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Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Díky letošnímu průběhu zimy nám hasičská zbrojnice roste jako z vody a jsme proti
harmonogramu zhruba dva měsíce v předstihu. Protože se jedná o druhou největší investici
v novodobé historii Litultovic, je pochopitelné, že vyvolává mnohé diskuze mezi našimi
občany. Já sám jsem zaznamenal tři tzv. problémy, na které se pokusím odpovědět.
Nejdřív bych se chtěl věnovat tomu, proč se staví zrovna u zdravotního střediska. Už ve
„Strategickém plánu rozvoje městyse Litultovice“ bylo konstatováno, že mezi silné články
Litultovic patří existence „Jednotky požární ochrany II.“ a mezi slabé až rizikové
nevyhovující stav požární zbrojnice. Původní pozemek pro umístění požární zbrojnice byl
vybrán již před rokem 1989 a nacházel se v blízkosti stavby dnešní zbrojnice, pouze byl
umístěn na druhé straně parkoviště, dnes v areálu společnosti UNIRON, s.r.o.. Tento záměr
potvrzoval i „Územní plán Litultovice“ z roku 2003. Současně všechny územně plánovací
a strategické dokumenty počítaly se zastavěním plochy mezi zdravotním střediskem a
obchodem. Nikdy tedy nebyl záměr žádného zastupitelstva Litultovic zachovat proluku
uprostřed obce, a proto zde také nikdy nebyly realizovány žádné parkové úpravy. Pouze
nedostatek prostředků zabránil již před rokem 1989 v zastavění tohoto pozemku.
Vzhledem k obtížné přístupnosti pozemku v areálu společnosti UNIRON, s.r.o.
(původní pozemek pro stavbu zbrojnice) rozhodlo se zastupitelstvo městyse Litultovice
v roce 2011, směnit tento pozemek za pozemek vhodný k výstavbě sběrného dvora na okraji
obce směrem na Hlavnici, a tak byl tento nově nabytý pozemek zapracován i do územního
plánu. Proto se jediným vhodným pozemkem pro stavbu hasičské zbrojnice stal ten, na
kterém se momentálně staví, jelikož na pozemek sběrného dvora by se hasičská zbrojnice
nevešla vzhledem k jeho trojúhelníkovém tvaru a jiné pozemky městys nevlastní.

Proč potřebujeme novou zbrojnici je jasné každému, kdo navštíví tu současnou. Nejen,
že neumožňuje zaparkovat veškerou techniku a Tatra 815 se parkuje pod širým nebem, což
znamená, že v zimním období je mimo službu. Dalším aspektem jsou skutečně nedůstojné
podmínky v šatně. Je nedůstojné, aby se členové jednotky po zásahu nemohli převléct v
prostorách, které jsou řádně větrané a v hygienických podmínkách odpovídají současné
době. Představa, že jednotku nepotřebujeme a všechno zařídí profesionální hasiči, je
představa naprosto mimo realitu, kterou nesdílí ani Ministerstvo vnitra ani Moravskoslezský
kraj a naopak podpora jednotek dobrovolných hasičů je jejich vysoká priorita. Tyto dva
subjekty na podporu naší jednotky již vynaložili prostředky v řádů miliónů, ať již ve formě
finanční podpory nebo ve formě vybavení. S rozsahem činnosti naší jednotky v loňském
roce vás dále ve zpravodaji seznámí článek velitele jednotky pana Jiřího Drápala.
Poslední problém, který vyvolává mezi našimi občany diskusi, je výše podpory, která
činí „pouze“ 50%. Chtěl bych jen upozornit, že tato výše podpory je v novém dotačním
období 2021 až 2027 standartní a i v současné době jsme zhruba polovinu dotací čerpali
v obdobné výši. Navíc je to stále 6 750 000,-Kč, které nám stát poskytne.
Toto jsou důvody, pro které zastupitelstvo jednohlasně souhlasilo s realizací nové
zbrojnice a já přeju všem naším občanům, a to i těm u kterých jsme tímto rozhodnutím
ztratili politické body, aby nikdy nepotřebovali zásah naší jednotky, ale pokud k takové
situaci dojde v obvodu Litultovic nebo i dál, tak jim garantuji, že naši hasiči u nich budou
první.

S pozdravem starosta

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ

Termín

Akce

22. února 2020
od 20.00 hodin

Pochování Basy – na zámku B v Litultovicích.
Pořádá SDH Litultovice.

28. února 2020
od 20.00 hodin

Hasičský ples – v sále zámku B v Litultovicích.
Pořádá SDH Litultovice.

UPOZORŇUJEME OBČANY
Svoz plastů
Ve čtvrtek 5. března 2020 proběhne svoz plastů. Pytle s plastovým odpadem
připravte jako obvykle před své domy na viditelné místo, a to do
7. hodiny ráno. Prosíme o pečlivé zavázání pytlů!

Kotlíkové dotace - informace k půjčkám
Na webových stránkách městyse se již nachází formulář pro žádost o půjčku na pořízení
kotlů v rámci programu kotlíkových dotací. Všichni občané, kteří již obdrželi rozhodnutí o
obdržení dotace, by měli podat žádost o půjčku, aby mohlo zastupitelstvo rozhodnout o jejím
přidělení na březnové nebo dubnové schůzi.
Sběr biologického odpadu
Z důvodu výstavby sběrného dvora Litultovice dojde k přesunutí sběru biologického
odpadu na náhradní lokalitu za areálem UNIRON, s.r.o.. Zároveň budou odebírány i
rostlinné a živočišné tuky v plastových obalech.

PROJEKT - SPOLUFINANCOVANÝ EVROPSKOU UNIÍ

ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY LITULTOVICE
Činnost zásahové jednotky Litultovice
Zásahová jednotka JSDHO Litultovice čítá 16 členů. Jednotka je zařazena v systému
plošného pokrytí jako JPO II s předurčeností pro zásah u dopravní nehody. Výjezd jednotky
je stanoven zákonem do 5 min. od vyhlášení poplachu. Poplach je členům vyhlašován
pomocí AMDS. Což je automatická telefonní výzva operačního střediska doplněná o
textovou zprávu. Jednotka disponuje automobilem CAS 24 Mercedes Atego, který má
stanoviště ve stávající hasičské zbrojnici. Další vozidlo je CAS 32 T815, stanoviště tohoto
vozidla je na volném prostranství v prostorách ZOD Litultovice. Po dostavbě nové hasičské
zbrojnice již budou vozidla v jedné budově. Další vozidlo je dopravní automobil VW
Caddy, který využívají také zaměstnanci obce pro potřeby obce.
V roce 2019 jednotka zasahovala u 39 událostí z toho bylo:
6 dopravních nehod
14 požárů
16 technických pomocí (po většinou spadlé stromy)

1 únik nebezpečných látek
1 únik ropných produktů
1 pohotovost jednotky na jiné stanici
Jednotka má územní působnost, to znamená, že zajíždí na události mimo katastr našeho
městyse. V roce 2018 byla jednotka vyslána s CAS 32 T 815 na velký lesní požár za Město
Albrechtice. Mapa událostí, kde naše jednotka zasahovala v roce 2019

Vzhledem k výjezdovému času, který má naše jednotka do 5 min. od vyhlášení poplachu,
jsme na místě události ve většině případů před profesionální jednotkou a mnohdy také před
záchrannou službou a členové na místě události poskytují první pomoc zraněným osobám.
Dále se jednotka zapojuje do ukázek pro mateřské školy a dětské tábory.
V roce 2019 naši členové reprezentovali okres Opava na Krajské soutěži ve vyprošťování
osob z havarovaných vozidel, zde skončili na krásném 3 místě.
Jednotka také hledá nové členy, kteří jsou starší 18 let a mají zájem o tuto činnost, stačí
kontaktovat velitele jednotky nebo starostu městyse.
Závěrem chci poděkovat členům jednotky za činnost v jednotce, zastupitelům městyse
Litultovice za podporu, zaměstnavatelům členů jednotky za toleranci při uvolňování členů
na výjezdy v pracovní době, zejména ZOD Litultovice a fa. Nádeníček a rodinným
příslušníkům členů jednotky za jejich ochotu a porozumění při nepřítomnosti partnerů
z důvodu účasti na výjezdu.
S přáním ať nás nepotřebujete
Velitel Jednotky
Drápal Jiří ml.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MSK o.p.s.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
o.p.s.
Kompenzační pomůcky – způsob, jak překonávat bariéry
Kompenzační pomůcky lze bez nadsázky označit jako malé zázraky. Zdravotně postiženým
a seniorům pomáhají překonávat bariéry, usnadňují jim zapojení se do běžného života a
umožňují jim věnovat se svým zálibám. Rovněž mohou být cenným pomocníkem v průběhu
rekonvalescence po úrazu. Mnohdy stačí zlomená noha, abychom byli „vyřazeni z běžného
provozu“.
Způsoby získání kompenzační pomůcky jsou různé, záleží na Vaší situaci, zda ji potřebujete
pouze pro dočasné použití nebo dlouhodobě. V případě, že potřebujete kompenzační
pomůcku na dočasné použití, např. než si zajistíte poukaz od odborného lékaře či v případě
úrazu, jeví se jako nejvýhodnější zapůjčení kompenzační pomůcky na nezbytnou dobu.
V praxi zapůjčení probíhá tak, že si telefonicky nebo osobní návštěvou v úřední hodiny u
sociálního pracovníka ověříte, zda je požadovaná pomůcka na skladě příslušného
pracoviště. Pokud ano, domluvíte se na termínu a způsobu převzetí. Udělejte si chvíli čas,
protože odpovědný pracovník s Vámi vytvoří smlouvu, na základě které Vám pomůcku
zapůjčí. Potřebujete pouze občanský průkaz a dostatečný obnos na zálohu – ceník Vám sdělí
pracovník či je také uveden na webových stránkách organizace.
Pokud není ve Vašich možnostech doprava pomůcky, odpovědný pracovník po domluvě
zajistí její přepravu až do místa Vašeho bydliště. V případě, že se jedná o složitější pomůcku,
pracovník ji na místě složí a vysvětlí Vám, jak s pomůckou zacházet. V případě, že už
pomůcku nepotřebujete, domluví si s Vámi odpovědný pracovník termín, kdy provede
demontáž a odvoz pomůcky. Při vracení pomůcky proběhne i závěrečné vyúčtování doby
pronájmu.
Kontaktní údaje
DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ OPAVA
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon: 553 734 109
E-mail: czp.opava@czp-msk.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE

Zprávy ze ZŠ Litultovice
DISCOPLES
V sobotu 18. ledna 2020 připravil klub rodičů naší školy velmi úspěšný DISCOPLES v
Hlavnici. Velmi krásně vyzdobili celý kulturní dům, připravili občerstvení a nachystali
obrovskou tombolu od našich sponzorů. Ve 20.30 zahájila ples paní ředitelka proslovem, ve
kterém přivítala přítomné, zvláště starosty obou obcí, poděkovala všem sponzorům, jejichž
jména byla napsána na zrcadle v chodbě, poděkovala rodičům, kteří připravovali ples.
Jako překvapení mezi nás přišel tanečník a zpěvák Michael Jackson.

Sponzoři školního discoplesu:
OBEC - MĚSTYS LITULTOVICE
RESPOL
OPTYS
STAVBY NOWICKÝ
OPALL AGRI
COMSNET
ZOD LITULTOVICE
MARTA A ALEŠ NÁDENÍČKOVI
NÁDENÍČEK INTERIÉRY
SAŠA KINŠTOVÁ
OBEC HLAVNICE

Vysvědčení
Nejvíce očekávané vysvědčení našich prvňáčků s paní ředitelkou Mgr. Danou Kalikovou.

Oslava vysvědčení žáků třetího ročníku s paní učitelkou Mgr. Lenkou Krömrovou.

Společná fotografie našich čtvrťáků s paní učitelkou Mgr. Leonou Seidlovou.
Projektový den – Karneval
Ve čtvrtek 31. ledna 2020 se konal
již tradiční karneval v naší škole jako
odměna za vysvědčení v rámci projektu
"Naše kouzelná vlast". Na programu
byla promenáda masek, soutěže
zručnosti, rychlostní, vědomostní a
taneční. Nechyběla tombola, vyhlášení
nejzajímavějších masek a odměny za
sběry papíru, kaštanů a žaludů.
Děkujeme rodičům za přípravu masek
pro děti a malého pohoštění.
Tandemová výuka Masopust
V pondělí po jarních prázdninách jsme se všichni sešli první hodinu při tandemové výuce
s tématem Masopust. Žáci ve smíšených skupinách pomocí úkolů na pracovním listě
zjišťovali základní informace o masopustu a tradicích s ním spojených. Dále luštili křížovky,
kde si vyluštili názvy masopustních masek. Na závěr si každý vybral jednu papírovou
masku, kterou si vybarvil a vystřihl.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADECKO
www.zsmladecko.cz
I v novém kalendářním roce 2020 Vám opět nabízíme malé ohlédnutí za akcemi a
událostmi konanými na Základní škole Mladecko v posledním čtvrtletí starého roku.
Již druhým rokem funguje na naší škole Žákovský
parlament. Jeho členové se zúčastnili Konference
žákovských parlamentů Moravskoslezského kraje v
Krnově. V budově střediska volného času byl připraven
zajímavý program v podobě prezentací ostatních škol a
žáci se tak mohli inspirovat nápady, které by se mohly
uskutečnit i na naší škole.
Minulý rok poprvé proběhl ve Víceúčelové hale Veletrh
povolání, kde měli žáci 9. třídy jedinečnou příležitost
seznámit se na jednom místě s různými středními školami,
s několika desítkami profesí, dozvědět se, kde se studují,
jaké mají uplatnění a vyzkoušet si i praktické ukázky.

Florbal je mezi žáky velmi oblíbený, a proto se naši
chlapci z 6. a 7. třídy zúčastnili florbalového turnaje
pořádaného Základní školou Englišova v Opavě. Soupeři
nám byli žáci ze stejnojmenné školy, dále pak ze ZŠ
Velké Heraltice a ZŠ Ilji Hurníka. Všem hráčům náleží
velká pochvala za odvedený výkon.
Začátkem listopadu se žáci 1. a 3. třídy vydali pěšky do
Muzea historie v Litultovicích. Pan starosta Ing. Jan Birgus
všechny osobně provedl celým muzeem, seznámil děti s
historií zámku, ukázal jim různé nářadí a nástroje, které lidé
používali v minulosti.
Polovina listopadu přinesla našim prvňáčkům, kteří
již znají mnohá písmenka a čtou první slova, slavnostní
předávání Slabikáře. Nejdříve však museli dokázat, že
jsou dobří čtenáři, že si umí poradit i v plnění nových
úkolů, které neznali. Děti se na nový Slabikář moc těšily,
a tak jim všem přejeme, ať s takovým elánem pokračují
nadále.

Žáci prvního stupně zhlédli v opavském Slezském divadle představení Broučci,
Královna Koloběžka a Babička Drsňačka. Všechna představení se velmi líbila a žáci si
tak zpříjemnili dopolední vyučování před vánočními prázdninami.
Do Opavy zamířili také všichni žáci druhého stupně, kde se již tradičně zúčastnili
anglicko-českého představení v kině Mír. Hra s názvem Last Wish, inspirovaná příběhem
Jana Wericha „Král měl tři syny“, byla i přes pesimisticky znějící název velmi humorná.
Šest vybraných žáků 6. až 8. třídy se zúčastnilo
výjezdního školení do hotelu Kamzík v Jeseníkách v
rámci grantového programu pod záštitou nadace O2
Chytrá škola, které bylo zaměřené na aktivity v oblasti
bezpečí na internetu. Žáci zpracovávali nejcitlivější témata
online bezpečí do takové podoby, aby jimi mohli v
následujících měsících seznámit ostatní žáky naší školy, a
tak šířili osvětu bezpečné práce s internetem i mezi
nejmenšími.
Opět po roce se žáci prvního stupně mohli rozjímat nad vánoční atmosférou, kterou
dokonale připravila Zemědělská škola v Opavě. Vánoční písně, dílničky, laserové bludiště,
zdobení perníčků, malé živé ZOO, řezbářství, báječné peklo a spoustu dalšího si děti velmi
užily. Součástí adventu je i výtvarná soutěž. Tentokrát se soutěžilo o nejzdařilejší vánoční
přání a naše družina také přispěla svou krásnou prací.
I naše škola dodržuje české tradice, proto k nám do
školy v pátek 6. prosince dorazil Mikuláš. Doprovázeli
ho anděl i čerti. Bát se jich nemuseli všichni žáci.
Hodné děti byly odměněny sladkou nadílkou. Aby to
zlobivcům nebylo líto, museli si odměnu zasloužit.
Proto si s čerty zacvičili nebo zazpívali.
Tak jako v předešlých letech se měsíc prosinec na naší škole
nesl ve znamení vrcholících příprav na vánoční besídku. Tu
poté žáci předvedli před naplněnou školní jídelnou. Svými
písničkami, cvičeními i tancováním navodili příjemnou vánoční
atmosféru a těšení se na Vánoce. Součástí této vánoční akce byl
také bleší trh, jehož výtěžek byl věnován na nákup pomůcek
pro tělesně postižené děti při ZŠ Dostojevského v Opavě.
Mnohokrát děkujeme těm, kteří přispěli!
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří s naší základní školou spolupracují.
Velké poděkování patří zejména Občanskému spolku rodičů ZŠ Mladecko za aktivitu na
akcích pro naše žáky, včetně úhrady vstupného na divadelní představení, přípravy balíčků
od Mikuláše pro všechny děti a vánoční dárky pro žáky prvního i druhého stupně. Na závěr
ještě dodatečně všem přejeme jen to nejlepší v novém roce 2020, ať Vás neopouští životní
optimismus a radost z nových zážitků a prožitků.
Žáci a zaměstnanci Základní školy Mladecko

ZVEME VÁS…

ROZPIS UTKÁNÍ - jaro 2020
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dorost OKRESNÍ : PŘEBOR
venku
doma
venku
doma
venku
doma
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venku
doma
doma

Otice
Píšť
Malé Hoštice
Kylešovice
Jakartovice
Velká Hoštice
Budišov n.B.
Slavkov
Stěbořice
Vávrovice
Bolatice
Pustá Polom
Vítkov

Starší přípravka 5 + 1
doma
doma
venku
doma
venku

Jakartovice
Velké Heraltice
Stěbořice
Vítkov
SFC Opava

VOLNO
doma
venku
doma

Slavkov
Budišov n.B.
Holasovice

Mladší žáci 5 + 1
venku
doma
doma
venku
doma
venku

Brumovice
VOLNO
Velké Hoštice
Komárov
Březová
Hlavnice
Otice
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