PŘEHLED NÁSLEDUJÍCH AKCÍ

Městys
Litultovice

Červenec 2020

Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Vážení spoluobčané,
mělo to být nejsušší léto za posledních X let, ale nakonec máme nejdeštivější červen za
posledních 60 let, nebo za nějaký jiný počet let, protože údaje na internetu je potřeba brát
s rezervou. Vůbec schopnost brát něco s rezervou mi připadá, že nám velmi chybí. Přečteme
si fantasticky znějící titulek na internetu a bereme to jako jasně danou věc, ale ono je to
složitější. To nikdo nechce slyšet, chceme jasné jednoduché odpovědi, jako dítě nad svou
oblíbenou hračkou, která se právě rozbila, a když ji nedostaneme hned, tak je zle.
Vzhledem k současné situaci, kdy nám za poslední tři měsíce vypadlo 35% příjmů,
nejsme schopni vyhovět všem „oprávněným“ požadavkům našich občanů a museli jsme
volit priority. Rozhodli jsme se především udržet investiční činnost. A to již zahájených
akcí, jako je hasičská zbrojnice, která by stavebně měla být dokončena na konci srpna
a předána do užívání 26. 9. 2020, nebo úprava prostor v patře nad poštou na komunitní
centrum a knihovnu, které by měly být stavebně dokončeny v říjnu letošního roku a předány
do užívání v prvním pololetí roku 2021. Zde navíc čekáme na vyhlášení vhodných dotačních
titulů, abychom mohli pokračovat v celkové rekonstrukci budovy podle již schválené
projektové dokumentace.

Poslední již rozestavěnou akcí je výstavba sběrného dvoru. Zde jsme nabrali díky počasí
nevětší zpoždění, ale všechno nasvědčuje tomu, že kolaudace v letošním roce je reálná.
Zároveň se začíná připravovat, na základě obdržené dotace, rekonstrukce rybníku
Excelák (v hodnotě 2,4 mil), která by měla být realizovaná až v příštím roce.
V přípravě zůstaly jako prioritní tyto projekty:
 Domovní ČOV, kde jsme se dopracovali k prvním 10 ks projektů ze 140, které mohou
požádat o stavební povolení. Pevně doufám, že teď, když projekční kancelář konečně
pochopila, co po nich státní správa a investor chce, tak se snad tempo práce zrychlí
a do konce roku stavební povolení budou.
 Chodníky na Předevsí, kdy už jsme ve stádiu výkresové dokumentace, a začíná
projednávání s dotčenými orgány.
 Fotovoltaická elektrárna na střeše hasičské zbrojnice a přestavba kotelny na zámku.
Zde odborná firma připravuje podklady pro podání žádosti o dotaci. Samotný projekt
by měl přinést výrazné provozní finanční úspory a investičně by měl být podpořen
z kotlíkových půjček.
Když už jsem se zmínil o kotlíkových půjčkách, tak jsem obdržel jednu optimistickou
zprávu, že po dlouhých odkladech byly schváleny dotace pro další občany ze zásobníku
a na podzim budeme připravení poskytnout půjčku na výměnu kotle.
Přeji všem trochu více sluníčka v letošním deštivém létě a trochu vnitřní pohody v letošním
poněkud komplikovaném roce.

Starosta
Jan Birgus

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
31. 7. 2020
od 21.00 hod
8. 8. 2020
od 15.00 hod
14. 8. 2020
ve 20.00 hod

Akce
Letní kino Litultovice 2020 – Rande naslepo
(Komedie/drama, 111 min)
Pořádají SDH Litultovice ve spolupráci s městysem Litultovice.
Posezení u Větřáku s netradičním hašením na Cholticích.
Pořádá SDH Litultovice ve spolupráci s městysem Litultovice.
Letní kino Litultovice 2020 – Přes prsty
(Komedie, 101 min)
Pořádají SDH Litultovice ve spolupráci s městysem Litultovice.

UPOZORŇUJEME…
Svoz plastů
Ve čtvrtek 30. července 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
1. 8. 2020 a 22. 8. 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 - LETNÍ PROVOZ
Vážení čtenáři, knihovna v Litultovicích bude ve dnech 3. a 10. 8. 2020 uzavřena.
Přijďte si knihy půjčit včas a stejně tak i půjčené tituly vrátit. Prosím všechny, kteří mají
půjčené knihy více než 3 měsíce, aby je co nejdříve vrátili. Stále někteří zapomínáte, že
knihy jsou majetkem Městyse Litultovice. Blíží se nám revize knihovny. Čtenáři, kteří
nemají prodloužené výpůjčky a nebo vůbec nevrátili knihy budou pokutováni.
Hezké letní dny
Eva Batková

SÍŤUJEME SE ANEB POMÁHÁME OBCÍM A PEČUJÍCÍM...
Síťujeme se aneb pomáháme obcím a pečujícím
Místní akční skupina Opavsko se dlouhodobě věnuje také sociálním tématům. V letech
2017-2019 byl realizován projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb území
Místní akční skupiny Opavsko z.s. Jednalo se o pilotní projekt zaměřený na komunitní
plánování na území MAS Opavsko, které zahrnuje 52 obcí.
Záměrem projektu bylo zjistit a analyzovat potřeby a poptávku po sociálních službách a
návazných aktivitách a následně naplánovat zajištění těchto potřeb tak, aby byly pro
obyvatele území dostupné. Výše uvedené probíhalo v rámci aktivní spolupráce obcí,
místních obyvatel, poskytovatelů sociálních služeb, neziskových organizaci a dalších aktérů
v území. Uvedený dokument Střednědobého plánu je vnímán jako pilotní koncepční a
strategicky dokument, který umožnil navázat užitečná a funkční partnerství.
Navíc v rámci projektu vznikl praktický Katalog sociálních služeb a navazujících aktivit
MAS Opavsko, který je ke stažení na stránkách www.masopavsko.cz.
Jsme rádi, že můžeme v rámci projektové činnosti tyto aktivity rozvíjet. Na pilotní projekt
navazujeme projektem Síťujeme se, který je zaměřený na přímou podporu obcí na území
MAS Opavsko v sociální oblasti a na podporu pečujících osob žijících v regionu. V oblasti
podpory obcí se jedná hlavně o podporu v oblasti zjišťování potřeb obyvatel a zajištění
dostupnosti služeb pro občany, dále podporu při spolupráci se sociálními službami a rozvoji
potřebných aktivit na území obce. Projekt se také věnuje konkrétním aktivitám, které mají
pomáhat osobám pečujícím o osobu blízkou všech věkových kategorií v jejich nelehké
životní
situaci.
„Projekt má pečujícím osobám hlavně odlehčit a je zaměřen zejména na ty pečující, kteří
mají potíže s dostupností sociálních služeb a dalších aktivit. Poskytneme jim odbornou
pomoc se získáváním příspěvků na péči, při řešení náročných situací, které se pojí s péčí o
blízkého člověka, pomůžeme zajistit potřebné odborníky jako je psychiatr, speciální
pedagog apod. podle potřeby,“ vysvětluje manažerka projektu Zuzana Týnová a dodává,
„pečující by měli díky společným aktivitám snadněji sdílet své problémy, dostat se do
kontaktu s dalšími lidmi a necítit se vyloučeni ze společnosti. Když do rodiny přijde naše
terénní sociální pracovnice, tak si s ní mohou promluvit, podělit se o svůj problém a my se
pokusíme nabídnout a zajistit potřebnou podporu.“
Záměrem projektu Síťujeme se je mimo jiné umožnit pečujícím osobám sdílet a dále
rozvíjet sociální kompetence. „V rámci projektu vznikne svépomocná skupina pečujících
osob, které se budou scházet, sdílet, podporovat se, mohou navštívit různá školení či
skupinová setkání. Zároveň chceme rozvinout spolupráci mezi pečujícími a pracovníky obcí
a veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné a zdravotní oblasti nebo sociálnímu
začleňování na území MAS Opavsko,“ shrnuje Zuzana Týnová.

Petra Chroustová

20. ROČNÍK - SLET KOPÁČŮ 2020
20. ročník - Slet kopáčů 2020
V sobotu 27. 6. 2020 se konal tradiční Slet kopáčů na místním fotbalovém hřišti. Letos
se utkalo mezi sebou 9 týmů. Z výhry se radoval tým Holé hlavy. Na druhém místě se
umístili Morgeni a na třetí příčce Starci na chmelu. Občerstvení, bohatá tombola i pěkné
počasí bylo lákadlem pro diváky i hráče.

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Slavnostní rozloučení s předškoláky proběhlo 10. 6. 2020 na zámku v obřadní síni.
Rozloučením provázel starosta ing. Jan Birgus. Děti přednesly básničku a každý se zapsal
do pamětní knihy. Rodiče předali zaměstnancům školky dárky, jako poděkování za roky,
kdy jejich děti navštěvovali školku. Po slavnostním rozloučení si předškoláci užili
společnou večeři v zámecké restauraci.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE

Zprávy ze ZŠ Litultovice červen 2020
Zakončení školního roku
V úterý 30. 6. 2020 jsme v naší škole zakončili tento zvláštní školní rok. Bylo předáno
vysvědčení jak žákům, kteří se poslední měsíc učili ve škole, tak žákům, kteří zůstali na
domácí výuce. Všechny žáky a rodiče naší školy musíme moc pochválit za práci při domácí
výuce a přejeme krásné a odpočinkové léto.
Úspěch litultovských žáků ve výtvarné soutěži PO očima dětí
Velký úspěch zaznamenali naši prvňáčci ve výtvarné soutěži PO očima dětí, 2. místo v
okresním kole získal Martin Čala. Klárka Zubalová získala 1. místo v okresním i krajském
kole a se svým výkresem postoupila do celorepublikového kola. Moc gratulujeme oběma a
Klárce dále v celorepublikovém kole držíme palce.

Školní výlet do ZOO Olomouc
V úterý 23. 6. 2020 jsme pro děti
připravili jako odměnu návštěvu ZOO
Olomouc. Prošli jsme si okruh přes
ZOO kolem opic, žiraf, šelem, vlků a
atd. a sportovně jsme se vyžili na hřišti
před ZOO. Děti si výlet pěkně užily a
vrátily se unavené, ale odpočinuté od
učení ve škole.

Výlet ke mlýnu v Cholticích
Ve čtvrtek 18. 6. 2020 jsme pro děti
připravili turistický výlet ke mlýnu v
Cholticích, kde jsme měli zajištěnou
prohlídku mlýna i s výkladem. Cestu
ke mlýnu a zpět jsme sledovali na
mapě, určovali jsme, na kterou
světovou stranu jdeme a měřili jsme
také délku trasy. Počasí nám přálo a tak
jsme si výlet pěkně užili.
Dětský den
V pondělí 1. 6. 2020 se konal na
školní zahradě Den dětí. Žáci v 4 členných družstvech soutěžili na
sedmi stanovištích ve skákání přes
švihadla, točení s kruhy, slalomu s
kopačákem, skákání snožmo, hody na
cíl, v prolézání pavučinou z lan,
skákání na chodníku podle šipek.
Společně jsme si zahráli živé pexeso a
ve skupinkách vyluštili písničko říkankovou křížovku, kde se v tajence dozvěděli, že je čekají už jen samé dobroty.
Sběr starého papíru
Sběrné suroviny opět zahájily pro školy placený sběr starého papíru. Z tohoto důvodu
Základní škola a Mateřská škola objednaly na pondělí 1. a úterý 2. června 2020 dva velké
kontejnery. O sběr byl velký zájem, nakonec byly naplněny dokonce tři kontejnery.
Děkujeme všem, kteří přinesli papír.
Peníze, které získáme, rozdělíme pro naše děti do obou škol.

Malý čtenář
Žáci prvního ročníku, v rámci projektu Žijeme v srdci
Evropy, od měsíce listopadu navštěvovali čtenářský klub,
který probíhal jednou týdně po vyučování v první třídě,
kde jsme si zřídili čtenářský koutek, každý měl svůj
polštářek a svého plyšáka, dětem byly zakoupeny krásné
pracovní obrázkové knížky. V kroužku se seznamovali s
klasickými dětskými pohádkami, nejoblíbenějšími
knížkami a časopisy. S každou pohádkou dále pracovali,
učili se vyprávět pohádky podle osnovy, hledali rozdíly,
nesmysly, luštili hádanky a učili se jazykolamy. Za
každou hodinu dostali jeden díl puzzle a na závěrečné
hodině si z puzzlí složili obrázek, dostali diplom čtenáře
a sladkou odměnu.

Pasování na čtenáře
Naši prvňáčci zvládli přečíst a napsat všechna písmena a slabiky ze Slabikáře a paní
učitelka je pasovala na čtenáře.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Klubu rodičů za velmi štědrý peněžní dar – výtěžek z plesu. Z tohoto daru
bude žákům poskytnut příspěvek na pracovní sešity pro příští školní rok. Dále pořídíme
sedací pytle a knihovnu pro koutek čtení.

ZVEME VÁS…

Akce se bude konat podle vývoje opatření Krajské hygienické stanice.
Za obsahovou a gramatickou stránku jednotlivých příspěvků zodpovídá jejich autor.
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Náklad: 375 kusů, bezplatný informační zpravodaj zastupitelstva a rady městyse, příspěvkových organizací, spolků městyse pro
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