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Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
MILÍ SPOLUOBČANÉ…
Milí spoluobčané,
blíží se Vánoční svátky a konec roku 2016, proto mi dovolte, abych Vám popřál krásné
prožití svátků a vše nejlepší v novém roce!
Zároveň je konec roku vhodná doba k bilancování a příprav plánů na ten nový.
V uplynulém roce se nám podařilo především provést rozsáhlou rekonstrukci Mateřské
školy. Byla to akce, při které jsme museli často přijímat rozhodnutí v době, kdy ještě vůbec
nebylo jisté, že nějakou dotaci vůbec dostaneme, ale kdybychom čekali na oficiální
rozhodnutí, stále bychom ještě ani nevyhlásili soutěž na dodavatele. V září jsme dostali
přidělenou dotaci, ale do dnešního dne jsme ještě nedostali oficiální dokument.
Dovolím si popřát Litultovicím, aby v příštím roce všechny plánované akce probíhaly v
menším časovém presu. Jako nejdůležitější akce, která nás čeká v příští roce, je rekonstrukce
chodníků podél silnice I/46 ve finančním objemu přes 6 000 000,-Kč. Při zpracování
strategického plánu Litultovic, byly chodníky označeny za největší problém, který trápí
občany Litultovic, proto jsem rád, že naše dvouleté úsilí bylo završeno úspěchem. Na tuto
akci již máme kladné stanovisko o přidělení dotace ve výši 90% od hodnotitelské komise
programu IROP, ale čekáme na oficiální podpis paní ministryně. Doufejme, že podpis
proběhne co nejdříve, abychom byli schopni provést stavbu v příštím roce.
Na příští rok se rovněž připravuje projektová dokumentace na úpravy zámku a novou
hasičskou zbrojnici. Tyto akce jsou ovšem tak finančně náročné, že bychom je realizovali
pouze v případě úspěšné žádosti o přidělení dotace. Před dokončením je rovněž projektová
dokumentace opravy komunikací do Dolních Životic a do Choltic (chodníky). Další plány
se připravují, ale ty jsou ještě ve stádiu příprav (dle neustále měnících se podmínek našich
ministerstev), a budu se nažit Vás průběžně informovat o jejich realizaci během roku.
Na závěr bych Vám rád ještě jednou popřál pohodové prožití Vánočních svátků v kruhu
svých nejbližších, mnoho štěstí, zdraví, lásky a splněných smělých plánů v novém roce
2017.
Ing. Jan Birgus, starosta Litultovic

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
TERMÍN
18. prosince 2016
od 16 hodin

26. prosince 2016
od 10:00 hodin

7. ledna 2017
20. ledna 2017
od 20:00 hodin

AKCE
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.
Tříkrálová sbírka v Litultovicích.
Retro hasičský ples v sále na zámku B
Pořádá SDH Litultovice.

UPOZORŇUJEME
Úřad Městyse Litultovice
Upozorňujeme občany, že poslední úřední den, kdy úřad otevřen, je 21. prosince.
Otevírací doba během svátků:
26. – 30. prosince ZAVŘENO.
Prodejna TUTY Litultovice
Vánoční prodejní doba:
12. – 16. prosince 6.30 – 17.00
17. – 18. prosince 7.00 – 11.00
19. – 23. prosince 6.30 – 17.00
24. prosince
7.00 – 11.00

25. – 26. prosince ZAVŘENO
27. - 30. prosince 6.30 – 17.00
31. prosince
7.00 – 11.00
1. ledna
ZAVŘENO

Česká pošta Litultovice
Dne 3. ledna 2017 bude pošta uzavřena 12.30 – 15.00.
Lékárna Dr. Max
Otevírací doba:
23. – 26. 12. ZAVŘENO
27. – 30. 12. otevřeno od 8:00 – 14:00
31. 12. 2016 – 1. 1. 2017 ZAVŘENO
Zámecká restaurace Litultovice
Vánoční otevírací doba:
24. prosince od 10.00 – 15.00 hodin (bez kuchyně)
25. prosince ZAVŘENO
26. prosince od 8.00 - 22.00 hodin
31. prosince od 11.00 – 18.00 hodin (po 18.00 uzavřená společnost)
1. ledna ZAVŘENO

Knihovna Litultovice
Vážení malí a velcí čtenáři,
19. prosince je poslední termín, kdy si můžete zapůjčit knihy pro následující sváteční dny.
V nabídce máme knížky pro nejmenší, ale také pro čtenáře náročné. Přijďte strávit poslední
den v knihovně v tomto roce! Budeme se na Vás těšit 19. prosince a pak v novém roce od
2. ledna 2017.
Přejeme
Vám
požehnané
Vánoce a hodně zdraví, štěstí a
radosti v novém roce 2017.
Vaše knihovnice

VÁŽENÉ SESTRY A VÁŽENÍ BRATŘI,…
Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám
velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes
se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě
Davidově. Toto bude znamením: Naleznete
děťátko v plenkách, položené do jeslí."
L 2, 10-11

Vážené sestry a vážení bratři, milí přátelé,
blíží se čas, ve kterém si připomeneme narození Ježíše z Nazareta. Putujeme tímto životem
v tento čas na této zemi společně.
Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé, přeji vám, abyste se i dokázali zastavit a odpočinout si!
Život je Boží dar!
Držte se ve světě dobrého a bojujte dobrý boj víry, který bude směřovat ke zlepšení života
všech lidí v tomto světě.
K velikému pochopení a prožití těchto skutečností Vám rád a z plného srdce žehnám!
Váš P. Kryštof
Pořad bohoslužeb o Vánocích 2016
V ŘKF Litultovice

Sobota 24. 12. 2016 – Štědrý den
Neděle 25. 12. 2016 – Boží hod vánoční
Pondělí 26. 12. 2016 – Svátek sv. Štěpána
Úterý 27. 12. 2016 – Svátek sv. Jana
Středa 28. 12. 2016 – Svátek sv. Mláďátek
Čtvrtek 29. 12. 2016 – Pátý den v oktávu
Pátek 30. 12. 2016 – Pátý den v oktávu
Sobota 31. 12. 2016 – Sedmý den v oktávu
Neděle 1. 1. 2016 – Slavnost Panny Marie

Litultovice
20:00 hodin
10:30 hodin
08:00 hodin
***
***
***
16:30 (Obnovení manželského slibu)
16:30 hodin
10:30 hodin

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S BUZENÍM ČERTŮ 2016
SDH Litultovice spolu s Městys Litultovice pozval děti s rodiči a prarodiči na velmi
zdařilou a již tradiční akci - Mikuláškou nadílku. Na nádvoří zámku se před Mikulášskou
bránou shromáždily desítky netrpělivých dětí. Svým pokřikem přivolaly ze zámku
Mikuláše s Andělem, za chvíli se otevřelo Peklo a za vydatného vypouštění páry od kotlů
se vyrojili z podzemí Čert. Svým vzezřením a hlukem u některých dětí vyvolali i pláč. A
pak už začal Mikuláš dle tradic rozdávat nadílku všem dětem. Nechyběl ani horký punč a
čaj na zahřátí.
Daniela Radková

VÁNOČNÍ JARMARK 2016
Dne 4. prosince proběhl na zámeckém nádvoří v Litultovicích tradiční každoroční
jarmark. Na jarmarku panovala dobrá nálada a vysoká návštěvnost. Návštěvníci se mohli
těšit z dobrého pití a jídla. K prodeji byly originální vánoční ozdoby nebo výrobky. O
krátkou zábavu se postarali trubači Dechové hudby SDH Dolní Životice a celý večer byl
zakončen zapálením druhé svíce na adventním věnci před zámkem. Děkujeme všem za
účast!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Divadlo loutek Ostrava
V pátek 18. listopadu 2016 jsme
navštívili Divadlo loutek Ostrava, kde jsme
shlédli loutkové představení Broučci,
pohádkové příběhy svatojánských broučků
od večera do rána a od jara do zimy.
Vánoční dílna pro rodiče
V pátek 18. 11. 2016 se konala ve škole vánoční dílna pro rodiče, kterou jako každým
rokem pořádal Klub rodičů ve spolupráci s paní Lhotskou z firmy OPTYS. Paní Kubcová a
paní Batková zajistila materiál i nápady, o dobrou náladu, pohodu a občerstvení všichni
rodiče.
1. adventní pondělí ve škole
Na první adventní pondělí 28. 11. 2016 jsme se sešli v prvním patře, kde jsme získávali
informace o adventních věncích a pracovali ve věkově smíšených skupinách. Paní učitelka
Lenka Krömrová si pro žáky připravila význam jednotlivých částí adventního věnce, kde
prvňáčci vystřihovali obrázky, starší žáci četli hesla k obrázkům a společně ve skupině
dávali hesla a obrázky dohromady.
Nakonec si každá skupina mohla vybrat jednu
ozdobu, která patří na adventní věnec a sami si ji
mohli připevnit na korpus adventního věnce. Tento
rok se nám povedl krásný společný adventní
věnec.
Vánoční besídka ve škole
Pohádková příroda, to bylo téma vánoční besídky i výstavy v letošním školním roce ve
škole. Ve čtvrtek 1. prosince 2016 bylo na výstavě k vidění: postavičky z knihy Ferda
Mravenec, Křemílka a Vochomůrku, zvířátka z filmu Doba ledová, vánoční dekorace na
stoly, svátečně prostřený stůl, svícny, přáníčka…aj. Žáci se předvedli v představeních: Pět
báječných strýčků, Pekelná škola, Vánoční stromeček, Rybí příběh, angličtina s broučky,
program doplnili žáci hrou na flétny a na závěr společnou koledou Rychle bratři.
Poděkování
Děkujeme panu Lebedovi za zajištění vánočních stromků,
všem rodičům, kteří si udělali čas a zúčastnili se vánoční
dílny, kde připravili k prodeji vánoční dekorace, ušili dětem
krásné kostýmy a napekli spoustu dobrot na občerstvení.
Vánoční jarmark
V neděli 4. prosince se konal na nádvoří zámku
v Litultovicích vánoční jarmark. Také naše škola se
jarmarku zúčastnila s prodejem vánočních výrobků
z dílny rodičů. S prodejem pomáhali pedagogičtí
pracovníci a za klub rodičů paní Steinerová.

2. adventní pondělí
V pondělí 5. 12. 2016 jsme se s žáky sešli u
adventního věnce, abychom zapálili již
druhou adventní svíci a povídali si o
Mikulášovi, dozvěděli se něco o jeho životě a
štědrosti. Podle staré tradice sestupuje každý
rok 5. prosince večer z nebe na zem spolu s
čertem a andělem, protože toho má hodně, tak
školu již navštívil brzy ráno a pověřil paní
učitelky rozdáním balíčků pro děti.
Nadělování dárků ve školní družině
Pondělní nadělování nebralo konce, na závěr čekalo naše žáky ještě jedno překvapení a to
v podobě nových hraček do jednotlivých tříd.
Koledování u zámku
Program třetí adventní neděle 11. 12. 2016 před budovou zámku patřil i přes velkou
nemocnost žáků základní škole, která vystoupila s vánočními koledami.
3. adventní pondělí
V pondělí 12. prosince 2016 jsme se sešli se žáky u rozsvěcování 3. adventní svíce a
připomněli svátek sv. Lucie a tradiční zvyky konané 13. prosince.
Žáci a zaměstnanci ZŠ v Litultovicích přejí všem klidné a pohodové vánoční svátky,
hodně zdraví, štěstí, lásky, dárků pod stromečkem a žádnou kost v krku. Vykročte do
Nového roku pravou nohou.
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka ZŠ Litultovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE

Jarmila Kořená, ředitelka MŠ Litultovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADECKO
Podzimní dny jsou v plném proudu a my všichni je prožíváme s jejich radostmi i
strastmi. Ani deštivé, zamračené, občas dokonce mrazivé počasí nás nemůže odradit od
našich tvůrčích a sportovních aktivit, do kterých se pouštíme s úsměvem a dobrou náladou.
Na konec října se těšili především žáci 8. a 9. třídy, kteří si užili dvoudenní výlet do
hlavního města naší republiky. Projít Prahu křížem krážem bylo úžasné, ale také náročné.
Přesto jsme stihli poznat všechny důležité památky jedné z nejstarších a také nejkrásnějších
evropských metropolí a atmosféru slavných historických míst jsme si vychutnávali až do
posledních chvil.
Další sportovní úspěch si můžeme připsat díky našim „sedmákům“, kteří nám udělali
radost tím, že pod vedením paní učitelky Ochranové vybojovali druhé místo v turnaji v
halové kopané.
4. 11. 2016 proběhla již tradiční akce Putování za světýlky. Radost nám udělala početná
účast malých návštěvníků, kteří často nebyli ani žáky naší školy, a přesto se se svými rodiči
rozhodli strávit celé odpoledne s námi.
Pro děti bylo připraveno hned několik
úkolů, které měly prověřit jejich
kreativitu, zručnost a také odvahu. Na
závěr jsme se společně, pouze při světlech
lampionů, vydali na tajemnou a
dobrodružnou výpravu kolem školy.
Touto cestou bychom rádi poděkovali
všem, kdo se nějak podíleli na organizaci
této akce, tedy celému pedagogickému
sboru, našim žákům a v neposlední řadě
také Vám rodičům.
Pochválit musíme také ty rodiče, jež se svými dětmi podíleli na výrobě podzimníčků.
Sešlo se nám jich opravdu hodně, všichni byli moc povedení a pomohli nám krásně dotvořit
podzimní náladu v prostorách naší školy.
Celý listopad jsme pilně pracovali, a proto si po právu zasloužíme také odpočinek a
nějakou tu zábavu. 25. 11. jsme si užili nádherné vystoupení pěveckého středoškolského
sboru ze Strakonic, žáci nižšího stupně zhlédli pohádku Mrazík ve Slezském divadle a 2. a
3. třída se ještě během prosince chystá na návštěvu Slezského muzea.
Protože nám nastal advent a blíží
se Vánoce, začali jsme pilně
připravovat vystoupení na letošní
vánoční besídku. Ve všech třídách se
pilně nacvičuje, odevšad zní
písníčky, koledy, recitování básniček
atd. Tímto tedy přijměte naše
srdečné pozvání a přijďte se s námi
naladit na nejkrásnější svátky v roce.
Ing. Vladimíra Mazalová,
ředitelka ZŠ Mladecko

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
V Litultovicích proběhne Tříkrálová sbírka dne 7. 1. 2017 v dopoledních hodinách.
Naše domovy budou navštěvovat skupinky dětí s dospělým doprovodem. Každá skupinka
bude vybavena zapečetěnou pokladničkou označenou logem CHARITY.

Martina Kremserová

PRANOSTIKY NA MĚSÍC PROSINEC
1. prosince Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
3. prosince O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu.
4. prosince Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do Vánoc.
O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
6. prosince Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
13. prosince Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
16. prosinec O svaté Albíně schovej se do síně.
17. prosince O svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru.
21. prosince O svatém Tomáši meluzína straší.
23. prosince Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
24. prosince Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na žně obilné,
senné i otavové.
Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li
mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.
25. prosince Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
Zelené vánoce - bílé Velikonoce.
26. prosince Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
28. prosince Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.
Když se na Mláďátka chumelí ráno, mrou toho roku děti, když v poledne, mrou lidé
středních let a když večer, mrou starci.
31. prosince O Silvestru papeži snížek si již poleží.
Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.

POZVÁNKY

INZERCE
MĚSTYS LITULTOVICE NABÍZÍ MOŽNOST VYUŽITÍ SLUŽEB
SPOLEČNOSTI eCENTRE, KTERÁ NABÍZÍ OBČANŮM I FIRMÁM
VÝHODNĚJŠÍ CENY Z AUKCE NA ENERGIE
Vážení spoluobčané,
Společnost eCENTRE (leadrem na trhu aukcí s energiemi) pro Vás připravila možnost
využít cen z aukce na elektřinu a zemní plyn.
Můžete si takto zajistit mimořádně nízké ceny energií, které již byly vysoutěženy v
listopadové aukci. Nechejte si nezávazně porovnat Vaše současné ceny s cenami, které již
byly dosaženy v aukci. Budou-li se Vám tyto ceny a dosažená úspora líbit, zajistí Vám
společnost eCENTRE převod k novému dodavateli.
Dodatečně se tak můžete připojit k aukci, ve které domácnosti ušetřili ze silových částí
energií:

39 % u zemního plynu
32 % u elektřiny
Od roku 2013 se e-aukcí eCENTRE, a.s. zúčastnilo již více než 30 000 domácností z
celé CR & realizovali tak úspory více než 380 000 000,-.
Kontaktní místo na úřadě Městyse Litultovice (zasedací místnost) bude otevřeno v
pondělí 2. 1. 2017 a ve středu 4. 1. 2017 vždy od 14 do 17 hodin.
Přineste s sebou kopii ročního vyúčtování spotřeby elektrické energie a zemního plynu a
kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem.
Tato nabídka je určena pro nové zájemce z řad domácnosti i podnikatelů a je zcela
zdarma!
V případě bližších informací kontaktujte:
Jan Raida, Obchodní partnereCENTRE, a.s.
jan.raida©partnerecentre.cz
Tel: +420 602 361 136
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