radimovi Schwarzovi.
Gratulujeme.
Turnaj ve stolní kopané
Mladší žáci se utkali ve stolní kopané. Z třetího ročníku byli nejúspěšnější: J. Mazur, D. Nowický
a V. Gregořicová a z prvního ročníku J. Mathias, A. Pavlíček a S. Mašlaňová. Gratulujeme.
Soutěž v Piškvorkách
Ve školní družině se utkali žáci 3. ročníku v Piškvorkách. Nejvíce se dařilo Davidu Nowickému,
Matěji Galusíkovi a Vašíkovi Polákovi. Gratulujeme. Všichni si zasloužili sladkou odměnu.
Akce naší školy:
Drakiáda
V pondělí 24. října si téměř všechny děti přinesly do školy
papírové a plastové draky a po velké přestávce jsme vyrazili na
pole za vesnicí. Počasí nám přálo a kromě sluníčka foukal i
silnější vítr, takže draci dlouho a krásně létali. I za tyto
dovednosti byly děti odměněny sladkou odměnou.
Halloween
V pondělí 31. 10. 2016 si děti přinesly do školy masky a v tomto přestrojení se celé dopoledne
učily. V čarodějné škole si nejen zasoutěžily a vyrobily si strašidelné výrobky, ale také se
dozvěděly hodně nového i tomto strašidelném svátku.
Už budu školákem - 1. setkání:
S Křemílkem a Vochomůrkou
Poprvé jsme se sešli s předškoláky 8. 11. 2016. Připravili jsme pro ně seznámení se všemi učiteli a
vychovatelkami a pohádku „Jak Křemílek a Vochomůrka měli hodiny se zlou kukačkou“.
Paní učitelka četla dětem pohádku, pro děti měla připraveny
pracovní listy, kde vyhledávaly kukačky schované v hrncích,
uvolňovaly si ruku pomocí dokreslování ciferníku hodin,
společně slabikovaly slova věcí, které by se vešly nebo
nevešly do hrnců u Křemílka a Vochomůrky a také
nezapomněly vyhnat zlé kukačky pomocí písničky o
kocourovi. Nakonec si poskládaly puzzle Křemílka a
Vochomůrky a dostaly domácí úkol, kde mají vyhledat
rozdílné kocoury.
Návštěva dětí z MŠ Hlavnice u prvňáků
V pátek 4. 11. 2016 nás ve škole navštívili předškoláci z MŠ v Hlavnici. Podívali se na dvě
vyučovací hodiny našich prvňáčků, poslechli si, jak pěkně už čtou a počítají. Všechny děti se
aktivně zapojily do vyučování, vytleskávaly slabiky, pracovaly na interaktivní tabuli a společně si
vypracovaly pracovní list. Naši prvňáčci jim na závěr zahrály pohádku O veliké řepě. Děti
z Hlavnice se před odjezdem domů ještě proběhly v naší sportovní hale.

Návštěva dětí z MŠ Litultovice u prvňáků
Také v pátek 4. 11. 2016 se na naše prvňáčky přišly podívat i děti z MŠ v Litultovicích, a to třetí
vyučovací hodinu. I jim naše děti ukázaly, kolik se toho už naučily a také si s těmito dětmi zahrály
a zapojily se do práce ve vyučování. Na závěr nám pro změnu děti ze školky zazpívaly pár
písniček.

Vítání občánků v Litultovicích
V sobotu 12. listopadu 2016 na žádost kulturní komise připravilo 7 žáků (B. Pavelková, B.
Jurošová, K. Albertová, D. Bělaška, S. Mašlaňová, A. Pavlíček a Z. Kristiánová) s paní učitelkou
Seidlovou krátký program, aby tak přivítali nové občánky Městyse Litultovice.
Pozvání
Zveme Vás na vánoční výstavku pod názvem Pohádková příroda. Zahájení ve čtvrtek 1. 12. 2016
v 15.00 hod. Školní vystoupení v 16.00 hod. Pro děti z MŠ a seniory 2. 12. 2016 od 9.30 hod.
Mgr. Dana Kalíková, ředitelka ZŠ Litultovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE
Uspali jsme broučky.
V pátek 11. 11. 2016 jsme už tradičně v zámeckém parku uspali broučky. Měli jsme radost
z účasti rodičů, dětí a spoluobčanů, kteří broučky přišli uspat. Dík patří panu starostovi
a zaměstnancům městyse, kteří mateřské škole pomohli zajistit nachystání zámku B
a zajistili vysílání rozhlasu. Děkujeme panu Kupkovi, který tradičně zajišťuje pro děti ohňostroj.
Malá strana se rozzářila světýlky a děti měly radost, že uspávají broučky
i v zahradách. Děkujeme všem, kteří pomohli navodit pohádkovou atmosféru, 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 Vás pozveme první adventní
neděli na prohlídku opravené mateřské školy. K vánočním akcím patří již tradiční Jarmark.
Chystáme s dětmi a rodiči prodejní stánek, ke kterému Vás srdečně zveme.

Jarmila Kořená, ředitelka MŠ Litultovice

ZVEME VÁS…

Sbor dobrovolných hasičů LITULTOVICE
zve všechny členy a příznivce na

132. VALNOU HROMADU
která se bude konat dne 10.12. 2016 v 17.00 hodin

v Sále zámku B v LITULTOVICÍCH
Program:
1. Zahájení - přivítaní hostů.
2. Volba návrhové komise, volební komise a ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva o činnosti sboru za rok 2016 - jednatelka sboru.
4. Zpráva o činnosti JSDHO za rok 2016 - velitel jednotky.
5. Zpráva o činnosti družstev žen a mužů za rok 2016 - vedoucí družstev
6. Zpráva o činnosti mládeže za rok 2016 - vedoucí mládeže.
7. Zpráva o hospodaření sboru za rok 2016 - pokladník sboru.
8. Zpráva revizorů úctu.
9. Doplňující volby členů výboru.
10. Volba delegátů SDH na VVH okrsku a OS SDH.
11. Návrh činnosti sboru na rok 2017
12. Diskuze.
13. Usnesení.
14. Závěr s pohoštěním

Budou se vybírat příspěvky - dospělí 200,-Kč, mládež 100,- Kč.

INZERCE
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