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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
V dnešním článku bych chtěl objasnit, proč se v tomto roce dějí změny v nakládání
s odpady v Litultovicích.
Podle odpadové legislativy platné od letošního roku musí obce navýšit separaci
komunálních odpadů na 65 % do roku 2030 a ke stejnému roku snížit objem skládkovaného
odpadu na 10 %. Mimochodem naše legislativa je o pět let přísnější než Evropská směrnice,
která tyto cíle požaduje až v roce 2035.
S tím se pojí také nová opatření Ministerstva životního prostředí v podobě navyšování
tzv. skládkovacího poplatku pro obce, který se v následujících letech může vyšplhat až na
1 850 Kč za každou tunu vyprodukovaného směsného komunálního a velkoobjemového
odpadu (aktuálně platíme 500 Kč za tunu).
Náš městys má k dosažení cílů stále daleko. Podle výsledků z analýzy odpadů, která
proběhla koncem května, nyní víme, že máme stále ještě velký potenciál ke zlepšení. Zjistili
jsme totiž, že v běžné popelnici na směsný komunální odpad se nachází pouze 35 % odpadu,
který do ní reálně patří. Zbylých 65 % je především biologický odpad a stavební suť
s drobnějším podílem plastu, papíru a plechovek.
Rozbor obsahu namátkově vybraných popelnic společně se zavedenou evidencí popelnic,
pytlového sběru a odpadu na sběrném dvoře, nám má především umožnit správně nastavit
nový systém nakládání s odpady v Litultovicích tak, aby byl podstatně spravedlivější vůči
občanům, kteří poctivě třídí. Evidence na sběrném dvoře nám zároveň umožňuje spravedlivě
přeúčtovat náklady obci Dolní Životice, jejíž občané náš sběrný dvůr rovněž využívají.

Z rozboru odpadu navíc již teď je jasné,
že jsme všichni mohli platit za odpady
podstatně méně, kdyby se dodržovaly
alespoň základní zásady správného
nakládání s odpady. Chtěl bych proto
připomenout, že do žlutých pytlů se má
odkládat i drobný kovový odpad (to jsou
například plechovky od piva!!!) a obaly tetrapak.
Pytle jsou poskytovány v neomezeném množství a už v letošním roce bude nejlepším
domácnostem v třídění poskytnuta věcná odměna.
Co se týče biologického odpadu, bylo těm, kdo mají zájem, umožněno kompostování
přidělením kompostéru pořízeného obcí z Operačního programu životní prostředí, těm co
kompostovat nechtějí je umožněno odevzdat biologický odpad na sběrném dvoře.
Co se týče stavební suti, tam je situace taková, že naše předpisy stanovují, že stavební suť
není součásti komunálního odpadu a každý stavebník je ji povinen odstranit na vlastní
náklady. Její umisťování do popelnice je výslovně zakázáno. Byli jsme upozorněni firmou
Marius Pedersen, že vzhledem k přetrvávajícím potížím při výsypu popelnic přetížených
stavební sutí, budou ze strany jejich pracovníků přetížené popelnice kontrolovány a
v případě zjištění nepatřičného obsahu nebudou takové popelnice vyvezeny nebo i
nahlášeny k správnímu řízení.
Jsme si vědomi, že likvidace malého množství stavebního odpadu je odvozem na určenou
skládku komplikovaná. Proto chceme rozšířit služby sběrného dvora o odběr malého
množství stavební suti. Na toto rozšíření je však třeba požádat o změnu rozhodnutí Krajský
úřad Moravskoslezského kraje. Tato služba bude poskytovaná za úhradu na pokrytí nákladů.
Do budoucna bychom chtěli zavést spravedlivý systém na principu „zaplať, kolik
vyhodíš“. Vzorní občané, kteří poctivě třídí, na poplatcích ušetří, protože zaplatí méně. O
podrobném nastavení budoucích poplatků vás budeme včas informovat.
Zpracováno s pomocí firem JRK, Marius Pedersen a AZ ENVI
Ing. Jan Birgus
Starosta

UPOZORŇUJEME OBČANY
Svoz plastů
Ve čtvrtek 1. července 2021 proběhne svoz plastů. Pytle s plastovým odpadem
připravte jako obvykle před své domy na viditelné místo, a to do 7. hodiny ráno.
Prosíme občany o pečlivé zavázání plastových pytlů a nalepení nálepky
s QR kódem!

KNIHOVNA LITULTOVICE …
Milí čtenáři,
jaro se nám přehouplo do léta a já vám všem musím poděkovat, že i přes hezké počasí, které
láká ke spoustě aktivitám, hojně navštěvujete obecní knihovnu. Nové krásné prostory nám
přilákaly i nové čtenáře všech věkových kategorií. Jen od poloviny letošního dubna se nám
zaregistrovalo 32 čtenářů, z toho 9 čtenářů úplně nových. Celkem jste si také v tomto období
vypůjčili 277 knižních titulů.
Přes počáteční ostych některých z vás je hojně využívaná i pojízdná plošina zajišťující
bezbariérový přístup do knihovny a komunitního centra.
Chtěla bych tímto poděkovat vedení celého městyse a především panu starostovi ing. Janu
Birgusovi za to, že myšlenka nového komunitního centra včetně nové knihovny nezůstala
jen myšlenkou, ale stala se realitou. Vím, že je za tímto projektem spousta práce, času a
energie.
Prázdninová výpůjční doba: Knihovna stále funguje každé pondělí v čase od 14.00 – 17.00
hod.
Knihovna bude uzavřena ve dnech 12. 7., 19. 7., 16. 8. z důvodu čerpání dovolené.
Krásné léto všem
Eva Batková

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ V LETNÍM OBDOBÍ 2021 …

Termín
26. 6. 2021
od 9 hodin
17. 7. 2021
od 15 hodin
7. 8. – 8. 8. 2021
14. 8. 2021

Akce
Slet kopáčů na fotbalovém hřišti
Pořádá TJ Sokol Litultovice.
Kulturní festival – Hadámku hobluj! - ve staré továrně
Pořádá Skalík a spol.
Mistrovství ČR ve střelbě ze sportovní kuše – na fotbalovém
hřišti. Pořádá TJ Opava – kuše.
Netradiční hašení – Choltický mlýn
Pořádá SDH Litultovice.

Myslivecká benátská v Zámeckém parku
Pořádá MS Hradisko – Hlavnice.
Karmášové odpoledne v Zámeckém parku
22. 8. 2021
Pořádá Městys Litultovice.
Letní kino dle vlastního programu v Zámeckém parku
9. 7. – 27. 8. 2021
Pořádá SDH Litultovice.
21. 8. 2021

KOMUNITNÍ CENTRUM LITULTOVICE

VÍCEÚČELOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI …
Tuto sobotu byla dokončena rekonstrukce víceúčelové zpevněné plochy na fotbalovém
hřišti. Plocha byla zvětšena, značně poškozený asfaltový povrch byl nahrazen novým
ohraničeným obrubníkem a především bylo vybudováno úplně nové osvětlení, které umožní
využívat plochu i během brzkých večerů, například v podzimních měsících. Všechny práce,
kromě vysoce odborných, jako bylo položení asfaltu finišerem či instalace osvětlení, byly
provedeny brigádnicky členy TJ Sokol Litultovice, Sboru dobrovolných hasičů Litultovice
a Kušisty. Byl odveden obrovský kus práce v rozsahu mnoha desítek či spíše stovek hodin,
za což všem tímto děkuji a přeji společné spokojené užívání.
Ing. Jan Birgus
Starosta
Na závěr několik fotek.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2021 …
Dne 19. 6. 2021 se konalo Vítání občánků. Malé občánky přivítal městys Litultovice v
obřadní síni na zámku. Vystoupily děti ze ZŠ Litultovice a svým kulturním programem
zahájily tuto slavnostní událost. Po proslovu starosty rodiče zapsali své děti do pamětní
knihy, vyfotili se a obdrželi dárky.

Více fotografií naleznete na stránkách http://www.litultovice.cz/aktualne/fotogalerie-1/rok2021/

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY …
Dne 8. 6. 2021 se konalo v obřadní síni na zámku v Litultovicích slavnostní ukončení s
předškoláky. Předškoláci společně předvedli vystoupení, každý se zapsal do pamětní knihy
a poté jim byl slavnostně předán pamětní list a dárky. Na závěr každý dostal s sebou sladkou
tečku.

Více fotografií naleznete na stránkách http://www.litultovice.cz/aktualne/fotogalerie-1/rok2021/

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITULTOVICE
Mezinárodní den dětí v Mateřské škole Litultovice
V úterý 1. 6. 2021 vysvitlo sluníčko na naši zahradu. Děti se od rána těšily na soutěže
sladké mlsání a tanečky s bublifukem. Všechny se zapojily do jízdy s trakařem a házení do
košů.
Podařilo se nám navodit pohodovou atmosféru, kterou umocnily dárky v podobě sladkých
balíčků pro všechny děti.
Za sponzoring sladké odměny chceme poděkovat Zubní ordinaci Litultovice manželů
Chloupkových, Gynekologické ordinaci Litultovice MUDr. Antonína Šustka, Dětské
ordinaci MUDr. Evy Brožové, Prodejně TUTY vedené Terezou Chovancovou a Školní
jídelně Stěbořice vedené paní vedoucí Helenou Morysovou.
Chtěla bych všem poděkovat za podporu. Je hezké, že doba, kterou prožíváme, nezničila
hezké a lidské vztahy, které jsme dlouhá léta budovali.
Prázdniny jsou za dveřmi
Je červen a všichni se těší na prázdniny. Je to čas spojený s dovolenou, dobrodružstvím a
sluníčkem. Letošní školní rok byl opět jiný, než na jaký jsme zvyklí. Karanténa, uzavření
mateřských škol, testování, to vše ovlivnilo naši práci. Ani letos jsme si nenechali vzít
optimismus a se všemi překážkami jsme se poprali. Děkuji rodičům za trpělivost a pohodový
přístup ke všem změnám, které nás potkaly. Dětem za statečnost při testování. Celému
kolektivu školy za zvládání všech požadavků hygieny, za úsměv a pohodu, kterou dětem
dávají. I letos jsme „Hráli na školku“. Kromě oslavy Mezinárodního dne dětí jsme
zrealizovali i Slavnostní vyřazení předškoláků, které proběhlo v obřadní síni Městyse
Litultovice s panem starostou Ing. Janem Birgusem. Čeká nás Výlet do Arboreta v Novém
Dvoře a akce pro děti, které nastoupí v září do Základní školy v Litultovicích. Jedenáct
předškoláků si můžete prohlédnout na Tablu v Lékárně v Litultovicích.
Všem ochotným a obětavým lidem děkujeme za pomoc při vzdělávání našich
nejmenších. Chtěla bych popřát dětem i rodičům hodně sluníčka a pohody a od září
Mateřskou školu Litultovice takovou, jakou ji znali před rokem 2020.
Jarmila Kořená
ředitelka mateřské školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Projektový den "Trampský Den dětí"
V pondělí 31. května žáci pátého ročníku s panem učitelem Martinem, vyrazili do skály na
Trampský den dětí. Cestou plnili úkoly trampů - zpívali písně, rozeznávali přírodniny
apod. Na stezce jednou z disciplín byla zastávka s výukou zdravotní záchrany v přírodě,
kterou jim zadávala paní Dominika Lhotská. Připravili také podobnou cestu pro žáky
druhého a čtvrtého ročníku. Na konci se všichni sešli u ohně, který jim připravil pan Václav
Sklepek. Žáci byli poučeni o správných zásadách rozdělávání ohně v přírodě a jeho uhašení.
Nakonec všichni vyhledali poklad a opekli si na rozdělaném ohni špekáček.

Projektový den "Poznáváme naše hlavní město Praha"
Ve čtvrtek 27. května se naši páťáci vypravili na poznávací exkurzi do Prahy. Hodně věcí
si o našem hlavním městě zjistili už ve škole v hodinách vlastivědy, teď chtěli vše vidět na
vlastní oči. Stihli toho opravdu hodně, viděli téměř všechny historické památky města.
Protože Praha byla skoro bez turistů, byla to velmi příjemná procházka naší historií.

Projektový den "Beseda s SDH"
V pondělí 24. 5. 2021 proběhl ve 2. třídě projektový den na téma „Práce hasičů“. Dopoledne
se uskutečnila dvouhodinová beseda s paní Bc. Lucii Čermínovou a panem Václavem
Polákem. Druháci si vyprávěli o hasičském povolání i o dobrovolných hasičích a jejich
práci. Dověděli se, co všechno musí mít hasič, co mají dělat, když slyší houkačku hasičů,
zjišťovali, zda děti vědí, kde je v jejich obci hasičárna. Nezapomněli také zopakovat
telefonní čísla na záchranné složky a děti si vyzkoušely, že není tak jednoduché nahlásit
požár, a jak uhasit sebe nebo kamaráda. Dále se tématem hasičů zaobírali v ostatních
vyučovacích hodinách.

Projektový den "Bylinky pro zdraví"
Ve středu 12. 5. 2021 proběhl ve 4. třídě projektový den „Osázení truhlíků
bylinkami“. Čtvrťáci nejprve vyhledávali informace o jednotlivých bylinkách, pak
vytvářeli myšlenkovou mapu o vzhledu a pěstování bylinek, kreslili návrh osázení truhlíku,
jednu bylinku se pokusili také nakreslit. Získané znalosti využili při samotném osázení
nových vyvýšených truhlíků umístěných vedle školy. Osázené truhlíky vypadají moc
pěkně. Tak teď se už jen o ně dobře starat.

Sběr baterií a elektroodpadu
Od června letošního roku jsme v naší škole zřídili sběrné místo elektroodpadu, čímž jsme
se zapojili do vyhodnocované sběrné akce. Prosíme a nabízíme proto také i ostatním
občanům Litultovic možnost odevzdání elektroodpadu a baterií.

Den dětí
V úterý 1. června si v každé třídě oslavili Den
dětí zajímavými úkoly a hrami ve výuce. O velké
přestávce jim byly rozdány dárky, které dostali
sponzorským darem od litultovských lékařů a
nanuk z Bidfood Opava.

Úspěch školy - Škola hrou
V zimních měsících se všichni žáci zúčastnili
výtvarné soutěže školních družin na téma: "J. A.
Komenský - Škola hrou." 1. místo obsadil T.
Gregořica a 2. místo K. Zubalová. Gratulujeme.
Vystavené práce můžeme vidět od 1. června v
OC Breda v Opavě.

ZVEME VÁS…

ZVEME VÁS…
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