březen 2013

Noviny městyse

MĚSTYS
LITULTOVICE

vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
vítám Vás u březnového vydání Novin městyse. Zároveň bych Vám chtěl popřát krásné dny
spojené s přicházejícím jarem a příjemné prožití následujících velikonočních svátků.
Jan Raida, starosta městyse
Ťuky ťuky kdo to ťuká,
kdo to ťuká na vrátka,
To slepičce z vajíček
vylíhla se kuřátka.
Píp, píp pípají, křidýlkama třepají
a těší se světu,
vždyť zima už je dávno pryč
a jaro už je tu.

__________________________________________________

Důležité:
V minulém vydání novin byla uvedena částka za výměnu oken v bytovém domě č. p. 102
ve výši 600 tis. Kč, skutečná hodnota při výměně je 150 tis. Kč. Za tuto chybu se omlouvám.
Jan Raida, starosta městyse

__________________________________________________
Změny v rámci stavebního zákona - doplnění:
V lednu tohoto roku zveřejnil zdejší stavební úřad v obecních novinách článek, týkající se
podstatných změn stavebního zákona. V níže uvedeném textu, psaném kurzívou, je znovu
uvedena podstatná část daného článku.
Zde je přesná citace zákonem určených a přesně specifikovaných staveb, které je nyní možné provést
bez stavebního povolení nebo jiného opatření a současně bez povolení k umístění stavby:
a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma
pozemních komunikací; b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m; c) povrchové rozvody nebo odvody vody
na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;
d) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely; e) podpěrné konstrukce dopravního
značení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích; f) opěrné zdi do výšky 1 m,
které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím;
g) propustky na neveřejných účelových komunikacích; h) cirkusové stany a scénické stavby pro film,
televizi nebo divadlo; i) sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední
nemovitosti; j) antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických
komunikačních zařízení umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách; k) oplocení lesních

školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních pozemcích a oplocení dřevin
vysazených za účelem založení územního systému ekologické stability, která jsou bez podezdívky,
přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky značené
trasy; l) stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné
plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení; m) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v
povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle
horních předpisů; n) skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové
vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení; o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a
do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku
rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo
rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o
jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací
dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m,
plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z
celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci; p) bazén do 40 m2
zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území
umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku; q) stavby mostních vah;
r) přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné
přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky; s) výměna vedení technické infrastruktury,
pokud se nemění její trasa a nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo
bezpečnostního pásma.
Uvedený výčet staveb se nevztahuje na:
• na kulturní památky a na nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové
rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní
kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny;
• záměry posuzované z hlediska vlivů na životní prostředí.
Tyto uvedené stavby a záměry vyžadují stavební povolení nebo jiné opatření dle stav.zákona.
Upozornění:
• Výše popsané požadavky na jednotlivé kategorie staveb musí být bezpodmínečně dodrženy.
Jestliže dané požadavky nebudou splněny, budou dané stavby posouzeny jako „černé stavby“, takže
dojde k řízení o odstranění stavby a příslušné finanční sankci.
• Pokud stavby vyžadují provedení zemních prací nebo terénních úprav, je stavebník povinen zjistit si
informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu.
• Na internetu a také v novinách a časopisech se vyskytují různé zavádějící nebo přímo lživé články o
umisťování a povolování staveb, takže je nutná opatrnost a rozvaha při získávání informací před
realizací jakýchkoliv staveb nebo i jiných opatření, které jsou upraveny stavebním zákonem.

Jako doplnění nyní stavební úřad uvádí:
Uvedený výčet staveb se nevztahuje na:
• na kulturní památky a na nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v
památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny;
• záměry posuzované z hlediska vlivů na životní prostředí;
• stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 300 m2 zastavěné plochy a 7 m
výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat či chovatelství, a
zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např.
sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
• stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m
výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m;
Tyto, v předchozím odstavci uvedené, stavby nebo památky a záměry a dále jakékoliv
jiné, v celém článku necitované, stavby nebo jejich změny, vyžadují před jejich realizací
územní rozhodnutí, stavební povolení nebo jiné opatření dle stav.zákona. V případě
pochybností lze stavební záměr před jeho provedením konzultovat u zdejšího stavebního
úřadu (Úřad městyse Litultovice, Stavební úřad).
Ing. Vladimíra Tenglerová, vedoucí stavebního úřadu

Usnesení Zastupitelstva městyse Litultovice:
Usnesení ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Litultovice, konaného dne
18.03.2013 v 18 hodin v zasedací místnosti úřadu Městyse Litultovice.
Zastupitelstvo městyse schvaluje
122/14 rozpočtové opatření č. 2/2013
123/14 čerpání rozpočtu Městyse Litultovice k 28.02.2013
124/14 pronájem Zámecké restaurace od 1.4.2013 se stanovením nájmu ve výši 400 Kč/m2
paní Blance Kolkové a Sabině Kolkové
125/14 odkup zařízení Zámecké restaurace za cenu 850000 Kč s úhradou první splátk ve výši
500 000 Kč do 17.06.2013 a dalšími splátkami dle dohody s paní Pavelkovou
nejpozději do 31.12.2014
126/14 pronájem nebytových prostor v budově pošty současným zájemcům a přemístění
knihovny do budovy pošty
127/14 přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci na výměnu oken a zateplení fasády a
Stropu ZŠ Litultovice a přípravu podkladů pro výměnu krovu a střešní krytiny ZŠ
Litultovice
128/14 odklad přípravy podkladů pro opravu komunikace „U hřiště“ na II. pol. roku 2013
129/14 nepodání žádosti o dotaci v rámci přeshraniční spolupráce s městem Ratiboř v Polsku
prostřednictvím Euroregionu Silesia na stavbu víceúčelového hřiště a tím zrušení
usnesení č. 60/6 z 6. veřejného zasedání ze dne 24.10.2011
130/14 přijetí Rozpočtových opatření Radě Městyse Litultovice do výše 500000 Kč na jedno
rozpočtové opatření včetně neinvestičních příspěvků ZŠ a MŠ Litultovice,
příspěvkové organizaci
131/14 účetní uzávěrku Městyse Litultovice za rok 2012
132/14 rozdělení organizace Základní a Mateřská škola Litultovice, okres Opava, příspěvková
organizace, a to na organizaci Základní škola Litultovice, příspěvková organizace,
IČ 75 026 503, a novou organizaci Mateřská škola Litultovice, příspěvková organizace
s účinností od 1.9.2013
133/14 o zřízení organizace Mareřská škola Litultovice, příspěvková organizace, s účinností
od 1.9.2013
134/14 zřizovací listinu organizace Mateřská škola Litultovice, příspěvková organizace,
s účinností od 1.9.2013
135/14 změnu názvu příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Litultovice, okres
Opava, příspěvková organizace na nový název Základní škola, příspěvková
organizace a zřizovací listinu této organizace
Zastupitelstvo městyse Litultovice bere na vědomí
136/14 - zprávu DSO Svazku Mikroregionu Hvozdnice, zprávu o hospodaření, zprávu revizní
komise a rozpočet na rok 2013
- přípravu E-aukce pro občany Městyse Litultovice k dodávkám energií do domácnosti
Zastupitelstvo městyse Litultovice ukládá
137/14 starostovi Městyse Litultovice připravit podklady pro rozdělení právního subjektu ZŠ
a MŠ Litultovice, okes Opava, příspěvková organizace IČ 75 026 503
Zapsal: Jan Raida, starosta městyse

Poděkování:
Městys Litultovice vyslovuje poděkování panu
Danielovi Štefkovi za ocenění "Nejlepší policista
roku 2012" Obvodního oddělení Policie ČR Velké
Heraltice, nyní také našemu občanu Městyse
Litultovice.

________________________________________________
Městys Litultovice děkuje paní Iloně Pavelkové a Ladislavu Pavelkovi za dlouholeté
podnikání v Zámecké restauraci Litultovice, dobré poskytování služeb a gastronomie
a spolupráci při zajišťování akcí Městyse Litultovice.
Jan Raida, starosta

__________________________________________________

Informace k provozu Zámecké restaurace:
Dne 1. 4. 2013, se zahajuje provoz v Zámecké restauraci Litultovice, pod vedením paní
Blanky Kolkové.
Připravujeme pro Vás široký sortiment jídel, nově také pečená kolena, pečená uzená žebra.
Dále pro Vás připravujeme v letním období opékání makrel, grilování masa. Venkovní
posezení budeme rozšiřovat a pořádat hudební večery. Menu výběr ze 4 jídel.
Dále možnost využití prostorů k pořádání oslav: svatební hostiny, pohřební hostiny,
narozeniny atd. Kapacita vnitřních prostorů 80 –(100)
osob.

Tímto Vás srdečně zveme do naší Zámecké restaurace v Litultovicích.
Těšíme se na Vaši účast a doufáme v to, že u nás budete spokojeni a rádi se k nám budete
vracet.
Srdečně zve personál pod vedením paní Kolkové. Více informací na tel. čísle 775 654 495,
nebo na e-mail: kolkovablanka@seznam.cz.
Paní Blanka Kolková

Sbírka vlny:
Tyto krásné věci pletou pro předčasně narozené děti, novorozence a
kojenecké děti skupina zdravotních sestřiček, a to BEZ NÁROKŮ
NA ODMĚNU.
Sestřičky upletou věci a zasílají do organizace NEDOKLUBKO
(www.nedoklubko.cz). Tato organizace pak rozdělí upletené oblečky
potřebným nemocnicím.
Jelikož už došly zásoby zbytků vlny, prosím všechny, kteří mají
doma zbytky klubíček jakýchkoliv barev, které již nevyužijí, o
darování tohoto materiálu pro dobrou věc. Vlna může být i páraná,
jakéhokoliv druhu, nevhodná je však vlna mohérová. Velmi vhodná
je naopak vlna dětská.
Z vlny budou sestřičkami upleteny čepice, ponožky, svetříky, rukavičky a další potřebné
oblečení.
Materiál je možno donést do kanceláře ohlašovny (matriky) na Úřadě městyse
Litultovice. Sbírka vlny se uskuteční od pondělí 25. 3. 2013 do pátku 29. 3. 2013.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bc. Lucie Čermínová

__________________________________________________

Nabídka:
Elektronická aukce pro občany Městyse Litultovice
Městys Litultovice nabízí svým občanům možnost snížit náklady domácností na elektrickou
energii a zemní plyn formou elektronických aukcí.
Vnímáme potřeby občanů a chceme jim tímto způsobem pomoci snížit náklady na energie,
které jsou čím dál dražší. Městys samo má s využitím elektronické formy výběrového řízení
již dobré zkušenosti. Občané se tak mohou zapojit do projektu, kde se prostřednictvím
elektronické aukce vybere nejlevnější dodavatel těchto služeb.
Čím více lidí se do projektu zapojí, tím nižší cena se vysoutěží. Např. domácnosti v Říčanech
u Prahy dosáhly tímto způsobem snížení cen za elektrickou energii o 16,5 % a zemního plynu
o 29,9 %.
Pro domácnosti je tato služba zcela zdarma. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování eaukce nic ani město. Tuto odměnu hradí vítězný dodavatel.
Jak na to, chcete-li se do e-Aukce zapojit?
podepíšete smlouvu s pořadatelskou firmou, která je bezúplatná a definuje práva a
povinnosti smluvních stran
přinesete kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem (včetně všech dodatků a
obchodních podmínek) a kopii ročního vyúčtování spotřeby elektrické energie či
zemního plynu.
Veškeré dotazy zodpoví občanům zástupce společnosti eCENTRE, který bude zajišťovat sběr
podkladů, a to na kontaktním místě …………………… na ………………………… již od
…( např. 27.3.2013 )……každou …( např. pátek )… odpoledne od …. do ….. hodin .
Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:
Ing. Martin Valušek, kontaktní osoba eCENTRE, office@vhconsulting.cz, tel: +420 737
241 141, nebo navštivte naše webové stránky www.litultovice.cz.
Jan Raida, starosta městyse

Velikonoční zamyšlení pana faráře:

NADĚJE NIKDY NEUMÍRÁ …
Milí přátelé! Blíží se Velikonoce - největší svátky církevního roku. Dovolte mi, abych Vás na
jejich prahu opět oslovil. Rád bych se s Vámi totiž podělil o dva příběhy. První jsem prožil já
a druhý svatý Petr. Oba příběhy spojuje voda. Ta je koneckonců vedle ohně symbolem
křesťanských Velikonoc. Když se tedy blíží tyto jarní svátky a začíná se hovořit o smrti
Ježíše, jeho vzkříšení a novém životě, vždy si vybavím událost, která mě potkala kdysi o
prázdninách - asi tak po šesté nebo sedmé třídě. Byl jsem v bazénu. Chtěl jsem si zkusit, jak
se plave v té části určené pro sportovce a kde bylo víc než tři metry hluboko. A tak jsem tam
začal plavat.
Ze začátku se to ničím nelišilo od jiných částí bazénu. Snad jen tím, že jsem i přes svou
docela slušnou výšku nemohl dosáhnout na dno. A právě plné uvědomění si tohoto faktu
způsobilo mé zaváhání a nejistotu. Najednou jsem se nečekaně ocitl pod hladinou a začal se
topit. Chvíli jsem si skutečně myslel, že je konec a že se z toho živý nedostanu. A pak, když
jsem to už vzdával, mne voda vyplivla. K tomuto zážitku se často vracím, protože to beru jako
jakýsi osobní dar nového života. Tato událost se mi často vybavuje o Velikonocích, kdy
slyším při bohoslužbách o křestním ponoření v Kristovu smrt, abychom mohli žít. Druhý
příběh pochází z Bible. Je podle mě velmi silný a rád se k němu vracím. A je to právě událost,
kdy Ježíšovi učedníci plují v noci lodí, jsou sami. Ježíš s nimi není. Ovšem ráno k nim
přichází po vlnách jezera. Je to okamžik, kdy fouká vítr, jsou vysoké vlny a oni křičí hrůzou!
Ježíš jim říká: „Nebojte se!“ Petr odvětí: „Jsi-li to ty, Pane, ať přijdu k Tobě po vlnách.“ A
Ježíš řekne „Pojď!“ Petr vyjde z lodi, jde po vlnách, pohled upírá na Ježíše a jde mu vstříc.
Ale za chvíli se začne rozhlížet, dívá se na ty vlny, na vítr a napadá ho, že to nezvládne, že je
nemyslitelné kráčet po hladině a opravdu jde najednou ke dnu! Začíná se topit, ale stihne ještě
vykřiknout: „Ježíši, zachraň mne!“ Ježíš přijde, vytáhne ho a řekne: „Proč jsi pochyboval?“
Mám tento příběh rád. Jeho sílu a poselství vidím v Ježíšově moci nad zlem. Rozbouřené
moře je pro mne symbolem toho zla, hříchu a smrti. A Ježíš má nad tím vším moc. Dokud se
Petr dívá na Krista, dokáže to zlo překonávat. Jakmile se však začne rozhlížet a věnuje svou
pozornost jiným věcem, jde ke dnu. Z toho pro mne vyplývá, že pokud je člověk fascinován
zlem, které je v něm a kolem něj, jde ke dnu stejně jako Petr. Ale jestliže má sílu a odvahu
v životě hledět na Krista, tak může překonat i to, co je těžké a zlé, co je v něm a kolem něj. A
právě hluboký smysl slavení křesťanských Velikonoc je v tom, abychom v sobě našli nebo
obnovili pohled upřený na Krista. Mnozí z nás se o to pokoušeli už v postní době postními
skutky, kterými jsou modlitba, půst a almužna. Ukázňovali své tělo i duši, aby byli
soustředěni a připraveni oslavit Zmrtvýchvstání Krista.
V Esejských textech čteme: „Neboť, jak ti opravdově pravím, tělo a srdce a mysl jsou jako
vůz a kůň a vozataj. Tělo je vůz, ukutý v síle, aby plnil vůli nebeského Otce a Matky-Země.
Srdce je ohnivý oř, slavný a smělý, který statečně táhne vůz, ať už jede po rovné cestě nebo
leží-li na cestě kameny a padlé kmeny. A mysl je vozataj, třímající otěže moudrosti, který je
shora pozoruje, co se rozkládá na dalekém obzoru, a řídí směr kopyt a koles.“ Kéž celým
svým srdcem, myslí i tělem oslavíme právě toto vítězství života nad smrtí!
Přeji Vám všem, abyste mohli prožít v radosti a v naději Velikonoční svátky roku 2013. A
abychom si společně uvědomili, že i když jsou na nebi mraky, neznamená to, že žijeme v
době katastrof a zániků, ale naopak, nových nadějí, které jsou příslibem za jednoho
předpokladu: že nebudeme rezignovat, že neztratíme naději! Slavnost vzkříšení nám říká, že
naděje nikdy neumírá. Ne, až jako poslední. Nikdy, protože Kristus je naší nadějí.
Přijměte také mé pozvání na slavení Svatého týdne a Velikonoc v našem farním
společenství.

Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Neděle Zmrtvýchvstání Páně
Pondělí

24.3 – 10.45 hod - žehnání ratolestí před kostelem,
průvod a mše sv. s pašijemi
28.3 – 16.00 hod – mše sv. „večeře Páně“
29.3 – 15.30 hod – křížová cesta
16.00 hod – velkopáteční obřady
30.3 – 16.30 hod – velikonoční vigilie
31.3 – 10.45 hod – slavnost vzkříšení
1.4 – 10.45 hod – velikonoční pondělí

Krásné a požehnané Velikonoce, plné radosti a pokoje Vám všem přeje duchovní správce.
P. Marcin Kieras, slavkovský farář

__________________________________________________

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Sportovní dopoledne s dětmi ze ZŠ v Hlavnici
V rámci spolupráce mezi školami se ve čtvrtek 21. 2. 2013 uskutečnilo
sportovní
dopoledne
ve
víceúčelové hale. Žáci ze ZŠ
Litultovice a ZŠ v Hlavnici si
ve smíšených družstvech
vyzkoušeli svou zručnost a mrštnost
ve sportovních disciplínách s maskotem
gepardem Puntíkem v soutěžích: přejdi řeku,
udělej si zásoby, stopař, cesta džunglí, tunel,
přenášení mláďat a zhoupnutí na liáně. Obě dvě
školy získaly diplom za obratnostní soutěž
geparda Puntíka a sladkou odměnu.
Po jednotlivých soutěžích si žáci zahráli
kopanou, basketbal, vyzkoušeli si cvičení
na žebřinách a gymnastickém pásu. Sportu
zdar!
Loutkové divadlo BAJAJA - Teátr Víti Marčíka
Dne 25. 2. 2013 se naše škola spolu s MŠ Jezdkovice zúčastnila
divadelního představení jednoho herce a pěti loutek
v Loutkovém divadle v Opavě. Žáci se na chvíli stali vojáky ve
velké bitvě, prožívali boj udatného prince Bajaji s drakem.
Kulisu tvořila tříkolka,
která se stávala koněm
i drakem. Pohádku
doprovázely písničky,
které
rozpohybovaly
celý sál. Princ Bajaja do
děje vtipně zapojil
i přítomné paní učitelky,
které za své vystoupení
sklidily velký potlesk u žáků.

Plavecký výcvik
Posledním týdnem před jarními prázdninami žáci 2. a 4. ročníku ukončili výuku plaveckého
výcviku, který probíhal v rámci hodin tělesné výchovy. Do Městských lázní do Opavy
dojížděli společně s dětmi ZŠ Hlavnice. Kromě zpestření klasických hodin Tv ve sportovní
hale výukou mnohé děti ztratily počáteční ostych z vody a se svými již zdatnějšími kamarády
se pod vedením instruktorů Plavecké školy paní Lerchové dále zdokonalovali.

Výtvarné soutěže
Žáci naší školy se v následujících dnech zapojí i do několika výtvarných akcí. Jedná se
o soutěž pod názvem Květiny, kde mohou děti libovolně zvolenou výtvarnou technikou
vyjádřit své vnímání rostlin okolo sebe a soutěž Požární ochrana očima dětí, ve které zajisté
využijí i zajímavého povídání pana Poláka.
Co nás čeká v nejbližší době
Výuka po prázdninách se opět rozjela na plné obrátky a kromě
školních povinností se děti připravují i na svátky jara –
Velikonoce. V rámci hodin Vv a Pč vyrábí a malují obrázky nejen
na
výzdobu
tříd
a
prostor
školy,
ale také svých domovů, poznávají nové výtvarné techniky, např.
zdobení vajíček. Dozvídají se o tradicích a zvycích, které jsou
s příchodem jara spojené. Žáci 4. Ročníku se zúčastní
matematické soutěže Klokánek.
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka školy

__________________________________________________

Spolky a sdružení:
Dorost trénoval v tělocvičně a sehrál dvě přípravná střetnutí
Po zimní trenérské rošádě se v rozbouřených vodách kormidla ujal po dlouhých
vyjednáváních Tomáš Leifert a loď zamířila do klidných vod přístavu. Tomáše čeká nelehký
úkol, neboť po jarní části opustí řady dorostu zkušení hráči, které bude nutné adekvátně
nahradit. Na trenéra tak čekají nové výzvy a Tomáš je člověk, který má u kluků autoritu
a může mužstvo pozitivně motivovat do náročných bojů. Prioritou je udržení v soutěži
a budování dobré party s nadstandardními vztahy, neboť právě takový kolektiv dokáže nejlépe

potáhnout i v době, kdy se třeba výsledkově tolik nedaří. Důležitým faktorem bude také
odpovědný přístup hráčů k tréninkům, které budou každou středu a pátek od 17. hodin
na tréninkovém hřišti v Litultovicích. V zimní přípravě se kluci scházeli v tělocvičně
v solidních počtech a druhý březnový víkend přinesl první ostřejší test na domácím trávníku
ve formě přípravného utkání proti týmu, který potkáváme v naší soutěži -Vávrovicím.
Favorizovaní hosté ukázali, že třetí příčka v tabulce po podzimní části není rozhodně náhodná
a budou patřit k aspirantům na příčky
nejvyšší. Ve druhém přípravném zápase
jsme o týden později přivítali Velké
Heraltice a fotbalisté museli bojovat spíše
s nepřízní počasí a terénem.
TJ SOKOL LITULTOVICE
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FK NOVA VÁVROVICE
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(0 : 3)
Dva stupně nad nulou sice nenabídly ideální fotbalové počasí, ale terén tréninkového
hřiště v Litultovicích nebyl v sobotu 9. března nadměrně podmáčený a nabídl vzhledem
k ročnímu období slušný standart. Domácí se sešli v poměrně hojném počtu patnácti
borců připravených naskočit do hry.
Domácí začali aktivně a hned ve třetí minutě orazítkoval tyč hostující branky Jan Pracný.
Hosté však obuli střelecké kopačky a cestu za vysokým vítězstvím začali ve 13. min. přesnou
přízemní střelou – 0 : 1. Úvodní dvacetiminutovku zakončil Honza Tengler neúspěšnou
dorážkou zblízka a hned z protiútoku Vávrovice do puntíku naplnily otřepané nedáš dostaneš a bylo to 0 : 2. Osm minut před poločasem hosté zvýšili svůj náskok a další tři rychlé
brejky naštěstí neproměnili.
Do druhé půle vystřídali domácí čtveřici hráčů a jiskřičku naděje vykřesal po hodině hry
Adam Korbel, jehož průnik Vávrovice uvnitř vápna řešily pouze faulem. Následnou penaltu
sám Adam proměnil – 1 : 3. O chviličku později mohl úspěšný exekutor pokutového kopu
snížit na rozdíl jediné branky, ovšem hostující gólman jeho sólo zlikvidoval a v 64. min. se
penalta kopala i na druhé straně - 1 : 4. Fotbalově vyzrálí hosté už poté kontrolovali zápas a
s chutí podnikali rychlé výpady, jenž přinesly další dvě branky a několik velkých šancí včetně
nastřeleného břevna.
Sestava Litultovic v I. poločase : Vít Toporčák – Štrbík, Rajda, Fiala, Vojta Toporčák –
Korbel, Procházka, Škuta, Balek – Pracný, Tengler.
TJ SOKOL LITULTOVICE
VELKÉ HERALTICE

1 : 0

( 1 : 0)
Počasí si tentokrát zalaškovalo s oběma týmy,
neboť zmrzlý povrch a tři stupínky pod nulou
doplnilo ještě velmi husté sněžení několik
minut před zápasem. Domácích bylo přesně
jedenáct a navíc chyběli klíčoví hráči Adam

Korbel, Jan Tengler a Martin Procházka. Jediná branková situace zápasu přišla v oslepujících
přívalech sněhu po půlhodině hry. Nová tvář našeho týmu Vilém Škuta se z pravé strany
blížil ke gólmanovi, který mu vyběhnutím zmenšil střelecký úhel a tak Vilém jen
dloubnul míč doleva zcela volnému Drápalovi, jehož slabší střela uvnitř vápna přece jen
doskákala do prázdné branky. Hosté měli v první půli také několik slibných šancí a těsně
před přestávkou zahodili stoprocentní šanci na vyrovnání.
Do druhé půle přivítalo hráče tentokrát sluníčko, jenž se prodralo šedě ocelovými mračny a
více rozehřálo domácí, kteří získávali pozvolna převahu.
Několik slibných střeleckých pokusů z kopaček Fialy, Škuty, Černocha a Košárka však už
brankou neskončilo a deset minut před koncem musel ještě Víťa Toporčák výborným
vyběhnutím zlikvidovat obrovskou šanci hostů na vyrovnání.
Utkání i díky citlivé píšťalce v rukou Rostislava Štěpána naštěstí skončilo bez zranění a za
výkon na těžkém a nebezpečném terénu si zaslouží obě mužstva jen slova uznání.
Sestava Litultovic : Vít Toporčák – Bálek, Štrbík, Rajda,Vojta Toporčák – Košárek,
Fiala, Černoch, Škuta, Magera – Drápal.
Vladimír Škuta

__________________________________________________

Pozvánky na akce:

Přednáška „Důchody a důchodová reforma“.
Přednáška proběhne dne 19. 4. 2013 v 18:00 v zasedací místnosti Zámku A.
Přednášku povede paní Marie Czechová – vedoucí důchodového oddělení OSSZ Opava
Program přednášky:
• Důchody
• Potřebné doklady k žádosti o důchod
• Důchodová reforma
• Předdůchody
• Povinnosti zaměstnance, OSVČ v rámci II. pilíře důchodové reformy
Pokud budete mít nějaké dotazy, vhoďte tyto dotazy do schránky na úřadě městyse a označte
tento dotaz „DŮCHOD“. Na tyto dotazy bude obecně odpovězeno v průběhu přednášky,
případně budou odpovědi otisknuty v následujících obecních novinách.
Mgr. Jiří Hopp
Komise pro seniory a sociální oblast

__________________________________________________
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