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Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Vážení spoluobčané,
máme za sebou složitý rok, jehož důsledky budeme pociťovat ještě několik let. Přestože
to bylo velmi náročné období, které postihlo především společenský život, tak jak jsme na
něj byli doposud zvyklí, jsem přesvědčen, že jsme jej v rámci možností zvládli
v Litultovicích úspěšně a se ctí.
Doufám, že co se týče samotné epidemie, tak v příštím roce se již rýsuje pověstné světlo na
konci tunelu a dojde ke zlepšení celkové situace. Bohužel toto se nedá říci o situaci obcí
v příštím roce v souvislosti s připravovanými daňovými balíčky, ale zde je ještě všechno
nejisté.
Chtěl bych především vám občanům Litultovic popřát klidné prožití vánočních svátků
v rodinném kruhu a společnosti blízkých přátel a hlavně pevné zdraví a štěstí v roce 2021.

Starosta Litultovic

PS: O podrobném ekonomickém zhodnocení obce za rok 2020 a k plánům na rok 2021 Vás
budu informovat v lednovém vydání našeho zpravodaje.

ODPADY…
Po dohodě s firmou Marius Pedersen byl stanoven počet bezplatných čipů na popelnici
takto: domácnosti s počtem oficiálně přihlášených k trvalému pobytu do tří osob 1 čip,
domácnosti s počtem oficiálně přihlášených k trvalému pobytu čtyři osoby a více 2 čipy.
Čipy nad tento počet si lze zaplatit na Úřadě městyse Litultovice při placení poplatku za
komunální odpad, po novém roce. Cena čipu pro plastovou popelnici činí 50,-Kč a pro
plechovou popelnici 150,-Kč. Firma Marius Pedersen rovněž nabízí pronájem plastové
popelnice za poplatek 180,-Kč/rok.
Zároveň si občané, kteří budou využívat sběrný dvůr, mohou nechat vystavit evidenční kartu
vybavenou QR kódem, v ceně 12,-Kč, která je bude opravňovat k využívání sběrného dvora.
Veškerý odpad, který bude odevzdán na sběrném dvoře, bude evidován a bude mít vliv na
slevu z poplatku v roce 2022. Například velkoobjemový se bude přičítat k celkové produkci
směsného komunálního odpadu, kdežto papír se bude načítat k vytříděnému odpadu. Stejně
tak se budou do vytříděného odpadu počítat žluté pytle s plastovým odpadem, kdy po novém
roce obdrží každá domácnost k pytlům nálepky s QR kódem, které umožní pracovníkům
městyse při svozu plastu za pomocí čtečky je zaevidovat a zároveň i kontrolovat, zda obsah
odpovídá tomu, co mají obsahovat žluté pytle. Podrobné nastavení systému bude možné až
po definitivním schválení odpadové legislativy, ale ostrý provoz systému předpokládáme
od pololetí příštího roku, s tím že občané budou podrobně seznámeni před naběhnutím
celého systému.

UPOZORŇUJEME…
Úřad městyse Litultovice bude naposledy otevřen v roce 2020
v úterý 22. 12. 2020.
Mezi svátky bude úřad uzavřen.
Prvním úředním dnem v novém roce 2021
bude pondělí 4. ledna 2021

OBJEDNÁVKY VÁNOČNÍCH KAPRŮ A AMURŮ…
Rybáři z Litultovic přijímají do 13. prosince 2020 objednávky na vánoční kapry a amury.
Buď na telefonním čísle 602 833 407, nebo písemně do schránky na rybářské chatce. Do
objednávky se uvede jméno, druh ryby, počet kusů a telefonní číslo. Ryby se budou prodávat
21. 12. 2020 u chatky. Čas odběru bude oznámen.
Cena: kapr 100 Kč/kg, amur 110 Kč/kg

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Tříkrálová sbírka bude, ale jinak
Vážení a milí obyvatelé Litultovic, zdravíme Vás z Charity Opava.
Vaše obec se každoročně na začátku roku připojuje ke krásné akci, která se již stala tradicí,
totiž k Tříkrálové sbírce.
Malí i velcí koledníci obcházejí jednotlivé domácnosti s přáním požehnání a všeho dobrého
do nového roku. Zároveň nabízejí dárcům možnost přispět do pokladničky na dobrou věc.
Peníze pak po celý rok pomáhají potřebným.
V tomto roce jsme tak z vykoledovaných darů mohli podpořit seniory a vážně nemocné lidi,
o které se naše terénní služby (pečovatelská, ošetřovatelská a hospicová) starají v domácím
prostředí. Také jsme mohli i díky těmto darům dokončit přestavbu chráněných dílen, ve
kterých nachází smysluplnou práci více než 160 lidí s handicapem z celého Opavska. Vaše
dary pomohly také mladým lidem s těžkým tělesným a mentálním postižením a lidem, kteří
se neočekávaně ocitli v krizi.
Dary z následující sbírky máme v plánu využít opět pro naše terénní služby, které poskytují
pomoc seniorům a pacientům v terminálním stadiu, a také lidem s mentálním postižením a
chronickým duševním onemocněním, kterým poskytujeme služby v sociálně terapeutické
dílně Radost.
TKS 2021 se bude konat v prodlouženém termínu od 1. do 24. ledna.
Zatím nevíme, jaká bude v lednu epidemiologická situace, ani jaká vládní nařízení budou
platná, a tak připravujeme různé varianty průběhu Tříkrálové sbírky. V Litultovicích, kde
v minulých letech sbírku organizovala paní Kremserová, nepočítáme pro sbírku 2021
s klasickým koledováním.
Budete-li chtít do Tříkrálové sbírky přispět, můžete využít pokladničku, která bude
v termínu sbírky umístěna v prodejně smíšeného zboží TUTY (OD Tempo) v Litultovicích,
možné bude přispět také do pokladničky v kostele, nebo na úřadu městyse Litultovice.
Nabízíme také možnost zúčastnit se sbírky online a přispět na tříkrálový sbírkový účet:
66008822/0800, VS pro Charitu Opava 77708012. Více informací na www.charitaopava.cz.
Již nyní Vám děkujeme za Vaši štědrost a přejeme pokojné Vánoce a do nového roku mnoho
naděje, Božího požehnání a všechno dobré. 
Za Charitu Opava Marie Hanušová, koordinátorka TKS 2021

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE

.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLAVNICE
Přestože školní rok 2020/2021 neprobíhá s ohledem na Covid - 19 standardně, snažíme se
učit, co nám síly stačí. V letošním roce nastoupilo do naší školy 12 prvňáčků, které hned od
14. října postihla stejně jako i třeťáky povinnost vzdělávat se z domácího prostředí. My,
pedagogové jsme se jim obtížné vzdělávání na dálku snažili zajistit online výukou od
prvních dnů pobytu doma. Vyučovali jsme přes platformu Google Meet a Classroom. Denně
jsme se připojovali s dětmi dálkově a díky tomu, že jsme se na obrazovce viděli, mohli jsme
spolu komunikovat a učit se. Částečně jsme vedli výuku rovněž asynchronním způsobem –
zadávali jsme učivo k procvičení.
Nyní jsme již všichni ve škole, máme sice ještě zvýšený hygienický režim včetně
povinnosti nosit roušky, ale celkem to všichni zvládáme dobře. Teď budeme muset věnovat
každou chvilku výuce. Moc nás mrzí, že nemůžeme realizovat mimoškolní aktivity a
věnovat se projektům.
Hodně aktivit máme připraveno v rámci našeho zapojení do projektu Šablony III. Projekt
realizovaný pod záštitou MŠMT a EU nám poskytne pro další období částku 497 706 Kč,
kterou využijeme k projektům ve škole i mimo školu, k realizaci čtenářských klubů a
k možnosti mít k dvouletým dětem v MŠ chůvu.
Projekt Šablony III. následuje po již ukončeném projektu Šablony II., na které jsme
získali 740 608 Kč, ze kterých jsme ušetřili nemalé finanční prostředky, přibližně 230 000
Kč. Nakoupili jsme za ně 20 tabletů a další drahou výpočetní techniku. Doplnili jsme si
sklad pomůcek v ZŠ i MŠ. Za projektem stojí nemalé úsilí všech zúčastněných, ale výsledek
stojí zato.
V průběhu roku jsme získali dotaci MŠMT na Podporu výuky plavání v roce 2020 (VII.
etapa).

V červenci jsme obdrželi kladné Rozhodnutí ministra k žádosti o projekt Zahrada v
přírodním stylu při ZŠ Hlavnice, který bude hrazen z velké části ze Státního fondu
životního prostředí ČR. Na základě domluvy se zřizovatelem budeme tento projekt
v hodnotě 588 035 Kč s 85% stanovenou podporou realizovat dle úvahy na podzim 2021
nebo na jaře 2022. Projekt bude realizován před školou po obou stranách. Bude zde mnoho
přírodních prvků včetně přístřešku s lavicemi a stoly. Zde pak bude možné realizovat
environmentální výuku.
Je jen škoda, že současná situace nedovoluje, abychom s dětmi realizovali pro ně tak
lákavé a oblíbené kroužky, výlety, projekty a zábavné aktivity. Nebudeme moci zrealizovat
ani vánoční besídku, což nás velice mrzí. Vánoce ale ve škole budou! Uděláme si je sice po
třídách, ale užijeme si je jako každý rok. Všichni se už na ně moc těší. Snad se situace kolem
Covidu – 19 brzy zklidní a běh školy se vrátí do starých kolejí.

Přejeme všem občanům obce Litultovic krásné pohodové a ničím nerušené Vánoce a do
nového roku přejeme mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů.
Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Hlavnice
Zpracovala: Mgr. Hana Slaninová, ředitelka školy
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