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Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
MILÍ SPOLUOBČANÉ…
Milí spoluobčané,
na začátku tohoto měsíce uplynulo 75 let od skončení druhé světové války. Největšího
konfliktu v lidských dějinách, jehož výsledky se výrazně dotýkají i našich současných
životů, protože při hypoteticky opačném výsledku války bychom již jako Češi neexistovali.
Proto je důležité připomínat si, co se skutečně stalo a čeho jsou lidé ve svém fanatismu
schopni a naopak, že i ti nejprostší občané se v dané chvíli umí zachovat jako hrdinové.
Letošní rok, ale ukázal, že se vývoj nezastaví a nové krize či zvraty přijdou ze strany,
odkud to nejméně očekáváme. Je faktem, že coronavirová krize zaskočila celý svět
nepřipravený, ale na druhou stranu se nedá popřít, že naše země ve zvládnutí první fáze
epidemie určitě patří k těm lepším. Je to dané i tím, že jsme jako národ v době krize
solidární, ukáznění a máme obrovskou schopnost improvizace. Přesto, že se nám to nezdá,
máme fungující zdravotnictví a další složky, jako například HZS. Těm všem patří dík za
plné nasazení a zároveň, ale pochvala patří i naprosté většině prostých občanů České
republiky, potažmo i Litultovic.
Co nám historicky v českých zemích jde podstatně hůře, je návrat k normálu. Tady se
vždy objeví hromady „vykuků“, kteří umí dokonale zneužít pravidla nastavená pro pomoc
potřebným. Jednotliví ministři se předhánějí v tom, co který více prosadí pro své zájmové
skupiny, takže se harmonogram opatření neustále mění a je těžké předpokládat, co můžeme
realizovat příští týden. Z důvodu neustálého měnění termínu ukončení regulace hromadných
akcí, jejich povolené velikosti a bezpečnostních parametrů, nejsme schopni v letošním roce
uspořádat dětský den. Dětem se pokusíme vynahradit jeho zrušení bohatým dětským
programem na Karmáš.
No a v neposlední řadě je třeba najít zdroje na zaplacení mimořádných opatření. Jedním
z takových zdrojů, jsou tradičně obce. Již dnes víme, že z 13 miliónů, které jsme měli dostat
od státu, nedostaneme dva milióny. A aby toho nebylo málo, tak se paní ministryně financí
rozhodla obcím sebrat i peníze na přímo (z již vybraných peněz před odesláním obcím), což
v našem případě činí asi 700 000,- Kč. Přes tento výrazný úbytek financí, jsme se rozhodli

udržet všechny investiční akce v chodu a zatím nezastavovat ani projekční přípravu dalších
akcí na budoucí roky i za cenu zvýšení zadlužení obce. Jedná se o domovní ČOV,
rekonstrukci chodníků na Předevsí a přestavbu obecní energetiky.
Pro tuto skutečně komplikovanou finanční situaci Litultovic, chci požádat všechny
občany o jistou míru tolerance ke schopnostem obce vyhovět urychleně jejich oprávněným
požadavkům.
S přáním pevného zdraví a léta bez roušek
Starosta

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LITULTOVICE
U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice, konaného dne
29. 04. 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice
----------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo městyse schvaluje pod bodem:
5/9 Plán společných zařízení v rámci pozemkových úprav Litultovice
6/9 Půjčku ve výši 150 000,- Kč dle programu městyse Litultovice pro poskytnutí návratné
finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů v Moravskoslezském kraji pro
…………., bytem Litultovice č. p. 208 a Smlouvu o návratné finanční výpomoci na
předfinancování výměny kotlů v Moravskoslezském kraji pro …………, bytem Litultovice
č. p. 208

Česká pošta
Z důvodu rekonstrukce od 22. 5. 2020 do 29. 5. 2020 bude pošta v Litultovicích
uzavřena.
Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou Opava1
na adrese: U Fortny 49/10, 746 01 Opava 1
Na této provozovně bude možné si vyzvednout uložené zásilky.
Svoz plastů
Ve čtvrtek 4. června 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 sběrném místě, bude biologický odpad odebírán v sobotu
30. 5. 2020, 20. 6. 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 sběrné místo pouze ze strany od hřiště!

KNIHOVNA
Milí čtenáři,
po uvolnění vládních opatření je knihovna v Litultovicích opět otevřena. Každé
pondělí od 14.00 – 17.00 hodin. V současné době je možné pouze vrácení a výpůjčka knih.
V knihovně se, prosím, nezdržujte déle než je nezbytně nutné. Při vstupu do knihovny je pro
vás nachystána desinfekce na ruce. Knihy, které přinášíte sebou, se ukládají do sběrného
boxu a zůstávají v karanténě. Vstup do knihovny je možný pouze v roušce. Tato opatření
chrání zdraví nás všech. Respektujte je, prosím.
Výpůjčky knih vám byly automaticky prodlouženy do 1. 6. 2020, neplatíte tedy
poplatek za nevrácení knih. V knihovním fondu máme nově 147 knih. Tituly zahrnují
beletrii, dětskou četbu i naučnou literaturu. Vybere si určitě každý.
Zároveň bych vás chtěla poprosit, nenoste v současné době vaše vyřazené knihy do
knihovny ani do knihovničky na autobusové zastávce Točna. Ze zastávky Točna si žádné
knihy neberte, i ony poputují do karantény. Opět tím předcházíme šíření viru.
Hezké dny a stálé zdraví.
Za knihovnu Eva Batková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Výuka v době mimořádného opatření
Od 11. března 2020 se uzavřely všechny
školy v naší republice a pro všechny učitelé a žáky
nastala domácí výuka. Doufali jsme, že to je jen na
krátkou dobu a nikdo z nás nepočítal, že to
přesáhne 2 měsíce.
Nové okolnosti nás naučily novému způsobu
výuky. Pro naše žáky a jejich rodiče jsme vytvořili
stránky a emaily, kam jsme denně posílali výuku.
Žádali jsme od žáků zpětnou vazbu v podobě
vypracovaných úkolů z hlavních předmětů.
Přechod na jiný druh výuky nebyl pro žáky ani
jejich rodiče lehký a přesto se do ní zapojili úplně
VŠICHNI. Žáci pracovali velice pečlivě a spolu
s rodiči nám pravidelně odesílali výsledky své
domácí práce. Kdo zapomněl zaslat úkol, rychle se
snažil o nápravu.
Pro rodiče to byl obrovský zápřah. Kromě svých povinností museli pomáhat svým
dětem a to pro ně byl opravdu nelehký úkol. My jim za to DĚKUJEME!!!

Jako ředitelka školy bych také ráda poděkovala svým učitelkám, které se opravdu
denně pilně připravovaly na výuku svých žáků a kontrolovaly dodané úkoly.
Zahájení výuky
Základní škola v Litultovicích opět zahájí zkrácenou výuku v pondělí 25. května
2020. Vše bude probíhat podle nařízení vlády a informovat žáky a rodiče budeme na
stránkách www.zslitultovice.cz
Od 25. 5. 2020 bude znovu platit školní jízdní řád.
Už se na své žáky moc těšíme!
Sběr starého papíru
Sběrné suroviny opět zahájily pro školy placený sběr starého papíru. Z tohoto důvodu
Základní škola a Mateřská škola objednaly 2 kontejnery na pondělí 1. a úterý 2. června 2020.
Pro veliký zájem ostatních škol nemůžeme termín sběru protáhnout na více dní. Věříme, že
během těch dvou dní nám pomůžete oba kontejnery naplnit. Peníze, které získáme,
rozdělíme pro naše děti do obou škol.
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