MĚSTYS
LITULTOVICE

duben 2011

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako pravidelný zpravodaj
Vážení občané,
měsíc duben je pomalu za námi a s ním i spojené velikonoční svátky. Noviny městyse Vám
opět přináší ty nejaktuálnější informace a pozvánky na kulturní a sportovní akce.
Na následujících stránkách opět naleznete významné dny, které nás v měsíci květnu čekají,
včetně tradic typických pro toto období. Dozvíte se o úspěchu žáků Základní školy,
o plánovaném svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu a o tom, jak žádat o důchod
v roce 2011.
Nezapomněli jsme ani na pozvánky na kulturní a sportovní akce a veškeré důležité informace
a aktuality. I spolky a sdružení přinášejí své informace.
Veškeré tyto informace a mnoho dalších, včetně fotografií, naleznete na webových stránkách:
www. litultovice.cz.

__________________________________________________

Změna provozní doby v lékárně:
Tel: 553 668 293

Pondělí 8.00 hod. – 16.00 hod.
Úterý

8.00 hod. – 13.00 hod.

Středa

8.00 hod. – 13.00 hod.

Čtvrtek 8.00 hod. – 18.00 hod.
Pátek

8.00 hod. – 13.00 hod.

__________________________________________________
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Významné dny v měsíci květnu:
1.5.

Svátek práce

2.5.

Mezinárodní den
ptačího zpěvu

4.5.

Den hasičů

8.5.

Mezinárodní den
Červeného kříže

Den Slunce

3.5.

Světový den svobody
tisku
Světový den alergie a
astmatu
Den Evropy

5.5.

Den boje za rovná
práva handicapovaných

Osvobození ČR (státní
svátek)

Mezinárodní den
porodních asistentek

Mezinárodní den
ošetřovatelek
9.5.

Den Evropy

12.5.

Mezinárodní den
podpory nemocných
s chronickým
únavovým syndromem
Mezinárodní den
rodiny

13.5.

Světový den koktejlu

15.5.
Světový den proti
mozkové mrtvici

17.5.

Světový den
telekomunikace

18.5.

Mezinárodní den
muzeí

21.5.

Světový den kulturní
rozmanitosti

22.5.

Mezinárodní den
biologické rozmanitosti

24.5.

Evropský den
národních parků

25.5.

Mezinárodní den
ochránců míru

30.5.

Den Afriky

29.5.

31.5.

Mezinárodní den
ztracených dětí
Evropský den sousedů
Evropský den
melanomu

Světový den bez
tabáku
Den otvírání studánek
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Pozvánka do Arboreta v Novém dvoře:
Poslední dubnový den proběhne v Arboretu Nový Dvůr již tradiční vítání jara. K vidění
bude nejen přehlídka rozkvetlých rostlin, kterou Vás ochotně provedeme, ale můžete
se dozvědět něco i o včelách a jejich produktech, podívat se, jak se pletou košíky z vrbového
proutí a navštívit náš zookoutek, ve kterém se už letos stihla narodit první mláďata. K vidění
jsou selátka prasete vietnamského a kůzlata kozy kamerunské a kdo ví, jestli se nám do konce
dubna ještě něco nevylíhne.

Přijďte s námi přivítat letošní jaro!

__________________________________________________

Tradice v měsíci květnu:
Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic patřívalo a dodnes patří k velmi populárním lidovým zvykům. Ona magická
filipojakubská noc (z 30. dubna na 1. května) patřívala mezi noci,
kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší mocí než kdy jindy.
Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje spousta čarodějnic,
letících na sabat. Proto se této noci také říká "noc čarodějnic".
Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž
pomocí pak mohly na košťatech létat. Taková košťata prý bývala
zhotovena z jasanového dřeva, vrbových a březových proutků.
Při reji byla volena královna sabatu, která potom vládla hostině
a tanci - "čarodějnickému kolu" – to se tančilo pozpátku. Nesměl chybět ani kotel plný žab
a hadů stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice se tu, jak lidé kdysi věřili, s oblibou
proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata a vyprávěly si, co všechno zlého se jim od posledního
setkání podařilo lidem natropit.
Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které jsou v některých
krajích (zvláště v Německu) velmi starého původu. Postupem doby se z výročních ohňů stalo
"pálení čarodějnic" - mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto,
aby viděli čarodějnici létající na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, že je tak možno
čarodějnici srazit k zemi.

Máj – lásky čas
Květen je pod vlivem planety Venuše, ta je pojmenovaná podle bohyně
lásky, štěstí, jara a milostné poezie. Nikdo už nikdy nezjistí, zda to byla
římská Venuše, řecká Afrodita, slovanská Lada či nějaká jiná bohyně
lásky, která vedla ruku Karla Hynka Máchy, když psal proslulé verše:
Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.
A protože trocha poezie nikoho nezabije, vžil se v Praze hezký zvyk nosit
v prvomájový podvečer k soše tohoto romantického básníka kytičku
květů. Při té příležitosti se milenci zastaví pod rozkvetlou třešní (nebo břízou), protože, jak
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praví lidová moudrost, dívka na prvního máje nepolíbená do roka uschne. Májové oslavy
tedy nebyly jen záležitostí vesnice, ale pronikly i do měst. Známé jsou například tradiční jarní
studentské slavnosti - majálesy.

Stavění máje

- v předvečer 1. května se ještě dnes vypravují
chlapci do lesa, aby tu usekli co nejvyšší stromek (myslivci a ochránci
přírody to asi nevidí rádi) a udělali z něj do rána staročeskou májku,
tradiční symbol jara. Smrček, jedličku nebo borovici oklestí a špičku
ozdobí věnci, šátky, květinami, pentlemi a fáborky. Celou noc májku
bedlivě hlídají, protože by jim ji mohli přespolní podříznout a ukrást.
Takovou ostudu by nikdo nepřenesl přes srdce. Kromě těchto obecních
májů, které se stavějí na návsi, vztyčují někdy mládenci menší májky vyzdobené
břízky
před
domy
svých
dívek.
1. května nad ránem bylo také v některých krajích zvykem vysypávat
chodníčky lásky. Pěšinky z písku, vápna, pilin, otrub nebo kukuřičného
šustí, spojily domy zamilovaných dvojic. Mnohdy tak vyšlo najevo, co mělo některým očím
zůstat utajeno a bylo "veselo".
Nejstarší známý doklad o stavění máje je z roku 1422, kdy za postavení máje dostal hoch
odměnu a to ruku děvčete. Na základě postavení máje a vzájemného slibu bylo manželství
uznáno církevním soudem na pražském hradě a dne 23. června 1422 byla slavena svatba.

Den matek
Jestli existuje nějaký skutečně mezinárodní svátek, je to Den matek, který se slaví druhou
květnovou neděli. V něm se zrcadlí jedinečnost a nepostradatelnost ženy ve společnosti.
Svátky, které tak či onak vzdávaly hold ženám, mají ve světě dlouhou tradici. Už ve starém
Řecku vzdávali poctu ženám – dárkyním života. I později se svátek matek uznával například
v Anglii, kde se uctívala tzv. Mateřská neděle (Mothering Sunday).
Myšlenka, aby se tento den oslavoval mezinárodně a pravidelně,
vznikla ve 20. století. Mělo se tak dít na počest Anny Reevers
Jarvisové, která celý život bojovala za práva matek. To bylo v roce
1907 a o pět let později vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow
Wilson první oficiální oslavu Dne matek, konající se o druhé
květnové neděli. V našich končinách měl Den matek poněkud
pohnuté osudy. Začal se slavit v roce 1923 na popud Alice
Masarykové, ale s příchodem komunismu ho vytlačil Mezinárodní
den žen (MDŽ). Jen v některých rodinách se tradice květnové neděle udržovala navzdory
oficiálním nařízením vládnoucí ideologie. Svobodně jsme se k oslavování květnového
Dne matek vrátili až po roce 1989.
Všechny maminky, a to myslím nejen ty současné, ale i dříve narozené, si zaslouží ke dni
matek nějakou menší pozornost, kterou může být hezká kytička a bonboniéra.

Zdroj: http://www.ceske-tradice.cz/
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Zprávy ze Základní školy:
Co nového se událo v Základní škole v Litultovicích
Zakoupili jsme nové počítače. Do naší počítačové učebny přibylo pět nových notebooků.
Od první chvíle je využili nejen žáci, ale také senioři naší obce. V současné době je v učebně
k dispozici deset počítačů s připojením k internetu.

Žáci prezentovali školu v soutěžích
V matematické soutěži Pythagoriáda pět úspěšných řešitelů školního kola postoupilo
do okresního kola, kde obdrželi diplom za účast. V matematické soutěži Klokan se žáci
zúčastnili školního kola. Nejúspěšnější řešitel této soutěže byl přijat bez přijímacích zkoušek
do šestého ročníku ZŠ s rozšířenou výukou matematiky. Družstvo žáků 5. a 4. ročníku
reprezentovalo školu v okresním kole Olympiády anglického jazyka. V konkurenci velkých
opavských škol jsme získali krásné 4. místo. Ve výtvarné soutěži Dopravní prostředky
v roce 3011 získali za svou práci tři žáci 3. místo v okresním kole. Ve výtvarné soutěži Svět
pohádek získali dva žáci zvláštní ocenění za zajímavé ztvárnění pohádky.
Mgr. Jiřina Očenášková

__________________________________________________
VELKÝ ÚSPĚCH LITULTOVSKÝCH ŽÁKŮ
V SOUTĚŽI Z ANGLICKÉHO JAZYKA.
Dne 11. 3. 2011 se vybráni žáci naší školy ve složení: Daniel
Böhm, Josef Galvas, Tomáš Štrbík z 5. ročníku a Daniel Hanel a Viktor
Kubec ze 4. ročníku zúčastnili soutěže v anglickém jazyce Zábavná
angličtina na ZŠ Vrchní v Opavě. Statečně se utkali s žáky škol, jako je
například ZŠ Otická, Mařádkova, Krnovská, T.G.M., Ochranova, Vrchní, Englišova,
B. Němcové…atd. Utkali se v sedmi kolech, aby si ověřili své znalosti z jazyka anglického
a porovnali je i s žáky jiných škol. Soutěž probíhala hravou formou a kladla si především
za cíl motivovat žáky k většímu zájmu o anglický jazyk. Žáci si vyzkoušeli práci v týmu
a naučili se i něčemu novému. Kromě plnění různých soutěžních úkolů je také
čekala oddechová část vyplněná zábavnými hrami.
Po sedmi kolech se tito naši žáci umístili se ziskem 54 bodů na krásném čtvrtém
místě a uspěli tak v konkurenci velkých opavských škol. Jediný bod je dělil
od třetího místa. První čtyři místa byly bodově velmi těsné, protože na první místo žákům
scházelo pouhých 6 bodů. Své vítězství oslavili zmrzlinovým pohárem a dětským šampusem.

Gratulujeme.
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ SVĚT POHÁDEK.
V únoru se všichni žáci naší školy zapojili do výtvarné soutěže Svět pohádek, kterou
pořádalo Loutkové divadlo v Opavě. Zvláštní ocenění získal Lukáš Hlub z 5. ročníku
za vnímavý přístup při ztvárnění pohádek a Daniel Hanel ze 4. ročníku za výtvarné
a technické zpracování. Těmto žákům byly ceny slavnostně předány v Loutkovém divadle
v Opavě 21. 3. 2011, kde také za odměnu shlédli divadelní představení Otesánek.
Gratulujeme.

__________________________________________________
Všechny vystavené práce můžete vidět i Vy v Památníku Petra Bezruče v Opavě,
v rámci výstavy Loutkové divadlo v Opavě.
V měsíci únoru jsme se ještě jednou zapojili do výtvarné soutěže školních
družin, pod názvem Dopravní prostředky v roce 3011 a opět jsme mohli
slavit. V této soutěži v první kategorii získala 3. místo Alžběta Skřontová
z 2. ročníku a v druhé kategorii se umístili na 3. místě Kristýnka Lhotská
a Pavel Tengler z 5. ročníku.
Gratulujeme.

__________________________________________________
Žáci a zaměstnanci ZŠ Litultovice Vás srdečně zvou
na vystoupení ke

které se koná ve čtvrtek 12. května 2011 od 1600 hodin
ve škole.
Připravili jsme pro Vás pohádky, písničky, básničky a další
překvapení. Přijďte se pobavit a načerpat dobrou náladu.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vás.
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Sběr starého papíru
V pondělí 16. května 2011 bude po 8. hodině přistaven
na trávnících u kostela kontejner na netříděný papír.
Odvezen bude v úterý 17. května po 13 hodině.
Všichni občané městyse mohou v těchto dnech odevzdat
nepotřebný papír a tím přispět na nákup hraček a pomůcek
pro děti.
Děkujeme za pomoc.

__________________________________________________
Více informací o Základní škole Litultovice na webových stránkách: www.zsamslitultovice.cz

__________________________________________________

Poděkování za přednášky:
Ve středu 23.3.2011 nám cestovatel a fotograf Břetislav Pustka představil svým vyprávěním
a fotografiemi Aljašku a město Anchorage, které je pomyslnou bránou Aljašky. Národní
parky, divoká a drsná příroda, památky na zlatou horečku, ... Fotografie tvořily průřez celé
cesty a byly doplněny osobními postřehy a zkušenostmi cestovatele.
Posluchači si mohli udělat celkový obrázek fauny a flóry této zajímavé části světa. A ti,
co se tam jednou dostanou si snad vzpomenou, do čeho se z flóry nezakousnout, ať nejsou
problémy a nebo co udělat pro to, ať se nepotkají tváři v tvář s jistým příslušníkem fauny.
Děkuji ještě jednou za příjemně strávený podvečer.

__________________________________________________
V sobotu 23.4.2011 proběhla přednáška kapitána, ing. Miloše Kostřiby o Afghánistánu.
Přednáška byla jedním z největších překvapení, které jsem zažil. Byla k věci, měla spád,
forma prezentace i ukázky z filmů posluchače velmi oslovily. Přednáška byla rozdělená
do logicky navazujících bloků, které popisovaly klima a charakter země, obyvatelstvo,
postavení děti a žen v tamní společnosti, metody boje na obou stranách konfliktu.
Byly uvedeny ukázky z instruktážních filmů bojovníků z obou stran. V průběhu přestávky
si mohl posluchač "osahat" prvky osobní výstroje a nebo ochutnat jednodenní stravu
koaličního vojáka. Způsob výkladu kapitána Kostřiby byl veden tak, že syrově
a bez sentimentu popisoval děj. Tento způsob výkladu vyvolává řadu otázek, které nutí
posluchače přemýšlet a hledat odpovědi ze svého pohledu.
Děkuji za podvečer, který nastolil řadu otázek a věřím, že komise pro kulturu nalezne
další vhodný termín pro další spolupráci s kapitánem Kostřibou
Jan Šamárek
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Pozvánky:

__________________________________________________
OPAVSKÝ VELETRH POSLEDNÍ KVĚTNOVÝ VÍKEND VE
VÍCEÚČELOVÉ HALE
Osmým ročníkem pokračuje ve víceúčelové Hale v Městských sadech v Opavě ve dnech 27. 29. května výstavní akce Opavský veletrh. Na akci s podtitulem AUTOSALON - STAVBA
– BYDLENÍ – ZAHRADA -ZÁBAVA se bude
prezentovat rekordních více než 100 firem a návštěvníci
zde najdou vše potřebné pro stavbu, renovaci i údržbu
domu, bytu, dílny i zahrady. Nebude chybět prezentace
téměř všech místních prodejců automobilů s mnoha
regionálními premiérami. Součástí veletrhu je bohatý
doprovodný program pro děti i pro dospělé –
podrobnosti lze najít na http://www.omnis.cz. Navíc
každý návštěvník má opět šanci vyhrát některou
z téměř tisíce cen, věnovaných partnery veletrhu.
Zkrátka Opavský veletrh se stává jedinečnou příležitostí spojit příjemnou procházku
v opavských Městských sadech s návštěvou akce, kde si najdou své příznivci krásných
automobilů, stavebních novinek i zábavy – akce, která svým rozsahem nemá v regionu
obdoby.
Petr Nasadil, Omnis Olomouc, a.s.
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Sbor dobrovolných hasičů Litultovice
a Občanské sdružení FARNIK

Vás zvou v sobotu dne 30. 4. 2011
na

I. oslavu
sv. Floriána – patrona hasičů
v Litultovicích
PRŮBĚH OSLAVY:
 v 15:00 hodin SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
v místním kostele sv. Bartoloměje
 od 16:00 hodin POSEZENÍ U KÁVY
či sklenky vína v prostorách starého
zámku, kde se můžete těšit na promítání
filmů k historii SDH Litultovice

__________________________________________________
V neděli 15.5.2011
bude uvedena
při bohoslužbě v 10:45 hod.
v římskokatolickém kostele sv. Bartoloměje v Litultovicích

BRIXIHO MŠE
v podání zpěváků Opavského sboru
a hudebníků Slezského divadla pod vedením KARLA
KOSTERY.
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V neděli na 1. máje
se koná

tradiční smažení vajec
v zámeckém parku od 15 hodin.
Jsou zváni všichni, kdo chtějí ochutnat tradiční pochoutku - smaženici.
Pro děti budou připraveny různé soutěže a atrakce, budeme opékat také
hady.
Účastníci si donesenou potřebné suroviny na smaženici či opékačku jako
vajíčka, slaninu, cibuli, uzeniny a hlavně pečivo.

Pitný režim bude zajištěn.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
Srdečně zve komise pro kulturu, spolky a víru

__________________________________________________

10

Jarní závod
VE STŘELBĚ Z POLNÍ KUŠE
TJ Opava Vás srdečně zve na první
venkovní závod ve střelbě z polní
kuše sezóny 2011, který se uskuteční
v sobotu dne 30.4.2011 od 9:00 hod.
Střelci z Litultovic a členové TJ Opava
Zleva: Lelovský Petr, Lhotský Dalibor
a Losert Václav

na hřišti TJ Sokol Litultovice.
Občerstvení zajištěno.

__________________________________________________
Komise pro seniory a sociální oblast v Litultovicích
zve občany

11.5.2011 v 18:00
do zasedací místnosti Městyse Litultovice na přednášku:

Dávky státní sociální podpory v roce 2011
Přednášející:
Mgr. Pavla Petkovová
Obsah přednášky:
1) Úvod
2) Vysvětlení základních pojmů
3) Testované dávky SSP ( přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, porodné )
4) Netestované dávky SSP ( rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, pohřebné )
5) Diskuse a závěr

Přednáška o dávkách státní sociální podpory bude zaměřena především na výrazné změny,
které nastaly v roce 2011.
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Komise pro seniory a sociální oblast:
Jak žádat o důchod v roce 2011
Všechny žádosti o důchod sepisuje Okresní správa sociálního zabezpečení, příslušná podle místa trvalého
pobytu občana nebo místa hlášeného pobytu cizince v ČR. Žádost lze sepsat nejdříve čtyři měsíce před
požadovaným dnem přiznání důchodu. Žádost může za oprávněného občana podat i jeho zmocněnec,
zmocněný k tomuto účelu plnou mocí. Pokud nemůže budoucí důchodce žádost podat sám z důvodu
nepříznivého zdravotního stavu, může ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník a to i bez plné moci. Musí však
předložit souhlas oprávněného a potvrzení lékaře o zdrav. stavu, který neumožňuje žádost sepsat.

Které doklady je třeba mít
Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod (pro invaliditu 1., 2. nebo 3. stupně) se předkládá
zejména:
- Občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
- Doklady o studiu, případně učení (i nedokončeném),
- Muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
- Doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí, popř. rozhodnutí o rozsahu a době
péče),
- Doklady prokazující péči o osobu závislou, dříve bezmocnou (rozhodnutí o době a rozsahu péče),
- Potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
- Potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
- Požaduje-li důchod vyplácet na účet, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis
„Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
- Doklady prokazující zaměstnání v cizině,
- Chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost –
potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj.,
- Evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá zaměstnavatel na vyžádání
OSSZ.
Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již zemřelá osoba
pobírala důchod, se předkládá:
- Občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
- Úmrtní list zesnulého,
- Oddací list – při žádosti o vdovský/vdovecký důchod,
- Rodné listy dětí – při žádosti o sirotčí důchod nebo při žádosti o vdovský důchod za předpokladu,
že vdova nejpozději do 12 měsíců od úmrtí manžela dosáhne vlastního důchodového věku (ovlivněného
výchovou dětí/dítěte) a přitom nedosáhne alespoň věku o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk
muže stejného data narození,
- Potvrzení o studiu – při žádosti o sirotčí důchod, jestliže dítě již dokončilo povinnou školní docházku.
Pokud zemřelá osoba dosud nepobírala vlastní důchod, předkládají se ještě veškeré doklady týkající
se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod.
Všechny žádosti o důchod se postupují do České správy sociálního zabezpečení (se sídlem v Praze), která o nich
rozhoduje a vypočítá výši důchodu. Doba vyřízení žádosti závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ uloženy
všechny podklady. Pokud tomu tak není, musí se chybějící doby pojištění došetřit. ČSSZ může o důchodu
rozhodnout teprve poté, co je evidence kompletní.
Do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ČSSZ může klient písemně požádat o změnu data přiznání důchodu
nebo jeho výplaty (takovou žádost může podat nejvýše dvakrát v případě přiznání téhož důchodu).
Důchod se vyplácí přímo oprávněnému, jeho zákonnému zástupci či zvláštnímu příjemci. Buď v hotovosti
prostřednictvím České pošty na adresu trvalého bydliště či přechodného bydliště nebo bezhotovostním převodem
na bankovní účet. Formu výplaty si při podání žádosti o důchod volí sám žadatel. ČSSZ zajišťuje také výplaty
důchodů
do
ústavů
sociální
péče
s celoročním
pobytem
a
také
do
zahraničí.
Pokud bude důchod vyplácen důchodci v hotovosti, důchodce uhradí ČSSZ náklady za poukazy splátek
důchodu. Tato povinnost úhrady se však nevztahuje na důchodce, jimž nepřetržitě trval nárok na alespoň jeden
důchod z důchodového pojištění před 31. Prosincem 2009. Výše nákladů za každou splátku důchodu v roce 2011
činní 21 Kč.
Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím ČSSZ může podat písemné námitky do 30 dnů ode dne oznámení
účastníku řízení. Námitky se podávají přímo u ČSSZ nebo u kterékoliv OSSZ. Podání je řádným opravným
prostředkem a absolvování námitkového řízení je nezbytným podkladem k tomu, aby se soud mohl zabývat
případnou správní žalobou.

12

Další informace ohledně důchodů podají zaměstnanci OSSZ Opava na telefonním čísle 553 604 111, případně
osobně ve dnech Pondělí, Středa v době od 8:00 – 17:00, v Úterý, Čtvrtek v době od 8:00 – 14:00 a v Pátek
v době od 8:00 – 13:00.

Informace Komise pro seniory a sociální oblast v Litultovicích

__________________________________________________

Spolky a sdružení:
Občanské sdružení FARNIK
Občanské
sdružení
FARNIK
informuje
veřejnost
o probíhajících opravách farní budovy. Byla vyměněna okna,
opraven plot a uklízená zahrada. Nově byla instalována
kuchyňská
linka
a
zprovozněno
sociální
zařízení.
Současně probíhají malířské práce v patře budovy.
Od května již bude možnost využívání těchto prostor k pořádání
rodinných oslav, setkání, přednášek apod.
V sobotu 30.4.2011 u příležitosti oslav patrona hasičů
sv. Floriána budou mít občané možnost prohlédnout si tyto
prostory.

Misijní neděle
3.4.2011 naší farnost navštívila misijní sestra Marieta, která nás obohatila přednáškou
o životě chudých lidí v Paraguaji.
Svým malým darem jsme mohli přispět na tuto náročnou misijní práci.
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Čtvrtý král
Farní mládež nás v sobotu 16.4.2011 v kostele sv. Bartoloměje v Litultovicích svým
vystoupením, inscenací „ČTVRTÝ KRÁL“, přenesla do děje událostí před více než 2000
lety. Tímto příběhem byly zahájeny obřady svatého týdne a velikonoc.
Děkujeme všem, kdo si udělali čas a přišli na toto setkání.

__________________________________________________
Myslivecké sdružení Hradisko - Hlavnice
Lopaty místo pušek, aneb myslivecké jaro je tady.
Tak jako všechny lidské činnosti, které se odehrávají v přírodě, tak i myslivost se výrazně
mění podle ročních období. V našem mysliveckém sdružení Hradisko – Hlavnice měsíc
duben, kromě úklidu krmelců po zimě, je ve znamení výsadby stromků a keřů. Tato činnost
není tak samozřejmá, jak by se mohlo zdát podle našich zkušeností. Existuje nezanedbatelné
množství našich kolegů z jiných MS, kteří za posledních dvacet let nevysadili jediný stromek.
Jinak je tomu v našem MS, kde tato aktivita je považována za jednu z priorit a tomu odpovídá
masová účast a rozsah výsadeb.
Vzhledem k tomu, že jsme v předchozích letech vysadili poměrně velké množství alejí,
celkem přibližně 10,5 km, tak jsme se letos věnovali doplnění ztrát uhynulých či poškozených
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stromků v již vysazených alejích. Celkově jsme letos vysadili 160 kusů nových stromků
a to jsme napočítali, že na podzim budeme potřebovat ještě minimálně dalších 70 kusů.
Dále jsme vysadili 300 kusů keřů, kterými jsme doplnili mezery mezi stromy. Vůbec na keře
bychom se chtěli v budoucnu zaměřit daleko více, protože jsou neprávem opomíjenou
součásti venkovské krajiny. Je nám jasné, že stromek ocení občané snadněji, zvláště pokud
je ovocný, nejlépe švestka. Keře však mají několik významných funkcí, v kterých jsou
nezastupitelné. Husté pásy keřů fungují v zimě jako sněhové zábrany a omezují tvorbu závějí,
což jistě v budoucnu ocení majitelé domků v sousedství polí. Dále snižují větrnou a vodní
erozi. Tlumí šíření plevelů a neposlední řadě poskytují úkryt mnoha živočichům a to nejen
těm pro myslivce atraktivním, ale především drobným pěvcům.
Je potěšitelné, že tuto naši činnost podporuje i městys Litultovice a obec Hlavnice finančními
příspěvky, za což jim tímto vyjadřujeme poděkování.
Ing. Jan Birgus

__________________________________________________
TJ Sokol Litultovice
Dne 7.5.2011
mezi 8 – 12 hodinou
pořádá TJ Sokol Litultovice

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU.

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

__________________________________________________
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