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Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Někdy se stává, že přílišný optimismus vystřídá studená sprcha. Všechna naše očekávání
se zaměřila na předpokládané rozvolnění protiepidemiologických opatření a ona nás
kalamita doběhla z jiné strany. Na povodně jsme od začátku milénia, kdy to bylo významné
téma, již skoro zapomněli a ono se ukázalo, že nás příroda dokáže vždy nějak zaskočit.
U bleskových povodní, jaké nás potkaly minulý čtvrtek, se úplně škodám zabránit nedá,
ale díky dobré připravenosti naší jednotky požární ochrany (JPO) se podařilo určitě škody
výrazně zmírnit a hlavně pomoci i s následnou sanací škod. Za to bych chtěl všem
nasazeným hasičům poděkovat, a to nejen já, ale i všichni postižení občané. Platí to nejen
pro Litultovice, ale i pro Nový Dvůr, kde chtěl jmenovitě poděkovat pan Karel Otípka za
vzorný zásah našich hasičů.
Pro ilustraci toho, jak je náročné provést jakékoliv opatření při bleskové povodni, chci
uvést, že rozdíl mezi dosažením II. a III. povodňového stupně byla pouze jedna minuta. Za
tak krátký čas neumí zasáhnout ani profesionální jednotka.
Protože je důležité se i snažit o prevenci, je třeba říci, že místa ve čtvrtek postižená
povodní jsme v zastupitelstvu vyhodnotili jako vysoce riziková a zahrnuli do pozemkových
úprav v rámci „Společných zařízení“ a tyto pozemkové úpravy byly shodou okolností
schváleny v těchto dnech. Investorem nejsou Litultovice, ale MZe a snad se realizace
dočkáme co nejdříve. Bylo by naivní si představovat, že dokážou zabránit velké vodě na
100%, ale určitě mohou přívalovou vlnu zpomalit a zmírnit (návrhy opatření najdete na
stránkách Litultovic v sekci připravované projekty).
S přáním krásného počasí, pevného zdraví a trochy optimismu
starosta Jan Birgus

BLESKOVÉ POVODNĚ V LITULTOVICÍCH…

UPOZORŇUJEME...
Svoz plastů
Ve čtvrtek 3. června 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.
Upozornění na odstávku elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje na plánovanou odstávku elektřiny dne 26. 04. 2021
od 8:00 do 17:00 hodin.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Zprávy ze ZŠ Litultovice
Den Země
Naše Země oslavila ve čtvrtek 22. dubna
svátek. Žáci druhého ročníku v průběhu celého
týdne se učili, jak ji chránit, čím vším můžeme
šetřit, jak se recykluje, byli překvapeni, kolik
let trvá rozklad odpadků pohozených v
přírodě. Vyrobili si pomůcku, kterou
procvičovali druhy kontejnerů a co do nich
patří. Žáci 4. ročníku se věnovali projektu
„Den Země“ celý týden. Nejvíce se zabývali
znečišťováním ovzduší. Počítali množství
projíždějících aut za určitou dobu, přemýšleli,
zda je vždy nutné použít k přesunu dopravní
prostředek, vytvořili si plakát na toto téma, ve
skupinách vypracovali reklamu, která naopak
říkala, v čem nám daná věc škodí a nakonec
nakreslili obrázek, co by mohlo být místo
parkovišť. Všichni žáci v naší škole v průběhu
celého školního roku třídí papír, plasty a na
školní zahradě máme kompostér.
Pracovní činnosti na školní zahradě
Žáci druhého ročníku zasadili na vyvýšeném záhoně mrkev, ředkvičky a pažitku. Každý
si vyzkoušel úpravu záhonu i setí. O vyvýšený záhon se budou v průběhu školního roku
starat a ochutnávat, co si vypěstují.
Čarodějnice
V pátek 30. 4. 2021 jsme ve škole oslavili Čarodějnice. Čtvrťáci si vymysleli nová
čarodějnická jména, vytvořili si zaklínadlo (většinou se týkalo zmizení Covidu), vyrobili si
papírovou čarodějnici, uspořádali čarodějný orchestr a nezapomněli také čarodějnicím
spočítat košťata.
Projektový den "Na statku"
V úterý 4. 5. 2021 u čtvťáků proběhl projektový den Na statku. Žáci pracovali s
pracovními listy, řešili slovní úlohy na téma ovce a jejich produkty, malovali ovce, vytvořili
plakátek, kde shrnuli vše, co se v tomto projektu dozvěděli, tvořili otázky pro chovatele ovcí
a také se byli podívat na jehňata ke svému spolužákovi, kde se získali další informace k
chovu ovcí. Tímto velmi děkujeme za pozvání.

KDYŽ VLASTNÍ SÍLY NESTAČÍ…
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE O.P.S. – KDYŽ VLASTNÍ SÍLY NESTAČÍ

Když jsme zdraví, nepřemýšlíme o tom, kde sehnat invalidní vozík, jakým způsobem se
dopravit k lékaři/na nákupy či kdo by nám pomohl s osobní hygienou a úklidem domácnosti.
Život je ovšem vrtkavý a vše se může rázem změnit - ať už vlivem úrazu, nemoci či stářím.
To co jsme kdysi bravurně zvládali sami, nám nyní může činit potíže. Jste-li Vy či Vaši
blízcí v situaci, kdy nevíte jak dál, potřebujete poradit či pomoci vlivem zhoršení
zdravotního stavu jsme tady pro Vás.
Naše organizace se zaměřuje na pomoc osobám se zdravotním postižením a seniorům.
Prostřednictvím naší bezplatné poradny Vám můžeme poradit s výběrem vhodných
sociálních služeb, se zajištěním potřebných dávek a příspěvků, s výběrem kompenzačních
pomůcek, s žádostí o invalidní důchod apod. V naší půjčovně kompenzačních pomůcek
seženete mimo jiné chodítka, mechanické vozíky, zvedák, toaletní nástavce a křesla či
vanové sedačky apod. Potřebujete-li pomoc v oblasti osobní hygieny, přemisťování,
polohování, podání stravy, zajištění nákupu, běžných pochůzek, úklidu apod. je pro Vás
vhodná naše služba osobní asistence. V případě, že se potřebujete dopravit k lékaři, na
nákupy, výlety apod. můžete využít naši službu individuální bezbariérové dopravy. Náš
vozový park obsahuje jak běžná osobní vozidla, tak speciálně upravená pro vozíčkáře, která
díky nájezdové plošině zajišťují veškerý komfort z jízdy.
V případě dotazů či zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Detašované pracoviště Opava
Liptovská 21, 747 06 Opava, tel. 553 734 109, email: czp.opava@czp-msk.cz
Web www.czp-msk.cz

CO PLATÍ PRO OBČANY OD 17. KVĚTNA
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ZVEME VÁS …
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