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Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Vážení spoluobčané,
začal nám rok 2020 a myslím si, že je vhodné se ohlédnout za tím předchozím.
Každá obec se především prezentuje svými investičními aktivitami, proto tradičně začnu u
nich.
První ukončená akce byla výměna veřejného osvětlení. Přestože jsme část osvětlení měli
již vyměněnou (park a silnice I/46 v Litultovicích), tak stále zbývalo 130 svítidel starého
typu. K těmto 130 svítidlům jsme doplnili ještě 13 nových svítidel podle požadavků občanů.
Na výměnu svítidel jsme obdrželi dotaci z Ministerstva průmyslu, ve výši 50% z celkových
nákladů, což je 764 924,- Kč. Vlastní dotace se nevztahovala na nové sloupy veřejného
osvětlení (VO), takže ty jsme museli postavit za své a stály nás 188 579,- Kč. Jejich instalací
jsme doplnili VO na místa, která oprávněně občané kritizovali jako nedostatečně osvětlené.
Jednalo se o Trávníky, Pilnomlýnskou a samotný Pilný Mlýn. Kromě zlepšení kvality
osvětlení Litultovic, by měla výměna osvětlení přinést úsporu elektrické energie
spotřebované na VO přibližně ve výši 40%.
Další investiční akcí v loňském roce podpořenou z dotace, tentokrát z Ministerstva pro
místní rozvoj, je zlepšení akustiky tělocvičny v Litultovicích. Každý, kdo užíval naší
tělocvičnu, věděl, že hlukové poměry uvnitř stavby nebyly zrovna ideální. Odstranění tohoto
problému není levnou záležitostí a dle našeho průzkumu možných řešení se náklady
pohybovaly od 800 000,- Kč do 1 600 000,- Kč podle použité technologie. Vysoutěžené
náklady na realizaci dosáhly 869 149,-Kč. Z čehož přidělená dotace činí 552 904,-Kč.
Hlavní investiční akce, kterou jsme zahájili v loňském roce, je hasičská zbrojnice.
Protože se jedná o v posledních letech největší investiční akci, která navíc přesahuje i do
letošního roku, chtěl bych se jí věnovat v samostatném článku v únorovém zpravodaji.

Kromě větších investičních akcí realizovaných za pomocí evropských či národních dotací
městys realizuje celou řadu menších, ale ne méně významných akcí. V loňském roce jsme
vyměnili osvětlení v MŠ Litultovice, které nahradilo již dosluhující zářivková svítidla.
Instalací moderního led osvětlení jsme vyřešili dva problémy. Skutečně již havarijní stav
stávajícího osvětlení a zároveň kvalitní nasvětlení v tzv. teplém odstínu, které šetří zhruba
20% elektrické energie. Městys investoval 200 900,-Kč.
Další investicí městyse byla obnova kanalizace na Trávníkách. Při kamerovém průzkumu
jsme zjistili několikanásobné poškození kanalizace, které znemožňovalo pouze lokální
opravu a bylo nutné provést celkovou obnovu v hodnotě 244 187,-Kč. Dále jsme rovněž
investovali do odstranění havarijního stavu na bytovém domě č.p. 102 a to v hodnotě
451 841,-Kč.
Co se týče kulturně společenských akcí, tak rok 2019 byl mimořádný především tím, že
jsme pořádali setkání Mikroregionu Hvozdnice. Na naše poměry velmi rozsáhlou akci
s doprovodným programem, který zahrnoval i provoz vlaku s parní lokomotivou, se podle
ohlasů podařilo zvládnout velmi dobře. Za zajištění této akce, ale i všech ostatních, které se
konají v Litultovicích během roku, bych chtěl poděkovat především našim spolkům,
kulturní komisi a všem jednotlivcům, kterých rovněž není málo.
Pokud však byl rok 2019 něčím mimořádným, tak rozsahem připravovaných
projektových dokumentací. Některé byly dotažené až do fáze obdržení dotace. Takovým
projektem je především Sběrný dvůr Litultovice s celkovými náklady cca 4 000 000,- Kč,
z čehož je obdržená dotace 3 400 000,- Kč a jeho stavbu zahájíme již v letošním roce.
Doufám, že nám pomůže výrazně zlepšit vytříděnost našich odpadů, protože jinak nás čekají
finančně velmi náročné časy. Jelikož je problematika komunálního odpadu poměrně široká,
chtěl bych se jí rovněž věnovat v samostatném článku v příštím zpravodaji.
Další projekt, který již obdržel dotaci, je částečná rekonstrukce budovy pošty. Náklady
na rekonstrukci budou 3 100 000,- Kč a obdržená dotace je 2 000 000,- Kč. Účelem této
rekonstrukce je především zpevnění staticky nevyhovujících stropů v přední části budovy,
tak aby v budoucnu nové stropy unesly i knihovnu, která by se tak mohla přestěhovat do
důstojnějšího prostředí.
Poslední projekt, který byl realizován do fáze podání dotace je obnova rybníka Excelák,
která je vyčíslena na 2 300 000,- Kč, zde ale stále čekáme na rozhodnutí Ministerstva
zemědělství, které ani po čtyřech měsících nebylo schopné rozhodnout, zda obdržíme dotaci
či ne.
Na závěr bych se chtěl jen v krátkosti zmínit o projektech, které jsou v přípravě.
Pokračuje samozřejmě příprava domovních ČOV, kde nám sice komplikují život měnící se
požadavky státní správy a možná bude třeba podepisovat nový formulář, ale jsem
přesvědčen, že letos již budeme schopni podat žádost o dotaci. Připravuje se projekt posílení
energetické samostatnosti Litultovic, který by měl přinést úspory v řádů desítek tisíc a
v neposlední řadě začala projektová příprava rekonstrukce chodníků na Předevsí a Luhách.
S přáním všeho nejlepšího do roku 2020 starosta!

Svoz plastů
Ve čtvrtek 6. února 2020 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.
Firma Jiří Lenart s.r.o. upozorňuje občany na změnu ceny odběru
pitné vody, s účinností od 01. 01. 2020, a to 33,-Kč za 1m3 včetně DPH.
Od měsíce ledna se bude provádět výměna vodoměrů v rodinných domcích a firmách
v Litultovicích, Cholticích a Pilném mlýně.
Výměna se bude provádět postupně, jelikož nemáme tolik vodoměrů, aby výměna proběhla
v určitém období, takže o další výměně budou občané informováni prostřednictvím
místního rozhlasu. Výměnu vodoměrů provádí pracovník společnosti pan Štěpán Gališ.

Krásný rok 2020 Vám přejí obyvatelé Choltic!

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ LITULTOVICE LUHY
Dne 22. 12. 2019 jsme se pokusili na chvíli pozastavit „předvánoční shon“ a občané osady
Luhy se sešli k 1. Vánočnímu setkání.
Ochutnali jsme cukroví, opekli špekáčky, pobavili se.
V dnešní „přemodernizované době“ jsme si potřásli rukama a s přáním pohodových
vánočních svátků a v roce 2020 vše Nej...jsme se rozešli.
Každé dítě dostalo balíček sladkostí věnovaný paní Deškovou.
Všem děkuji za účast a doufám v další setkání…
Simona Ihnová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Dne 4. 1. 2020 proběhla tříkrálová sbírka. Děkujeme všem občanům za jejich finanční
dary, kterými přispěli do pokladniček Charity. Dále děkujeme všem vedoucím skupinek
a také naším koledníčkům. Celkem se vybralo: 35 232kč.

LITULTOVICKÁ VÁNOČKA 2019
TJ Sokol Litultovice s Městysem Litultovice zvali všechny příznivce běhu na 37. ročník
tradičního běhu O LITULTOVICKOU VÁNOČKU. Akce se konala 26. 12. 2019 od ranních
hodin, kdy bylo možné se zaregistrovat. Na start se nakonec dostavilo neuvěřitelných 247
závodníků.
Bohatá tombola a občerstvení bylo tradiční tečkou celé akce.
Výsledky jsou dostupné na:
https://results.onlinesystem.cz/ResultsDetail/Index/?Id=1650&trackId=3243

Další fotografie můžete vidět na našich webových stránkách www.litultovice.cz

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY LITULTOVICE
Vánoční stromeček v mateřské škole.
V úterý 17. 12. 2019 se rozzářil stromeček v naší mateřské škole. Děti měly obrovskou
radost z hraček a pomůcek, které pomohou rozvíjet jejich zvídavost, zručnost a fantazii.
Největší překvapení na ně ovšem čekalo ve středu, po návratu z vycházky. Ve třídě se
objevil obrovský balík. Rozbalili jsme ho společně s našimi hosty, kteří nám ho u Ježíška
objednali. Dřevěný pracovní ponk, který se v balíku skrýval, nadchl všechny malé kutily.
Konečně se můžeme pustit do práce s opravdovým nářadím a rozvíjet zručnost, která byla
v dřívějších dobách u dětí na vesnici samozřejmostí. Děti předvedly přítomným hostům
vánoční pásmo, zakončené Vánočním přáním.
Poděkovat bychom chtěli Místní akční skupině Opavsko, kterou zastupoval manažer
podpory vzdělávání pan Martin Hořínek. Předání byl přítomen pan Dr. Walo Hinterberger,
místopředseda představenstva Hospodářské komory v Opavě, operační manažer firmy
Model Obaly Opava pan Petr Benda. Celý projekt „Ponky do MŠ“ zajišťovala paní Mgr.
Miluše Psotová, ředitelka Okresní hospodářské komory v Opavě a dřevěný ponk vyrobili
žáci oboru truhlář, Středního odborného učiliště stavebního v Opavě. Za Městys Litultovice
se akce zúčastnil pan starosta Ing. Jan Birgus.
Všem zúčastněným patří naše poděkování.

Jarmila Kořená
ředitelka Mš

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Zprávy z přelomu roku 2019 a 2020 ze ZŠ v Litultovicích
2. adventní pondělí
V pondělí 9. prosince se sešli všichni žáci u adventního věnce podruhé. Zapálili 2.
adventní svíci a paní učitelka Leona Seidlová připravila pro všechny povídání o vánočních
tradicích a pranostikách. Dále pak žáci třetího a čtvrtého ročníku pracovali samostatně s
pracovním listem a žáci prvního ročníku vyráběli papírové perníčky jako ozdoby na vánoční
stromeček, luštili matematický rébus a pouštěli lodičky z ořechů.

3. adventní pondělí
V pondělí 16. prosince 2019 jsme se opět sešli u společného setkání celé školy. Tentokrát
byl hlavním tématem betlém. Žáci pracovali ve skupinkách, kde doplňovali informace do
textu o historii betlémů, dolepovali chybějící části obrázku betlému a také si každý vystřihl
a vybarvil jednu postavičku.
Posezení u vánočního stromečku
Ve čtvrtek 19. 12. 2019 jsme si ve třídách připravili posezení u vánočních stromečků. Pod
každý stromeček žáci připravili pro své spolužáky drobné dárečky, takže jsme si vyzkoušeli,
jaké je přijímat dárek, ale také něco darovat. V první třídě si žáci vyprávěli o tradicích vánoc
u nich doma a o tom, co je čeká v novém roce ve škole, ve třetí třídě si žáci připravili vánoční
příběhy a vtipy a vyrobili si vánoční ozdobu z drátku. Radost dětí z dárků byla úžasná a ještě
větší bylo jejich očekávání, co na jejich dárek řekne kamarád.
Přání do nového roku
My žáci a zaměstnanci školy bychom Vám všem chtěli popřát do kulatého roku 2020
pevné zdraví, mnoho úspěchů, spoustu rozzářených dětských očí a slzičky jen z radosti.
Leden 2020
Tandemová výuka Tři králové
První den školy v novém roce 2020 jsme zahájili společným setkáním všech žáků na téma
Tři králové. Zazpívali jsme si píseň My tři králové, poslechli jsme si informace o tradici
Třech králů, prvňáčci pak luštili jejich jména, vybarvovali omalovánku a bloudili v bludišti,
třeťáci a čtvrťáci luštili křížovku, odpovídali na otázky k tomuto tématu a také si vyzkoušeli
jedním tahem nakreslit Betlémskou hvězdu nebo krále.

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
15. února 2020
od 8.00 hodin
15. února 2020
od 20.00 hodin
22. února 2020
od 20.00 hodin

Akce
Vodění medvěda
Pořádá SDH Litultovice.
10. Školní ples, v jídelně ZŠ Mladecko.
Pořádá Občanský spolek rodičů ZŠ Mladecko, z.s.
Pochování Basy – na zámku B.
Pořádá SDH Litultovice.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ

Jedlé rostlinné a živočišné tuky je možné odevzdávat na sběrném dvoře v uzavřených
obalech - nejlépe PET lahve.
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