MĚSTYS
LITULTOVICE

listopad 2013

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
brzy nás čeká čas, jejž většina lidí považuje za
nejkrásnější období v roce. Přichází advent - čas plný
těšení, radosti a lásky, ale také plný kouzel, symbolů,
mýtů a tradic. Pojďme společně strávit tyto sváteční
týdny se svými blízkými a společně očekávejme Štědrý
den.

Adventní program
I. adventní neděle 1. 12. 2013, v 17 hodin
První adventní nedělí vystoupí žáci MŠ a ZŠ Litultovice
II. adventní neděle 8. 12. 2013, v 17 hodin
Pro potěchu ucha i duše nám zahraje dechový soubor Sboru dobrovolných hasičů
Dolní Životice
III. adventní neděle 15. 12. 2013 v 17 hodin
Vystoupí houslové duo pod vedení paní Nadi Kalusové ze ZUŠ Opava
IV. adventní neděle 22. 12. 2013 v 17 hodin
Litultovická Schola s panem Farářem Mgr Martinem Kierasem
Všichni jste srdečně zváni na pravidelná setkání u vánočního stromečku každou adventní
neděli před budovou zámku, kde si společně poslechneme či zazpíváme koledy a zapálíme
adventní svíci.
Příjemné prožití adventu!

Schránka důvěry:
Schránka důvěry je pro toho, kdo má nějaký problém, který ho trápí.
Někdy ať děláme, co děláme, dostáváme se do situace, se kterou si nevíme rady.
Schránka důvěry je tu pro každého, kdo:
• potřebuje pomoc nebo poradit v nějakém osobním problému, který ho trápí
• má pocit, že mu někdo ubližuje, a neví, co s tím
• má pocit, že je ubližováno někomu jinému
• chce se svěřit s nějakou důvěrnou osobní věcí, která ho znepokojuje
• má dobrý nápad a chce ho nějakým způsobem realizovat
• je s něčím v městysi nespokojený
• nebo si třeba jen potřebuje o něčem popovídat
Svěřte se se svým problémem SCHRÁNCE DŮVĚRY.
Schránka důvěry je umístěna u vstupu budovy Úřadu městyse.
Ke Schránce důvěry je přiřazen tzv. správce Schránky důvěry (Komise pro seniory a sociální
oblast), který ji dvakrát měsíčně vybírá.
Pro dobré a rychlé řešení je důležité, aby byla konkrétní věc popsána co nejpodrobněji,
aby bylo jasné, co a kde je třeba řešit.
A pokud Vám život právě ukazuje ty horší stránky, se kterými potřebujete poradit,
předkládáme Vám seznam bezplatných poraden z našeho regionu.
Krizové linky:
Linka důvěry Opava – krizová linka a internetové poradenství
Telefon: 553 616 407 – bezplatně
Mobil: 736 149 142 – bezplatně
e-mail: linka.duvery@charitaopava.cz
Provozní doba: Po-Pá: 18-06 hod., So + Ne + Svátky: 10 – 06 hod.
Bezplatná telefonická linka 800 120 612
Krizové centrum Ostrava
Adresa:
Nádražní 196, Ostrava
Telefon:
596 110 882-5
Mobil:
732 957 193 - bezplatně
Provozní doba: non stop
Krizové centrum pro děti a rodinu
Adresa:
Veleslavínova 17, Ostrava
Telefon:
596 123 555 – bezplatně
Provozní doba:po,st 8-17 hod, út, čt 8-15:30 hod, pá 8-14 hod.
Poradna při finanční tísni
Adresa:
Vítkovická 1 (budova ÚAN), 702 00 Moravská Ostrava
Telefon:
595 532 740
FAX:
222 524 198
e-mail:
poradna@financnitisen.cz
Provozní doba: Po – Čt 8-18 hod, Pá 8-16 hod.
Komise pro seniory a sociální oblast
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Důležité:
V kanceláři ohlašovny na Úřadě městyse Litultovice jsou již k dispozici faktury
za odběr vody z období květen - říjen 2013.
Občané mohou faktury platit v tyto úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 11:30
a od 12:30 do 17:00 hodin.
Ohlašovna městyse Litultovice

__________________________________________________

Informace o dotacích:
Zastupitelstvo městyse Litultovice připravuje a bude podávat v tomto měsíci listopadu dvě
výzvy k poskytnutí dotací, a to:
• Výměna oken, oprava fasády, odvlhčení a zateplení stropu ZŠ Litultovice v celkovém
objem cca 3 mil Kč
• Revitalizace dřevin v Zámeckém parku a obecní zeleně v Městysi Litultovice o
celkovém objemu, který přesáhne částku 1 mil. Kč. Zde se jedná o revitalizaci dřevin
v parku, na točně autobusů "Na Rajčuli", u hřbitova a na spojovacím chodníku do
sousedních Dolních Životic.
Oba projekty směřují ke Státnímu fondu životního prostředí s předpokládanou finanční
spoluúčastí od 10 % celkových uznatelných nákladů na projekt.
Jan Raida, starosta městyse
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Pozvánky:

proběhne

5. 12. 2013 od 17 hodin v zámku B (u vinárny).
Všechny děti srdečně zve
Sbor dobrovolných hasičů v Litultovicích.

D
Dřřeevviinnyy zzáám
meecckkééhhoo ppaarrkkuu
Dnes bych Vás chtěl seznámit s dalším exotickým stromem
rostoucím v zámeckém parku. Je jím platan javorolistý (Platanus
x aderofolium ) rostoucí v blízkosti zámecké restaurace.
Náš exemplář zdaleka nedosahuje rozměrů největších exemplářů
svého druhu, které mohou být až 45 m vysoké a obvod kmene
mají přes 6 m. Proti nim je náš platan „prcek“ se svými 18,5 m
výšky, 2,67 m obvodu a objemu 6,5 m3.
Důvodem našeho zájmu nejsou určitě jeho rozměry, ale jeho
vlastnosti. První věc, kterou si návštěvník parku může všimnout
je barevně velmi pestrá kůra. Starší borka šedozelené barvy se
odlupuje ve velkých plátech a po odloupnutí odkrývá novou kůru
jasně světlé krémové barvy. Tento kontrast staré a nové kůry
dodává platanům nezaměnitelný atraktivní vzhled.
Listy platanu jsou značně velké až 25 x 24 cm s lesklým
povrchem a tvarem připomínají listy javoru, z čehož byl odvozen i druhový název
„javorolistý“. Nápadné jsou i plody, které jsou asi 10 mm velké kuželovité nažky uspořádané
do kulovitých hlávek o velikosti více jak 3 cm zavěšené jako vánoční ozdoby. Po dozrání se
hlávky rozpadají ještě na stromě, a protože jsou nažky na spodní straně hustě ochlupené, jsou
větrem roznášeny na značné vzdálenosti.
Platan snáší extrémní znečištění ovzduší, dobře snáší ořez větví
a v místech s dostatkem světla roste dobře do šířky. Tyto
vlastnosti z něj dělají jeden z nejrozšířenějších parkových
stromů nejen u nás, ale v celé Evropě, kromě Skandinávie.
Navíc platan má tak zvaný světlý stín, což znamená, že
propouští přes svou korunu více světla než například buky či
javory. Pokud si na to ještě vzpomenete v příštím roce, až se
stromy olistí, porovnejte střední část našeho parku, kde je
podstatně větší tma se zástinem pod platanem.
Pro příjemný charakter stínu a schopnost růst do šířka se platan stal na konci 19. století a v
první polovině 20. století oblíbeným stromem zahradních restaurací. Tato obliba se promítla i
do názvu Protivínského piva „Platan 11%“ či ještě dnes do názvu mnoha hospod „Pod
platanem“ či podobně. Dodnes je najdete v Ostravě, Příboře,
Lednici, Praze či Brně. Proto lze říci, že umístění našeho platanu
v blízkosti „Zámecké restaurace“ je velice příhodné.
Dřevo z platanu je využíváno v uměleckém řezbářství, kde pro
svou specifickou kresbu je používán například na intarzie, což
jsou obrazy vytvářené skládáním různých druhů dřevěných dýh.
Platan byl posvátný strom pro staré Armény a Peršany, kde tvořil
posvátné háje a měl přízvisko „Strážce ohně“.
Jistým tajemstvím je obestřen samotný původ platanu
javorolistého. V přírodě se platan javorolistý nikde nevyskytuje
a tak existují tři teorie o jeho původu. První předpokládá, že vznikl křížením platanu
západního původem ze Severní Ameriky s platanem východním původem z východního
Středomoří. Druhá předpokládá, že platan javorolistý je pouze zeměpisnou varietou platanu
východního. Poslední teorie předpokládá, že platan javorolistý je přímý potomek v třetihorách
rozšířeného a dochovaného ve zkamenělinách platanu javorovitého, který v přírodě vyhynul a
dochoval se pouze v parcích.
Proto, až se v létě vrátí úporná vedra, vzpomeňte, že nejlepší stín je pod platanem.
S pozdravem Jan Birgus

Prodej publikací na Úřadě městyse Litultovice:
níže nabízené publikace mohou sloužit např. jako dárek pod stromeček a je možné je zakoupit
na Úřadě městyse Litultovice v úřední dny Po, St v době 8.00-11.30; 12.30-17.00 hodin.

__________________________________________________

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Oslavy 120. výročí založení naší školy v Litultovicích.
Neděle 27. října 2013 se stala dlouho očekávaným dnem, na který se připravovali jak žáci, tak
i všichni zaměstnanci naší malé školičky. V náročném týdnu, kdy se konaly předčasné volby
a ještě k tomu změna času z letního na zimní se však nijak neprojevilo na zájmu občanů
podívat se do naší školy a shlédnout slavnostní celodenní program.
Oslavy započaly v 10:45 hodin
mší
svatou
v litultovském
kostele, pokračovaly ve škole
Dnem
otevřených
dveří,
prohlídkou jednotlivých tříd,
v jídelně byla za pomocí rodičů
nainstalována výstava dobových

fotografií, třídních knih, kronik, učebnic
a školních potřeb a v páté třídě naše
maminky připravily občerstvení pro naše
hosty, k vidění byla přehlídka lákavých
dobrot a k dobré kávě byly promítány naše
internetové stránky a projekce k výročí
školy. Na prodej zde byly naše vytoužené
školní kalendáře, které byly vytvořeny z prací žáků naší školy a doladěny do detailů
a zhotoveny firmou OPTYS v Dolních Životicích, výtěžek z prodeje kalendářů bude věnován
žákům naší školy na zakoupení školních pomůcek. Před budovou školy byla nainstalována
Galerie na plotě z výtvarných prací žáků. Oslavy školy pokračovaly od 15:00 hodin v křídle
zámku B slavnostními projevy starosty městyse Litultovic, pana Jana Raidy a ředitelky školy
Mgr. Dany Kalikové a programem žáků naší školy. K vidění byl historický vývoj školství
jednotlivými stoletími a úryvky z kroniky školy v podání žáků pátého ročníku, mladší žáci
předvedli pohádku „ Jak šlo vejce za školu“a „ Mach a Šebestová“, ukázky cvičení s míči,
moderního tance, hry na flétnu a závěrečné písni o naší škole. Ze sběrových peněz byly
žákům zakoupeny odměny v podobě balíčků zhotovených firmou OPTYS. Knihu „Ema má
mámu“ slavnostně pokřtili starosta městyse Litultovic pan Jan Raida, ředitelka školy Dana
Kaliková, bývalá ředitelka školy paní Svatava Viktorová, autor knihy Petr Anderle a sponzor
za firmu Ferram pan Ondřej Tůma. Závěrem program dále pokračoval projekcí od položení
základního kamene školy až po současnost, který vytvořila ředitelka školy Mgr. Dana
Kaliková a učitelka Mgr. Lenka Krömrová.
Sponzoři: Ing. Jiří Pecháček – fotograf, Ing. Milena Hamerská – videonahrávky, OPTYS –
grafická stránka kalendářů, Městys Litultovice – výtěžek z kalendářů,
Zvláště také děkujeme rodičům za občerstvení, přípravu výstavy fotografií a starost o školu
v průběhu Dne otevřených dveří. Paní Kubcové za prodej kalendářů. A samozřejmě nesmíme
zapomenout poděkovat všem dětem školy, které se podílely na přípravě a uskutečnění Oslav
120. výročí školy.

Halloween ve škole
Tento rok jsme Halloween ve škole oslavili v pondělí 4. listopadu. Žáci se převlékli do
strašidelných obleků a učitelé jim připravili halloweenské učení. Druháci , vyrobili si ducha
ze sáčků, masku pavouka a naučili se písničku Strašidýlko Emílek, třeťáci vyráběli lucerničku
a páťáci si v rámci jazyka anglického povídali o tradici Halloweenu, hráli hry k Halloweenu,
zpívali strašidelné písničky a vypracovávali pracovní listy. Celé strašidelné učení jsme
zakončili halloweenským průvodem po Litultovicích. Navštívili jsme obecní úřad, kde děti
dostaly sladkou odměnu.

Vítání občánků
V sobotu 9.11.2013 se žáci naší školy podíleli na vítání občánků Litultovic. Pro naše nejmenší
si připravili několik básniček a písničky na flétnu. Všem dětem, které se účastnili vítání
občánků, děkujeme.
Výchovný koncert
V pondělí 11. listopadu 2013 byl pro naše žáky pořádán výchovný varhanní koncert
v místním kostele sv. Bartoloměje v Litultovicích. Žáci se dozvěděli, co to jsou rejstříky,
pedály, klávesy, vyslechli si skladby J. S. Bacha, vánoční hudbu, improvizaci, skladbu
zahranou pouze pedály. Překvapením pro ně bylo, že největší varhany mohou vidět
v Olomouci a výrobou varhan proslulo nedaleké městečko Krnov.
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka školy

__________________________________________________

Poděkování:
Uspali jsme broučky.
V pátek 8.11.2013 jsme už tradičně uspali v zámeckém parku
broučky. Měli jsme radost z účasti rodičů a dětí, kteří broučky
přišli uspat. Chtěla bych touto cestou poděkovat členům
kulturní komise, kteří mateřské škole pomáhají při organizaci
akce. Dík patří také zaměstnancům městyse, kteří nachystali
prostory zámku a zajistili vysílání rozhlasu.
Uzavřeli jsme podzimní hraní a otevřeli vrátka k zimě a Vánočním svátkům. Chystáme pro
děti spoustu akcí, pohádek, dárků a překvapení. Dění v naší mateřské škole můžete sledovat
na internetových stránkách Městyse Litultovice.
Jarmila Kořená, ředitelka MŠ

Zprávy ze základní školy Mladecko:
ZŠ Mladecko informuje!
Školní rok 2013 / 2014 byl zahájen 2. září ve školní
jídelně mladecké školy v již tradičním slavnostním
duchu. Tento den byl významným především pro
prvňáčky a nově příchozí žáky, kteří byli rukou paní
ředitelky Vladimíry Mazalové pasováni na žáky naší
školy. Všichni žáci první třídy dostali jako pozornost
uvítací balíček Občanského sdružení rodičů a přátel
při ZŠ Mladecko.
V druhém zářijovém týdnu proběhly v Oticích tradiční
Zelné slavnosti, s nimiž je spojena také výtvarná soutěž Zelí, zelí, zelíčko. Letos se jí pod
vedením svých učitelek a vychovatelek zúčastnily děti prvního stupně naší školy. Jejich
umělecké výtvory porotu soutěže zaujaly natolik, že autoři získali čestnou cenu poroty.
Největšího úspěchu se dočkala žákyně 5. třídy Hana Blokeshová, která se umístila na stupních
vítězů.

20. září pořádalo Občanské sdružení při ZŠ Mladecko již
2. ročník vaření guláše. Letos nám počasí přálo, a tak si
na své přišli dospělí i děti. Kromě přípravy guláše, hudby
či svařeného vína, zde byly také atrakce určené
ratolestem, například diskotéka ve stanu nebo velká
trampolína. Mimo vydařený guláš mohli hosté ochutnat
také „soutěžní“ bábovky a jiné laskominy, které
připravili rodiče.

Během 11. října se všichni žáci a pedagogové naší koly aktivně zapojili do ekologicky laděné
akce 72 hodin – Ruku na to. Jednalo se o projekt České rady dětí a mládeže zaměřený na
pomoc druhým či přírodě. Cílem 72 hodin bylo přesvědčit co nejvíce mladých lidí, že jsou
sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a více vnímat svět
kolem sebe.
Naši žáci se vlastními silami pokusili co nejlépe zvelebit okolí školy i obce Mladecko. Sbírali
odpadky, hrabali, zametali apod. Odměnou jim byl jednak slušivý šátek, především však

dobrý pocit z vykonané práce. Nutno říci, že k dílu
přistoupili s vervou a pílí až nevídanou. Proto se již teď
těšíme na možnou účast i v příštích letech.
1. října uspořádala školní družina každoroční drakiádu.
Počasí vyšlo perfektně, vítr foukal a draci se radostně
proháněli po nebi. Děti měly radost nejen z toho, jak
vysoko který drak doletěl, ale dobrá nálada plynula také
z celkově kamarádské a veselé atmosféry. Především pro
žáky první třídy měla akce i jiný rozměr. Mohli se poznat
lépe, než ve školních lavicích. Drakiáda tedy měla také
podstatnou socializační a komunikační roli.
V úterý 22. října se žáci druhého stupně měli možnost
zúčastnit zajímavé a poučné výstavy Svět techniky a
navštívit Landek park v Ostravě.
„Svět techniky“ vznikl v rámci popularizace
technických
a
přírodovědných
oborů
v Moravskoslezském kraji díky úzké spolupráci Dolní
oblasti Vítkovice s projekty Moravskoslezského kraje Krajského úřadu a Vysoké školy báňské - Technické
univerzity Ostrava.
Naši žáci se byli podívat na interaktivní výstavu „Zkus
si techniku“, kterou pro žáky základních škol připravila Vysoká škola báňská - technická
univerzita Ostrava. Žáci si vyzkoušeli, jak je technika pro život důležitá a nápomocná, ale
také zábavná.
Kromě toho navštívili důlní muzeum Landek, kde se seznámili se současností a minulostí
těžby černého uhlí. Na dopravu na tuto exkurzi přispělo občanské sdružení částkou 100 Kč na
každého žáka. Tímto jim děkujeme.
Jako každý rok touto dobou se rodiče a děti prvního
stupně zapojili do výroby tradičních Podzimníčků
z přírodních materiálů. Všechny zúčastněné bychom
chtěli touto cestou moc pochválit a poděkovat jim tak za
zprostředkování krásné podzimní výzdoby. Díla jsou
každým rokem lepší a propracovanější.

Dne 24. října navštívil naši školu Soubor historického šermu
Pernštejn. Tentokrát s programem nazvaným Obrazy z války
třicetileté. Žáci se zábavnou formou seznámili se spoustou
nových informací o české historii a doslova na vlastní kůži si
zažili, jaký byl život žoldáka koncem 17. století.
Z dalších, zdaleka ne však posledních, akcí naší školy
jmenujme například Soutěž ve skládání puzzle, kterou uspořádala naše školní družina nebo
školní kolo přírodovědného klokana, kterého se zúčastnili žáci vyššího stupně.
Vladimíra Mazalová, ředitelka školy

__________________________________________________

Spolky a sdružení:
Občanské sdružení FARNIK:
Ohlédnutí za akcemi farnosti Litultovice a OS FARNIK
Svátek sv. Václava
Slavili jsme společně slavnostní mši svatou ke cti patrona České země a všichni jedním
hlasem zpívali starodávný svatováclavský chorál.
Poděkování za letošní úrodu
Při nedělní mši svaté jsme děkovali za letošní úrodu a účastníci shlédli kostel vyzdobený
nejen květinami, ale také různými plody našich polí a zahrádek.
Koncert schol
Kdo neslyšel zpěv mladých zpěváků v neděli 6. 10. 2013 v našem kostele, může litovat.
Kostel se naplnil do posledního místečka a naslouchali jsme krásným písním liturgických
schol. Písně se nesly v duchu roku víry, otec Marcin vše obohatil slovem a každý z nás byl
obdarován nejen malým dárkem z perníku, ale především naplněn krásným zpěvem, harmonií
tónů a mírem v srdci. Nakonec Litultovická schola pohostila své hosty občerstvením na faře.
Koncertu se účastnily scholy : Litultovice, Slavkov, Dolní Životice, Moravice, Stěbořice
a Velké Hoštice. Všem děkujeme a už teď se těšíme na další vystoupení.
Koncert sboru ze Slezských Piekar
Další říjnovou neděli navštívil Litultovice duchovní pěvecký sbor ze Slezských Piekar
z Polska. Tento sbor obohatil svým zpěvem nedělní mši svatou a po té krátkým koncertem
svého repertoáru v rámci 11. Mezinárodního festivalu duchovní hudby.
Byl to silný kulturní zážitek.
Posvěcení restaurované sochy sv. Josefa s poděkováním za 120 let školy v Litultovicích
V neděli 27. 10. 2013 byla slavnostní mše svatá, kterou celebroval prokurátor
karmelitánského řádu P. Josef Jančář O. Carm.
Byla posvěcena socha sv. Josefa a tím obnovena úcta k tomuto světci v naší farnosti. Dle farní
kroniky byl sv. Josef v Litultovicích vždy hluboce uctíván a na jeho svátek přicházelo do
chrámu až 300 lidí. K svátosti smíření přistupovali všichni stolaři, truhláři a tesaři, neboť je
jejich patronem.
Sochu zrestaurovala polská řeholnice sestra Dorotka, která se také zúčastnila této mše svaté.
Dále jsme děkovali za 120 let litultovické školy. Vždy byla rodina, škola a kostel základem
výchovy celých generací v každé obci i městysi. Ať je tak stále i do budoucna.
Od srpna můžeme sledovat práce kolem kostela a fary. Realizujeme projekt nového chodníku,
odvlhčení budov a zkrášlení areálu v této části našeho městyse. Farnosti Litultovice se
podařilo získat na tento projekt dotace. Jsme velice rádi, že se něčeho dosáhlo a chtěli bychom
touto cestou poděkovat všem občanům za jejich podporu a vstřícnost. Vaše podpisy, které
jsme na jaře 2012 sbírali, se staly důležitou součástí žádosti na dotace připravovaného
projektu. Také každý Váš finanční příspěvek byl a stále ještě je cenným kamenem pro
realizací tohoto díla.
Všem patří velké poděkování a ať se Vám u kostela líbí a po chodníčku pěkně kráčí !

Dušičky
Začátek listopadu patří vždy všem svatým a vzpomínce na všechny věrné zemřelé. Také naše
farnost tyto dny uctívá a tak jsme se mohli všichni sejít u hrobů svých blízkých a po té se
za ně modlit při mši svaté. Pan farář poděkoval všem za úctu, modlitbu, starost o hroby
a vzpomínku na všechny ty, kteří nás předešli a jejichž jména jsme si mohli připomenout při
čtení otčenášků.
A na co se těšíme?
24. 11. Slavnost Krista Krále, konec církevního roku. Na mši sv. si doneste svíčku.
30. 11. Farní Silvestr. V 19.00 hod. mše sv. v kostele a pak společné posezení s pohoštěním
a dobrou náladou na faře. Příspěvky na pohoštění jsou vítány.
ADVENT – doba čekání na příchod Pána Ježíše – “Připravte cestu Pánu”
1. 12.
6. 12.
8. 12.
13. 12.
15. 12
20. 12.
22. 12

10. 45 hod
16. 00 hod
10. 45 hod
16. 00 hod
10. 45 hod
16. 00 hod
10. 45 hod

1. NEDĚLE ADVENTNÍ – svěcení adventních věnců
Roráty
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Roráty
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Roráty
4. NEDĚLE ADVENTNÍ

RORÁTY – společné putování do Betléma s Pannou Marií a sv. Josefem, zpěvy adventních
písní a čekání na narození Božího syna Ježíše. Přijďte s dětmi a vezměte s sebou lucerničky.
Ani ne tak náš příchod k Bohu, jako Kristův k nám.
A nejen před dvěma tisíci lety, ale také zde a dnes.
Příležitost pro setkání s Bohem !
Přejeme všem spoluobčanům klidné, ničím nerušené adventní dny.
Občanské sdružení FARNIK

__________________________________________________
Více informací a fotografií o aktuálním dění naleznete na webových stránkách:
www.litultovice.cz
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