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Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Vážení spoluobčané,
krásné počasí posledních dnů vůbec nenaznačuje, že prožíváme nejsložitější období
posledních let.
Přestože první náraz krize způsobené epidemií koronaviru máme za sebou, tak zdaleka
nejsme na jejím konci a nic na tom nemění postupné uvolňování omezujících opatření.
Trend postupného obnovování činností se realizuje i v oblastech, které zajišťuje obecní
úřad.
Tuto sobotu 18. 4. 2020 se realizuje po delší přestávce sběr biologického odpadu, jak je
uvedeno dále ve zpravodaji. Prosím jen o ukázněnost při příjezdu na provizorní sběrné místo
a dodržování všech hygienických nařízení v souvislostí s nouzovým stavem. Situaci nám
rovněž komplikuje připravovaná výstavba sběrného dvora na lokalitě, kde jste byli zvyklí
biologický odpad vozit. Stavební firma doposud stavbu nezačala, ale doufejme, že
v nejbližší době stavbu zahájí a my nebudeme muset rušit akci, na kterou jsme získali 80%
dotaci.
V pondělí se rozšiřuje doba pro veřejnost na obecním úřadě, a to v pondělí a středu od
8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00. V úterý a čtvrtek je možno si domluvit návštěvu
telefonicky. Budeme se snažit zajistit fungování úřadu k vaší plné spokojenosti, přestože
několik našich pracovnic musí zajistit péči o děti školou povinné a náš úřad rozhodně nemá
nadbytečný počet pracovníků.
Jako další krok k lepšímu životu v době nouzového stavu, jsme se rozhodli na webových
stránkách Litultovic vyvěšovat jídelní lístek zámecké restaurace s instrukcemi pro
objednávky jídel. Snad to některým z vás pomůže v rozhodování, co stále nového doma
vařit.

V měsíci květnu se již podaří zajistit sběr starého papíru. Přestože za něj bude obec muset
platit, místo toho aby nějaké peníze získala, tak to stále vyjde levněji, než když jej vyhodíte
do popelnice. O termínu budete ještě včas informováni, ale aby prodělek obce nebyl tak
velký, chtěl bych poprosit, zda by bylo možno vytvořit samostatné balíčky novin, letáků a
časopisů, které nebudou kombinované s kartónem a jinými obaly, obci by to mohlo ušetřit
značné prostředky, které se nám v současné situaci určitě budou hodit. Dnes je obec značně
finančně závislá na výnosů daní, které nám podle určitého klíče posílá stát. Jelikož výběr
daní půjde znatelně dolů, projeví se to i na našem rozpočtu. V současné době jsme
rozhodnuti především ufinancovat investiční akce, které jsou navázány na získané dotace,
protože tam každá námi vynaložená koruna přináší v průměru 3 až 4 koruny dalších financí.
Další finance, které již máme, jsou peníze na tzv. kotlíkové půjčky, proto vyzývám
občany, kteří na ně mají nárok, aby podali žádost. Potřebný formulář je na webových
stránkách městyse Litultovic.
Kde se nouzový stav výrazně projeví už teď a nemá to nic společného s úsporami je
kulturní život v Litultovicích. Již dnes víme, že nebudou „Čarodějnice“, oslavy osvobození
ani „Dětský den“. Letní akce zatím zůstávají otevřené, ale záleží na celkové situaci
v republice, kterou každý z nás může ovlivnit jen svým malým dílem. Chtěl bych proto
poděkovat všem ukázněným občanům Litultovic, kteří svým přístupem umožňují řádné
fungování, jak obce, tak celého státu v této složité době.
S přáním co nejrychlejšího bezpečného návratu do normálního života
starosta Jan Birgus

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Vážení spoluobčané, spojme se společně každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení
epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele. Každý den ve 20 hod. budou zvonit
zvony a během toho se bude kněz v kostele sv. Anny ve Slavkově modlit bez účastí lidu
nejen za nemocné ale taky za občany Slavkova a Litultovic.
Milí bratři a sestry,
s ohledem na dotazy k možnosti poskytnutí daru i v tomto složitém období na opravy kostela
uvádíme údaje k možnému poskytnutí daru.
účet veřejné sbírky 291800920/0300
Mnozí z Vás v této době přispívají na charitní díla nebo na pomoc jiným institucim, zvlášť
zdravotnické službě v ČR. Víme také, že finanční situace rodin teď není jednoduchá. Vám
všem, kteří jste už dar poslali a všem případným dalším dárcům i v této složité době patří
upřímné a veliké poděkování. Poděkování patří i těm, kteří celou naši farní rodinu zahrnují
do svých modliteb.
Pro ty z Vás, pro které je komplikované zaslat finanční obnos elektronicky, je možné přispět
osobně po uvolnění podmínek a na setkání s Vámi se těším
P. ThLic. Tomasz Juszkat, Th.D.

Úřední hodiny Úřadu městyse Litultovice
Od 20. 4. 2020 se prodlužují úřední hodiny pro podatelny
V pondělí a ve středu bude otevřeno: 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hodin
V úterý a ve čtvrtek pouze po telefonické domluvě.
V pátek Úřad městyse uzavřen.
I když Úřad městyse prodlužuje úřední hodiny, nadále vyzýváme občany, aby upřednostnili
písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech,
kdy je to možné.
Hygienická pravidla:
- Povinnost chránit si nos a ústa ochrannými prostředky (rouška, šála, apod.)
- Důkladná desinfekce rukou u vstupu do kanceláří
- Dodržování rozestupu mezi klienty na chodbách 2 metry.
Pracovníci úřadu zajistí:
- Pravidelné desinfikování používané plochy včetně klik u dveří
- Větrání
Starší spoluobčané, kteří nemají roušky, mohou o ně požádat na Úřadě městyse
Litultovice
Svoz plastů
Ve středu 29. dubna 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!

Biologický odpad
Z důvodu stavebních prací na místě sběrného dvora bude biologický odpad odebírán
v sobotu 18. 4.2020, v pátek 8. 5. 2020 a v sobotu 30. 5. 2020 v čase od 8:00 do 12:00
hodin, na pozemku parc. č. 1774, pozemek za továrnou UNIRON u cesty na Hlavnici.
Zároveň bude možné odevzdávat rostlinný a živočišný tuk v plastových obalech.
Návoz odpadu v jinou než uvedenou dobu bude posuzován jako nepovolené
skládkování!
Žádáme občany, aby najížděli na sběrný dvůr pouze ze strany od hřiště!
Rozpis na další měsíce bude zveřejněn v květnových novinách.

Mapka provizorního sběrného dvora

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADECKO
Základní škola Mladecko

www.zsmladecko.cz
Po nepříliš zdařilé zimě se nám vrací jaro a my k němu
přidáváme pár novinek ze Základní školy Mladecko.
V prvních dnech nového kalendářního roku 2020 se žáci 7.
– 9. třídy zúčastnili pobytu na horách ve Staré Vsi u
Rýmařova. Během téměř týdenního pobytu se všichni žáci
radovali nejen z bohaté sněhové nadílky, získaných
dovedností lyžařského umění, ale také ze zábavných
večerních programů.
Za dětmi 1. – 4. třídy přišel na návštěvu Bovýsek.
Nachystal si pro ně spoustu otázek a úkolů, které děti velmi
dobře vyřešily. Na všechny žáky naší školy také čekala
ochutnávka cizokrajného ovoce. Akce byla součástí
projektu „Ovoce do škol“.

Symbolicky na svatého Valentýna proběhl na naší škole
projektový den ETIKETA. Žáci z druhého stupně zpracovávali zajímavá témata. Zaměřili
se na správné chování v restauraci, zásady
telefonování, zdravení a představování. Připravené
scénky předvedli před ostatními žáky a porotou, která
jejich výkony ohodnotila. V druhé části projektového
vyučování se žáci přesunuli do jídelny školy, která se
změnila v taneční parket. Pod vedením manželů
Hartmannových se žáci naučili základní taneční kroky
a jednoduché tance. Díky projektu Etiketa, který je
financován z prostředků Evropské unie, resp. z
programu Šablony II, se žáci dozvěděli mnoho
zajímavých informací pro svůj budoucí společenský život. Všichni si celý den náležitě užili.
Velké poděkování patří manželům Hartmannovým za trpělivost při nácviku prvních
tanečních kroků našich žáků a také Občanskému sdružení rodičů za občerstvení.
V lednu proběhlo třídní kolo recitační soutěže v 1. –
5. třídě. Porota to neměla vůbec lehké vybrat 3
nejlepší, proto ve 2. kategorii byla dvě 1. místa. Žáci
byli odměněni diplomy a sladkostmi. Naši školu
bude v okrskovém kole reprezentovat žákyně 5. třídy
Anna Bernardová. Po ukončení recitační soutěže se
žáci utkali v pohybových hrách. Byli rozděleni do
družstev. Každý tým si vymyslel svůj název a poté
už soutěžili v různých disciplínách. Všichni žáci
bojovali ze všech sil a byli také náležitě odměněni.

Opět po roce k nám zavítali do 2. třídy opavští hasiči. Žáci
získali další poznatky o jejich práci a první pomoci při
popáleninách. Vyzkoušeli si, jak nahlásit požár, a tak si
zopakovali důležitá telefonní čísla. Hasiči si pro děti
připravili malé dárky – omalovánky a sladké odměny.
V únoru se žáci naší školy zúčastnili
exkurze do populárně naučného centra
Velký svět techniky v Dolních Vítkovicích. Žáci 7. a 8. třídy
absolvovali blok přednášek o robotice a programování, vyzkoušeli se,
jak sestavit a ovládat vlastního robota z Lega. Žáci 9. třídy se dozvěděli
zajímavosti z odvětví jaderné fyziky a zakončili exkurzi
komentovanou prohlídkou stálé interaktivní expozice Svět vědy a
objevů. Žáci 2. třídy se během programu Geometrický svět naučili
hravou formou poznávat vlastnosti a odlišnosti geometrických tvarů.
Návštěvu centra i tato třída zakončila komentovanou prohlídkou interaktivní expozice Svět
civilizace a Svět přírody.
Žáci 3. třídy navštívili Slezské divadlo v Opavě. Všichni se těšili na hudební pohádku plnou
fantazie „Pták Ohnivák a liška Ryška“, kterou napsal Karel Jaromír Erben. Představení se
dětem moc líbilo, seděly v první řadě, mohly sledovat zblízka nejen herce, sbor a balet, ale
i orchestr Slezského divadla.
V březnu se uskutečnilo v Základní škole Mladecko zábavné
odpoledne plné pohybových aktivit. Budoucí prvňáčci si mohli
vyzkoušet pět sportovních disciplín. V dílničce si děti mohly vyrobit
pejska, kočičku nebo jarní košík. Všechny děti byly odměněny
medailemi a drobnou sladkou odměnou. Pohybové odpoledne s
pejskem a kočičkou za doprovodu hudby z oblíbených večerníčků
se všem líbilo.
Do nacházejících dnů Vám všem přejeme co nejvíce radostí, které zvítězí nad starostmi
minulých týdnů. Bližší informace o těchto a mnoha dalších akcích naleznete na
internetových stránkách.

ZÁMECKÁ RESTAURACE LITULTOVICE

ZVEME VÁS…

Jménem vedení školy Vás chceme pozvat do našeho školního zahradnictví.
V našem školním zahradnictví - v areálu zámku bude od úterý 14. 4. 2020 zahájen prodej
letniček, balkonových rostlin, rostlin do truhlíku a závěsných nádob, sadby zeleniny
a jiných rostlin.
Jelikož je v současné době vlivem situace omezen provoz zahradnictví, je prodejní doba
takto upravena:
pondělí – čtvrtek 8:00 – 12:00 hod.
pátek 8:00 – 17:00 hod.
Věříme, že i v této době nás navštívíte a pro své potěšení si z pestré nabídky rostlin
vyberete.
Srdečně Vás zveme k nám, do zahradnictví.

Následkem situace, kterou nám narušila koronavirová karanténa, jsme byli donuceni
upravit průběh a termíny prodejních sobot.
První sobota proběhne
2. 5. 2020
v době od 7-17 hod.
Následující soboty budou 9. 5. 2020, 16. 5. 2020,
23. 5. 2020, 30. 5. 2020, 6. 6. 2020 ve stejné prodejní době.
Tuto sezónu se bohužel nebudeme moci držet týdenních témat a sortiment bude zúžen.
O případných změnách Vás budeme aktuálně informovat prostřednictvím emailu nebo
na FB.
Další informace najdete
na našich stránkách pasicprozahradu.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kolektiv firmy Pasič
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