září 2011

MĚSTYS
LITULTOVICE

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
vítáme Vás u zářijového čísla Novin městyse, ve kterém opět najdete mnoho důležitých
informací a zpráv.
Na úvod Vám přinášíme Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Litultovice konaného dne 25. 8. 2011 v 18 hodin v sále zámku „B“ v Litultovicích.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
50/5 Čerpání rozpočtu Městyse Litultovice k 31. 7. 2011.
51/5 Ponechání pozemku p. č. 786 v k. ú. Litultovice ostatní plocha jako plocha určená
k výstavbě staveb individuální rekreace dle dosavadního návrhu, připravovaný zpracovatelem
Územního plánu Litultovice.
52/5 Přijetí úvěru pro spolufinancování stavby Tělocvičny Litultovice do výše 2 000 000 Kč
na dobu 5 let.
53/5 Bezúplatný převod majetku od České republiky – Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje (automobil Karosa OVC 72-42, elektrocentrála Honda, plovoucí
čerpadlo Froggy, výstražné zařízení EZD 530, transportní nosítka ET-10, přetlakový
ventilátor Papin 500 a vyprošťovací zařízení Holmatro TPZ 10+ v celkové výši 4619557,50
Kč do majetku Městyse Litultovice.
Zastupitelstvo Městyse Litultovice bere na vědomí:
Zastupitelstvo ukládá:
54/5 Starostovi městyse Litultovice připravit podklady a podepsat smlouvy o poskytnutí
úvěru u peněžního ústavu na spolufinancování stavby Tělocvična Litultovice do výše 2 000
000 Kč na dobu 5 let.

Důležité:
Zemědělské obchodní družstvo Litultovice oznamuje, že přijímá objednávky na
PRODEJ OBILÍ. Žádáme občany, aby své požadavky nahlásili nejpozději do
konce měsíce září v kanceláři družstva.

__________________________________________________
Upozorňujeme občany na povinnou pravidelnou kontrolu komínu.
Zájemci o tuto kontrolu se mohou nahlásit na Úřadě městyse
Litultovice do pátku 7. října. Konkrétní datum pak bude upřesněno
hlášením místního rozhlasu.

__________________________________________________
Již v tomto týdnu a v příštích dnech bude prováděno
zaměřování pozemků jednotlivých vlastníků pro stavbu
suchého poldru "Choltický".
Zaměřování bodou provádět pracovníci firmy Mikroarea
Opava.
Samotné měření je nutné pro nájmy a či odkupy
jednotlivých pozemků před vydáním stavebního povolení ke
stavbě. Tímto upozorňujeme vlastníky pozemků pod
Cholticemi na pohyb pracovníků zmíněné firmy.
Děkujeme za pochopení.

__________________________________________________
TJ Sokol Litultovice
Dne 15.10.2011
mezi 8 – 12 hodinou
pořádá TJ Sokol Litultovice

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU.

__________________________________________________

Významné dny v měsíci říjen:
Světový den
vegetariánství
Mezinárodní den
seniorů

1. 10.

Mezinárodní den
hudby

2. 10.

Světový den hospodářských zvířat

Mezinárodní den
lékařů
Světový den cyklistiky
Světový den lidských
sídel
4. 10.

Mezinárodní den
ochrany zvířat

5. 10.

Mezinárodní den učitelů

8. 10.

Mezinárodní den boje
proti popáleninám

9. 10.

Světový den pošty

11. 10.

Mezinárodní den za omezení
přírodních katastrof

10. 10.

Světový den proti
trestu smrti
Světový den duševního
zdraví

Den bílé hole
14. 10.

Světový den standardů

15. 10.

Světový den výživy
16. 10.

Světový den páteře

17. 10.

24. 10.

31. 10.

Světový den
osteoporózy
Den OSN
Světový den rozvoje
informací
Světový den spoření
Den UNICEF

Mezinárodní den boje proti
chudobě
Světový den úrazů

Mezinárodní den proti
McDonald´s
Den stromů
20. 10.

Světový den venkovských žen

21. 10.

28. 10.

Den původních odrůd jablek

Čokoládový den

Tradice v měsíci říjen:
Pouštění draků
První zmínky o pouštění
draků pocházejí z Číny ze 4.
století před n. l. a podle
legend bývaly z počátku
používány jako spojení mezi
bohy a lidmi, někde měli
draci zahánět blížící se bouře
anebo zastrašit nepřítele.
V devatenáctém století se
draci
používali
různě.
Například
pan
Polock
si v roce 1826 nechal
patentovat kočár tažený
draky, který dokázal uvést až pět lidí rychlostí kolem 40 km/hodinu. Benjamin Franklin
používal draky k pokusům s elektřinou a o něco později byli draci využíváni meteorology
k pozorování počasí ve velkých výškách.
V našich končinách patří pouštění papírových draků již mnoho let mezi velmi oblíbené
zábavy malých i velkých. Jakmile se začne foukat ze strnišť a zvedne se chladný podzimní
vítr, začínají se na kopcích a polích objevovat první nadšenci s kupovanými, ale i
vlastnoručně vyrobenými modely draků, aby předvedli své umění pouštění draků.
Draků existují různé tvary a typy, odlišné velikostí, názvem, způsobem výroby a použitým
materiálem.
V dnešní době rozlišujeme draky hlavně podle tvaru na plošné a krabicové a podle
využití na rekreační a závodní. Ty závodní pak dále na
draky akrobatické a bojové. Plošní draci jsou různých
plošných geometrických tvarů a mají ocas. Mezi
nejznámější tvary plošných draků patří kosočtvercové (tzv.
diamond) a trojúhelníkové (delta). Krabicoví draci jsou
trojrozměrní, dokážou létat ve velmi vysoké výšce a
vyznačují se výjimečnou aerodynamickou rovnováhou.
Akrobatičtí draci jsou schopni udělat ve vzduchu velmi
mnoho akrobatických kousků. Mají dlouhý ocas, který
doslova opisuje dráhu letu draka po obloze.
Bojoví draci jsou zas ti, kteří mají jen jedno vlečné lanko a
vyznačují se velmi velkou rychlostí pohybu. Úkolem je
chytit lanko soupeřova draka a stáhnout ho na zem. Velké
dračí bitvy se konají v Japonsku, kdy každý takový drak má
určitou část šňůry polepenou lepidlem, mletým sklem a pískem. Každý se snaží svého draka
řídit tak, aby přeřezal šňůru soupeřova draka. Konávají se ale i jiné soutěže, např.: který drak
dolétne výš, o nejmenšího, největšího nebo nejstaršího draka, popřípadě i nejhezčího či
nejoriginálnějšího. V roce 1919 bylo německými příznivci puštěna sestava osmi
propojených draků, kteří vystoupali do závratné výšky 9740 m.
Vítr večer znamená, že druhý den bude hezké počasí.
Vánek ráno říká, že vítr není daleko.
Zdroj: www.ceske-tradice.cz

Upozornění:

Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že naše firma EKOTOXA
s.r.o. v současné době zpracovává na území obcí Mikroregionu
Hvozdnice projekt:
Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých
protipovodňových opatření na území obcí Mikroregionu
Hvozdnice
Cílem tohoto projektu je navrhnout vhodná protipovodňová opatření
na ochranu Vaší obce před povodní nebo vodní erozí a tím spojené
splachy zeminy do obce.
V průběhu měsíce září proto některé z Vás, coby vlastníky nebo
uživatele pozemků vybraných pro realizaci těchto opatření, budeme
kontaktovat, abychom s Vámi projednali možnosti řešení majetkových
vztahů dotčených pozemků k všeobecné spokojenosti Vaší i obyvatel
lokalit postižených pravidelnými povodněmi.
Variant řešení se nabízí více (předběžný souhlas s realizací daného
opatření, pronájem, výměna či prodej pozemků obci aj.), proto věříme,
že právě osobním rozhovorem a diskuzí s Vámi se nám podaří přispět
k nalezení optimální cesty, která podpoří spokojený a klidný život ve
Vaší obci.
Bude se jednat zpravidla o pozemky mimo zastavěnou část obce a
navrhovaná opatření budou spíše krajinného charakteru a drobnějšího
rázu než opatření ryze technická.
O konkrétních termínech jednání budete informování touto cestou –
úřední deskou obce, případně Vás budeme kontaktovat osobně spolu
se zástupci obce.
EKOTOXA s.r.o.
Centrum pro životní prostředí
a hodnocení krajiny

Ohlédnutí za oslavami KARMAŠE 2011:
Vzpomínka na Karmaš 2011
Krmáš/krmaš/karmaš ve Slezsku, na Moravě hody, na Hlučínsku, posvícení v Čechách,
na Těšínsku kiermaš (kiermasz), v bývalé německé jižní Moravě kiritog ( a to z něm.
Kirchweih, "posvěcení kostela"), je vzpomínková slavnost na posvěcení kostela.
A jaká byla v Městysi Litultovice v roce 2011?
Karmas v Litultovicích měl dvě roviny, tak jak je to běžné od prvopočátku tj. - duchovní
a světskou. Ta první se odehrávala především v neděli, v místním kostele sv. Bartoloměje.

Druhá rovina karmašových oslav probíhala déle a hlučněji. Byla navíc spojena s výročím 730
let od první písemné zmínky o Litultovicích. První „předprogramová akce“ - Posezení u
Větřáku začala 20. 8. 2011 a poslední akce - Ohňostroj končila 28. 8. ve 21:00.
Akce pořádané jednotlivými spolky byly vydařené a určitě si spolky zaslouží naše
poděkování, za přípravu pestrých korálků na náhrdelníku oslav.
Druhé poděkování patří paní Marii Rádkové, která přišla mezi účastníky páteční Besedy nad
kronikou Městyse Litultovice. Svými vzpomínkami a životními zkušenostmi dala besedě
další, lidský rozměr.

Další fotografie
naleznete
na webových
stránkách
Městyse Litultovice:

www.litultovice.cz
Ing. Jan Šamárek

Z korespondence s baronkou von Rolsberg:
Milý Jane Raido!
Váš dopis mi udělal takovou radost, že musím hned odpovědět! Z nejhlubšího
srdce jsem plakala nad Vašimi milými slovy! Pohnul jste mým srdcem!
Ano! Stále myslím na Litultovice plna lásky a stesku po domově! Po zámku, po
celé zemi! A také po lidech, kteří mě tenkrát provázeli.
Také když byla válka, kterou jsme nechtěli, jsme měli stále pěkný vztah
k obyvatelům Litultovic!
Ve vzpomínkách si dokážu některé z nich stále představit! Mladé dívky, které mi
pomáhaly starat se o syna! Nikdy nepadlo zlého slova! A vím ještě dnes zcela
přesně, když jsem se s Litultovicemi loučila a se synem jsem prchala přes Prahu
k mým rodičům na Západ, všichni jsme plakali! Nikdy jsme nebyli nepřátelé!
Byli jsme lidé, kteří byli rádi pospolu! A válka nás rozdělila! Proto jsem ze srdce
ráda, že jsme spolu ve spojení a tím nám Litultovice zůstaly stále věrné.
A jen krátce k mému obrazu. Je mi velkým potěšením, že mohu Litultovicím
darovat tento obraz.
Krásnější a čestnější místo by ani nemohl získat! Tak mohu ze stěny obřadní síně
stále shlížet na minulost mého milovaného muže Karla von Rolsberg!
Je mi velkou ctí, že mohu rodinu Rolsbergů na zámku takto čestně zastupovat!
Byl to pro mě těžký úděl, když se můj muž nevrátil z války! Nikdy více jsme už o
něm neslyšeli! Ale můj syn se o mě zcela postaral!
Stále ráda vzpomínám na dny, když jsem byla s mým synem tenkrát u Vás na
návštěvě! Především myslím na Vaši milou maminku, která se uměla tak srdečně
smát!
Mám velkou radost, že jsme zůstali v kontaktu!
Můj syn Vám přiveze obraz! Důvěřuji Vám zcela, milý pane Raido! Uděláte
všechno vždy správně a dobře!
Posílám Vám srdečné pozdravy a mnoho pěkným myšlenek na Vás a Vaši
rodinu!
Vaše
Ursula Hage -baronka von Rolsberg

Vzpomínky na Leitersdorf! ( Litultovice, čti: lajtersdorf)
Jak ráda jsem chodívala po večerech do parku!
Když si vítr hrál v korunách stromů!
Vanul od Pradědu!
Cítila jsem jeho svěží závan!
Den byl horký, práce těžká!
Proto si všichni velmi užívali večerního chládku!
Ve stájích byl klid, lidé byli doma!
Sem tam bylo slyšet dusot, tiché zařehtání, zamučení!
Na zámku se v některých místnostech rozsvítila světla!
Přesně jsem věděla, kdo tam byl! Nastoupil večer!
Cítila jsem se spokojená, chráněna, neosamocena!
Můj malý syn usnul ve své postýlce!
Můj muž byl v Rusku! Nesměli jsme prohrát válku!
Moje láska, má víra byla tak silná!
Proto se mu nemohlo nic stát!
Tak to bylo před mnoho, mnoho lety!
A mé vzpomínky jsou zcela přesné!
Co se pak všechno stalo? Je mi nyní 90 let, stará žena!!
Lidé přicházeli, odcházeli!
Byl nám vnucen jiný život!
Ale vzpomínky nám nikdo nemůže vzít!
Ty nám byly darovány navždy a na věčnost!
V Litultovicích teď žijí jiní lidé!
Ztratili jsme zámek a zemi!
Ale přes prohranou válku, přes hroby, ruiny jsme si smířlivě podali ruku!
Jsem vděčná, že se vše zachovalo!
Jsem vděčná, že minulost je respektována!
Vážím si nových vlastníků!
Protože minulost se nikdy neztratí!
A když se člověk večer prochází parkem,
Stále může cítit ten vítr,
který vane z Pradědu!
Nikdy se nemůže vytratit!
A stále budou lidé,
kteří zde budou doma!
Nové generace, stále znovu!
Muž-žena a dítě!
Směla jsem tak také žít, na několik let, krátký čas!
Naučila jsem se milovat zdejší lid a zemi!
Proto jsem se svým synem stále připravena!
Připravena pečovat a udržovat tu nádhernou zemi!
Jsme všichni pospolu v rukou Božích!
Elim- pečovatelský dům, červenec 2011-08-21
Ursula Haage, provdána baronka von Rolsberg

Pozvánky:

__________________________________________________

__________________________________________________

Spolky a sdružení:
TJ Sokol
Během letních prázdnin proběhlo na hřišti v Litultovicích týdenní soustředění mladších
žáků ročník 1999 - 2005. Celkem se zúčastnilo 16 hráčů z toho 2 dívky. Soustředění bylo
zaměřeno hlavně na hru, práci s míčem a rychlost.
Musíme poděkovat všem za velice kladný přístup k celému soustředění. Děkujeme také
maminkám za přípravu občerstvení.

__________________________________________________
ZOD Litultovice ve spolupráci s firmou BASF věnovalo našemu TJ Sokol Litultovice dvoje
dresy. Byly určeny mladším a starším žákům. Touto formou děkujeme ZOD za tuto formu
sponzorství a těšíme se na další výbornou spolupráci.
Výbor TJ Sokolu Litultovice

Občanské sdružení Rybáři z Litultovic
Občanské sdružení Rybáři z Litultovic pořádalo dne 3. 9. 2011 NOČNÍ RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY. Akce se uskutečnila na Velkém rybníku od 16 hodin.
Těchto závodů se zúčastnily především děti, ale své zastoupení měli i dospělí, v celkovém
počtu deseti lidí

Umístění do 8. místa:
Závodský Petr

candát 46 cm

Krusberský Honza

kapr 46 cm

Pavlíčková Mirka
Žiačik Radek
Nádeníček Erik
Jakeš Martin
Lhotský Radek
Lhotský Jakub

Děkujeme všem zúčastněným a organizátorům za velmi vydařenou akci!

