MĚSTYS
LITULTOVICE

Duben 2016

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Milí občané Litultovic,
Máme tu měsíc duben a v tomto měsíci si většinou počasí dělá, co chce. Proto vzniklo
na tento měsíc opravdu mnoho pranostik od našich předků, jako jsou např.:
„Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.“
„Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.“
„Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.“
„Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.“
A tak jsme někdy z toho nekonečně měnícího počasí unavení nebo nemocní. Proto Vám
přejeme hodně energie a dobré zdraví.
Přeje Úřad městyse Litultovice

PŘEHLED NEJBLIŽŠÍCH AKCÍ V LITULTOVICÍCH
Kulturní komise městyse Litultovice:
TERMÍN
23. dubna 2016

30. dubna 2016
7. května 2016
21. -22. května 2016
29. května 2016

AKCE
Závody ve střelbě z polní kuše, zahájení v 9:00 na
hřišti TJ Sokol Litultovice,
pořádá Kušisté Litultovic
Pálení čarodějnic s večerní vatrou v zámeckém
parku, zahájení v 15:00 v zámeckém parku,
pořádá Kulturní komise městyse Litultovice
Operetky s líčidly v 15:00 na zámku B,
pořádá Kulturní komise městyse Litultovice
Rybářské závody,
pořádají Rybáři z Litultovic
Boží tělo,
pořádá Farník Litultovice

UPOZORNĚNÍ
Kontejnery na sklo
Prosíme občany Litultovic, aby neodkládali skleněné tabule před nebo za kontejnery,
kvůli bezpečnosti.
Dále vás upozorňujeme, nevhazujte do kontejnerů na sklo: zrcadla, autoskla (drátované
sklo) nebo pokovaná skla.

Psí výkaly v zámeckém parku
Bohužel v posledních dnech stále častěji znečišťují náš zámecký park psí výkaly. Proto
upozorňujeme naše občany, aby uklízeli exkrementy po svých psích miláčcích.

Sběr železného šrotu
V sobotu 23. 4. 2016 v 8:00 se bude konat sběr železného šrotu. Železný šrot připravte
jako obvykle před své rodinné domy.
V případě zájmu o sběr železného šrotu v Luhách nebo v Pilném mlýně, prosíme občany,
aby tuto informaci sdělili do pátku 22. 4. 2016 na Úřad městyse Litultovice, tel.:
555 559 541.

Platby za odběr vody
Na Úřadě městyse Litultovice (kancelář ohlašovny) můžete platit
faktury za spotřebovanou vodu, a to v úředních dnech:
Pondělí 800 – 1130 1230 - 1700
Středa 800 – 1130 1230 - 1700
Rovněž je možné si fakturu vyzvednout a zaplatit převodem z účtu.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Datum: 11. květen 2016
Barva stužky: růžová
Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku) 20,-Kč
Cíle sbírky:
- preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím
letáků s informacemi.
- za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na
boj proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení kvality
života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy,
výzkumu a vybavení onkologických center.
Jsem také onkologická pacientka a ráda bych Vás požádala o podporu této sbírky!
Kytičky budou k dostání na Úřadě městyse, dne 30. 5. 2016 na veřejných akcích (v
zámeckém parku). Více na www.denprotirakovine.cz
Všem Vám předem děkuji!
Daniela Radková, Litultovice – Luhy
NOVINKA:
Letos si můžete koupit také e-kytičku.
Posláním DMS ve tvaru DMS KVET na tel. č.: 87 777.
Cena jedné DMS je 30 Kč, LPR Praha obdrží 28,50 Kč.

SPOLKY A SDRUŽENÍ
Kušisté z Litultovic
Ve dnech 26. a 27. 3. 2016 proběhlo v Otrokovicích halové MČR ve střelbě z kuše. TJ
Opava mělo zastoupení v kategoriích muži, senioři a seniorky, jmenovitě: Lelovský Petr,
Losert Václav a Slováková Jana.
Poprvé se střílelo dle nových pravidel IAU platných od 1. 1. 2016. Mezi hlavní změny
patří vytvoření nové kategorie seniorek. Dále pak změna v nástřelu, kdy nově se za přesný
zásah zapisuje 11 bodů oproti centrové desítce.
Lelovský Petr si v nejsilněji obsazené kategorií mužů vystřílel páté místo výkonem 1170
bodů. Václav Losert v seniorech obsadil druhou příčku výkonem 1183 bodů a Slováková
Jana v kategorii seniorek rovněž druhou příčku s nástřelem 1099 bodů. Tříčlenné družstvo
TJ Opava ve stejném složení pak obsadilo druhou příčku za družstvem A z Kostelce na Hané
a před třetím místem, které obsadilo družstvo Plumlova se dvěma nováčky v týmu.
Zástupci Opavy získali dvě stříbrné medaile v jednotlivcích, stříbro v soutěži družstev a
z halového MČR v Otrokovicích si do své sbírky přidali další ocenění.
Více na www.crossbow-cze.cz nebo tel. 730553982

S pozdravem Lelovský Petr

TRADIČNÍ VYCHÁZKA DO SKÁLY
Sdružení občanů "Hájová" a "Rajčula" zve všechny občany na tradiční vycházku v
neděli 1. května 2016 do prostoru staré skály v Háji.
Sraz účastníků je ve 14 hodin na Hájové cestě u kříže, popřípadě na točně na Rajčuli. Z
těchto míst půjde pochod na místo určení, kde se všichni sejdeme. Na programu bude dále
smažení vajec. K tomu si doneste sebou vajíčka, slaninu, špek, sádlo, cibuli, pažitku a hlavně
pečivo. Ostatní pomůcky ke smažení budou zajištěny.
Nezapomeňte také na pitný režim. Hudební nástroje vítány.
Akce je určena pro děti i dospělé (o děti se postaráme).
Předpokládaný návrat je kolem 18 hodiny stejnou cestou.
Těšíme se na setkání vrchního konce se
spodním koncem, ale také s ostatními, včetně
osad Choltic, Luhů a Pilného mlýna.
Jan Raida

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY LITULTOVICE
Sběr starého papíru
Ve dnech od 1. do 4. dubna 2016 se konal sběr
starého papíru. Během víkendu jsme spolu
s MŠ a občany městyse Litultovic nasbírali 2
plné kontejnery starého papíru. Do sběru se
zapojili všichni naplno, a zato Vám
všem DĚKUJEME. Děti naší školy získané
peníze opět využijí na výlety, odměny a další
vybavení školní zahrady.
Soutěž Anglického jazyka
V pátek 1. dubna se skupina našich páťáků (Martin Bokiš, Adélka Malíková, Šimon
Nádeníček, Honza Vítek) pod vedením paní vychovatelky Jany Sklepkové zúčastnila
soutěže anglického jazyka základních škol HAPPY ENGLISH DAY, která se konala na
Základní škole Vrchní v Opavě. Ze všech soutěžících družstev se umístili bodově na
krásném 5. místě. GRATULUJEME!
Přiletěli čápi
V sobotu 2. dubna k nám
přiletěli dlouho očekávání
čápi. Děti je o přestávkách
pozorují z oken, v hodinách
prvouky a přírodovědy si
oživují znalosti o těchto
ptácích, jejich zvycích a
způsobu života.

Velké přestávky na školní zahradě
Duben - aprílový měsíc začal
krásným slunečným počasím a my
žáci trávíme přestávky venku na
školní zahradě. Svačíme, honíme se
a pozorujeme čápy.
Vyhodnocení akce Březen - měsíc knihy
V úterý 5. dubna jsme se všichni sešli ve třídě našich druháčků a společně vyhodnotili práce
jednotlivých tříd v měsíci březnu, který je Měsícem knihy. Druháčci pracovali s knihou
Káťa a Škubánek. Celou knihu přečetli, vytvořili ilustrace a postavičky vymodelovali,
dokonce vymysleli básničku o hlavních hrdinech příběhu. Čtvrťáci pracovali s knihou o
našich nejstarších pověstech. Důkladně se seznámili s obsahem jednotlivých příběhů, s
hlavními hrdiny, ale také i vytvořili o každé pověsti pár básniček. Páťáci si připravili besedu
o přečtených a oblíbených knihách, se kterými seznámili i ostatní. Kromě toho v březnu
přečetli společně knihu Robinson Crusoe. Také o jejím obsahu hovořili se svými spolužáky
z nižších ročníků.

Už budu prvňákem - Já Baryk a můj čáp
7. setkání s budoucími prvňáčky proběhlo v úterý 12.
dubna. Povídali jsme si o dalším kamarádovi pejska
Baryka - čápovi. Děti si zahrály hru „Čáp ztratil
čepičku“, povídaly si o čápovi, znaku naší školy dvou čápech = kamarádech, užily si hravé počítání a
hledání cestiček v bludišti. Na závěr si vyrobily
figurku čápa, kterou si doma mohou zapíchnout do
květináče. Za domácí úkol dostaly další zábavné
úkoly o zvířátkách, hledání rozdílů a vybarvování
podle zadaných úkolů.
Další plánované akce v dubnu:
22. 4. 2016 - Den Země
27. 4. 2016 - Policejní pohádky
28. 4. 2016 - Koncert v LŠU
Opava
Mgr. Dana Kalíková, ředitelka ZŠ Litultovice

REJ ČARODĚJNIC
Filipojakubská noc je nocí, kdy prý zlé síly dokázaly vládnout ještě větší magickou silou
než jindy. Přisuzuje se to úplňku, který v tomto období vychází.
Právě za jasné noci se totiž prý slétaly čarodějnice celého světa. Kdo se chtěl vyhnout
setkání s touto nečistou osobou, měl mít u sebe květ z kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších
předmětů. Protože lidé opravdu věřili, že jim v noci před svatým Filipem a Jakubem nad
hlavami poletují čarodějnice na košťatech, začali této noci říkat noc čarodějnic.
Čarodějnice se před sabatem, tedy nočním shromážděním čarodějnic, které je vedeno
samotným ďáblem, potíraly magickými mastmi, aby dokázaly na svých košťatech vzlétnout.
Sabat se konal nejčastěji o úplňku přesně o půlnoci, kdy byla Valpuržina noc, též nazývána
také jako Filipojakubská noc. Čarodějnice se scházely na horách, skalách nebo pustých
místech. Na setkání se často měnily v různá zvířata, například v kozla, vlka, černou kočku
nebo mouchu.
Posláním sabatu bylo představit ďáblovi, který setkání předsedal v podobě polokozlapoločlověka, poslání každé čarodějnice, dát jim nové úkoly, představit novou členku
a udělat s ní případně vstupní rituál. Na sletu všechny účastnice tancovaly, zpívaly, někdy
i nahé, skákaly přes oheň i do něj nebo i rituálně obětovaly.
Na ochranu před čarodějnicemi se provádělo mnoho praktik, například se stavení
kropilo svěcenou vodou, před vrata se zapichovaly pruty a pichlavé trní, pod drn se dávalo
vejce apod. V Německu především praktikovali pálení ohně na vyvýšených místech,
z čehož se postupem času stalo pálení čarodějnic, kdy mladíci zapalovali košťata
a vyhazovali je do výšky.
Nejhorší období bylo samozřejmě v době Filipojakubské noci, kdy se musela chránit
úroda a dobytek. Čarodějnice totiž při svém přeletu na sraz očarovávaly prosté vesničany,

kteří pak chodili po polích a plundrovali vše, co si poctivě zaseli. Proto se v ten den začaly
pořádat ohně, kdy se pálily právě čarodějnice.
30. duben je přitom také oslavou začínajícího jara, na některých místech se dokonce
staví májka jako symbol přicházejícího května. Oslavy se konaly přesně o úplňku, mezi
jarní rovnodenností a letním slunovratem.
Proto začali lidé zároveň věřit, že se v ten samý den slétají čarodějnice. 30. duben se
na základě tolika důvodů stal pohanským svátkem, který se má, jak jinak, slavit
každoročně. Podobný svátek "pálení čarodějnic" jako v České republice se také slaví na
Slovensku, ve Velké Británii, Švédsku, Polsku, Finsku a Německu.

POZVÁNK Y

POZVÁNKY

Kulturní komise Městyse Litultovice svolává
V SOBOTU 30. 4. 2016 OD 15HODIN
DO ZÁMECKÉHO PARKU

čaroděje a čarodějky všech věkových kategorií na

ČARODĚJNICKÝ
REJ
Budeme rádi, když přiletíte v čarodějnickém
kostýmu. Pro děti jsou připraveny soutěže.
Těšit se můžete na školu kouzel aj.
Předpokládané zapálení vatry v 18hodin.
Občerstvení zajištěno pro malé i velké čaroděje.
Parkování košťat zdarma, vstupné na rej dobrovolné

INZERCE
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