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Městys
Litultovice

Noviny městyse
vydává Městys Litultovice jako pravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ OBYVATELE LITULTOVIC…
Vážení obyvatelé Litultovic,
zatímco na nás doléhají události postihující celý svět v podobě druhé vlny pandemie
Covid-19, nelze zastavit ani běžný život. Jednou z věcí, které momentálně řešíme, je změna
odpadového hospodářství, způsobená novými zákonnými předpisy, které pro nás připravila
naše vláda. Jak je dobrým zvykem, legislativní změny se nestihnou připravit včas, takže se
neví úplně přesně, jak odpadové hospodářství bude v budoucnu vypadat. Některé věci jsou
však již zřejmé, a to je trvalý tlak na třídění a snižování produkce směsného komunálního
odpadu.
Protože víme, že evidence odpadu bude adresná, tak první krok, který nastane, je čipování
popelnic, které proběhne do konce letošního roku. Neznamená to automaticky to, že se bude
platit za výsyp jako například v Oticích. Pro příští rok zůstává zachován poplatek ve stejné
výši jako v letošním roce i se stejnými slevami. Podle výsledku skutečné produkce odpadu
za jednotlivé domácnosti se pak rozhodne, jaký systém platby bude pro Litultovice
nejvýhodnější v následujících letech. Navíc systém umožní nevyvážet popelnice
neplatičům. Poplatek za odpady by se měl v příštím roce zaplatit již do konce března a ne
jak doposud do konce června.
Od počátku příštího roku se začne evidovat také množství odevzdaného plastového odpadu
a to tak, že ke žlutým pytlům na plastový odpad dostane každý občan nálepky s QR kódem,

kterými bude označovat své pytle. Množství a procento vytříděného odpadu bude mít vliv
na výši poplatku v následujícím roce, kdo více třídí, dostane větší slevu v dalším roce.
Od nového roku rovněž začne zároveň fungovat sběrný dvůr, přesné datum záleží na datu
udělení povolení od Krajského úřadu. Kdo bude chtít využívat služby sběrného dvora, bude
si moct zakoupit za 12 Kč evidenční kartu vybavenou QR kódem, která mu to umožní. Karta
umožní evidenci odevzdaného odpadu a jeho přiřazení ke konkrétním nemovitostem
v Litultovicích. Doposud nám sběrný dvůr nahrazoval mobilní sběr jednou za půl roku,
bohužel vzhledem k situaci nám firma Marius Pedersen odmítla potvrdit platnost termínu
v listopadu. O novém termínu vás budeme informovat.
O samotném fungování evidenčního systému sběru komunálního odpadu bude informovat
ještě firma JRK, která pro nás celý systém připravuje a mělo by to být ve formě článku v
příštím obecním zpravodaji. Prosím tedy ještě všechny občany, aby v současné době
sledovali informace zveřejňované, jak v obecním zpravodaji, tak na webových stránkách
obce. Je to skutečně ztráta času pracovníků úřadu, když například kvůli 10% občanů shánějí
jejich telefonní čísla a pokouší se získat jejich počty popelnic, které chtějí očipovat a stráví
tak tím i několik hodin.
Rovněž bych poprosil ty občany, kteří již dostali k posouzení zákres domovní ČOV, aby jej
co nejdříve vraceli, buď s připomínkami k opravě, nebo podepsaný, protože čas se skutečně
krátí a nespolupracujcí občany budeme muset z projektu ČOV vyřadit.
Pevně věřím, že vzájemnou spoluprací dokážeme v Litultovicích nastavit systém, který bude
fungovat ke spokojenosti většiny obyvatel.
S pozdravem
Jan Birgus starosta

UPOZORŇUJEME…
Svoz plastů
Ve čtvrtek 26. listopadu 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 14. 11. 2020 a 5. 12. 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.
Žádáme občany vzhledem k situaci, aby při odevzdávání biologického odpadu měli zakrytá
ústa a nos (rouškami, respirátory atd.) a na rukou rukavice.
Návoz odpadu v jinou než uvedenou dobu bude posuzován jako nepovolené
skládkování!
Na sběrné místo se najíždí pouze ze strany od hřiště!
Firma Marius Pedersen a.s z důvodů personálních a epidemiologických zrušila termín
vývozu velkoobjemových a nebezpečných odpadů.
O náhradním termínu budeme občany informovat.
Prodejna potravin v Litultovicích upozorňuje na změnu provozní doby, která začíná platit
od pátku 30. 10. 2020 a potrvá do odvolání.
Pondělí – pátek 6.30 – 16.00 hodin
Sobota 7.00 – 11.00 hodin
Úřední hodiny Úřadu městyse Litultovice
V souladu s Usnesením vlády ČR o přijetí krizového opatření a v návaznosti na
vyhlášení nouzového stavu na území republiky, se omezuje rozsah úředních hodin
městyse Litultovice:
V pondělí a ve středu bude otevřeno:
8:00 – 10:00, 14:00 – 17:00 hodin
V úterý a ve čtvrtek pouze po telefonické domluvě.
V pátek Úřad městyse uzavřen.

eCENTRE - ENERGIE PRO DOMÁCNOST

Městys Litultovice
má zájem zamezit častým, někdy nevýhodným nabídkám různých podomních prodejců ať
už rozličných výrobků, tak v neposlední řadě dodávkám elektřiny a plynu. V poslední době
se často představují rovněž i v našem městyse jako zástupci energetických společností se
záminkou kontroly odběru energií, či nové nastavení smluv a.p.. Tím občany dokážou zmást
k podpisům různých nevýhodných smluv navíc podmíněných velkými sankcemi při
předčasném ukončení smlouvy.
Proto firma eCENTRE nabízí, (www.ecentre.cz) jakožto zprostředkovatele služby LICIT –
výběr dodavatelů energií, prostřednictvím elektronických aukcí.
Pokud chcete ušetřit na energiích, mít k tomu garantovaný administrativně právní servis,
spojený se změnou dodavatele, můžete tuto službu využít také vy.
Služba je pro vás zcela zdarma bez dalších poplatků a případných sankcí
Díky službě LICIT se nemusíte o nic starat, nemusíte nikde chodit, přesto získáváte
vylicitované nejlepší ceny a podmínky z e-aukce.
Co pro to můžete udělat:
-předložit, či zaslat kopii Vašeho posledního ročního vyúčtování. Následně Vám zašleme
cenové porovnání = kolik můžete ušetřit. Vy se rozhodnete, zda chcete využít službu LICIT
a získat ceny z aukce.
- zašleme Vám Garance eCENTRE a Pověření k zastupování, na jehož základě za Vás
vyřídíme veškeré nutné administrativní záležitosti. Podepsané Pověření k zastupování
předáte obchodnímu partnerovi eCENTRE.
Pak už se jen těšíte, až vše vyřídíme za Vás! Zašleme Vám již podepsanou smlouvu
s dodavatelem, vzešlým z e-aukce. Navíc Vám garantujeme kompletní, bezpečný přechod
od jednoho dodavatele k druhému
Obchodní partner Vám rád odpoví na další dotazy, spojené s těmito službami.
Kontakt na obchodního partnera eCENTRE:
Jan Raida, Litultovice 213, 74755 Litultovice, tel.: 602361136,
email: Jan.raida@partnerecentre.cz

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
OPRAVY KOSTELA
Během měsíce října, i přes nepřízeň počasí, probíhaly opravy litultovického kostela,
které stále pokračují. Nová fasáda stavbu projasní a hlavně celá budova bude staticky
zpevněná a bezpečnější.
O výši investice oprav již v minulých měsících informoval náš pan farář, a tak bych chtěla
jen zveřejnit, že ke konci října farnosti ještě chybí 80.000,- Kč, abychom pokryli celý
závazek.
Někteří občané se se zájmem ptali, zda uskutečníme ještě jednu sbírku po obci. Bohužel,
nebudeme sbírku konat, vzhledem k situaci nemocí v této době. Přesto bych chtěla
požádat a poprosit o pomoc, kdo může finančně přispět, alespoň malou částkou, dle svých
možností, ať tak učiní převodem na účet veřejné sbírky farnosti Litultovice :
291800920/0300
Na zaslaný příspěvek vám může být vystaven doklad o daru, který je možné odečíst ze
základu daně z příjmů.
Kostel sv. Bartoloměje v Litultovicích je spolu se zámkem dominantou našeho městyse.
K této letité budově měly úctu generace před námi, proto chtějme i my toto dědictví našich
předků udržovat a zanechat dalším pokolením.
Děkuji za pochopení, za vaši vstřícnost a podporu, za každý zaslaný dar.
Milena Rusinská

Modlitba / modleme se společně večer ve 20 hodin /
Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa
na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost
našim
vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás !

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE V LITULTOVICÍCH
Slavnostní otevření nové Hasičské zbrojnice městyse Litultovice proběhlo 26. 9. 2020
v 15 hodin. Akce určená široké veřejnosti byla zahájena slavnostním průvodem jednotky a
spřátelených hasičských sborů Litultovic. Poté promluvil starosta městyse Litultovice ing.
Jan Birgus, který přivítal vzácné hosty, náměstka hejtmana MS kraje Ing. Jaroslav Kaniu,
za hasičský záchranný sbor MS kraje plk. Ing. Radima Kuchaře, za územní odbor Opava
npor. Ing. Zdeňka Bělíka a faráře Th.Lic. Tomasze Sebastiana Juschkata Th.D. Společně
slavnostně přestřihli pásku a pan farář posvětil hasičskou zbrojnici, která poskytne hasičům
odpovídající zázemí při jejich náročné práci.
Následovala společná prohlídka nových prostor a občerstvení.
Další fotografie můžete vidět na našich webových stránkách www.litultovice.cz
Videozáznam je možné vidět na:
https://www.youtube.com/channel/UCqujJnlUqTqweGNhR_4YEDQ

STARDANCE SENIORŮ
NÁŠ MĚSTYS JE ZNÁM I V PRAZE!
V taneční soutěži STARDANCE
SENIORŮ, kterou pořádal Prague
Stardance Championship v paláci Žofín
dne 30. 9. 2020, zvítězil pár Matěj Svoboda
(profesionální tanečník) a Daniela
Radková. Od ledna do března trénovala
Daniela v Praze s tanečníkem, a na našem
zámku v Litultovicích s laskavým svolením
pana starosty až do září.
Fotografie jsou na facebooku Daniely
a samotný soutěžní tanec na:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
=2778144329177066&id=232723022093514
8..

POVODNĚ V ŘÍJNU - LUHY

POVODNĚ V ŘÍJNU - PILNÝ MLÝN

ZKUŠEBNÍ NAPOUŠTĚNÍ SUCHÉHO POLDRU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Podzimníčci
V počátku měsíce října jsme využili barevného tvořivého materiálu v přírodě a začali
připravovat výstavku Podzimníčků. Vzhledem k současné koronavirové situaci jsme ji
umístili na školních chodbách. Druháčci vytvářeli své výrobky hlavně ze dřeva, přírodnin a
papíru, čtvrťáci a páťáci si přinesli plody ze zahrádek, které doplňovali o další přírodniny.

Distanční výuka
Od středy 14. 10.2020 opět začínáme distanční výuku. Vzájemná komunikace školy s rodiči
a dětmi proběhne opět pomocí e -mailových stránek a www stránek školy.

ZVEME VÁS…
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