MĚSTYS
LITULTOVICE

březen 2012

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
vítám Vás u březnového vydání Novin městyse a zároveň bych Vám chtěl popřát příjemné
jarní dny a následující velikonoční svátky. Chlapcům, hochů a mužům bohatou pomlázku a
dívkám, slečnám a ženám ty nejhezčí vajíčka, co se jim kdy povedla!
Jan Raida, starosta městyse
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím i vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

__________________________________________________

Důležité:
Poplatky 2012
Upozorňujeme obyvatele městyse Litultovice, že poplatek za provoz systému shromaždování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2012 ve výši
500,--Kč/osobu/rok a poplatek za psa ve výši 100,--Kč/psa/rok jsou splatné

do konce d u b n a 2012.

Poplatek je možno uhradit v kanceláři ohlašovny v úřední dny (pondělí a středu 8:00 - 11:30
a od 12:30 - 17:00) nebo převodem z účtu (variabilní symbol sdělíme telefonicky).
V případě nezaplacení poplatků ve lhůtě, bude Městys Litultovice postupovat dle zákona
565/1990 Sb, dle § 11 o místních poplatcích (včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky
může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek) v souladu se zák. 258/2009 Sb (daňový řád).
Lenka Libová, ohlašovna

Magistrát města Opavy, Vám v návaznosti na převod dávkových nepojistných systému pod
úřady práce, sděluje informace o činnostech, které s účinností od 1. 1. 2012 zajišťuje oddělení
sociálních služeb a komunitního plánování odboru sociálních věci, Magistrátu města Opavy.

Oddělení sociálních služeb a komunitního plánování zajišťuje:
-

sociální poradenství (např. poradenství při nedostatečných příjmech, dluzích, bytové
problematice, při vyřizování osobních dokladů sjednávání sociálních služeb apod.)
administrativní pomoc (nápomoc při vyplňování tiskopisů, formulace žádostí,
životopisů, návrhů k soudním či dalším řízením, pomoc při sepisování dalších
písemností, atd.)
pomoc při orientaci v institucích (pomoc při jednání, zajištění a spolupráce
s institucemi)
pomoc při orientaci v problému a koordinace činností vedoucích k řešení nebo
usnadnění sociální situace
sociální šetření
depistážní činnost
sociální asistenci
realizaci sociální intervence
poradenství a pomoc související s agendou sociálního kurátora
poradenství a pomoc občanům se zbavenou nebo omezenou způsobilostí k právním
úkonům
ustanovení zvláštního příjemce pro účely dávek důchodového pojištění
proces komunitního plánování sociálních služeb

Kontakty:
tel. 553 756 + kl.
e-mail: složený ve formátu jmeno.prijmeni@opava-city.cz
www. opava-city.cz
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SOCIALNÍCH SLUŽEB A KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNI:
Kancelář č. 117

Bc. Iva Paletová

kl. 716

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI:
Kancelář č. 114

Bc. Květoslava Valošková
Markéta Šimečková, DiS.
Olga Hartmannová

Kancelář č. 114A

Pavel Žůrek
kl. 748
Dalibor Lukáš
kl. 719
zajišťuje rovněž agendu sociálního kurátora pro dospělé

Kancelář č. 115

Yvetta Hrbáčová
kl. 640
zajišťuje rovněž agendu ustanovení zvláštního příjemce
pro účely dávek důchodového pojištění
Simona Šebestová
kl. 739
Stanislava Jahodová
kl. 738
kl. 674
Bc. Jiří Tůma
Bc. Kamila Vlčková
kl. 624

Kancelář č. 113A

kl. 653
kl. 734
kl. 733

AGENDA OSOB SE
K PRÁVNÍM ÚKONŮM:
Kancelář č. 113

ZBAVENOU

NEBO

Regina Frolichová, DiS.
Leona Černá

OMEZENOU

ZPŮSOBILOSTÍ

kl. 670
kl.638

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ:
Kancelář č. 112

Mgr. Monika Macháčová

kl. 617

__________________________________________________
Vodovodní přípojky a placení vodného
Vzhledem k tomu, že v zimním období letošního roku došlo v mnoha případech k zamrznutí
vodovodních přípojek nebo poškození vodoměru mrazem, chtěl bych informovat občany
o jejich povinnostech k zabezpečení vodovodních přípojek. Vodovodní přípojky řeší zákon
274/2001 Sb. § 3 a vyhláška č. 268/2009 § 32. Seznámím Vás s několika body z těchto
zákonů.
1) Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník pozemku nebo stavby.
2) Vodovodní přípojka musí být uložena do nezamrzlé hloubky, nebo se musí chránit
proti zamrznutí.
3) Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, vlastníkem vodovodní přípojky je
osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
4) Vodovodní přípojka z vodovodu pro veřejnou potřebu a vnitřní vodovod pitné vody
nesmí být propojeny s jiným zdrojem vody.
Dále bych chtěl upozornit na neoprávněný zásah do vodoměru, který řeší zákon 274/2001 Sb.,
§17, odst. 2, kdy jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu provozovatele je nepřípustný
a může být udělena sankce za nedovolenou manipulaci s měřidlem.
Vodoměr poškozený mrazem nelze opravit, proto se musí nahradit novým, který musí majitel
uhradit v plné výši, vč. výměny.
Toto je stručný výklad ze zákona jen proto, aby nedošlo k nedorozumění mezi majiteli
vodovodních přípojek a provozovatelem, který má za úkol dodávat vodu z hlavního řadu
do přípojek.
Pokud se vyskytne problém s přípojkou, kontaktujte nás včas, abychom mohli poradit
a předejít dalším problémům.
Na závěr bych chtěl upozornit občany na platební morálku při úhradě vodného, jelikož
máme stále dosti velký počet neplatičů, kteří i přes opakované výzvy vodné neuhradili.
Proto budeme v letošním roce postupovat daleko razantněji u těch, kteří nebudou mít
vše řádně zaplaceno a to přerušením dodávky vody dle zákona 274/2001 Sb., § 9, odst. 5,
písmeno g). Pokud ani to nepomůže, budeme dlužnou částku vymáhat soudně. Proto
žádám všechny občany, kterých se to týká, aby urychleně vyrovnali své nedoplatky,
protože při dalších odečtech budeme již vodu zastavovat!!!
za provozovatele skupinového vodovodu
Jiří Lenart

Usnesení Zastupitelstva městyse Litultovice:
Usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Litultovice, konaného dne 19. 3.
2012 v 18 hodin v zasedací místnosti úřadu Městyse Litultovice.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
73/8 čerpání rozpočtu Městyse Litultovice k 29. 02. 2012
74/8 rozpočtové opatření č. 2/2012
75/8 Závěrečný účet Městyse Litultovice za rok 2011
76/8 Rozpočtový výhled Městyse Litultovice na roky 2012 – 2016
77/8 odprodej části pozemku p. č. 250/1 v k. ú. Litultovice do 50 m2 s tím, že žadatel ponese
na své náklady veškeré činnosti, spojené se zpracováním podkladů a prodeje pozemku
za 70 Kč/m2
78/8 pronájem části pozemku p. č. 749/4 v k. ú. Litultovice za cenu obvyklou na dobu 10 let
s možností přednostního prodloužení smlouvy uživateli o pronájmu na další období
79/8 smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1086 v k. ú. Litultovice pro
Povodí Odry po provedené plynofikaci v roce 1996 v místní části Litultovice – Luhy
80/8 smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 968/21 v k. ú. Litultovice pro
SMP Net přípojku plynofikace k RD manželům Kinštovým
81/8 smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1087/1 v k. ú. Litultovice pro
Povodí Odry po zhotovení vodovodního přivaděče z Pilného mlýna do čerpací stanice
Litultovice – Luhy
82/8 smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 258 v k. ú. Litultovice pro ČEZ
Distribuce po zhotovení přeložky elektrického vedení pro Tělocvičnu Litultovice
83/8 sloučení pozemků p. č. 257/1, 257/3 a 258 do jednoho parcelního čísla na základě
vypracovaných podkladů Geometrického plánu firmou Mikroarea Opava
84/8 bezúplatný převod pozemku p. č. 498/35, orná půda a pozemku p. č. 498/41, zastavěná
plocha a nádvoří, zapsaných na listu vlastnictví č. 60000 pro k. ú. Litultovice, Městys
Litultovice, do vlastnictví Městyse Litultovice s omezujícími podmínkami, stanovené
v dopise ze dne 10. 02. 2012 Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
který je přílohou tohoto usnesení
85/8 výpůjčku majetku Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Městysi
Litultovice dle smlouvy o výpůjčce, která je přílohou tohoto usnesení Čistírny
odpadních vod a odkanalizování v Městysi Litultovice za cenu do 60000 Kč
86/8 smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1060 v k. ú. Litultovice pro
Správu dopravní a železniční cesty ohledně uložení vodovodu Městyse Litultovice
87/8 nepřijetí návrhu České pošty ke zrušení pobočky v Litultovicích a využití služby
„Partner“
Zastupitelstvo městyse Litultovice neschvaluje:
88/8 zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení ke stavbě Čistírny odpadních
vod
Zastupitelstvo městyse Litultovice bere na vědomí:
89/8 závěrečný účet Svazku pro provoz skupinového vodovodu za rok 2012
rozpočtový výhled Svazku pro provoz skupinového vodovodu na roky 2012 – 2016
rozpočet Svazku pro provoz skupinového vodovodu na rok 2012
rozpočet Mikroregionu Hvozdnice na rok 2012
zprávu o hospodaření Mikroregionu Hvozdnice za rok 2011
Zapsal: Jan Raida, starosta městyse

Ohlédnutí za Obecním plesem 2012:
Strohá statistika:
119 platících hostů
xxx spokojených návštěvníků
K poslechu i tanci hrála skupina Roland a Lenka.
O kulturní část se postaraly taneční skupiny O. K. Dance, HOLOS
a mažoretky Roses. Tímto děkujeme za prezentaci.
Návštěvníci, kteří přijeli z "větších dálek v rámci okresu", měli čas
"nakouknout" do muzea Městyse a seznámit se s prostory Zámku
B. Byli překvapeni historickými prostory, které jsou dosažitelné
a využitelné v rámci okresu Opava.
Veškeré ceny na slosovatelné vstupenky našly během večera svého majitele. A tak následný
den měl výherce kančí maso se zelím (a nebo se šípkovou omáčkou?), další výherce se projel
na novém kole, jiný výherce si naladil ostrý obraz a ostrý zvuk na nové televizi a další si dali
ke snídani dortík. Se jmenováním následných výher končíme, protože je to mimo rozsah
tohoto časopisu.
Zámek B prošel zátěžovým testem, díky velkému počtu hostů to někdy "vrzlo", ale uděláme
vše pro to, aby příští ročník prošel bez "vrznutí" a všichni odcházeli spokojení.
Komise pro kulturu, spolky a víru a další, kteří se účastnili organizace plesu

__________________________________________________

Ohlédnutí za dětským karnevalem:

V sobotu 17. 3. 2012 roztančily sál na Zámku B princezny,
Karkulky, vodníci, víly a různá zvířátka v rytmu dětských
písniček. Šedesát dětí se vydalo na putování s cirkusem
Rámusem a společně si zasoutěžilo, zacvičilo v překážkové
dráze, zkusilo si drezůru cirkusových koní. Program
obohatilo vystoupení Břišních tanečnic z Hlavnice, které
nám pomohly roztančit sál. Pro děti a rodiče bylo připraveno
občerstvení a každá maska si odnesla cenu za účast.
Za pomoc s organizací plesu děkujeme našim
pomocníkům z řad litultovské mládeže, kteří se už
tradičně zapojují do akcí pro naše nejmenší.
Jarmila Kořená, vedoucí učitelka MŠ

Postní zamyšlení pana faráře:
Postní doba, kterou současně prožíváme, nás opět vybízí k hlubšímu zamyšlení nad svým
životem. A tak bych chtěl využit příležitost a své letošní zamyšlení opřít o zkušenost
významného jáhna a psychiatra Maxe Kašparů, který se ve své praxi setkává s problémy
současné rodiny a výchovy. V jeho zkušenostech najdeme i krásný opis současného stavu
rodiny v naší vlasti. Zkusme se proto letos zaměřit na toto téma.
V naší zemi se rodina v tradičním pojetí rozpadá zhruba od sedmdesátých let 20. století, kdy
došlo k překonání společenského odsudku rozvodu. V počátcích byl definován jako moderní a
pokrokový zákon. Důsledkem je generace již dnešních čtyřicátníků a padesátníků, kteří
z rodinného prostředí neznají některé vzorce chování, protože je nemohli odpozorovat
z interakce a komunikace vlastních rodičů. Nedokáží řešit vlastní problémy, nebyli vedeni
k úctě vůči partnerovi, k důsledné a odpovědné výchově dítěte, toleranci, odpuštění,
sebezáporu, oběti a ani k úctě k vlastním předkům. Nemohli tudíž nic z toho předat dál a
jejich potomci se rozvádějí také anebo se manželství sami už bojí uzavřít. Nyní vyrůstá třetí
generace, která se hůře orientuje v takzvaných tradičních hodnotách. Nárůst kriminality
mládeže, rozšiřující se drogová scéna a jiné sociálně patologické jevy jsou toho částečným
následkem. Co s tím? Zatěžuje to společnost především po stránce ekonomické. Hledá se
proto pomoc a řešení.
Bohužel je v naší zemi, a k tomu ještě současně u moci, mnoho lidí, kteří se domnívají, že
úpadek rodinného života lze sanovat penězi a paragrafy. Hrozím se však důsledku tohoto
omylu. Moderní ekonomové a právníci mají své moderní iluze a jednou z nich je právě tento
omyl. Pokud možno, mají iluzi ještě instantní, snadno rozpustnou. Mimo to se ve společnosti
přeceňuje materiální. Ale ještě nebezpečnější, než přeceňování materiálního, je v této zemi
nedocenění duchovního. Ony totiž svoji nezanedbatelnou roli ve společnosti hrají také
substance, které nelze měřit kalkulačkou. Bohužel cit pro rozdíly: materiální – duševní –
duchovní je otupen. Pokud není přímo otupen, je změněn a není-li změněn v obsahu, je
změněn v nomenklatuře. A tím došlo k tomu, že se naše liberálně tržní společnost pomalu
stává starozákonním Babylonem, pro který bylo charakteristické zmatení pojmů. To, co dříve
katolická církev nazývala hříchem, dostalo dnes nová, moderní až přitažlivá pojmenování.
Dnes se:
• pýcha změnila ve zdravé sebevědomí,
• lakomství v zákon ekonomiky,
• nestřídmost ve vyšší životní úroveň,
• závist v boj o spravedlnost,
• hněv ve zdravou reakci nad hloupostí druhých,
• hulvátství ve svobodu projevu,
• okrádání ve svobodný trh,
• zanedbaná výchova dětí se změnila ve tvorbu vlastního názoru,
• mateřství bez manželství v moderní formu existence,
• likvidace pozitivních hodnot ve zbavení se předsudků,
• neúcta k tradici ve vítězství zdravého rozumu,
• a lenost se změnila v sociální dávku.
Slušnost je přežitek doby, jak mi řekl jeden mladý inženýr ekonomie, protože za tu si ještě
nikdo nic nekoupil. A v téhle hodnotové džungli Povltavského Kocourkova budujte solidní
prorodinnou politiku a tvarujte lidské, potažmo dětské charaktery. (Max Kašparů, Hlášení
o stavu pohody na českých školách a rodinách).

Myslím si, že tyto myšlenky budou nám příležitosti k zamýšlení. Však dobře víme, že i u nás,
v našich rodinách, není všechno, tak jak by mělo být. Chtějme proto využit čas postní doby a
pak Velikonoc, nejenom k naplňování různých zvyků ale především ke změně svého smyšlení
o životě, o nás samotných a o naší budoucnosti.
Přijměte také mé pozvání na slavení Svatého týdne a Velikonoc v našem farním
společenství.
Pořad bohoslužeb o velikonocích v kostele sv. Bartoloměje
Květná neděle

1. 4. 2012
10.45 hod - žehnání ratolestí
kostelem, průvod a mše sv. s pašijemi
Zelený čtvrtek
5. 4. 2012
16.00 hod – mše sv. „večeře Páně“
Velký pátek
6. 4. 2012
15.30 hod – křížová cesta
16.00 hod – velkopáteční obřady
Bílá sobota
7. 4. 2012
16.30 hod – velikonoční vigilie
Neděle Zmrtvýchvstání Páně 8. 4. 2012
10.45 hod – slavnost vzkříšení
Pondělí
9. 4. 2012
10.45 hod – velikonoční pondělí

před

Chci Vám všem, zastupitelstvu obce a všem drahým občanům, popřát k Velikonocům.
Ať Bůh vám dá zdraví a pokoj v rodinách, ať naděje na vzkříšení je pro vás pramenem
opravdové radosti.
P. Marcin Kieras, farář

__________________________________________________

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Výtvarné soutěže
Žáci všech ročníků se zapojili do výtvarné soutěže „Kniha a já“, do literárně výtvarné soutěže
„Komiks mě baví“ a děti ze školní družiny malovaly obrázky do soutěže
s názvem „Indiáni“. Nejlepší práce ze školních kol všech tří soutěží postupují do okresních
kol. Do okresních kol byly vybrány práce těchto dětí: L. Kempková, J. Vítek,
A. Malíková (1. tř.), D. Skála, A. Skřontová, K. Beníšková, F. Nádeníček (3. tř.),
A. Skřontová, O. beníšek, M. Pavlíčková, J. Krusberský (5. tř.).

Matematické soutěže
Dne 16. března proběhlo na všech základních školách naší republiky základní kolo
matematické soutěže „Klokan“. V naší škole se zapojili žáci 3. a 5. ročníku, kteří si
vyzkoušeli své znalosti matematického učiva i schopnosti logického myšlení. Z 5. ročníku se
ve školním kole v kategorii Klokánek nejlépe umístili M. Majnuš a V. Kubec, ze 3. ročníku
byli v kategorii Cvrček nejúspěšnější A. Skřontová, J. Bednaříková a J. Vavrovič.
Dva žáci 5. ročníku se zapojili do další matematické soutěže s názvem Pythagoriáda.
Nejlepšího výsledku ve školním kole dosáhl M. Majnuš, který postupuje do okresního kola
této soutěže. Okresní kolo Pythagoriády proběhne dne 27. března v aule Slezské univerzity
v Opavě.

Soutěž v anglickém jazyce
Již po druhé jsme se zúčastnili 2. 3. 2012 na ZŠ Vrchní soutěže v anglickém jazyce nazvanou
"The funny english day". Pro žáky bylo připraveno 5 pracovních listů, které byly doplňovány
dalšími zábavnými ústními soutěžemi. Naši žáci 5. ročníku A. Skřontová, M. Pavlíčková, M.
Režnar, M. Majnuš a V. Kubec si porovnali své znalosti s ostatními žáky z dalších 21 škol a
odnesli si krásné 2. místo. Děkujeme všem těmto žákům za úspěšnou reprezentaci školy.
Mgr. L. Krömrová

Koncert bubenického orchestru
Dne 21. března jsme navštívili netradiční výchovný koncert bubenického orchestru Ivo
Samiece s názvem BORIS. Během vystoupení si žáci poslechli rytmy ze všech koutů světa.
Seznámili se s historií bicích nástrojů i s nástroji samotnými. Tradiční i netradiční bicí
nástroje předvedl bubenický orchestr ve svých skladbách.
Mgr. J. Očenášková, ředitelka

Zprávy ze Základní školy v Mladecku:
II. školní ples
Natěšení úspěchem I. školního plesu konaného v loňském roce, se naše OSR rozhodlo i letos
uspořádat školní ples a tak začít tvořit novou tradici školních plesů ZŠ Mladecko. Termín
jsme se rozhodli neměnit a nechtěli bychom ani v budoucnu (pouze v případě, pokud bude
pátek navazovat rovnou na jarní prázdniny), to znamená pátek – den pololetních prázdnin.
Mnozí se možná diví proč pátek, ale pro nás organizátory to ani jinak nejde, abychom stihli
vše den předem nachystat a zase den poté uklidit.
Na začátku jsme zvažovali, zda nepřesunout ples někam do větších prostor. To by ale
znamenalo uspořádat tento ples v některé z okolních vesnic a pak by ples již ztratil svou
atmosféru a nebyl by to již klasický školní ples ZŠ Mladecko.
Jako loni jsme i letos oslovili SDH Mladecko a navázali tak na již osvědčenou a výbornou
spolupráci při obsluze baru. Školní družina a paní učitelky spolu s žáky naší školy zase
pomohli při zajištění nejen bohaté výzdoby školní jídelny, ale i výrobou škrabošek a klobouků
na ples. Slavnostní atmosféru v podobě lampiček a barevného osvětlení poskytli manželé
Hartmannovi, a když jsme večer před plesem odcházeli z nazdobené školní jídelny, ani jsme
si nedokázali přestavit, že se tam normálně vydávají obědy a jídelna je plná neposedných
strávníků.
Bohatá nabídka občerstvení byla myslím také jedním z velkých lákadel, ať už se jednalo o
výborný guláš (maso zajistil Ing. Jan Birgus, výrobu paní Margita Ihnová) a skvělé koláčky
z dílny paní Libuše Pavlíčkové. O prodej občerstvení se nám postaralo nám již známé trio
paní Burdíková, Novobilská a Ihnová.
K tanci a poslechu nám hrála skupina Dr. JIM ze Slavkova. Zlatým hřebem programu byla
taneční skupina Divoké růže z Hlavnice se svým kankánem, která sklidila obrovský úspěch.
Dalším bodem byl tanec s klobouky a škraboškami a jako loni i letos byl největší zájem o
zelené
klobouky
s pravým
pérem.
Letos jsme místo tomboly
pořádali „Hru o ceny“. Ačkoliv
se 14 dnů před plesem zdálo, že
to letos nebude nic moc, 191
cen, které se sešly v den plesu,
nás opravdu překvapilo.
A nakonec malé překvapení
v podobě
společenské
hry
„Pohádka o královském páru,
který se rozhodl vyjet kočárem
s dvěma koňmi na projížďku“.
Dá se říct, že v loňském roce
bylo více lidí, ale ani letos
nebylo prázdno a ples se vydařil
a kdo to nestihl letos, ať přijde
příští rok. Budeme se těšit a zkusíme přijít zase s něčím novým.
Ještě poděkování sponzorům, organizátorům a všem, kteří jste jakkoliv přispěli pomocnou
rukou nebo finančně.
Za OSR při ZŠ Mladecko Ing. Eva Birgusová.

Pozvánky:
Zábavné čtení v knihovně
v pátek 20. 4. 2012 od 18.30 do 22.00 h pro děti ve věku 6 až 11 let
Akce bude jen pro předem přihlášené děti. Děti, prosím, přihlaste
do 10. 4. 2012.
Přihlášky přijímá telefonicky nebo emailem paní Andrea
Kubcová, tel. 605 757 553, email: andreakubcova@seznam.cz
Děti čeká večer plný zajímavého čtení, zábavných her a úkolů v
Litultovské knihovně. V závěru večera proběhne losování o knižní
ceny. Akce proběhne bez přítomnosti rodičů a rodiče si děti
vyzvednou osobně ve 22.00 h. Pitný režim a drobné občerstvení
zajištěno. Během večera si děti mohou vyřídit čtenářský průkaz za
25 Kč na rok.

__________________________________________________

Spolky a sdružení:
Kušisté z Litultovic
Dne 17. - 18. 3. 2012 proběhlo v Otrokovicích halové Mistrovství ČR ve střelbě z polní kuše,
kterého se zúčastnili i střelci TJ Opava ve složení Lelovský Petr, Losert Václav, Kudlička
Dušan, Hufnágel Martin a Slováková Jana.
K mistrovskému závodu se přihlásilo 36 střelců z 8 klubů ČR. Do soutěže tříčlenných
družstev pak zasáhlo 12 týmů.
Pro tento závod nominovala Opava do „Ačka“ Lelovského, Loserta a Hufnágela, který musel
zastoupit Lhotského. Jednička týmu
Lhotský se závodu nemohl zúčastnit ze
zdravotních důvodů, a jak se nakonec
ukázalo, tato komplikace znemožnila
boj o zlato v družstvech. Hufnágel
standartně střílející za „Béčko“
předvedl slušný výkon, ale v konečném
součtu to stačilo pouze na stříbrnou
medaili. Zlato v kompletním složení
získalo družstvo Kostelce A, a bronz
pak Otrokovice A.
V soutěži jednotlivců došlo k velkému
překvapení, když Jan Nedělník, střelec
Kostelce na Hané, po dvou soutěžních dnech zvítězil před jindy suverénním Bohumilem
Korbářem z Plumlova. Nedělník předvedl soustředěný výkon a v závodě měl pevnější nervy.
Zaslouženě zvítězil. Oba střelci nemají momentálně v hale konkurenci a tak pro ostatní střelce
byl hlavním cílem boj o třetí příčku.

Po dvou kolech prvního dne ji obsadil
Lelovský nástřelem 575 bodů, následován
oddílovým kolegou Losertem s 574 body.
Ovšem před druhým soutěžním dnem
nebylo zdaleka nic rozhodnuto, neboť
bodové rozdíly na dalších pozicích
slibovaly tuhý boj a zkoušku nervů.
Průběžně pátý Baborák z Hradce Králové
(569 bodů), šestý Kovář z Otrokovic (568
bodů) a sedmý Nedělník st. z Kostelce
(565 bodů) boj o bronz nevzdávali.
V prvním kole druhého dne nastřílel
Nedělník 293 a Baborák 292 bodů a
schylovalo se k dramatu. Po celé druhé kolo druhého dne Nedělník st. stahoval svou ztrátu na
Lelovského a Loserta, kteří vedli oddílový souboj, ve kterém byl úspěšnější Losert i přes to,
že ještě dvě poslední nástřelné sady před koncem prohrával s Lelovským o bod. V závěru
závodu zúročil své dlouholeté zkušenosti a získal bronz. Tento halový závod byl pro Václava
Loserta posledním v kategorii mužů. V novém ročníku halové sezony 2012/13 bude
nastupovat již jako senior.
V boji o třetí příčku se naštěstí nepotvrdilo pravidlo, že když se dva perou, třetí se směje a
bronz Loserta doplnil Lelovský Petr čtvrtou příčkou. Nedělník se ztrátou dvou bodů pak
obsadil příčku pátou.
V kategorii žen Slováková Jana
nestačila na Kubesovou Sabinu ze
Suchých Lazců a Nedělníkovou
Jaroslavu z Kostelce na Hané. V této
kategorii k většímu překvapení nedošlo
a třetí místo Slovákové je pro TJ Opava
dobrý úspěch.
Ke zhodnocení halového Mistrovství
ČR z pohledu střelců Opavy se dá říci,
že panuje spokojenost. Opaváci
předvedli dobré výkony a z posledního
halového závodu sezony 2011/12 si
přivezli jednu stříbrnou a dvě bronzové
medaile.
Na závěrečném ceremoniálu si také
opavští střelci „Ačka“ ve složení Lelovský, Losert a Lhotský převzali pohár a stříbrné medaile
za umístění v celoroční ligové soutěži družstev venkovní sezony 2011.

__________________________________________________
Sbor dobrovolných hasičů v Litultovicích
Činnost zásahové jednotky Městyse Litultovice
V pátek 2. 3. 2012 v 15:30 proběhl ve spolupráci se zásahovou jednotkou Hradec
nad Moravicí výcvik záchrana osob z ledu. Tento výcvik se uskutečnil na velkém rybníce
za účasti mladých hasičů, členů rybářského spolku a občanů Litultovic. Cílem výcviku bylo
naučit členy jednotek pohyb na nestabilním ledu, sebezáchrana při proboření a nácvik
záchrany osoby, která se propadla na zamrzlé ploše. Instruktory výcviku byli Tomáš Rozehnal
velitel JSDHO Hradec nad Moravicí a Drápal Jiří velitel JSDHO Litultovice. K výcviku byly
použity suché obleky do vody zapůjčené od profesionálních hasičů z Opavy. Výcviku se

zúčastnilo 9 členů jednotky z Hradce a 7 členů jednotky z Litultovic. Náplní výcviku bylo
také ukázat mladým hasičům, rybářům a občanům jak se zachovat v případě propadnutí na
vodní ploše, a jak mohou bezpečně pomoci osobě, pod kterou se probořil led.
Strojníci jednotky se zúčastnili 10. 3. 2012 cyklické odborné přípravy na HZS MSK ú. o.
Opava a ve stejném datu absolvovali, noví členové jednotky, výcvik na získání odbornosti
nositel dýchací techniky.
V následujícím období mají před sebou velitelé jednotky dvoudenní instruktážně metodické
zaměstnání v Jánských koupelích, je naplánován výcvik v dýchací technice na cvičném
polygonu na hasičské stanici v Bruntále a poslední víkend v dubnu se členové zúčastní
krajské soutěže ve vyprošťování z havarovaných vozidel, která proběhne v Hlučíně.
Jednotka Městyse v tomto roce již zasahovala u 10 událostí a to u 2 technických pomocí,
2 živelné pohromy, 1 dopravní nehoda a 5 požárů.
Děkuji všem členům za obětavost pomoci bližnímu a za svědomitou práci v jednotce a je jim
blízkým za toleranci a pochopení.
Velitel jednotky Drápal Jiří ml.

Občanské sdružení Rybáři z Litultovic
Činnost Občanského sdružení Rybáři z Litultovic
Občanské sdružení rybáři z Litultovic pořádali pro mládež ZIMNÍ OLYMPIÁDU,
která se konala v zámecké kuželně. Na programu byly různé rybářské hry o zručnosti
a dovednosti rybářů.

Občanské sdružení rybáři z Litultovic navštívili 11. 3. 2011 RYBÁŘSKOU VÝSTAVU
V BRNĚ. Mládež i dospělí si stejně, jako každý rok, tuto akci báječně užili.

Více informací a fotografií o činnosti spolku naleznete na www.litultovice.cz

Občanské sdružení rybáři z Litultovic uspořádali na velkém rybníku v Litultovicích za velmi
mrazivého počasí CHYTÁNÍ RYB NA DÍRKÁCH. Jedná se o metodu, jejíž obliba u nás
za poslední léta velmi stoupla. Chytání ryb na dírkách je hojně rozšířeno ve východní Evropě,
v severských zemích, ale i v Kanadě nebo v USA.
Naši účastníci, ať už mladí nebo starší, byli akcí velmi nadšení, tloušťka ledu byla asi 28 cm
a jakékoli teplé občerstvení nás zahřálo. Již se všichni těšíme, až si zase zopakujeme chytání
ryb na dírkách na zamrzlém rybníce!

__________________________________________________
Za obsahovou a gramatickou stránku jednotlivých příspěvků zodpovídá jejich autor.

__________________________________________________

TJ Sokol Litultovice

TJ SOKOL LITULTOVICE
Rozlosování mistrovských utkání
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Okresní přebor - muži
kolo

kde

15.
16.

doma
venku
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
14.

soupeř
Hněvošice
Dolní Benešov "B"
Vřesina
Stěbořice
Slavia Opava
Vítkov
Velké Heraltice
Služovice
Větřkovice
Budišov nad B.
Malé Hoštice
Žimrovice
Bolatice "B"

kdy
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
SO

čas
25.3.
1.4.
8.4.
15.4.
21.4.
29.4.
5.5.
13.5.
20.5.
27.5.
3.6.
10.6.
16.6.

15:00
15:30
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

24.3.
31.3.
8.4.
14.4.
22.4.
28.4.
6.5.
12.5.
20.5.
26.5.
2.6.
9.6.

15:00
13:00
10:00
15:30
13:45
16:00
14:15
16:30
14:45
17:00
14:15
17:00

bus
Auta
Bus 14:15
Auta
Auta
Bus 15:45
Auta
Bus 15:45

Okresní přebor - dorost
kolo

kde

15.
16.
17.

doma
venku
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
14.

soupeř
Slavkov
Vávrovice
Zlatníky
Stěbořice
Hať
Hradec n. Moravicí
Štěpánkovice
Hlavnice
Kobeřice
Holasovice
Pustá Polom
Oldřišov
VOLNO

kdy
SO
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO

čas

bus
Auta
Auta
Bus 12:30

K

Bus 12:45

K

Bus 13:30

K

Bus 13:00

K

Okresní přebor - žáci starší r.96
kolo

kde

13.

venku
doma
venku
doma
venku
doma

14.
15.
16.
17.
18.
10.
11.
12.

doma
venku

soupeř
Kozmice
Vávrovice
Hradec n. Moravicí
Kylešovice
Kobeřice
Větřkovice
VOLNO
Strahovice
Bolatice

kdy
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
SO

8.4.
15.4.
21.4.
29.4.
5.5.
13.5.
20.5.
27.5.
2.6.

čas

bus

10:00
13:00
13:30
13:30
14:15
14:00

9:00 K

14:30
15:15

12:30 K
13:00 K

13:00 Měst.

Okresní soutěž - žáci mladší r.98 ( 7+1 )
kolo

kde

14.

doma
venku
venku
doma
venku
venku
doma
doma
venku
doma

15.
16.
17.
18.
19.
20.
11.
12.
13.

soupeř
Hradec n. Moravicí
Jakartovice
Brumovice
Melč
Žimrovice
Hradec n. Moravicí
Jakartovice
Brumovice
Melč
Žimrovice

kdy
SO
NE
SO
SO
SO
ST
SO
SO
SO
SO

čas
7.4.
15.4.
21.4.
28.4.
5.5.
16.5.
19.5.
26.5.
2.6.
9.6.

13:15
15:00
10:00
13:45
14:00
17:00
14:45
14:45
15:00
14:45

bus
Bus 14:00 K
Bus 9:00 K
13:00 Měst.(Auta)
Bus 16:00 K

14:00 Měst.

Litultovice

Inzerce:

Studio Mia
Litultovice 202 (budova penzionu pro seniory – dříve buc (vchod ze zadní
části od fabriky)

S radostí Vám nabízíme tyto služby:
________________________________________________
Milena Hamplová – kadeřnictví dámské, pánské, dětské
Úterý: 11.00 – 18.00, Čtvrtek: 9.00 – 16.00
Tel: 602 712 131
________________________________________________
Zdenka Rucká – manikůra, pedikůra, depilace
Útery + Čtvrtek – dle telefonní objednávky
Tel: 777 247 194
________________________________________________
Jana Olšovská – masáže klasické, thajské, baňkování…
Pondělí + Středa – dle telefonní objednávky
Tel: 731 001 233
________________________________________________
Eva Batková – kosmetika, aromamasáže, tělové zábaly
Pátek – dle telefonní objednávky
Tel: 602 886 524
________________________________________________
Nabízíme prodej kvalitní vlasové a tělové kosmetiky,
dárkové poukazy a permanentky.

