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Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Vážení spoluobčané,
přichází čas Velikonoc, které jsou významným křesťanským svátkem, jež oslavuje
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Domácností se line vůně pečeného beránka, stůl zdobí čerstvě
utržené větvičky zlatého deště a kočiček, malují se vajíčka …. S velikonočními oslavami se
zkrátka pojí spousta tradic, zvyků i pověr. Některé jsou už dávno zapomenuty, jiné se těší
oblibě i dnes.
Pomlázka
Podle tradic mají mladé vrbové proutky dívky a ženy „pomladit“, zajistit mladost a zdraví.
Počet stuh na pomlázce symbolizuje počet žen a dívek, které pomlázkou dostaly vyšleháno.
Vajíčka
Odměnou za vyšlehání dostávají chlapci a muži vajíčka barvená, malovaná a zdobená. Od
darování vajíček se už pomalu upouští a nahrazují se sladkostmi.
Koleda
Velikonoční koleda je dodnes oblíbeným zvykem. „Hody, hody, doprovody…“
Polévání vodou
Polévání vodou patří k obřadním zvykům hlavně ve slovanských zemích. Na Velikonoční
pondělí muži obcházeli brzy ráno domy a děvče, které našli ještě v posteli, polili studenou
vodou. Dívky směly oplatit svým mučitelům ranní polévání druhý den.
Řehtačky a klapačky
Na vesnicích je tento zvyk ještě stále živý. Řehtačky a klapačky měly nahrazovat zvonění
kostelních zvonů, které utichly od poslední mše na Zelený čtvrtek a znovu se rozezněly až
na Bílou sobotu.

Tradiční pokrmy
Ve většině krajů se připravují mazance, jidáše, peče se beránek, velikonoční nádivka a
připravují se různé pokrmy z vajec.
Lidové pověry a zvyky
S obdobím Velikonoc se pojila také řada lidových pověr. Nejvíce jich bylo na Velký pátek,
den ukřižování Krista: Na Velký pátek nepohneš zemí, nezatopíš do východu slunce,
neupečeš, nevypereš a nevybělíš, nezameteš, nevyneseš z domu, neprodáš, nepůjčíš,
nedaruješ a nepřijmeš dar.
Kdo chtěl být zdráv, o Velkém pátku si před východem slunce omýval tělo ve studené vodě.
Aby rodina držela pohromadě, vařila hospodyně na Velký pátek vejce na tvrdo, které na
Velkou neděli rozdělila mezi všechny členy rodiny.
Velikonoce jsou také spojovány s příchodem jara, protože opravdu spadají časově do
tohoto bezesporu krásného ročního období. Boží Hod Velikonoční je vždy první neděli po
prvním jarním úplňku.
Když si spojujeme Velikonoce a jaro, tak si stejně spojujeme jaro s životem. Na jaře se
probouzí naše příroda a s ní také veškerý život. Jaro svou přítomnost dává najevo
všudypřítomnými pestrými barvami, nádhernou vůní květin a krásným zpěvem ptactva. Vše
se probouzí, roste, pučí a kvete. Je to opravdu nádherné období a proto chceme i Vám popřát
krásné prožití těchto prvních jarních dnů.
Veselé Velikonoce přeje Úřad městyse Litultovice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
zve všechny občany na společné
SLAVENÍ VELIKONOC v roce 2021
ZELENÝ ČTVRTEK – 01. 04. 2021
16.00 hod Litultovice
17.30 hod Slavkov
VELKÝ PÁTEK – 02. 04. 2021
15.00 hod Litultovice
16.30 hod Slavkov
BÍLÁ SOBOTA – 03. 04. 2021
18.00 hod Litultovice
20.30 hod Slavkov
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 04. 04. 2021
7.30 hod Slavkov
9.15 hod Slavkov
10.30 hod Litultovice
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – 05. 04. 2021
8.00 hod Litultovice
9.15 hod Slavkov

UPOZORŇUJEME
Svoz plastů
Upozorňujeme občany, že 31. března 2021 proběhne svoz plastů. Pytle
s plastovým odpadem připravte jako obvykle před své domy, a to do
7. hodiny ráno.
Prosíme občany o pečlivé zavázání plastových pytlů a nalepení nálepky
s QR kódem!
Žádáme občany, aby pytle s plastovým odpadem nechávali před svým domem
a neodnášeli je na sběrnou hromadu, kde se skladují, není pak možné QR kódy
načíst.
Upozornění na termín úhrady poplatků za odpady v rok 2021
Upozorňujeme, že poplatek „za odpady“ je splatný v tomto roce do 31. 03. 2021.
Výše uvedené poplatky můžete platit v hotovosti na Úřadě městyse Litultovice v úřední dny
(Po, St 08.00-11.30, 12.30-17.00 hodin) nebo také bezhotovostně. Všechny konkrétní
informace pro takové provedení platby vám sdělí pracovnice úřadu městyse.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může úřad městyse
zvýšit až na trojnásobek.
Sčítání lidí, domů a bytů 2021
V termínech od 27. března do 11. května 2021 proběhne po deseti letech sčítání lidí, domů
a bytů v České republice. Sčítání lidu se koná pod záštitou Českého statistického úřadu a ve
spolupráci s Českou poštou. Domácnosti, které nevyužijí možnost vyplnit formulář
elektronicky, budou do 11. května obcházet sčítací komisaři.
Zubní ordinace Dostal dent s.r.o.
Nové telefonní číslo na mobil +420 606 788 789, pevná linka zůstává stejná.

KNIHOVNA LITULTOVICE
Milí čtenáři,
knihovna v Litultovicích je v rámci vládních opatření stále uzavřena. V lednu jsme
zkoušeli výdejové okénko, ale z technických důvodů nelze tuto službu momentálně zajistit.
Přesto nezahálíme. Mnoho knih dostává nové obaly a snažíme se rozšířit knižní fond
nákupem novinek. Všem čtenářům byla automaticky prodloužena výpůjční doba titulů a
registrace čtenářů proběhnou postupně, až se knihovna otevře v normálním režimu.
Končí nám čas pro cirkulační soubor knih. Prosím o vrácení knih se žlutou páskou.
Knihy bude možné přinést do knihovny v pondělí 29. 3. od 15.00 – 16.00. Knihy dejte
do sáčku a označte lístečkem se jménem. Nemohu s knihami na místě manipulovat.
Knihy půjdou do karantény.
Chtěla bych vás všechny poprosit, abyste ještě vydrželi. Respektujte nařízení, která se
bohužel mnohým zdají stále nesmyslná… O to dříve se všichni budeme moct setkávat nejen
při samotném půjčování knih, ale i při společenských a kulturních akcích.
Přeji vám všem krásné jaro
Eva Batková

AKTUALITY KE KNIHOVNĚ
V současné době běží v plném proudu práce na zprovoznění nových prostor knihovny
v Litultovicích společně s komunitním centrem. Podařily se naistalovat vestavěné skříně,
vybavit kuchyňskou linku a samotné komunitní centrum vybavit stoly a židlemi. Tuto středu
budou instalovány knižní police a dětský koutek v knihovně a okamžitě začne stěhování
knižního fondu do nových prostor, tak aby po uvolnění mimořádných opatření se provoz
mohl zahájit již v nových prostorách.
Protože vím, že velké diskuse vyvolalo umístění nových prostor knihovny do patra, tak
mohu všechny, kteří poněkud hůře zdolávají schody, potěšit zprávou, že schodišťová
plošina bude nainstalována do konce dubna. Plošina je již objednána a umožní přístup do
knihovny nejen tomu, kdo si netroufá do schodů, ale i občanovi na vozíku. Do začátku léta
by měla být bezbariérově přístupná i samotná budova vybudováním nového chodníku místo
stávajících schodů.
Pevně doufám, že otevření nové knihovny bude probíhat zároveň s postupným návratem
k normálnímu životu a uvolňování epidemických opatření.
S přáním pevného zdraví a budoucích čtenářských zážitků.
starosta Jan Birgus

PŘÍRODU JE TŘEBA CHRÁNIT…

Přírodu je třeba chránit!

Na stěně v kanceláři mi visí obraz svatého Huberta. Všem jistě známý výjev klečícího muže,
před kterým se z hloubi lesa vynoří jelen s křížem mezi parožím. Občas si říkám, co to bylo
asi za zvláštní setkání? Co mi má říct a jak může oslovit racionálně uvažujícího
Středoevropana?
Zcela odlišný obraz a téměř fenomén dnešní doby můžeme pozorovat v našich lesích. Rád
bych upozornil na ilegální motorizmus, který výrazně narušuje lesní ekosystém. Bohužel
není zdaleka výjimečné setkání se skupinkou motorkářů či čtyřkolkářů, kteří se prohání
z jednoho konce lesa na druhý. Rozumný člověk jistě chápe, že motorová vozidla do lesa
nepatří. Ruší klid a ticho, narušují často nezpevněné lesní cesty, ruší zvěř, která má
v důsledku větší aktivity až sedmkrát vyšší potravní nároky (to může mít v zimním období
fatální následky), znemožňují výkon práva myslivosti … atd.
Je mojí stavovskou povinností poukázat na to, že les a příroda obecně není ani hřištěm, na
kterém se odehrávají naše ekonomické aktivity, není to ani věc, se kterou bychom mohli
libovolně nakládat a ničit ji anebo ji zneužívat pro naše obveselení. Z mého pohledu je les
chrámem. Stávající poznatky moderní biologie vedou k poznání, že přírodu je třeba
chránit především proto, že jsme její součástí, že její stav je náš stav a že je-li ona
devastována, pak my též. Nepřežije-li ona, pak nemáme šanci přežít ani my.1
Staří lesníci chodili po lese v obleku a vázance a říkali nám, že v lese se máme chovat jako
v kostele. Určitě na tom něco bude! Mnozí jsme jistě již mnohokrát byli zasaženi krásou
tiché lesní samoty, zpěvem rozmanitého lesního ptactva, zurčením lesní bystřiny a našli
občerstvení a odpočinek ve své samotě a mlčení. Nenechme si to vzít a nenechme si les
zničit!
Až budete příště kráčet lesem a budete žasnout nad krásou přírody, myslete prosím na to, že
les je chrám. Věřím, že prožijete věci, které slovy nelze popsat. Tak jako svatý Hubert na
obraze.
Ondřej A. Mareš
revírník
1

VÁCHA, Marek. Tváří v tvář Zemi. Brno: Cesta, 2016. ISBN 978-80-7295-212-0.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Zprávy ze ZŠ v Litultovicích
Oslava svátku sv. Valentýna
Po jarních prázdninách si měli naši druháčci za úkol obléci něco červeného na sebe,
protože červená barva je typická pro oslavu svátku sv. Valentýna, vyprávěli si, kdo to byl
Valentýn, plnili soutěžní úkoly hledáním a počítáním srdíček, vyluštěním křížovky, hody
na cíl, vyrobili si svou valentýnku, z perníkového těsta si vykrojovali srdíčka a zdobili je
citrónovou polevou, v hodinách kroužku anglického jazyka se naučili nová slovíčka –
sladkosti. Za plnění úkolů dostali bonbóny.
Masopustní úterý a popeleční středa
V úterý a ve středu 16. 2. a 17. 2. 2021 si žáci
druhého ročníku připomněli únorové zvyky
– Masopust a popeleční středu, doplňovali
chybějící samohlásky do masopustních
pranostik, zahráli si na básníky, přečetli si
masopustní říkadla, vyprávěli si o vodění
medvěda a pochování basy a půstu do
Velikonoc, vyprávění pokračovalo v hodině
náboženství.

A co je nového na školní zahradě?
Pokračuje rekonstrukce školní zahrady.

Vyhlašujeme sběr starého papíru

Vyhlašujeme sběr starého papíru

Zápis do 1. třídy
V běžných podmínkách probíhá zápis do 1. třídy za účasti dětí a rodičů a znamená
významnou událost v životě rodiny i školy. Letos, vzhledem k mimořádné situaci
připravujeme zápis v distanční podobě.
Informace o zápisu do 1. třídy najdete na stránkách https://www.zslitultovice.cz/zapis-do1-trida/
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