Městys
Litultovice

Září 2017

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
23. září
od 10 hodin
28. září 2017
od 7 hodin
30. září 2017
od 10 hodin
1. října 2017
ve 14:30 hodin
7. října 2017
od 8:30 hodin
15. října 2017
ve 14 hodin

Akce
3. ročník dvanáctihodinového rybářského maratonu na
velkém rybníku v Litultovicích. Pořádají Rybáři z Litultovic.
Zájezd do Bystřice nad Hostýnem.
Pořádá městys Litultovice.
Slavnostní odhalení pomníku XIII. strážního praporu
v Litultovicích.
Koncert schol v kostele sv. Bartoloměje v Litultovicích.
Pořádá Farnost Litultovice.
10. ročník turnaje v nohejbalu
Pořádá TJ Sokol Litultovice.
Výstava Podzimníček a Odpaďáček si hrají s podzimem
v prostorách zámku B.
Pořádají MŠ Litultovice a ZŠ Litultovice.

UPOZORŇUJEME
Kontrola a revize komínů
Upozorňujeme občany na povinnou pravidelnou kontrolu komínů.
Zájemci o tuto kontrolu se nahlásí telefonicky (555 559 541) či osobně na Úřadě městyse
Litultovice, a to do pondělka 2. října 2017. V Litultovicích se bude provádět kontrola
komínů 4. – 6. října 2017. Kontrolu komínů bude provádět pán Adamus.
Sběr železného šrotu
TJ Sokol Litultovice:
Upozorňujeme občany, že v sobotu 14. října od 8:00 proběhne sběr železného šrotu.
V případě zájmu o sběr železného šrotu v Luhách a Pilném Mlýně, prosíme občany, aby
tuto informaci sdělili na Úřad městyse Litultovice, tel.: 555 559 541.
Svoz plastů
Ve čtvrtek 5. října proběhne svoz plastů. Pytle s plastovým odpadem připravte jako
obvykle před své domy, a to do 7. hodiny ráno.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech:
pátek 20. října 2017 2010 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 21. října 2017 od 08.00 do 14.00 hodin
Místem konání voleb v Litultovicích bude zasedací místnost Úřadu městyse
Litultovice, Litultovice 1.
- Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky nebo cestovním pasem.)
Občané, kteří se ze závažných, zejména zdravotních, důvodů nemohou dostavit do
volební místnosti a mají zájem volit, se mohou nahlásit na Úřadě městyse Litultovice,
tel: 555 559 541 do pátku 20. října 2017 do 13:00.
Členové okrskové volební komise je poté navštíví s přenosnou volební schránkou v sobotu
21. října 2017 mezi 10. – 11. hodinou.

ZÁJEZD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Dne 28. 9. 2017 pořádá městys Litultovice poznávací zájezd do Bystřice pod
Hostýnem. Pro účastníky bude umožněna prohlídka zámku v Bystřici pod Hostýnem,
včetně běžně nepřístupných prostor s výkladem. Prohlídka zámeckého parku a historického
hřbitova. V odpoledních hodinách prohlídka Hostýna. Program bude fyzicky středně
náročný.
Sraz 7:00 před zámkem, příspěvek na autobus 50,-Kč, stravování vlastní (bude přestávka
na oběd).
Zájemci se mohou přihlásit osobně na Úřadě městyse Litultovice do 26. 9. 2017 nebo
do naplnění kapacity autobusu.

POZVÁNKA K ODHALENÍ POMNÍKU XIII. STRÁŽNÍHO PRAPORU
Dne 30. 9. 2017 v 10:00 bude v Litultovicích odhalen pomník
vojákům XIII. strážního praporu, jehož části působily v
Litultovicích v pohnutých letech 1937 až 1938. Tato jednotka měla za
úkol střežit v té době budované opevnění a po jeho vybudování tvořila
jeho posádku. V rámci této jednotky sloužil v Litultovicích Jan Kubiš,
který provedl společně s J. Gabčíkem atentát na zastupujícího říšského
protektora R. Heydricha.
Vojáci XIII. strážního praporu byli ubytování v tehdejším Režnarově hostinci (dnešní
nájemní dům zelené barvy) a Štybarově hostinci (dnes již nestojí a na jeho místě se nachází
autobusová zastávka). Pomník se nachází na půl cesty mezi oběma lokalitami a doplňuje
starší pomník obětem válek.
Slavnostnímu odhalení budou, kromě představitelů městyse Litultovice přítomni
zástupci Českého svazu bojovníku za svobodu, Československé obce legionářské,
Slezského zemského muzea, Klubu vojenské historie, Armády ČR, Matice slezské, Slezské
univerzity, Junáka a další.
Zveme všechny občany Litultovic
Program slavnostního odhalení 30. 9. 2017 v 10:00
1. Zahájení – Hymna ČR a uvítání hostů
2. Projev o Janu Kubišovi
3. Projevy hosta: Mgr. Kamila Poláková, nám. ředitelky Slezského zemského muzea
4. Odhalení desky
5. Modlitba za padlé- voj. kaplan 53. pluku kpt. Vícha.
6. Ukončení a díky - starosta ML
7. Troubená večerka

SENIOŘI NA VÝLETĚ
I přes nepřízeň počasí se uskutečnil výlet seniorů na Jesenicko (Vrbno
pod pradědem, Zlatorudné Mlýny, Rejvíz, Jeseník a Karlova Studánka).
Nejzajímavější byla exkurze v Zlatorudných mlýnech, kde se dříve rýžovalo
zlato, úžasný pan průvodce nám dal možnost potěžkat krychličku pravého
zlata. Na Rejvízu jsme poseděli na vyřezávaných židlích u piva a kávy.
Poobědvali jsme v Jeseníku v Penzionu u Petra, jehož vybavení
připomínalo interiéry našich předků.
Na závěr výletu jsme si prohlédli Karlovu Studánku, nakoupili
oplatky. V autobuse bylo veselo nejen díky Milušce a Zdeničce, ale
i zábavnému panu řidiči Karlovi.

Daniela Radková

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE
1. září 2017 se otevřely dveře obou tříd naší mateřské školy, kterou
bude navštěvovat 46 dětí. Poprvé do naší školky přišlo 7 dětí. Paní učitelky
vyzdobily herny i třídy a společně připravily bohatý program na celý
školní rok.
Těšíme se na spolupráci s rodiči, zastupiteli Městyse Litultovice,
sdruženími a spolky Litultovic, školami v okolí a širokou veřejností.
Chtěli bychom i letos realizovat nápaditý a bohatý vzdělávací program,
zaměřený na všestranný rozvoj našich dětí.
Jarmila Kořená, ředitelka MŠ Litultovice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Zahájení školního roku 2017/2018
Školní rok jsme zahájili v
pondělí 4. září, kdy jsme se
všichni sešli ve třídě našich
nových
prvňáčků
za
přítomnosti jejich rodičů a
pana starosty Jana Birguse.
Ten společně s paní
ředitelkou Danou Kalikovou
slavnostně zahájil školní rok
2017/2018.
Paní učitelka Lenka Krőmrová představila a přivítala jednotlivé prvňáčky a předala jim
pamětní listy a uvítací balíčky s drobnými dárky. Nejen jim, ale všem dětem naší školy,
přejeme úspěšný školní rok.
Sportovní dopoledne v ZŠ Dolní Životice
Hned v pátek 8. září jsme se vypravili
do ZŠ v Dolních Životicích, kde si pro nás
připravili sportovní dopoledne pod názvem
Sportování s Ferdou Mravencem. Děti obou
škol se rozdělily do 5 družstev. Procvičily
si hod do dálky, střelbu na koš, skok z
místa, opičí dráhu a hod oštěpem. Všem se
dařilo a sportování moc líbilo.

ZŠ a MŠ v Litultovicích vyhlásily SBĚR STARÉHO PAPÍRU.
Dva kontejnery budou přistaveny na parkoviště u kostela 29. září 2017 v dopoledních
hodinách a odvezeny budou 2. října 2017 v dopoledních hodinách.
Budeme rádi, když se zapojí do sběru co nejvíce lidí. Získané peníze použijí obě školy pro
potřeby dětí.

První třídní schůzky
V úterý 12. 9. jsme se s rodiči opět sešli ve škole na prvních třídních schůzkách. Kromě
sdělení běžných informací, týkajících se nového školního roku proběhla volba nových členů
Školské rady a Klubu rodičů.
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka ZŠ Litultovice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADECKO
Poslední čtvrtletí školního roku 2016/2017 bylo na Základní škole Mladecko ve znamení
mnoha akcí, soutěží, projektů a výletů.
Zápis do prvního ročníku
Na začátku dubna proběhl zápis do první třídy.
Tentokrát se nesl v pirátském duchu. Budoucí prvňáčci
plnili úkoly, které prověřily jejich připravenost na vstup
do základní školy. Jsme velmi rádi, že všechny děti
z mateřské školy výborně zvládly požadavky, které jsou
na ně kladeny před vstupem do školy. Všichni se těšíme
na 18 nových kamarádů.
Jarní soutěže
Žáci druhého stupně ukázali svou fyzickou zdatnost a přírodovědné dovednosti hned
v několika soutěžích. V atletickém čtyřboji chlapci prokázali rychlost, sílu a vytrvalost.
V okresním kole soutěže Mladý zahrádkář obsadil Tomáš Liška krásné druhé místo. Mladší
a starší žáci nás opět úspěšně reprezentovali v přírodovědné soutěži Zlatý list. Na střední
škole strojní proběhla soutěž v sestavování strojů ze stavebnice Merkur. Naši žáci obsadili
čtvrté místo. Naše škola za to získala velké balení stavebnice Merkur.

Vzdělávací akce
Až z daleké rovníkové Afriky k nám dorazila vzdělávací skupina Afrikana, která nás
umožnila poznat tuto kouzelnou zemi pomocí hudby, zpěvu, tance a rytmu. Vlnili se nejen
žáci, ale také učitelky.
Žáci naší školy se učí nejen v lavicích svých tříd, ale nové vědomosti získávají také
praktickými ukázkami z reálného prostředí. Děti z první třídy se zúčastnili historického
programu k dějinám dominikánského kláštera. Vydaly se po stopách mnichů, zjistily, co
klášterní život obnášel, jak to v klášteře vypadalo, co se v něm dělo a kde vlastně dominikáni
vzali své jméno.
Starší děti (4. a 5. třída) navštívily Včelařské muzea v Chlebovicích u Frýdku-Místku.
Mohly si tak rozšířit své znalosti o chovu včel, a dokonce si vlastnoručně vyrobit svíčku ze
včelího vosku.
Žáci druhé stupně (8. třída) si v rámci volby povolání prakticky vyzkoušeli řemesla, která
se vyučují na SOU stavebním v Opavě. Chlapci a děvčata se na chvíli stali truhlářem, či
zedníkem, dozvěděli se zajímavosti o dřevozpracujícím průmyslu, instalatérství, klempířství
a elektrikářství.
Vzdělávacích akcí se zúčastňují také paní učitelky. Škola je zapojena do projektu pod
názvem Výuka 2017. Z finančních prostředků evropských fondů probíhá školení
pedagogického sboru v oborech čtenářské a matematické gramotnosti a inkluze.
Den matek
Květen již tradičně patří všem maminkám, žáci naší školy si pro ně připravili nejen dvě
pohádky, ale také pásmo básniček, písniček a tanečků. Jako odměnu navíc dostaly všechny
maminky a babičky krásně rozkvetlou kytičku a přáníčko.
Den Země
Mezinárodní Den Země se pro naši školu stal příležitostí navštívit výstavu mláďat
pořádanou každoročně Masarykovou zemědělskou školou v Opavě, žáci prvního stupně si
tuto návštěvu vskutku užili. Žáci druhého stupně se ve spolupráci s Lesy ČR a.s. vydali čistit
les v okolí školy. Odměnou jim bylo kromě pocitu z dobře vykonané práce i opékání
špekáčků.
JOY RUN
Naše škola se již tradičně zapojuje do charitativního běhu JOY RUN na podporu
handicapovaných dětí. V letošním roce se této akce zúčastnila dvě družstva, jejíž členové
doprovodili na okruhu dlouhém 6 km dvě postižené holčičky. Pro ně je invalidní vozík
každodenní potřebou. Tímto i naše škola částečně přispěla na nákup invalidního vozíku.

Škola v přírodě
Poslední školní měsíc je ve znamení nejen školních výletů, ale také školy v přírodě. Té
se opět zúčastnili žáci prvního stupně se svými třídními učitelkami. Tentokrát si pobyt užili
ve Zlatých Horách. V krásné přírodě nebylo nouze o spoustu zážitků, kterým přálo i
proslunění letní počasí.
Výlety
Žáci druhého stupně dali přednost adrenalinovým zážitkům na svých školních výletech.
Kluci a děvčata 6. a 8. třída navštívili HEIPARK Tošovice, ve kterém vyzkoušeli bobovou
dráhu, bungee trampolíny, jízdu na rodeo býku a tubing. Žáci 7. třídy se vypravili na kolech
směr Bílá Holubice, kde pro ně bylo nachystáno paintballové hřiště uprostřed tamních lesů.
Největší fyzickou zdatnost projevili naši nejstarší žáci – 9. třída, která podnikla cyklovýlet
v délce 50 km podél Slezské Harty. Všichni si své školní výlety skvěle užili!
Výuka požární ochrany ve škole
Mnoho nových informací o tom, jak se chovat v nebezpečných situacích se žáci dozvěděli
na besedách s dobrovolnými hasiči a jejich kamarádem Hasíkem. Žáci si své znalosti mohli
ověřit na praktické ukázce při taktickém cvičení hasičů 26. 6. 2017 s námětem, kdy začala
hořet škola a musel být zachráněn pan školník, který zůstal ležet v šatnách bez známek
života. Šatny byly zadýmeny, kouř šel z oken i dveří. Žáci byli evakuováni, vše proběhlo
bez úrazu. Ve škole zasahovala jednotka dobrovolných hasičů z Litultovic a jednotka
profesionálních hasičů z Opavy. Žáci si vyzkoušeli, jak se mají chovat v krizové situaci. My
učitelé jen doufáme, že taková situace nenastane, přestože jsme na ni výborně připraveni.
Rozloučení s žáky 9. třídy
Posledním červnovým týdnem se pomalu loučíme nejen se stávajícím školním rokem,
ale také s žáky 9. třídy. Při slavnostním vyřazení žáků této třídy společně zavzpomínáme
na všechny zážitky spojené se Základní školou Mladecko a všem popřejeme pohodový
vstup do další životní etapy.
Ing. Vladimíra Mazalová, ředitelka ZŠ Mladecko

NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON
Ve Sbírce zákonů přibyly dva nové zákony upravující oblast přestupkového práva. Dnem 1.
7. 2017 vstoupil v platnost zákon č. 250/2016 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a
zákon č. 251/2016 o některých přestupcích. Bývalý přestupkový zákon č. 200/1990 Sb. a
spolu s ním i mnoho dalších správně právních předpisů nebo jejich dílčích částí bylo
nahrazeno těmito novými kodexy.
Reorganizace přestupkového práva (přestupkové právo se přibližuje trestnímu právu).
Zákon č. 250/2016 upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných
opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o
přestupku. Už neobsahuje skutkové podstaty přestupků.
Zákon č. 251/2016 obsahuje některé přestupky vyskytující se na různých úsecích veřejné správy, včetně
druhu a výše správních trestů, které lze za jejich spáchání uložit (Přestupky proti pořádku ve státní správě,
v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku apod.)
Sněmovní tisk 929/2016 – „přemístil“ přestupky ze zákona č. 200/1990 Sb. do speciálních zákonů např.
zákon o policii, stavební zákon, energetický zákon, zákon o myslivosti, o zdravotních službách apod.
Končí „jiné správní delikty“ zůstávají pouze PŘ a TČ
Změny některých terminologií např.:
Sankce vers. Správní trest
Dosud:

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně
uvedeno v tomto nebo jiném zákoně nejde-li o jiný správní delikt nebo TČ
Nově:
§5
Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a
který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin
Odevzdání přestupku vers. Předání přestupku
Blokové řízení – nově - Příkaz na místě
Promlčecí doba
i promlčecí doba se dočkala změn. Od 1. 7. 2017 promlčecí doba závisí na závažnosti přestupku, přičemž
jsou délky dvě – 1 rok a 3 roky. 3 léta jsou tehdy, pokud jde o přestupek, za který zákon stanoví sazbu
pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč.
Za přestupek lze uložit správní trest
- Napomenutí
- Pokuta
- Zákaz činnosti
- Propadnutí věci nebo náhradní hodnoty
- Zveřejnění rozhodnutí o přestupku
Napomenutí je vždy písemné!!!
POZOR!!! Odpadá řešení přestupku domluvou (§ 84 zákona č. 200/1990 Sb.) – nestačí domluva
Pokutu lze uložit ve výši stanovené zákonem. Není-li výše stanovena, lze uložit pokutu max. 1.000,--Kč.
U příkazu na místě max. 10 000,--Kč
§ 44 uvádí případy, kdy lze uložit pokutu nižší než je stanovena zákonem
U mladistvého se snižuje na polovinu, max. však 5.000,--Kč (to neplatí pro příkaz na místě, kde je to
max. 2.500,--Kč)
Ochranná opatření
Omezující opatření (zákaz navštěvovat sport., kult., spol. akce, zdržet se styku s osobami, povinnost
podrobit se vhodnému programu na zvládání agrese
Zabrání věci
Zabrání náhradní hodnoty
§ 73
Oznamování přestupku
Má-li orgán Policie České republiky nebo Vojenské policie (dále jen "orgán policie") nebo jiný správní
orgán důvodné podezření, že byl spáchán přestupek, a není-li sám příslušný k jeho projednání, oznámí tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu příslušnému správnímu orgánu. V oznámení uvede zejména, kdo je
podezřelým z přestupku, pokud je mu znám, popis skutku, ve kterém je přestupek spatřován, místo a čas,
kdy měl být přestupek spáchán, zákonné ustanovení obsahující skutkovou podstatu předmětného přestupku
a důkazní prostředky, které jsou mu známy.
§ 74
Oznamování přestupku orgánem policie ve zvláštních případech
(1) Orgán policie učiní nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění
důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem, nasvědčují-li okolnosti
tomu, že byl spáchán přestupek
a) proti veřejnému pořádku,
b) proti občanskému soužití, v jehož důsledku došlo k ublížení na zdraví z nedbalosti, (i úmyslně)
c) proti majetku,
d) proti pořádku ve státní správě,
e) proti pořádku v územní samosprávě,
f) podle zákona o silničním provozu,
g) proti pořádku ve státní správě v působnosti Policie České republiky nebo Vojenské policie,
h) na úseku požární ochrany, nebo
i) o němž to stanoví jiný zákon.

(2) O zjištěných skutečnostech sepíše orgán policie úřední záznam, který přiloží k oznámení. Orgán policie
učiní oznámení příslušnému správnímu orgánu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o přestupku dozví.
(3) Orgán policie
a) věc předá příslušnému orgánu, jde-li o jednání, které má znaky přestupku, nebo nasvědčují-li zjištěné
skutečnosti, že jde o trestný čin, nebo
b) věc odloží, není-li dáno podezření z přestupku nebo nelze-li přestupek projednat, anebo nezjistí-li do
30 dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala určitá
osoba; pominou-li důvody odložení, věc oznámí, není-li na místě věc vyřídit jinak.
(4) Orgán policie na požádání vyrozumí do 30 dnů oznamovatele přestupku o provedených opatřeních
§ 79
Zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku
(1) Řízení o přestupku, o němž tak stanoví jiný zákon, lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat
pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Je-li osob přímo postižených spácháním
přestupku více, postačí souhlas pouze jedné z nich.
(2) Správní orgán poučí osobu přímo postiženou spácháním přestupku, je-li mu známa, o právu
podle odstavce 1 a určí jí lhůtu k podání souhlasu. Lhůta nesmí být kratší než 30 dnů.
(3) Osoba přímo postižená spácháním přestupku může vzít souhlas podle odstavce 1 kdykoliv zpět,
a to až do doby vydání rozhodnutí o odvolání.
(4) Osoba přímo postižená spácháním přestupku nemůže dát souhlas podle odstavce 1, jestliže jej
nedala ve lhůtě podle odstavce 2 nebo již daný souhlas vzala zpět.
(5) Byla-li spácháním přestupku postižena osoba mladší 18 let nebo byl-li přestupek důvodem
vykázání ze společného obydlí, zahájí správní orgán řízení nebo v již zahájeném řízení pokračuje bez
souhlasu osoby přímo postižené spácháním přestupku.
Příkaz na místě
§ 91 a násl.
Příkazem na místě lze uložit pouze napomenutí nebo pokutu, vydává se tzv. „příkazový blok“
Osoba musí souhlasit se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací, s uložením pokuty a její výší a s
vydáním příkazového bloku
PČR může uložit za PŘ proti pořádku ve státní správě v působnosti PČR, v územní samosprávě, proti
veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku
Příkazní vers. Blokové řízení
§84 zákona o přestupcích uvádí, „že přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže
je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit.“ O kousek dále je
uvedeno, že „Není-li pochybnost o tom, že obviněný z přestupku se přestupku dopustil a nebyla-li věc
vyřízena v blokovém řízení, může správní orgán bez dalšího řízení vydat příkaz o uložení napomenutí nebo
pokuty.“ Zákon o odpovědnosti za přestupky již však blokové a příkazní řízení nerozlišuje, ale stanovuje,
že na blokové řízení upravené v dosavadních zákonech se hledí jako na příkazní, při němž je příkaz vydáván
na místě.
Správní trestání
Upustilo se od dosavadního pojmu sankce a nahradily ji správní tresty. Zůstávají napomenutí, pokuta, zákaz
činnosti a propadnutí věci. Byla snaha o zachování zákazu pobytu, ale vzhledem k nedostatku podporujících
hlasů to bylo vypuštěno. Mezi nový správní trest patří zveřejnění rozhodnutí o přestupku, který lze uložit
právnické nebo podnikající fyzické osobě, stanoví-li tak zákon. Je však třeba dbát na to, aby zásah do
soukromí pachatele nebyl nepřiměřený vzhledem k povaze a závažnosti přestupku.
Nově se zároveň zavedou přitěžující a polehčující okolnosti, ke kterým se přihlédne při určení druhu a
výměry správního trestu. Jako polehčující okolnost bude brána například skutečnost, že pachatel spáchal
přestupek ve věku blízkém věku mladistvým nebo že přestupek spáchal pod vlivem hrozby nebo nátlaku.
Za přitěžující okolnost bude považována situace, kdy pachatel spáchal více přestupků nebo ho spáchal
opakovaně.
Druhý související zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, bude obsahovat výčet skutkových
Zák. č. 251/2016 Sb.
Obsahuje skutkové podstaty pouze malého okruhu PŘ (PŘ ve státní správě, územní samosprávě, veřejný
pořádek, křivé vysvětlení, občanské soužití, majetek, zdravotnictví apod.)

Nadále se posuzuje recidiva (12 měsíců) u PŘ a pravomocná rozhodnutí těchto PŘ se zapisují do evidence
podstat přestupků, které nebudou obsaženy v jiných zákonech.
Zpracoval: inspektor OO PČR Velké Heraltice prap. Daniel Štefek

ZVEME VÁS…

TJ SOKOL LITULTOVICE
Vás srdečně zve

Na 10. ročník turnaje v NOHEJBALU
v Areálu TJ Sokol Litultovice
7. října 2017
od 8:30 hodin
Občerstvení zajištěno.

KONCERT SCHOL
6. ročník
neděle 1. 10. 2017
v 14:30 hodin
v kostele sv. Bartoloměje
v Litultovicích
Vstupné: dobrovolné
Zveme všechny na pěvecké vystoupení liturgických schol z našeho okolí:
Schola Litultovice
Schola Neplachovice
Schola Stěbořice
Schola Hlavnice
Schola Slavkov
Schola Velké Hoštice
Schola Opava
Ať po vzoru sv. Jana Pavla II. chceme svým zpěvem chválit a vzývat naši nebeskou
matku Pannu Marii.
Ať líbivé tóny mladých zpěváků v našem chrámu potěší Váš sluch a pohladí Vaši duši.
Těšíme se na Vaši účast
Farnost Litultovice

HRY NA CHODNÍK
Hry na chodník, které si můžete zahrát se svými dětmi v zámeckém parku v Litultovicích.
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