Městys
Litultovice

Listopad 2018

Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
UPOZORŇUJEME
Vzhledem k opakovaným stížnostem České pošty a orgánů státní správy,
upozorňujeme občany, že je jejich povinost dle § 31 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
zákona o obcích, mít své domy označené číslem popisným, a to na místě viditelném
z veřejné komunikace.
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM, kteří v roce 2013 podepsali
smlouvu o vyůjčce kompostéru.
Podle článku VII. této smlouvy, kde se uvádí, že po uplynutí 5 let
je vypůjčitel povinen požádat vypůjčitele (Městys Litultovice)
o darování kompostěru, aby kompostér získali do svého vlastnictví.
Občané, jichž se toto upozornění týká, tzn. mají kompostér ve
vypůjčce, obdrží patřičný tiskopis v obálce, který vyplněný doručí na
Úřad městyse Litultovice do 29.11.2018 (na podatelnu nebo do
poštovní schránky).
Nový kompostér v roce 2018 mohou získat občané mající nemovitost v
k.ú. Litultovice, kteří žádali v roce 2013. Netýká se občanů, kteří podepisovali smlouvu o
vypůjčce v roce 2017. Zájemci se mohou nahlásit na ohlašovně Úřadu městyse Litultovice.
Svoz plastu
Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 proběhne svoz plastů. Pytle s plastovým
odpadem připravte jako obvykle před své domy na viditelné místo, a to do
7. hodiny ráno.

Termín uzávěrky - noviny prosinec
Upozorňujeme všechny, kteří přispívají do novin městyse, že termín
uzávěrky na prosincové vydání bude o týden dřív. Proto zasílejte své
příspěvky nejpozději do 6. 12. 2018.

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín

Akce

24. listopadu 2018
od 15 hodin
29. listopadu 2018
od 15 hodin

Vítání občánků v Obřadní síni na zámku v Litultovicích.
Pořádá Městys Litultovice.
Vánoční akademie: Vánoce v srdci Evropy na zámku B.
Od 15.00 hodin – zahájení výstavy.
Od 16.00 hodin – školní vystoupení.
Od 9.30 hodin - pro děti z MŠ a seniory.
Pořádá ZŠ Litultovice.
Vzpomínková estráda – Smích je lék – KD Hlavnice.
Divadelní spolek Pajšl z Hlavnice.
První adventní neděle – vystoupení dětí MŠ a ZŠ.
Pořádá Městys Litultovice ve spolupráci s MŠ a ZŠ Litultovice.
Mikulášská nadílka s buzením čertů
Pořádá SDH Litultovice ve spolupráci s Městysem Litultovice.
Druhá adventní neděle – Jarmark na nádvoří zámku v Litultovicích.
Pořádá Městys Litultovice a spolky Městyse Litultovice.
134. Valná hromada v sále zámku B v Litultovicích.
Pořádá SDH Litultovice.
Třetí adventní neděle – vystoupí Komorní pěvecký sbor Slezské
univerzity, v kostele sv. Bartoloměje v Litultovicích.
Čtvrtá adventní neděle – vystoupení Litultovické scholy, v kostele
sv. Bartoloměje v Litultovicích. Pořádá Farník Litultovice se spolky
městyse.

30. listopadu 2018
od 9. 30 hodin
30. listopadu 2018
od 18 hodin
2. prosince 2018
od 17 hodin
5. prosince 2018
od 17 hodin
9. prosince 2018
od 14 hodin
15. prosince 2018
od 17 hodin
16. prosince 2018
od 17 hodin
23. prosince 2018
od 16 hodin

USPALI JSME BROUČKY…
V pátek 9. listopadu 2018 jsme už tradičně v Zámeckém parku uspali
Broučky. Akci, která se stala neodmyslitelnou součástí kulturního dění v našem
městysi organizovala Kulturní komise městyse ve spolupráci s Mateřskou
školou Litultovice a členy SDH Litultovice.
Na zámku „B“ se nejprve promítly pohádky „BROUČCI“ a poté se všechny děti
proměnily ve svítící broučky, kteří společně s dospělými vyšli společně na lampiónový
průvod Malou stranou směrem ke kostelu, kde na všechny děti čekalo malé sladké
překvapení. Lampiónový průvod byl ukončen v zámeckém parku ohňostrojem. Velkým
potěšením a překvapením zároveň byla hojná účast nejen místních dětí a dospělých, ale i
všech ze širokého okolí.
Ještě jednou děkujeme všem za účast a velké poděkování patří těm, co pomohli celou
akci zorganizovat.

za Kulturní komisi Daniel Štefek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Zprávy ze ZŠ v Litultovicích
Společenská hra „RISKUJ“
V pátek 26. 10. 2018 všichni žáci naší školy soutěžili ve hře „Riskuj“,
aby si připomněli 100 let od vyhlášení samostatného československého
státu 28. října 1918. Žáci byli rozděleni do družstev, v každém družstvu
byly zastoupeny všechny tři ročníky, aby možnosti zvítězit byly
vyrovnané. Žáci prokázali dobré vědomosti o historii a současnosti naší vlasti i soutěžního
ducha a za své výkony byli odměněni.
Výstava „Litultovice ve víru Velké války 1914-1918“
Ve středu 31. 10. 2018 proběhla na
zámku výstava „Litultovice ve víru Velké
války 1914-1918“. Žáky zaujal poutavý
výklad pana starosty, ing. J. Birguse, který
jim přiblížil na dobových fotografiích život
za 1. světové války, osudy a zásluhy
některých litultovských obyvatel. Velmi
zajímavé byly dobové předměty, uniformy a
zbraně, které se dochovaly a byly zapůjčeny
jejich blízkými příbuznými.
Oslava svátku Halloween
Hned první den po prázdninách 31. 10. 2018 přišli žáci do školy ve
strašidelných maskách. Slavili jsme Halloween. Každá třída měla svůj
halloweenský program, učení podle čarodějnických učebnic, halloweenské
písničky, říkanky, domina a křížovky. K tomuto dni vyšlo také další číslo
školního časopisu Počteníčko. Nechyběly ani dobroty a ochutnávka speciálních sušenek
„cookies“.
S Krtečkem do první třídy
V úterý 6. 11. 2018 se konalo v naší škole již druhé setkání našich
předškoláčků, tentokrát pod názvem " Krteček a vlaštovka". Děti
sledovaly pohádku o krtečkovi a vlaštovce, zkoušely foukat a dokreslit
podzimní listy, najít cestu z
bludiště, vymodelovat vlaštovku
ze švihadla a nakreslit ji, dokreslit dráty, tedy
cviky k uvolnění ruky a držení tužky, za
doprovodu klavíru se proletěly jako vlaštovky a
prošly se bludištěm. Za svou šikovnost obdržely
sladkou odměnu.
Představení „Popelka“ ve SD v Opavě
V pátek 16. 11. 2018 se těšíme na výlet do divadla na představení Popelka. Autobus do
divadla a zpět bude financován z peněz za sběr papíru.
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka ZŠ Litultovice

VERNISÁŽ VÝSTAVY…
Vernisáž výstavy ,,Litultovice ve víru Velké války "
V sobotu 27. 10. 1018 se uskutečnila na
zámku B v Litultovicích vernisáž výstavy
"Litultovice ve víru Velké války" 1914 1918. Zahájení a úvodní slovo pronesl pan
starosta ing. Jan Birgus. Zajímavé a bohaté
informace podal Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D
vedoucí Oddělení historického výzkumu
Slezského zemského muzea. Na výstavu se
přišly během týdne podívat také děti ze ZŠ
Litultovice.

28. ŘÍJEN 2018 - 100 LET REPUBLIKY
Mše svatá
Oslavy k 100. výročí vzniku Republiky zahájila mše svatá v kostele sv. Bartoloměje.
Pan starosta přečetl jména padlých občanů ve válce. Následně se konal za doprovodu
dechové hudby SDH Dolní Životice slavnostní průvod k pomníku padlých z 1. světové
války. Na místním hřbitově byl položen věnec.

Vysazení Lípy republiky
K výročí republiky byl vysazen strom republiky,
národní strom - Lípa srdčitá, kterou slavnostně zasadili
současní i minulí starostové. Státní hymnu zazpíval Adam
Haas. Po vysazení byl slavnostně odpálen ohňostroj.
Přítomní se mohli občerstvit kávou, čajem, punčem i
koblížky. Poděkování za instalaci pamětní desky patří
občanům Dušanovi Bělaškovi a Janu Batkovi.

ZVEME VÁS…

8 - 15 hod. na ulici Kostelíkova v Dolních Životicích

Milí zákazníci,
i když to tak nevypadá, ale krásný podzim brzy vystřídá chladnější počasí a s ním se
pomalými krůčky blíží nejkrásnější část roku a to je čas adventní. My bychom rovněž chtěli
přispět trochou krásy do Vašich domovů, jak jinak než v podobě kytiček a pozvat Vás na
naši letošní poslední prodejní sobotu, SOBOTU ADVENTNÍ.
24. 11. 2018 – SOBOTA ADVENTNÍ, od 8-15 hod.
Všem milovníkům kytiček nabídneme:
 vánoční hvězdy v široké škále barevných odstínů
(ceny od 33,-/ks. až po 89,-/ks.)
 pokojové rostliny - vánoční kaktusy, bramboříky aj.
 krásné, originální vánoční dekorace, svíčky a různé dekorativní prvky
s vánoční tématikou.
Zimomřiví se u nás mohou zahřát teplým čajem s rumem. 
UŽ NYNÍ SE NA VÁS MOC TĚŠÍ KOLEKTIV FIRMY PASIČ

ČLENOVÉ DIVADELNÍHO SPOLKU PAJŠL Z HLAVNICE ZVOU
VŠECHNY,
KDO SE RÁDI SMĚJÍ,
V PÁTEK 30. 11. 2018 OD 18 HODIN DO KULTURNÍHO DOMU
V HLAVNICI
NA VZPOMÍNKOVOU ESTRÁDU
SMÍCH JE LÉK,
SLOŽENOU Z 15 -TI NEJLEPŠÍCH SCÉNEK Z LET 2012-2018
VSTUPNÉ: 40,-KČ
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