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Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Vážení spoluobčané,
letošní rok asi bude patřit mezi ty, na které si budeme pamatovat i s odstupem delšího
času. Bude to rok Covidu. Pevně doufám, že covidový už bude maximálně ještě ten příští
rok a pak se snad postupně začneme vracet k normálnějšímu způsobu života. Z hlediska
fungování obce se nejedná jen o samotnou epidemii, ale i naprostý legislativní „mišmaš“,
který ji doprovází. U běžných nařízení jsme si zvykli, že včerejší opatření neplatí do dnešní
polední tiskové konference, horší ale je, že neplatí ani dlouhodobé předpoklady. Jen
namátkou uvedu, že právě jde do poslanecké sněmovny zákon, který za dva roky má zrušit
náš stavební úřad a s ním i dalších 400 stavebních úřadů v celé republice. Nebo se připravuje
daňový balíček, který má obci v příštím roce odebrat 10% příjmů. V takovém prostředí se
skutečně těžko plánuje či připravuje s delším časovým horizontem.
Celý tento vývoj posledního roku mě vede k přesvědčení, že správná cesta pro další
směřování našeho městyse je dosáhnout co největší schopnosti, fungovat co nejvíce
samostatně, byť s vědomím, že v dnešní globální době je to možné jen omezeně. Proto by
další rozvoj Litultovic měl směřovat k co největší schopnosti zvládat mimořádné situace a
k co největší samostatnosti. Mezi připravované opatření patří projekt nového uspořádání
energetiky obecního úřadu, který by měl přinést výrazné finanční úspory, ale i schopnost
fungování obecního úřadu více jak 24 hodin při výpadku elektřiny v síti. Dalším takovým
opatřením jsou připravovaná „společná zařízení“ v rámci jednoduchých pozemkových
úprav, která bude realizovat Státní pozemkový ústav ve spolupráci s městysem Litultovice.
Tyto společná zařízení by měla výrazně zvýšit schopnost odolávat bleskovým povodním i
snížit erozi. V rámci těchto společných zařízení by měl být například výrazně
zrekonstruován rybník Kuchtík.
Za veliký úspěch, v této snaze co do schopnosti zvládat mimořádné situace, považuji
nyní dokončenou hasičskou zbrojnici. Touto investicí ve výši 15 miliónů se posouváme
výrazně v možnostech řešit krizové situace nejen u nás v Litultovicích, ale i v širokém okolí
a hlavně se vytvořilo důstojné zázemí pro všechny, kteří jsou ochotni nad rámec svých
běžných pracovních povinností vykonávat službu v Jednotce požární ochrany na úkor svého
osobního volna. Tímto bych jim chtěl touto formou poděkovat za jejich náročnou službu pro

druhé spoluobčany. Samotná zbrojnice byla největší obecní investicí posledních let a svou
atypičností patřila určitě k nejsložitějším stavbám, které se kdy v Litultovicích realizovaly.
Vzhledem ke složitosti stavby, bylo obrovskou pomocí trvalá angažovanost při dozoru
stavby a průběžném řešení vzniklých problémů panem Jiřím Drápalem ml. a Michaelem
Kavanem, kterým tímto speciálně děkuji. Samotná hasičská zbrojnice je stavba, která se
určitě povedla, a proto zvu všechny občany Litultovic na slavnostní otevření spojené
s oslavou 135 let SDH Litultovice v 15 hodin u nové zbrojnice. Vzhledem k současné situaci
s dobou covidovou, prosím, všechny zájemce o prohlídku, aby si vzali s sebou roušku.
S přáním pevného zdraví
starosta Jan Birgus

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LITULTOVICE

INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Informace pro voliče a zásady hlasování pro volby do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů se budou na území České republiky konat ve dnech 2. a
3. října 2020. V pátek 2. října 2020 se bude hlasovat od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
3. října 2020 se bude hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb v Litultovicích je zasedací místnost Úřadu městyse Litultovice,
Litultovice 1.
Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jehož obecního úřadu je zapsán
v seznamu voličů pro volby do zastupitelstev krajů. Volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden
hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro níž se rozhodl hlasovat.
Zároveň může volič na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nanejvýš u 4
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost.
Občané, kteří se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemohou dostavit do
volební místnosti a mají zájem volit, se mohou nahlásit na Úřadě městyse Litultovice
do pátku 2. října do 11.30 hodin, tel: 555 559 541. Členové okrskové volební komise je
poté navštíví s přenosnou volební schránkou v sobotu 3. října 2020 mezi 9.00 – 11.00 hod.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje určil místa pro lidi, kteří chtějí začátkem října
volit nové krajské zastupitele a senátory, ale jsou kvůli koronaviru v karanténě nebo
v izolaci. Takzvaná drive-in volební stanoviště zajišťuje ze zákona krajský úřad
společně s Armádou ČR, aby se i občané omezení na osobní svobodě kvůli ochraně
veřejného zdraví před onemocněním covid-19 mohli zúčastnit krajských a senátních
voleb.

Pro okres Opava se volební stanoviště (tzv. drive-in) nachází:
v areálu Slezské nemocnice v Opavě, p. o., Olomoucká 470/86, Předměstí, Opava
GPS 49.9362953N, 17.8802339E
Hlasování na těchto stanovištích bude probíhat dne 30. 9. 2020 od 7.00 do 15.00 hod., a to
výlučně z motorového vozidla, a pouze pro voliče, kteří jsou omezeni na osobní svobodě
z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, tedy pro voliče
v karanténě nebo izolaci.
Tito voliči však budou moci hlasovat pouze na tom stanovišti, které je umístěno na území
okresu, ve kterém mají místo trvalého pobytu.
Občané, kteří z vážných důvodů nebudou moci využít hlasování ani na drive-inu, mohou
nejpozději do večera 1. října telefonicky požádat o možnost volit do zvláštní přenosné
volební schránky z domova.“
Telefonické žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Od 22. 9. do 30. 9. 2020 v době od 8.00 do 16.00 hod., dne 1. 10. 2020 v době od 8.00 do
20.00 hod.
Tel. č.: 800 023 057
Obecná hygienická opatření během voleb:
 Mějte zakrytá ústa a nos
 Při vstupu do volební místnosti použijte dezinfekci na ruce
 Udržujte rozestupy

UPOZORŇUJEME…
Kontrola a revize komínů
Upozorňujeme občany na povinnou pravidelnou kontrolu komínů.
Zájemci o tuto kontrolu se nahlásí telefonicky (555 559 541) či osobně na
Úřadě městyse Litultovice, a to do 29. září 2020 do 14.00 hodin. V
Litultovicích se bude provádět kontrola komínů 30. září – 2. října 2020.
Kontrolu komínů bude provádět pán Adamus.
Svoz plastů
Ve čtvrtek 1. října 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
3. 10. 2020 a 24. 10. 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!
Sběr železného šrotu
TJ Sokol Litultovice:
Upozorňujeme občany, že v sobotu 17. října 2020 od 8:00 proběhne sběr železného šrotu.
V případě zájmu o sběr železného šrotu v Luhách a Pilném Mlýně, prosíme občany, aby
tuto informaci sdělili na Úřad městyse Litultovice, tel.: 555 559 541.
Lékárna Dr. Max
Otevírací doba lékárny do konce roku 2020 zůstává pouze ve dnech:
pondělí, středa a pátek.
Pondělí 08:00 - 16:00
Úterý Zavřeno
Středa 08:00 - 16:00
Čtvrtek Zavřeno
Pátek 08:00 - 14:00
Od 1. 10. 2020 bude změněna otevírací doba České pošty v Litultovicích.
Pondělí
–
13.00 – 18.00
Úterý
8.00 – 12.00, 13.00 – 14.00
Středa
–
13.00 – 18.00
Čtvrtek 8.00 – 12.00, 13.00 – 14.00
Pátek
8.00 – 12.00, 13.00 – 14.00

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Milí spoluobčané,
díky Vaši podpoře jsme zahájili dlouho očekávanou opravu našeho
krásného kostela sv. Bartoloměje. Statické zajištění kostela 446.620,Kč a obnova fasády kostela a všech dřevěných prvků (dveře, žaluzie ve
věži kostela) 814.527,- Kč, = 1.261.147,- Kč. Všechno se uskuteční
díky podpoře Moravskoslezského kraje 500.000,- Kč, Městyse
Litultovice 350.000,- Kč, veřejné sbírky a darů 178.080,- Kč,
Biskupství ostravsko-opavského 100.000,- Kč. Abychom mohli
všechno v klidu realizovat, potřebujeme ještě 133.057,- Kč. Budeme
rádi, když nás ještě v rámci svých možností podpoříte posláním daru
přímo na účet veřejné sbírky 291800920/0300.
V tomto roce bude naše schola slavit 10 let od svého založení. Proto jste všichni srdečně
zváni dne 10. října 2020 v 15.00 hod. do našeho kostela sv. Bartoloměje na koncert a pak
na pohoštění na faru, kde budeme děkovat za všechny dary na opravu kostela a poděkujeme
naší schole za její obětavou službu v naší farnosti.

OBÁLKA DO LEDNICE NEBOLI IN.F.OBÁLKA

Obálka do lednice neboli IN.F.Obálka
Jedná se o projektovou aktivitu Moravskoslezského kraje
pod osobní záštitou náměstka hejtmana pro sociální oblast
Jiřího Navrátila MBA, z projektu „Informace jako forma
ochrany osob v seniorském věku“. Aktivita je zaměřena na
zvýšení kvality života seniorů a podporu jejich bezpečí.
IN.F.Obálka je plastová obálka, která obsahuje informační leták, formulář k vyplnění,
propisku, magnetku nebo samolepku s nápisem zde je IN.F.Obálka.
Obálka slouží k předání údajů o zdravotním stavu, užívaných lécích, kontakt na příbuzné,
kontakt na praktického lékaře v případě, že se senior v domácnosti ocitne v nebezpečí či
ohrožení života, složkám záchranného systému (zdravotníci, hasiči, policie), které jsou o
této aktivitě informovány.
Je potřeba vyplnit formulář s požadovanými údaji a vložit jej zpět do plastové obálky a
umístit do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou nebo magnetkou označit
dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu, nejlépe v úrovni očí dospělého člověka.
Je nutné pravidelně aktualizovat údaje ve formuláři, vždy připsat datum, kdy byl formulář
aktualizován.
IN.F.Obálky lze vyzvednout na Úřadě městyse Litultovice.

UPOZORNĚNÍ...

ČINNOST MLÁDEŽE SDH LITULTOVICE
Činnost mládeže SDH Litultovice
Činnost mladých hasičů se na jaře zastavila a omezila nouzovým stavem.
Po dlouhé pauze jsme se sešli 28. 7. 2020. Vedoucí si připravili výlet pro děti. Cílem byl
bikepark Kopřivná. V sobotní den nám slunce přálo, děti měly své kola a přilby a všichni
byli proškolení o bezpečnosti. Výletu se zúčastnilo 5 dospělých a 8 dětí. Na Kopřivné jsme
si užili cestu lanovkou, parádní sjezdy dolů - traily, skoky z ramp. Nejmenší děti pak mohly
využít i mini bikepark, kde mohly cvičit sjezdy, zatáčky a skoky na kolech či odrážedlech.
Všem se výlet líbil a nikdo nebyl zraněn 
Od 24. 8. 2020 cvičíme na hřišti požární útok a hasičské dovednosti. Od podzimu 2020 se
mladí hasiči zařadili mezi starší žáky a jezdí Mladeckou ligu.
30. 8. 2020 jsme se zúčastnili netradičního hašení – Životický lesík v Dolních Životicích.
V kategorii starší žáci a velké konkurenci 11 družstev jsme se umístili na 5. místě. Velkou
výzvu přijali i vedoucí družstev a sami si zkusili, co všechno děti musí zvládnout (přes uzly,
spojení hadic, plavbu na raftu, požární útok). Za náš sbor si to vyzkoušel Adam Mičkal a
Jirka Drápal.
4. 9. 2020 jsme jeli na první kolo Mladecké ligy do Sosnové. V kategorii starší žáci jsme se
umístili na 9. místě z 15 družstev. Musím vyzvednout skvělé proudařky Barču Halfarovou
a Elišku Drápalovou, které shodily terč ve stejném čase 29:83. Pochvalu dostalo celé
družstvo za perfektní výkon.
Kdo by chtěl rozšířit řady SDH Litultovice je vítán. Přijímáme děti od 6 let.
Za SDH Litultovice Lucie Čermínová

ROTARY KLUB OPAVA
Rotary klub Opava uspořádal ve středu 26. srpna 2020 odpolední setkání s handicapovanými
dětmi, jejich učiteli a vychovateli v zámeckém parku v Litultovicích.
Setkání mělo za účel nahradit zrušený pobyt na Kružberku, kde každoročně náš Rotary klub
organizuje letní tábor pro tyto děti. Jsou to děti nejen z Opavy, ale z našeho okolí, kteří se
musejí vyrovnávat s nějakým problémem za pomoci druhých. A to je také naše heslo Rotary
- pomáhat jiným nad své osobní zájmy.
Naše snaha byla nahradit již výše zmíněný týdenní pobyt na táboře, který byl zrušen v době
koronavirové krize.
Díky porozumění a podpoře Městyse Litultovice, který nám poskytl prostory našeho
krásného parku a zázemí v něm, jsme mohli pro naše děti vše dobře připravit.
Odpoledne zpestřil pan Jan Šrom ze Štáblovic, který potěšil naše účastníky jízdou na
invalidním vozíčku za elektromocyklem KTM, pro všechny zahrál DJ pan Aleš Indrák a
hudebníci z Opavy Standa Mruzek a Naďa Kalusová s kolegou bubeníkem, pro děti byly k
dispozici chůdy a hra točopino.
Občerstvení v podobě výborného guláše připravila naše členka Janička Weiszová s
kolektivem.
Pro případnou nepřízeň počasí byl postaven také veliký stan díky místním hasičům, který
jsme nakonec nemuseli využít, protože počasí nám přálo a celé odpoledne se moc vydařilo.
Všichni byli nakonec odměněni pamětní medailí na tento den.
Odměnou nám byly úsměvy a spokojenost ve tvářích všech účastníků.
Všem patří velké poděkování, včetně paní Kovalčíkové, která vše zdokumentovala.
Za Rotary klub Opava
Jan Raida

III. SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
III. SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
V sobotu 29. 8. 2020 proběhlo v Litultovicích od 16:00 hodin, na zahradě rodiny Jakešových
(na Pilnomlýnské), 3.Sousedské setkání občanů z PŘEDEVSÍ. Jako téma byl zvolen styl
"HAVAJ". Sice od rána bylo počasí jako na houpačce, ale nakonec se usmálo i sluníčko.
Akce se zúčastnili zástupci 23 rodin a to postupně v počtu 56 dospělých osob a 21 dětí.
Oproti loňsku se mezitím narodilo několik dalších dětiček, takže z jejich strany byla účast
vyšší. Přivítali jsme i nové sousedy. Pro děti byl připraven skákací hrad a kreslící koutek.
Dospělí nepohrdli připraveným chmelovým mokem. Zástupci jednotlivých rodin si tradičně
připravili skvělé, chutné a oku lahodící laskominy a pochutiny. Ochutnávkou a konzumací
si určitě každý přišel na své. Příjemným překvapením byla nápaditost stylových doplňků a
převleků. Zkrátka posezení bylo opět skvělé, plné smíchu, pozitivní energie a kreativního
tance. Sedět se vydrželo až do pozdních hodin.
Závěrem děkujeme všem zúčastněným, nejen za hojnou účast, ale i za přemíru snahy, kterou
vložili do svých pochutin, rodině Jakešových za poskytnutí azylu a všem, kdo se podíleli na
přípravě, chodu a úklidu vydařené akce.
Takže SOUSEDI, SRDEČNĚ VÁM JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME a budeme se těšit na
setkání v příštím roce.
organizátoři Bohdan Lhotský, Daniel Štefek

.

20 LET OKRESNÍHO PŘEBORU V LITULTOVICÍCH

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY
Čtvrteční odpoledne 27. 8. 2020 patřilo našim předškolákům, kteří byli před zraky svých
blízkých pasováni na školáky. Pasovat je přišel pan král a každý předškolák dostal na památku
tričko. Děti si užily krásný den plný zábavy a her.
Přejeme všem školákům úspěšné vkročení do školních lavic.

MATEŘSKÁ ŠKOLA V LITULTOVICÍCH
Zahájení školního roku 2020-2021 v Mateřské škole Litultovice.
1. září 2020 se otevřely dveře obou tříd naší mateřské školy, kterou bude navštěvovat
50 dětí. Poprvé do naší školky nastoupí 15 dětí. V době prázdnin se podařila výměna
koberce a linolea v herně a třídě v přízemí. Chtěla bych poděkovat panu starostovi a všem
zastupitelům za výrazné zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí. Dík patří i zaměstnancům
městyse a členům hasičského sboru, kteří pomohli se stěhováním nábytku a klavíru.
Doufáme, že přes tíživou situaci se nám podaří v době prázdnin 2021 vyměnit i koberec
a linoleum ve třídě a herně v patře. Paní učitelky vyzdobily herny i třídy a společně
připravily bohatý program na celý školní rok tak, abychom dodržely doporučení týkající se
zdraví a zároveň rozvíjely v dětech vše, co potřebují při nástupu do základní školy.
Těšíme se na spolupráci s rodiči, zastupiteli Městyse Litultovice, sdruženími a spolky
Litultovic, školami v okolí a širokou veřejností.
Jarmila Kořená, ředitelka MŠ Litultovice

ZPRÁVY ZE ZŠ V LITULTOVICÍCH
Zprávy ze ZŠ v Litultovicích - září 2020
Zahájení školního roku 2020/2021
V úterý 1. září 2020 jsme ve škole slavnostně zahájili nový školní rok. Druháčci nám
zazpívali a přednesli básničku, k žákům i zaměstnancům promluvil pan starosta Jan Birgus
a paní ředitelka Dana Kaliková, vyhodnotili jsme sběr starého papíru z předešlého školního
roku a popovídali jsme si o tom, co jsme zažili o prázdninách. S paní ředitelkou jsme do
nového školního roku všichni vykročili pravou nohou, tak věřme, že bude probíhat ve
školních lavicích.
Deskové hry
Pravidelné vstávání do školy může být pro některé po tak dlouhé době doma oříšek.
Také proto jsme pro děti hned první týden v pátek 4. 9. 2020 připravili na školní zahradě
dopoledne s deskovými hrami. Tři nadšenci pro deskové hry nám do školy přivezli různé
dřevěné hry pro jednotlivce, dvojice i skupiny. Všechny hry je naučili hrát a pak už jen
dětem stačilo hledat strategie pro vítězství. Všichni se krásně bavili a každý si našel svou
nejoblíbenější hru.
T- mobile běh
Ve středu 16. 9. 2020 se naše škola zapojila do oslav Olympijského dne pod názvem
T-mobile Olympijský běh. Pro naše žáky jsme na fotbalovém hřišti připravili vlastní
běžecký závod na 1 000m. Všichni se snažili tuto vzdálenost uběhnout co nejlépe a tím si
vybojovat nejen lepší kondičku, ale také malou odměnu.
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