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Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ …
Tak se nám konečně zima začíná poroučet a teď již snad definitivně přichází jaro. Pomalu
ustupuje třetí vlna virové epidemie a začneme se, doufám, postupně vracet do normálního
života. Tento týden se nám otevírá knihovna v nových prostorech, a to včetně schodišťové
plošiny, která by měla umožnit přístup i méně pohyblivým občanům. Do prázdnin stihneme
snad vybudovat i přístupovou rampu, aby prostory byly plně bezbariérové. Dokončili jsme
rekonstrukci školní zahrady naší základní školy a v dohledné době snad dobudujeme i
venkovní učebnu v podobě altánu. V nejbližší době bude dokončena rekonstrukce rybníku
Excelák a chtěl bych tímto moc poděkovat všem občanům za trpělivost s nepohodlím, které
taková stavba přináší.
Přesto nás určitě nečeká jenom optimistické období. Jako varování můžeme brát
hlasování poslanecké sněmovny (proběhlo na Apríla a nebylo myšleno jako žert), které
zatím ve druhém čtení schválilo novelu stavebního zákona, kterým se zruší několik set
stavebních úřadů včetně toho našeho. Myslím si, že další na řadě budou matriky a
připravované snížení dluhu jistě také půjde na úkor obcí (alespoň pokud jej bude připravovat
současná paní ministryně financí).
Z toho plyne, že peněz v budoucích letech nebude nazbyt. Proto mě velmi mrzí, že
v současné době vypuklo něco jako vlna vandalismu v Litultovicích. Do obnovy zničených
věcí musí obec vkládat prostředky, které mohla použít na řešení jiných palčivých problémů.
Jenom za posledních 14 dní bylo zničeno několik stromků podél cyklostezky, podpálena
popelnice na hřbitově, bezohlednou jízdou přetíženého nákladního auta stržena krajnice
cesty na Luhách. Pravidelně jsme nuceni doplňovat odpadkové koše, které si obzvlášť
oblíbil likvidovat nějaký hrdina rovněž na Luhách. Chtěl bych proto poprosit, buďme
všichni schopni chránit náš společný majetek, protože to není nějaký imaginární majetek
městyse, ale prostředky, které má městys k dispozici a rozhodně nejsou neomezené. To, co
vynaložíme na obnovu zničeného majetku, může příště chybět zrovna na ten váš oprávněný
požadavek z obecního rozpočtu.
S přáním pevného zdraví a krásného prožití jarních dnů
Starosta Jan Birgus

UPOZORŇUJEME …
Svoz plastů
Ve středu 28. dubna 2021 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!
Prosíme občany o pečlivé zavázání plastových pytlů a nalepení nálepky
s QR kódem!
Žádáme občany, aby pytle s plastovým odpadem nechávali před svým domem
a neodnášeli je na sběrnou hromadu, kde se skladují, není pak možné QR kódy
načíst.

USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LITULTOVICE …

TOVÁRNA - PŘEDSTAVENÍ
Proč jsme koupili továrnu a co jsme zač?
Vážení čtenáři,
rádi bychom využili této příležitosti a představili se vám. Jmenujeme se Martin Klimeš a
Tomáš Skalík, pocházíme z Opavy, jsme přátelé a už řadu let také obchodní partneři a
jednatelé námi založené firmy Art Consultancy. Naše společnost se od svého vzniku v roce
2012 zaměřuje na realizace a návrhy muzejních expozic, výstav a s tím související
inovativní výrobu mobiliáře a interaktivních exponátů. Řadu roků organizovala výstavy
současného výtvarného umění ve vlastní galerii KUPA v Opavě a v Galerii malby
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.
V roce 2020 se nám zakoupením areálu bývalé továrny na designový nábytek Hadámek
a synové zde v Litultovicích, jejíž historie sahá až do konce 19. století, naskytla příležitost
rozšířit naše zázemí o dílenské, výrobní, skladové i společenské prostory.
V historickém továrním areálu spatřujeme silný tvůrčí potenciál, který nás inspiruje,
abychom kráčeli ve stopách zakladatelů a celé místo dál citlivě rozvíjeli. Továrnu hodláme
oživit nejen obchodními a výrobními aktivitami a službami, ale v duchu naší firemní
strategie chceme otevřít prostor také pro nekomerční subjekty a komunitní a kulturní
aktivity, pro hudbu, výtvarné umění i divadlo.
Kromě Art Consultancy, jsou v továrně již zabydleny i další společnosti a
nájemci: KRUSTAshop – eshop pro restaurátory a výtvarníky, Tomáš Skalík Ateliér –
obnova a restaurování památek, dále zde mají své nové dílny restaurátor nábytku Martin
Polášek, čalounice Venuše Drochytková a kulturní spolek Bludný kámen. Je zde také
autodílna a od letošního roku dva kovovýrobci – firma GV-MONT, zabývající se výrobou
vrat a společnost SYRKON, svařující kontejnery a konstrukce.
Všichni se těšíme na ten čas, kdy bude možné uvolnit protiepidemická opatření a otevřít
náš areál více lidem. Zatím jen plánujeme, nicméně věříme, že kulturní akce nebo třeba dny
otevřených dveří či kurzy výtvarného umění a řemesel bude možno opět brzy pořádat. Do
té doby vám přejeme pěkné jarní dny v Litultovicích.
Tomáš Skalík a Martin Klimeš

KNIHOVNA LITULTOVICE
Milí čtenáři,
knihovna v Litultovicích je opět otevřena v běžné provozní době – pondělí 14.00 – 17.00
hod. Stále je nutno dodržovat následující pravidla: desinfekce rukou při vstupu do knihovny,
respirátor, 1 zákazník na 15 m², rozestupy 2 metry.
Nová knihovna je pro vás otevřena ve zrekonstruovaných prostorech v rámci
komunitního centra v budově místní pošty v 1. patře. Pro občany se sníženou mobilitou
bude připravena schodišťová plošina.
Od 26. 4. 2021 bude pro čtenáře připraven nový cirkulační soubor knih z Holasovic a s ním
i knižní novinky.
Věřím, že se s postupným uvolňováním dočkáme i společenských akcí, besed, přednášek či
aktivit pro děti.
Všechny děti, které v dubnu přinesou do knihovny obrázek na téma „Jaro v přírodě“
dostanou sladkou odměnu a obrázky si v knihovně vystavíme.
Těším se na setkávání s vámi v nových krásných prostorech.
Hezké jaro
Eva Batková

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE

Mateřská škola Litultovice, příspěvková organizace
Se sídlem Litultovice 204
IČ: 01844440

Vážení rodiče, chtěla bych Vás pozvat na

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2021/2022.
Z důvodu pandemické situace bude zápis do mateřské školy probíhat tímto způsobem:
Podání žádosti o přijetí dítěte
Podle § 37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné doručit
žádost o přijetí v době od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021 následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (ID:86rw6dr)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
mslitultovice@seznam.cz
3. poštou – MŠ Litultovice, příspěvková organizace, Litultovice 204, 747 55 Litultovice
4. vhozením do schránky u vchodu do budovy školy
4. osobním podáním pouze ve dnech 11. 5. a 12. 5. 2021 v době od 16.00 do 18.00 hodin.
V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nutné,
abyste si telefonicky domluvili čas předání – 553 668 127 nebo 739 301 878
Dokumenty, potřebné pro řádné přijetí žádosti:
1. řádně vyplněná žádost
2. kopie rodného listu dítěte
3. kopie občanského průkazu zákonného zástupce
(k ověření data narození a trvalého pobytu)
4. potvrzení lékaře o přeočkování dítěte
Může být součástí žádosti, nebo samostatný písemný doklad.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře,
musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat
si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Prosím zákonné zástupce dětí, které nemají trvalé bydliště
v Litultovicích, Mladecku, Lhotce u Litultovic a Životských
Horách, aby se spojili s ředitelkou školy a informovali ji
o svém záměru přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Litultovice.
Tiskopisy potřebné k zápisu si můžete stáhnout na webové stránce školy www: mslitultovice.cz
Jarmila Kořená,
ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Matematická soutěž Klokánek
Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do matematické soutěže Klokánek, kterou letos řešili online
v naší výukové aplikaci Teams. Jako každý rok měli k vyřešení 24 logických otázek. Jsme
moc rádi, že se naši žáci této soutěže mohli zúčastnit a vyzkoušet si tak trošku něco jiného.
Sběr starého papíru
Na začátku dubna jsme vyhlásili spolu
s Mateřskou školou sběr starého papíru.
Děkujeme všem přispívatelům, jelikož se nám
podařilo naplnit jeden a půl velkého
kontejneru.

Úprava školní zahrady
I když byla škola pro žáky zavřená,
dokončily se úpravy na školní zahradě. Za
školou je připraven prostor pro altán. Zítka
je vybudována z 5 druhů kamenů, podle
lomu, ze kterého byly vytěženy. Kolem
budoucího altánku je vytvořen chodník
z různých druhů oblázků. Podél plotu
s mateřskou školou jsou usazeny čtyři
vyvýšené
záhony.
Vznikl
také
DENDROFON a HMYZÍ DOMEČEK.

Úprava třídy
Během distanční výuky se nám podařilo
vystěhovat vše z třídy páťáků, vytrhat staré
linoleum, vylít novou betonovou podlahu,
vymalovat a pokrýt novou podlahovou
krytinou. Díky stavební firmě Davida
Nowického bylo vše velmi rychle zhotoveno.
Příští rok se v této krásné opravené třídě budou
vyučovat naši noví prvňáčci.

Zápis do 1. třídy
Ve čtvrtek 8. dubna jsme uspořádali netradiční
zápis do první třídy. Vzhledem k distanční výuce
byla škola bez žáků, a proto jsme mohli pozvat
budoucí prvňáčky se svými zákonnými zástupci.
Předem byl vytvořen rezervační systém, ve kterém
se přihlásili zájemci na určitý čas. Bylo tak
zabráněno vzájemnému setkání. Za dodržení
přísných hygienických pravidel přišlo 15
budoucích prvňáků se svými rodiči, aby se poznali
se svou budoucí paní učitelkou a ukázali jí své
schopnosti, vědomosti a dovednosti před
nástupem do školy. Paní učitelka Leona Seidlová
je odměnila malými dárečky a pamětním listem,
které jim budou připomínat tento významný den.
Všichni byli rádi, že měli možnost osobně se
zúčastnit zápisu.
K zápisu přišlo 22 žádostí. Šest zákonných zástupců žádalo odklad školní docházky a 16
žádalo přijetí do 1. třídy. Všem jsme vyhověli a těšíme se na šestnáct nových žáčků ve
školním roce 2021/2022.
Zahájení prezenční výuky
V pondělí 12. 4. 2021 se naši žáci, po dlouhém období distanční výuky, vrátili zpět do
školních lavic.
Každý žák i učitel byl řádně otestován na přítomnost koronaviru v organizmu. Všechny
testy byly negativní!
Distanční výuka čtvrťáků a páťáků probíhala od 4. 1. 2021 do 9. 4. 2021.

HVOZDNICKÝ EXPRES

PASIČ PRO ZAHRADU
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