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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…

Vážení spoluobčané,
nacházíme se v komplikované době, která klade vysoké nároky na vás i na fungování
všech institucí v ČR. Přestože se snažíme průběžně informovat o provedených
opatřeních, jak v hlášení místního rozhlasu, tak na webových stránkách městyse,
využiji tuto formu k souhrnnému informování o současném fungování obce.
Otevření úřadu pro veřejnost je v současné době od 14:00 do 17:00 hodin, a to
pouze v pondělí a středu, a mělo by sloužit pouze k neodkladným záležitostem. Po
dobu mimořádných opatření nebudou přijímány platby v hotovosti. Proto
nepřicházejte platit za popelnice, protože je stejně nezaplatíte, ale pokud máte zájem,
můžete si telefonicky nebo emailem domluvit elektronickou platbu přímo na účet.
Od pondělí 23. 3. 2020 se uzavírá MŠ Litultovice a to z důvodu neefektivnosti
dalšího zajišťování provozu.
V nejbližší době neproběhne ani kontejnerový sběr starého papíru. Tradiční
pořadatel ZŠ Litultovice vzhledem k záporné ceně papíru, nemá zájem sběr
organizovat. Obec dojednala náhradní sběr papíru na své náklady, ale v současné
době, vzhledem k platným nařízením, je nemožné uspořádat sběr papíru tak, aby obec
dodržela všechny pokyny. Navíc se jedná o činnost, která snese odklad. Totéž se týká

i sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO), který letos bude
organizován v jiné lokalitě, než je sběrný dvůr (pozemek za továrnou parcelní číslo
1774). O zahájení sběru papíru či BRKO budete včas informováni Pytlový sběr plastu
proběhne v řádném termínu 1. 4. 2020.
Občané, kteří jsou v karanténě a prokazatelně nejsou schopni zajistit si pomoc
příbuzných nebo osoby, které jsou starší 70 let či hendikepované a ocitli se bez pomoci
z důvodu karantény příbuzných, se mohou obrátit na Úřad městyse Litultovice
s pomocí se zajištěním základních potřeb formou donášky.
Z důvodu mimořádných opatření je rovněž pozastaveno gratulování jubilantům
formou osobní návštěvy. Přání s poukazy budou distribuovány do poštovních
schránek nebo na základě osobního přání může být návštěva odsunuta na dobu po
skončení mimořádných opatření (telefonicky nebo e-mailem).
Opatření, které se bohužel dotkne našich občanů, ale obec ho nemohla nijak
ovlivnit, je dočasné uzavření lékárny. Provozovatel se rozhodl soustředit chybějící
pracovníky do Opavy.
Jako poslední důrazně žádám všechny naše občany, kteří se vrátili z rizikových
oblastí, aby se důsledně řídili nařízeními o nouzovém stavu a chovali se opravdu
zodpovědně.
Chtěl bych vám všem popřát pevné zdraví, chladnou hlavu a hlavně vzájemnou
ohleduplnost
Starosta Jan Birgus

UPOZORŇUJEME

Svoz plastů
Upozorňujeme občany, že 1. dubna 2020 proběhne svoz plastů. Pytle
s plastovým odpadem připravte jako obvykle před své domy, a to do
7. hodiny ráno.
Prosíme občany o pečlivé zavázání plastových pytlů!

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LITULTOVICE

FINANČNÍ ÚŘAD PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

TISKOVÁ ZPRÁVA
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje veřejnosti okamžitá omezení
provozu na všech pracovištích. Pro veřejnost platí zákaz vstupu do budov s výjimkou
14 podatelen a jedné pokladny pro příjem daní v hotovosti. Pomoc občanům při
problémech s vyplňováním přiznání bude poskytována telefonicky a e-mailem.
V souvislosti s koronavirem a šířením nemoci COVID-19 jsou od 16. 3. 2020 do
odvolání:
- Pro veřejnost uzavřeny všechny objekty Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
a jeho územních pracovišť, přístup veřejnosti je umožněn pouze na podatelny
územních pracovišť v Ostravě, v Opavě, v Bruntále, v Novém Jičíně, ve Frýdku –
Místku, v Karviné, v Třinci, v Havířově, v Krnově, v Kopřivnici, v Hlučíně a v sídle
finančního úřadu. Podatelny územních pracovišť v Orlové, v Bohumíně, v Českém
Těšíně, ve Fulneku a ve Frýdlantu nad Ostravicí jsou uzavřeny.
- Zrušeny avizované prodloužené úřední hodiny podatelen a nově stanoveny úřední
hodiny podatelen na pondělí a středu v době od 8:00 do 11:00 hodin.
- Uzavřeny všechny pokladny pro placení daní v hotovosti, otevřena zatím zůstává
pouze daňová pokladna na Územním pracovišti Ostrava I, ul. Jurečkova 940/2,
Ostrava 1 ve stejné době jako podatelna.
- Zrušeny všechny plánované výjezdy zaměstnanců finančního úřadu do obcí za
účelem přebírání daňových přiznání.
V souvislosti s výše uvedenými opatřeními a nemožností poskytovat občanům a
firmám osobní konzultace (realizovat jednání přímo na úřadech), zveřejňuje finanční
úřad telefonní čísla a e-mailové adresy, které mohou být využity k získání informací
k daňové problematice, k elektronickému podání a k vyplnění daňových přiznání:
E-mailové adresy pro
příjem dotazů veřejnosti
ÚP Ostrava
I
ÚP Ostrava
II
ÚP Ostrava
III
ÚP v Opavě
Úp v
Hlučíně
ÚP
v Bruntále
Úp v
Krnově

podatelna3201@fs.mfcr.cz
Lubomir.Krizak@fs.mfcr.cz
podatelna3203@fs.mfcr.cz
podatelna3216@fs.mfcr.cz
podatelna3211@fs.mfcr.cz
podatelna3205@fs.mfcr.cz
podatelna3214@fs.mfcr.cz

Telefonické linky
pro příjem dotazů
veřejnosti
596 150 111
596 705 310
596 905 111
553 681 111
595 021 311
554 792 111
554 695 111

ÚP v
Novém
Jičíně
ÚP v
Kopřivnici
ÚP ve
FrýdkuMístku
ÚP v Třinci
ÚP
v Karviné
ÚP v
Havířově
Finanční
úřad, sídlo

podatelna3215@fs.mfcr.cz

556 788 111

podatelna3213@fs.mfcr.cz

556 882 111

podatelna3207@fs.mfcr.cz
podatelna3218@fs.mfcr.cz
podatelna3212@fs.mfcr.cz
podatelna3210@fs.mfcr.cz

podatelna3200@fs.mfcr.cz

558 605 111
558 382 111
596 304 111
596 495 111

596 651 111

V této souvislosti upozorňujeme na tzv. „Liberační balíček MF ČR“, jehož součástí bude
také plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických
osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky
bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky
umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce
nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.
K podání daňového přiznání však osobní předání na podatelně není nutné, přiznání je možno
podat elektronicky nebo zaslat poštovní přepravou.
Nejsnadněji lze přiznání vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická
podání pro Finanční správu na www.daneelektronicky.cz. Vyplnění elektronického
formuláře je usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami.
Tiskopisy daňového přiznání včetně všech jeho příloh, pokyny k vyplnění tiskopisů,
informace potřebné ke správnému vyplnění tiskopisů, odpovědi na nejčastější dotazy
veřejnosti k problematice daně z příjmů fyzických osob a stanoviska Finanční správy ČR
jsou k dispozici na www.financnisprava.cz.

V Ostravě dne 15. března 2020
Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - VEŘEJNÁ SBÍRKA
Litultovice, březen 2020
Vážení spoluobčané Litultovic,
chci Vás společně s panem starostou našeho městyse pana Jana Birguse a místostarosty
Tomáše Leiferta, co nejsrdečněji pozdravit v tomto předvelikonočním čase.
Během posledních let prošel kostel sv. Bartoloměje mnohými opravami. Byla opravena
střecha na věži kostela, celková střecha kostela a kostel byl uvnitř vymalován. Na těchto
opravách se podílela farnost, městys a vy občané. V letošním roce chceme provést statické
zajištění kostela a následně opravu a nátěr fasády kostela. Celková investice bude
1.261.259,- Kč. Velkou část pokryjeme z individuální dotace z Moravskoslezského kraje o
kterou se zasloužil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátila a měla by
nám být poskytnuta ve výši 500.000,- Kč. Biskupství ostravsko-opavské nám na opravu
poskytne dar ve výši 300.000,- Kč. Městys Litultovice nám přislíbilo poskytnout dar ve výši
350.000,- Kč. Dalších 40.000,- Kč použijeme z peněžních prostředků farnosti, které se nám
podařilo ušetřit z kostelních sbírek. Zbývající část financí bychom chtěli vybrat ve veřejné
sbírce, která byla za tímto účelem zaregistrována u Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje.
Jsme přesvědčeni, že kostel svatého Bartoloměje je dominantou v centru naší obce a
zaslouží si naši pozornost.
V církevních restitucích nám byly v Litultovicích vráceny pole, které pronajímáme a
výtěžek z pronájmu ve výši 7.000,- Kč/rok používáme na úhradu běžných výdajů farnosti.
Rozhodli jsme se, obrátit se na Vás s prosbou o pomoc k záchraně a obnovení této dominanty
v centru naší obce.
U příležitosti blížících se Velikonočních svátků Vám chceme popřát jejich krásné prožití
v kruhu svých blízkých.
Za všechny dárce a jejich rodiny bude odsloužena 30. srpna 2020 poutní mše svatá u
příležitosti svátku sv. Bartoloměje, patrona naší farnosti.
A jak tedy můžete pomoci?
- složením finančního daru na účet veřejné sbírky farnosti č. 291800920/0300
Z důvodu transparentnosti, prosíme Vás, abyste ve zprávě pro příjemce uvedli své příjmení
a jméno, které následně bude zveřejněno na stránkách farnosti. Pokud si z osobních důvodů
nepřejete, aby Vaše jméno bylo zveřejněno, napište do zprávy pro příjemce "Anonymní
dar".
Na základě těchto darů Vám bude následně vystaveno potvrzení o přijetí daru (prosbu o
potvrzení můžete poslat email rkf.slavkov@doo.cz a nebo osobně v kostele. Aby bylo
možné vystavit potvrzení, prosím uvést Jméno, Příjmení a adresu bydliště dárce), který si
můžete odečíst v rámci zúčtování daní.

V průběhu přicházejících peněz bude zveřejnována částka na webových stránkách farnosti
https://farnostslavkov.majestat.cz/
Chceme Vám všem poděkovat za Váš zájem o opravu kostela v naší obci. Děkujeme
upřímně za Vaši štědrost, vstřícnost a pomoc.

VODĚNÍ MEDVĚDA
Vodění medvěda
Vodění medvěda proběhlo v sobotu 15. 2. 2020. Šlo o tradiční akci pořádanou SDH
Litultovice, kdy účastníci v maskách prošli městysem a rozdávali radost.

POCHOVÁNÍ BASY
Pochování basy
V sobotu 22. 2. 2020 se v budově zámku B uskutečnilo Pochování basy. Tradiční událost
byla opět plná zábavy, scének, hudby. Bylo připraveno občerstvení. O půlnoci byla basa
pochována.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Tandemová výuka sv. Valentin
V pátek 14. 2. 2020 jsme pro žáky 3. a 4. ročníku připravili tematickou výuku ke sv.
Valentýnovi. Žáci se seznámili s historií tohoto svátku a způsoby jeho slavení. Svou
pozornost si vyzkoušeli v drobném testu, který se týkal informací o tomto svátku. Při této
výuce nechyběla také výroba správné valentýnky.

Hrajeme deskové hry
Žáci čtvrtého ročníku se již tři měsíce ve školní družině připravují na okresní soutěž v
deskových hrách. Ve čtvrtek 13. 2. 2020 jsme do školy pozvali jednoho z pořadatelů
deskových her, pana Týna, který sledoval hru žáků, dodržování pravidel a poradil žákům
zajímavé strategie. Žáci se utkali ve školním kole v těchto deskových hrách: Drop it, Sushi
go, Kingdomino a Port Royal.

Beseda se studentkou Moe z Japonska
Ve středu 26. 2. 2020 nás navštívila studentka Moe z Japonska, která v naší republice studuje
díky výměnnému pobytu Rotary clubu. Moe si oblékla jejich typický slavnostní šat a
připravila pro žáky prezentaci o Japonsku. Každému připravila origami jeřába jako ukázku
zvyků Japonska a naučila nás tři japonská slova, která jsme následně využili při obědě. Žáci
si také vyzkoušeli opsat jedno slovo japonskými znaky. V poslední části besedy naši žáci
kladli Moe otázky týkající se její rodné země. Tato beseda byla velmi zajímavá.

Za pohádkou do knihovny - O Sněhurce
V pátek ráno 6. března přišla za našimi prvňáky paní knihovnice Eva Batková, aby zahájila
cyklus čtení a vyprávění pohádek pod názvem "Za pohádkou do knihovny". První pohádka,
kterou žáci poznali podle daných předmětů, byla pohádka O Sněhurce.
Žáci si pohádku vyposlechli, popovídali si o ní a vyplnili pracovní list. Nakonec si pohádku
nakreslili a založili do svých portfolií. Už se těší na další pohádku.
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