MĚSTYS
LITULTOVICE

červen 2011

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
zbývá nám už jen pár dní a bude za námi první polovina
I přesto nás, ale čekají dva měsíce prázdnin, období dovolených a letních
grilování.

roku

2011.

Tímto Vám srdečně přejeme, aby letní dny byly naplněné
dobrodružství, poznáváním nových míst, dováděním, legrací,
smíchem, táboráky, sluníčkem, koupáním a pohodou.
Ale hlavně ať Vám tento prázdninový čas běží mnohem pomaleji než běžné dny v roce.

__________________________________________________

Provoz Mateřské školy v období letních
prázdnin:
Provoz Mateřské školy bude přerušen od 11. července 2011 do 12. srpna
2011. Provoz Mateřské školy bude obnoven 15. srpna 2011.

__________________________________________________

Svoz plastů
Dne 30. 6. 2011 proběhne svoz plastů. Pytle s plastovým odpadem připravte, jako obvykle,
před své rodinné domy do 7 hodin rána.

_________________________________________________

Uzavření Úřadu městyse Litultovice
Ve dnech 18. 7. – 22. 7. 2011 bude celý Úřad městyse Litultovice, včetně
matriky a stavebního úřadu, uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Významné dny v měsíci červnu:
1. 7.

Světový den architektury

2. 7.

Světový den UFO
Mistra Jan Hus (státní svátek ČR)

5. 7.

Cyril a Metoděj (státní svátek ČR) 6. 7.
Světový den polibku

9. 7.

16. 7.

Světový den veterinárních lékařů

11. 7.

Světový den populace

Pojďte se vykoupat do řeky

__________________________________________________

Tradice v měsíci červenec:
4. 7. - Sv. Prokop
Stal se prvním českým světcem, kterého Řím oficiálně uznal. Je patronem
horníků.
V den svátku svatého Prokopa se dříve konaly prokopské poutě, a to především
v Příbrami.

13. 7. - Sv. Markéta
Svatá Markéta je patronkou těhotných žen, rolníků a pastýřů.
Bývá zobrazena se zabitým drakem, což má symbolizovat vítězství dobra nad zlem.
Každá hospodyně měla v období kolem žní hrnců nedostatek, takže raději dala
koledníkům nějaký penízek, než aby riskovala rozbití hrnců.

Dožínky (obžínky, dožatá)
Dožínky byly slavnost, spojená s radovánkami na oslavu ukončení žní,
při níž se čeleď veselila na účet hospodáře. Příprava začínala už týden
před dožínkami, kdy začínala děvčata plést ohromný věnec z klasů obilí
všeho druhu. Do věnce se zaplétalo ovoce, cukrovinky a koláče. S ním pak
doprovázely poslední vůz (zvaný baba), směřující z pole do dvora. Věnec
nesla obyčejně nejhezčí a hlavně nejvýřečnější žnečka. Ostatní nesly
ověnčené hrábě. Součástí průvodu byly i velmi oblíbené „živé snopy“.
Většinou je představovali dva mládenci a dvě děvčata. Ti si na svůj oděv
našili vrstvy slámy, klasy směřujícími od pasu nahoru a opět od pasu dolů. Na hlavu si upletli
jednoduchý věnec s obilí. Před vraty hospodářství se povoz s průvodem zastavil, nato se vrata

otevřela a vyšel hospodář s panímámou, aby si poslechly obžínkové přání. Uznalý hospodář
neváhal a obdaroval chasu penězi a panímáma nabídla chase občerstvení. Večer se všichni
přemístili do hospody, kde byla taneční zábava. Tu otevřel prvním tancem hospodář
s hospodyní. Velmi starým zvykem, který patřil k obžínkové veselici, bývalo stínání hlavy
živému beránku, jako škůdci mladého osení. Tento brutální zvyk byl úřady zakazován,
až docela vymizel. Po žních a obžínkách následovalo mlácení obilí pomocí cepů. Pytlík
vymláceného zrní (obřadní zrní) se nechávalo po celou zimu na další setí. Věřilo se,
že poslední plod v sobě skrývá magickou sílu a moc země, která se projeví při novém setí.

Žně
Žně bývaly velkým svátkem pro celou ves. Každý kdo měl ve vsi
zdravé ruce a nohy, pomáhal na poli. Pole plné zlatavých klasů se brzy
zaplnilo zpěvem ženců a vazaček. Když přišli ženci na pole, smekli
a nábožně se pokřižovali. Pak vzali kosy do rukou a udělali s nimi
ve vzduchu kříž nad obilím. Kosení přerušovali jen kvůli kratičké
svačině a broušení nástrojů. Potřebný brousek nosili v toulci,
zhotoveném z kravského rohu. Sekáči neúnavně kosili zralé obilí a ženy za nimi se srpem
v rukou dočišťovaly a vázaly. Obilí se kladlo po hrstech na povřísla a vázaly se snopy. Než
se začalo vázat, mělo se povříslo třikrát otočit, aby se sklidilo šťastně. Aby se žně vydařily,
uvazovala první snop obyčejně hospodyně. K večeru se ze snopů stavěli panáci. Navečer když
se končilo s kosením, bylo zvykem, že sekáč zabrousil kosu. Prý proto, aby čert nevěděl, co se
sekalo. Druhého dne se šlo hned, jakmile začalo svítat. Práce spojené se žněmi musely
skončit co nejdříve, dokud přálo počasí. Když došlo na odvoz obilí z pole, zastavil první
vůz u potoka, řeky či rybníka, hospodář vzal z vozu tři klasy, které namočil ve vodě. Činil tak
ve víře, že mu obilí ve stodole neshoří. Při cestě z pole nesměl hospodář celou cestu
promluvit. Tím ochránil obilí před hlodavci. Hráči, karbaníci a milovníci číselné loterie
si brali hrst obilí sváženého z pole doma pod polštář. Sny, které si jim tu noc zdály, byly
šťastné a napovídaly mnoho o budoucí výhře.

22. 7. - Sv. Marie Magdaléna
Marie Magdalena je patronkou kajících se hříšníků a holičů. Bývá zobrazována
s mastí nebo s alabastrovou skřínkou. O jejím svátku se doporučovalo stříhat
vlasy zvláště těm, kteří chtěli, aby vyrostly ještě delší. V ten tohoto svátku se
nemělo koupat, protože se věřilo, že by koupajícího stáhly pod vodu její dlouhé
vlasy. Neuzavírali se sňatky – sňatek uzavřený v tento den přinášel smůlu.

26. 7. - Sv. Anna
Původem hebrejské jméno Anna značilo milostiplnou osobu.
Největší obliby měla svatá Anna v 16. století, kdy jméno Anna patřilo
k nejrozšířenějším. Svaté Anně jsou zasvěceny desítky kostelů v Čechách
a i proto tradiční Anenská pouť patřívala k největším a nejslavnějším
poutím u nás. Známá je pověra, že okolo svátku svaté Anny kvete po tři dny
plné tři hodiny voda. Které dny a které hodiny to jsou, nikdo nevěděl. Pokud
by se prý někdo koupal v jednom z těch tří dnů v jednu z těch tří hodin, dostal
by prašivinu. Svatá Anna je patronkou těhotenství a všech těhotných žen.

Tělocvična v Litultovicích:
Článek do novin městyse na základě mnoha nezodpovězených otázek některých občanů proč
stavět či nestavět tělocvičnu právě v Litultovicích.
Protože ne všichni spoluobčané navštěvují veřejná zasedání zastupitelstva a mají některé
informace neúplné, dovoluji si v tomto příspěvku reagovat na některé otázky, týkající
se stavby tělocvičny u MŠ a ZŠ v Litultovicích.
Samotný záměr postavit sportovní a kulturní zařízení v Litultovicích byl obsažen
ve strategii na léta 2007 – 2012, kterou Zastupitelstvo vypracovalo ve spolupráci
s Mikroregionem Hvozdnice a firmou Ekotoxa, která organizovala semináře pro starosty
na tuto tematiku.
Rada obce dne 26. 3. 2007 přípravu vypracování strategie konzultovala spolu se zástupci
jednotlivých složek, včetně připomínek a doplnění záměru k připravované strategii.
Dne 30. 4. 2007 Zastupitelstvo na svém zasedání Strategii na léta 2007 – 2012 schválilo.
Prvotním záměrem bylo společné využití budovy HSB pro víceúčelovou halu. Návrh plánu
byl konzultován s odborníky a jejich zkušenostmi s využitím poznatků, jak získat finanční
prostředky ke společnému záměru. Tento záměr se nepodařilo prosadit a zemědělci odprodali
budovu soukromé osobě a tím také zanikla možnost mít společenský sál a řeznictví, popřípadě
rozšířit budovu pro využití jako víceúčelovou. 25. 2. 2008 vznikl projektový tým, který byl
ustaven pro přípravu záměru vybudovat tělocvičnu na hřišti u MŠ.
Záměry proč vybudovat tělocvičnu v Litultovicích byly :
− Litultovice měly v té době 782 obyvatel, dnes 825,
− průměrný věk obyvatelstva činí 35,5 let,
− v obci není žádné sportovní zařízení a společenské akce, výuka tělesné výchovy
probíhá v upravené učebně školy bez možností sportovních aktivit jako gymnastika,
míčové a pohybové hry, atletika a nejsou zde prostory pro tělocvičné nářadí.
Cílem bylo:
−
−
−
−

vytvořit zázemí pro sportovní využití dětí v rámci povinné výuky,
vytvořit zázemí pro mimoškolní a zájmové aktivity,
rozvoj kulturních možností v obci,
zvýšení přitažlivosti a návštěvnosti obce.

Tělocvična dále umožní:
−
−
−
−

úpravu školního vzdělávacího programu se zaměřením na tělesné aktivity,
rozšíření hodin povinné tělesné výchovy o 1 hodinu týdně v jednotlivých ročnících,
úpravu náplně školní družiny pro více sportovních aktivit,
rozšíření kroužků se sportovní tematikou jako cvičení rodičů s dětmi, míčové hry,
zdravotní cvičení, hudebně pohybové aktivity,
− rozšíření sportovních aktivit ve spolupráci s ostatními školami regionu,
− sportovní hry a turnaje,
− kulturní akce školy – maškarní karnevaly, vánoční besídky, den matek, dny
otevřených dveří pro rodiče a veřejnost, naučné programy a besedy s významnými
osobnostmi ap.

O tělocvičnu projevili zájem také sportovci z okolních obcí, hasiči, polní kušisté, oddíly
odbíjené a tenisté. Cílem je také zlepšit prostředí venkovské obce.
Pro obce v rámci projektu Regionálního operačního programu je to jediná šance,
jak vybudovat takové dílo s pomocí dotace a ne z rozpočtu vlastního.
V prosinci 2007 bylo započato s první přípravou projektu pro podání žádosti o výstavbu
tělocvičny.
25. 3. 2008 byla Zastupitelstvem schválena výstavba a podání žádosti o dotaci v celkovém
finančním objemu 22 260 915 Kč se spolufinancováním z našeho rozpočtu ve výši 1 669 569
Kč, což činilo 7,5 % celkové částky na výstavbu. Naše podána žádost na Regionální Radu
Moravskoslezského kraje však nebyla uspokojena pro velké počet žadatelů a malý objem
alokovaných finančních prostředků na požadovaný objem žádosti.
Stejným způsobem byla podána žádost opakovaně v roce 2009 a také zde jsme nebyli úspěšní.
Žadatelů mnoho a peněz málo.
Proto bylo Zastupitelstvem schváleno dne 31. 5. 2010 podání žádosti o výstavbu tělocvičny
po přepracování projektu z celkovým objemem finančních prostředků ve výši 15 000 000 Kč.
Samotný projekt byl upraven o zrušení nástavby II nadzemního podlaží – velké prostory
pro nářaďovnu, která by se mohla využívat jako herna pro stolní tenis, nebo pro společenské
‚a kulturní akce. Pro tyto účely prozatím bude sloužit samotný prostor budoucí tělocvičny.
Do třetího kola určené výzvy se mohly účastnit pouze obce a žadatelé, kteří neprošli druhým
kolem. Tuto podmínku jsme splnili, žádost byla na Regionální Radu podána v již upravené
podobě.
Přesto, že počet žadatelů byl opět značný, třetí pokus o přidělení dotačního titulu byl
úspěšný a Městys Litultovice obdržel potřebný finanční obnos na samotnou stavbu
tělocvičny.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, zastupitelstvo schválilo další
postup pro technickou a inženýrskou činnost, pověřilo starostu k dalším jednáním a na příštím
veřejném zasedání bude projednávat výši spolufinancování po ukončení veřejné soutěže
na dodávku stavby.
Předpokladem pro položení základního kamenu bude polovina měsíce srpna 2011.
Předpokládané ukončení a kolaudace stavby je plánována na říjen 2012.
Na závěr svého příspěvku chci občany ubezpečit, že veškeré přípravy, podklady a žádosti
o dotaci, výpočty finančního zdraví rozpočtu městyse Litultovice pro spolufinancování
projektu byly konzultovány s odborníky, našim bankovním domem a pro celkový záměr byla
vypracována studie proveditelnosti, která obsahuje podrobně všechny otázky, na které najdete
odpovědi. Pro další informace ohledně tělocvičny se obraťte na Úřad městyse
Litultovice, kde je možno nahlédnout do veškeré dokumentace týkající se uvedené
stavby tělocvičny.
Jsem nesmírně rád, že se podařilo získat finanční prostředky v takovém objemu, abychom
mohli stavbu realizovat. Mnoho okolních obcí a řada obcí na Opavsku tuto možnost nemají.
Těším se spolu s vámi, že brzy budeme mít možnost prvního společného setkání při
slavnostním otevření nového zařízení v Městysi Litultovice.
Jan Raida, starosta

Zámecký park trochu jinak:
Po 14-ti dnech od Dětského dne jsem navštívil
Zámecký park. Pokud by se mělo hlasovat podle psích
výkalů, zda chceme toto krásné místo využívat
pro chvíle odpočinku, nebo jako velmi krásnou toaletu
pro psí miláčky, tak toaleta jednoznačně vede.
Upozorňujme naše spoluobčany, že kolem toho
„macka“, který vyrobil jejich miláček, nemá chuť
chodit každý. Myslím si, že některé zvyky, jako uklidit
si za svým psem patří do normálního modelu chování.
Jan Šamárek

__________________________________________________

Dětský den 2011:
Jízda na koloběžce, zatloukání hřebíků, chůze na chůdách a další
soutěže prověřily šikovnost našich dětí. S nadšením se setkala také
připravená trampolína nebo soutěžní kvíz, kdy děti měly nalézt
figurky známých postav v obrázcích u jednotlivých stanovišť.
Litultovští hasiči připravili koutek, kde prezentovali jak svou
techniku, tak také ověřili šikovnost dětských návštěvníků.
Mezi dětmi se „motali“ maskoti dne, kteří těm méně odvážným
pomáhali překonat prvotní bázeň.
K celé atmosféře napomohl čistě připravený Zámecký park, který
nabízel překrásné průhledy, kombinující slunný den, přírodu
a bavící se děti.

Za spolupráci při přípravě a při organizaci vlastního dne chceme
poděkovat těm lidem, kteří se nepřihlásili do práce v jednotlivých
komisích městyse, ale přesto pomohli. Jsou to manželé Radkovi,
Jindřich Kubec, Jan Batko a Václav Kupka, Katka Hymlárová,
Martina Benišková, Jakub Šamárek a Šimon Mlčuch, Ludmila
Prusková a další.

Poděkování taky patří pracovní skupině úřadu městyse, jejichž přičiněním se Zámecký
park stal opravdu reprezentativním místem.

Komise pro kulturu, spolky a víru

Pozvánky:

__________________________________________________

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Den dětí v ZŠ v Litultovicích.
V pátek 3. 6. 2011 proběhly na školní zahradě
oslavy svátku dětí. Děti si vyzkoušely svou
zručnost ve sportovních disciplínách: hody
na cíl, střelbu na branku, cvrnkání kuliček na cíl,
chůzi na chůdách, soutěže s kruhy, švihadly,
basketbalovými míči, sedací minikopanou
družstev, běh s palačinkami …atd. Dopoledne
se vydařilo, všichni se moc a moc snažili
a na závěr byli oceněni balíčky s dobrůtkami.

Cyklovýlet do ZŠ ve Slavkově.
V pondělí 6. 6. 2011 navštívili žáci 5. ročníku
ZŠ ve Slavkově, kde někteří z nich nastoupí
v příštím roce do 6. ročníku. Výlet
se uskutečnil jako projížďka na kolech, která
vedla hertickým lesem, krásnou přírodou kolem
řeky Hvozdnice a slavkovských rybníků. Ve
škole na ně čekalo kulturní vystoupení
brněnského divadla Slunečnice s písničkami
z filmů
a
pohádek.
Prohlédli
si školní budovu a seznámili se se svými
budoucími spolužáky. Celá akce se dětem moc
líbila.

Přírodovědná vycházka žáků naší
školy.
Ve dnech 7. a 8. 6. 2011 se žáci naší školy vydali
na přírodovědnou vycházku do blízkého lesa.
Provázel je a poutavě jim vyprávěl pan Birgus.
Na děti čekalo spoustu her a soutěží a nakonec
opékání špekáčků. Počasí nám přálo a dětem
se vycházka moc líbila.

Školní výlety.
Dne 9.6 navštívili žáci 2. a 4. ročníku město Teplice nad Bečvou a zříceninu hradu Helfštýn
a aragonitové jeskyně. Žáci 5. ročníku podnikli dne 22. 6. výlet do Prahy, kde si prohlédli
největší dominanty našeho hlavního města-Pražský hrad, Karlův most, Petřínskou věž,
Staroměstské náměstí s radnicí a orlojem a Václavské náměstí.

Den se svými zvířecími mazlíčky ve 4. třídě.
Zajímavý den čekal žáky 4. třídy 17.6.2011, kdy si v rámci učiva o domácích mazlíčcích
přinesli do školy svá oblíbená zvířátka. Každý žák si doma připravil povídání o svém
zvířátku. Někteří si přinesli i ukázky potřeb pro svého mazlíčka a nikdo samozřejmě
nezapomněl na krmení. Žáci je pak dokonale představili nejen svým spolužákům, ale také
žákům ostatních tříd. Zvířátka se s námi učila celý den a dala nám tak příležitost sledovat
jejich chování během dne.

Slavnostní ukončení školní docházky
Zveme všechny rodiče a prarodiče žáků 5. ročníku
do obřadní síně zámku v Litultovicích, kde proběhne
ve středu 29.6. od 15.30 hodin slavností ukončení školní
docházky a vyřazení žáků 5. ročníku naší školy.
Za účasti pedagogů školy, rodičů a zástupců městyse
Litultovice jim bude předáno vysvědčení, pamětní listy,
dárkové balíčky, knihy a DVD se školními fotografiemi.
Celou akci ukončíme posezením v zámecké restauraci, kde si žáci budou moci pochutnat
na zmrzlinovém poháru.
Ukončení školního roku a předání vysvědčení žákům 2. a 4. ročníku proběhne ve škole
ve čtvrtek 30.6. 2011.

Spolky a sdružení:
TJ Sokol Litultovice
Skončila sezóna 2010/2011 v níž se nejmladší žáci umístili na pěkném 4. místě. Nastříleli
soupeřům 58 gólů a utržili 22 gólů. Na jaře nastřílel nejvíce 16 gólů Martin Drápal. Byla
to pro mladší žáčky úspěšná sezóna, všichni tři trenéři se jim věnovali
na sto procent.
Starší žáci hráli poprvé ve vyšší soutěži a vůbec nám
neudělali ostudu. Odehráli 18. utkání, z toho 10 vyhráli,
1x remizovali a 7 zápasů prohráli. Nejvíce branek vsítil
za náš oddíl Korbel Adam – 16 a dále Drápal Martin 6,
Markéta Režnarová 6 gólů.
Také zde patří poděkování za vzorné reprezentování
v žákovských oddílech Korbelovi Adamovi, Černochovi
Dominikovi, Vajdovi Matějovi, Raidovi Karlovi, Radkovi
Adamovi a Režnarové Markétě. Doufáme, že přejdou
bez vážnějších problémů do vyšší kategorie, do dorostu.
Bohužel Markéta Režnarová už do dorostu nemůže a musí odejít do ženského fotbalu.
Muži zachránili po neúspěšném podzimu okresní přebor. Po podzimu jsme měli jen 12 bodů
a byli jsme na 11. místě ze 14 soupeřů. Zimní přípravě jsme podřídili všechno. Na jaře se tato
snaha vyplatila a povedlo se nám nakonec obsadit 7. místo v tabulce s aktivním skórem 52:48.
O první příčku v nastřílených gólech se podělili Korbel Martin a Tomáš Procházka, nastříleli
každý 15 gólů.

Byla to pro všechny mužstva z Litultovic dobrá sezóna a doufáme,
že v tomto trendu budeme pokračovat co nejdéle.

Velký úspěch dorostenců v sezoně 2010/2011
Dne 2. 5. 2003 se na hřišti TJ Sokol Litultovice uskutečnil
první trénink dorostu TJ Sokol Litultovice. Tehdy u zrodu
dorosteneckého mužstva stáli trenéři Adam Haas a Zdeněk Raida.
Po osmi letech náročné a nedoceněné práce se konečně dorostenci
TJ Sokol Litultovice dočkali prvního hmatatelného úspěchu –
postupu do vyšší soutěže – Okresního přeboru dorostu.
První krok k tomuto obrovskému úspěchu byl učiněn dne
19. 6. 2010, když byl společně hráči a trenéry vytýčen cíl – postup
do vyšší soutěže. Dorostenců, kteří skončili pro vysoký věk, sice bylo v roce 2010 dost (mimo
jiné aktivní Dörrer Pavel, Prusek Daniel a Procházka Tomáš), navíc ze žáků dorost posílili
pouze Antonín Košárek a Adam Mičkal, ovšem v týmu se rýsovala celkem kvalitní základní
kostra středových a hrotových hráčů, dostatečně technicky a myšlenkově vybavených na to,
aby byli schopni tvořit základ týmu. Nadto perspektiva do další sezóny byla více než
pozitivní, neboť do mužů měli odejít pouze dva hráči a přijít mělo dalších šest žáčků.
Letní příprava byla zahájena v pondělí 12. 7. 2010 a tým tvořilo
celkem 16 hráčů – nar. 1992 – Radek Jan z Litultovic, Tengler Jiří
(kmenový klub SFC Opava), nar. 1993 – Jaksch Pavel (TJ Moravice),
Javorek Jakub, Konečný Stanislav, Lacuch Jiří, Leifert Jan, Palyza Vít,
Radek Jan z Dolních Životic (SFC Opava), nar. 1994 Balek Arnold,
Bitner Martin, Procházka Martin, Tengler Jan, Toporčák Vít, a nar. 1995
Košárek Antonín, Mičkal Adam. V průběhu měsíce srpna se do letní
přípravy zapojil Fiala Petr (nar. 1994), který se do Litultovic přistěhoval
s rodinou a který je dosud kmenovým hráčem TJ Slavia Opava.
V průběhu měsíce srpna odešel na hostování do Komárova Jiří Lacuch
a v průběhu další sezóny se již do týmu nevrátil. V průběhu letní přípravy
sehráli dorostenci následující přípravná utkání: Litultovice – Kravaře ml.
dorost 3-2, Litultovice – Moravice 12-1, Litultovice – Kravaře st.dorost
0-5, Litultovice dorost – Litultovice muži 0-7 a pohárové utkání
na domácím hřišti s Hlavnicí, které podlehli 1-2.
Následovala jednotlivá utkání podzimní části okresní soutěže, do kterých mužstvo
nastupovalo pod vedením trenéra Adama Haase, vedoucího mužstva Václava Světlíka
a kapitána Martina Procházky. Dorostenci zvítězili ve všech třinácti utkáních, zejména zvládli
ta nejtěžší z nich ve Vřesině, Komárově a Strahovicích, tam za mohutné podpory fanoušků
i rodičů.
Mimo to si dorostenci neplnili jen fotbalové povinnosti, ale zúčastňovali se všech
brigád, které se na hřišti TJ Sokol konaly, zejména se jednalo o nové zastřešení přístřeší
vedle dřevěné boudy, betonování sloupků oplocení kolem tréninkového hřiště, natahování
a háčkování plotu kolem tréninkového hřiště a sběr železného šrotu.
Po posledním podzimním mistrovském utkání měli dorostenci minimální přestávku
na odpočinek, protože hned 15. 11. 2010 a dále každé další pondělí až do 7. 2. 2011
absolvovali trénink v hale na Střední škole Husova Opava od 16 hod. do 18 hod. Po každém
pondělním tréninku byla možnost navštívit saunu ve víceúčelové hale v Opavě od 19.30 hod.
do 21 hod. Tyto pondělní aktivity si dorostenci financovali ze své kapsy, přesto byla účast
více než 70%.

Co se týče financí pro sezónu 2010-2011, tak dopravu dorostenců k venkovním
utkáním, náklady spojené s domácími utkáními a náklady spojené s praním dresů financoval
TJ Sokol Litultovice. Sami dorostenci si navrhli, nechali vyrobit a zaplatili tréninková trika
s číslem a jménem. Do prvního mistrovského utkání nastupovali dorostenci v nových dresech,
které věnoval sponzor spol. Be-net Brumovice. Touha dorostenců mít vlastní šusťákové
soupravy, i kdyby si je měli kluci sami zaplatit, byla realizována za pomoci pivovaru
Lobkowicz, což zprostředkoval trenér Adam Haas, a kluci obdrželi sportovní teplákové
soupravy ADIDAS, na kterých měl každý vytištěno své číslo a příjmení. V těchto soupravách
se poprvé představili při utkání s Jakartovicemi dne 9. 10. 2010.
Zimní příprava mimo halu byla zahájena v úterý 4. 1. 2011 a vrcholila každoročním
soustředěním dorostenců na Podhradí u Vítkova. V průběhu soustředění od 16. 2. do 19. 2.
2011 naběhali nejodolnější z kluků 50 km, za celou zimní přípravu od 4. 1. 2011 do 19. 2.
2011 potom až 180 km. V průběhu této zimní přípravy skončil s fotbalem Bitner Martin, na
druhou stranu již od listopadu pravidelně s týmem trénoval žák Korbel Adam (nar. 1996).
Těchto šestnáct mušketýrů odehrálo jarní část okresní soutěže opět beze ztráty bodu
a zvládlo i těžká utkání doma s Vřesinou a v Moravici. Utkání s Vřesinou bylo náročné
zejména v tom, že devět z šestnácti hráčů se ten den účastnilo sběru železného šrotu a únava
byla po utkání zřetelná. Mimo to dorostenci v téměř kompletním
složení absolvovali další brigádu v březnu, a sice sběr kamení z pole
ZD Litultovice. Dvěma vrcholy jarní části soutěže se stalo jednak
dosažení základního cíle – postup do vyšší soutěže, k němuž došlo
při utkání dne 4. 6. 2011 s Darkovičkami před početným domácím
publikem a jednak dosažení druhého, v průběhu sezóny vyvstanuvšího
a dodatečně vytýčeného cíle, a sice vyhrát všech 26 utkání. Také tento
druhý cíl kluci splnili, a to v posledním utkání dne 18. 6. 2011 s týmem
Strahovic, který byl pro litultovské fotbalisty jediným skutečným
soupeřem, když prohrál do závěrečného utkání pouze dva zápasy a jeden remizoval, navíc
se honosil titulem nejútočnějšího družstva soutěže se skórem 179:29 oproti skóre našich kluků
162:24. Tento závěrečný zápas navíc kluci odehráli v nových dresech, které jim zajistil
a zafinancoval opět pivovar Lobkowicz a jejichž černobílé provedení společně se znakem
FC Litultovice na hrudi, k němuž se všichni dorostenci hrdě hlásí, dalo všem aktérům na hřišti
i v hledišti zavzpomínat na slavnou postupovou éru seniorů v devadesátých letech.
Dorostenci ve 26 utkáních obdrželi pouze 18 žlutých karet a jednu kartu červenou.
Nejlepší docházku a hodnocení na trénincích a utkáních měli Martin Procházka, Jan Tengler
a Jan Leifert. První jmenovaný za to obdržel od trenéra nové kopačky v hodnotě přibližně
3.000,-Kč.
Nejlepší střelci mužstva: Jan Radek (lit) 45, Jan Tengler 32, Jiří Tengler 25, Jakub
Javorek 14, Petr Fiala 13, Jan Leifert 10
Nejvíce přihrávek na gól dali: Jan Radek (lit) 29, Jiří Tengler 24, Jan Leifert 23, Jan
Tengler 16, Petr Fiala 15, Jan Radek (živ) 13.

Více podrobností a zajímavostí včetně obrazové galerie na http://fclitultovice-dorost.webnode.cz/

TJ Sokol Litultovice děkuje všem občanům Litultovic, kteří nám
darovali železný šrot. Sebrali jsme 5 t a získané prostředky jsou použity
na autobusy, kterými jsou přepravovány naše děti na zápasy do okolních
vesnic. Také městys na základě našeho dokladu o odevzdání železného
šrotu do sběrny, dostává zpět do obecní pokladny finanční prostředky
od firmy Eko-kom, za to, že třídí odpad v obci!!

__________________________________________________
11. 6. 2011 proběhlo v Hlavnici 50 výročí založení TJ Družby Hlavnice, při této přiležitosti
se setkaly staré gardy Hlavnice a Litultovic. Litultovice zvítězily v poměru 5:3 a branky
za nás vsítili, Kinšt 2, Slanina, Toporčák L., Leifert.
Nejstarším aktivním účastníkem, který odehrál toto utkání byl Světlík Václav (1942), kterému
patří náš obdiv!!
Jeden ze sponzorů této akce Jan Nezmar-Diadora, vyhlásil soutěž o největší účast fanoušků
z okolních klubů. Litultovice měly největší zastoupení a vyhrály sadu dresů pro žáky, proto
díky všem, kteří přišli podpořit i touto formou naší TJ.
Děkuje výbor TJ Sokolu Litultovice

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

_________________________________________________

Inzerce:

PLOTY, PLETIVA,
GARÁŽOVÁ VRATA
Garážová vrata od 9.999 Kč. Výklopná,
dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové
ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní
barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.
Provádíme i montáže.
PLOTY - PLETIVO
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná
nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty,
průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze
svařovaných pletiv, svařovaných panelů,
pletivové branky a brány nebo svařovaná výplň.
Při objednávce montáže sleva 30% na sortiment ze zahradnictví.
THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Široký výběr okrasných dřevin. Množstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203. Rozvoz po celé ČR.
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

Ordinační hodiny dětského lékaře o letních
prázdninách od 20. 6. do 9. 9. 2011
LÉKAŘ

SESTRA

MUDr. Dagmar Lepařová
MUDr. Eva Brožová

Antonie Halodová
Simona Galiová

Po
Út

St

V. Heraltice
D. Životice
Melč
Stěbořice

8,00 - 9,30
11,00 - 12,00
13,00 - 14,00
8,00 - 9,30

Litultovice

11,00 - 12,30

Poradna

12,30 - 13,30

Melč

8,00 - 9,30

Poradna

9,30 - 10,30

D. Životice

11,30 - 12,30

Poradna
Litultovice

12,30 - 13,30
8,00 - 9,30

Jakartovice

10,30 - 11,30

Poradna

11,30 - 12,00

V. Heraltice

13,00 - 14,00

Poradna

14,00 - 14,30

Stěbořice

8,00 - 9,30

Poradna
Melč

9,30 - 10,30
12,00 - 13,00

Čt

Pá

Pacient může navštívit lékaře v kterémkoliv ze středisek !
Je nutné s sebou mít průkaz pojištěnce nemocné osoby.
Poradny pro kojence jsou o prázdninách každý týden !
Tel:

Stěbořice

553661034

V. Heraltice

553663138

D. Životice

553786210

Litultovice

553668380

Melč

605152106

Jakartovice

736262823

