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Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako pravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Vážení spoluobčané,
v dnešním čísle obecního zpravodaje bych vás chtěl seznámit s projekty, které v současné
době připravujeme.
Momentálně probíhá oprava rybníku Excelák, která by měla být dokončena nejpozději
v květnu a úpravy školní zahrady, které by také měly skončit na jaře letošního roku. Na
úpravu školní zahrady ještě během dvou let naváže výstavba výukového altánu.
V současné době je zřejmě nejdále příprava fotovoltaické elektrárny na střeše hasičské
zbrojnice spojená s rekonstrukcí kotelny na zámku. V kotelně bude zároveň bateriové
úložiště přebytečné energie, která bude vybavená kogenerační jednotkou a umožní výrobu
elektřiny při vytápění zámku. U tohoto projektu je dokončena projektová dokumentace a je
podána žádost do Operačního programu životní prostředí, která prošla prvním kolem
hodnocení. Celkové náklady by se měly pohybovat okolo 6 000 000,-Kč a výše dotace by
měla přesáhnout 90%, při současném využití vratky z kotlíkových půjček. Roční úspory by
měly dosáhnout 150 000,-Kč při současných cenách energií a další úsporu by mělo přinést
využití přebytečné energie v rámci komunitní energetiky. Možnosti komunitní energetiky
se teprve ověřují a nelze přesně odhadnout její výnosy. Nás může těšit, že jsme byli vybráni
jako pilotní projekt v rámci České republiky ve spolupráci se společností ČEZ Inovace, a.s.
Další velký projekt, který je dlouhodobě připravován, je soustava domovních ČOV. Tady
jsme konečně získali stavební povolení na zatím 70% připravovaných čističek. Je
předpoklad, že do konce března bychom mohli mít všechna stavební povolení a můžeme
podat žádost o dotaci. Pokud uspějeme, tak rozhodnutí obdržíme někdy v létě a můžeme
připravovat výběrové řízení. Reálnější termín zahájení realizace je proto až začátek roku
2022. Zpoždění vzniklo na straně projekční kanceláře, která nedodržela termín realizace
projektových dokumentací.

V loňském roce se dokončila částečná rekonstrukce budovy Litultovice č. 51(pošty).
Protože máme kompletní stavební dokumentaci hotovou, chtěli bychom pokračovat i
v letošním roce. Protože žádný dotační titul nepokrývá takovou budovu jako celek, tak
pokračujeme v metodě postupných kroků a na letošní rok jsme podali dvě žádosti o dotaci.
Jedna směřuje na Ministerstvo pro místní rozvoj a zahrnuje především výměny oken,
zateplení a podřezání budovy. V tomto dotačním programu je převis žádostí zhruba
čtyřnásobný. Druhá žádost je podaná na Moravskoslezský kraj a zahrnuje úpravy, které
umožní bezbariérový přístup do knihovny a komunitního centra. Pokud budeme úspěšní
alespoň v jedné žádosti, tak realizace bude probíhat ještě v letošním roce.
Poslední projekt, na který již máme vydané stavební povolení, je úprava chodníků okolo
zdravotního střediska. Nové chodníky by měly zajistit bezbariérový přístup, jak ze strany
od obchodu, tak ze strany od penzionu, kde by měl být vybudován úplně nový chodník.
Zároveň by měly být prostory u zdravotního střediska osazeny lavičkami a upraveny staré
studny. Celkové náklady by se měly pohybovat okolo půl miliónu korun.
Podstatně větší objem finančních prostředků bude třeba na rekonstrukci chodníků na
Předevsí. Tady je odhad nákladů cca 5 000 000,-Kč. Máme hotovou projektovou
dokumentaci, ale protože se nám zadrhlo povolovací řízení na Odboru dopravy v Opavě, tak
jsme v letošním roce již nestihli podat žádost o finanční podporu na Státní fond dopravní
infrastruktury. Tak snad příští rok.
Ve stavu hledání projekční kanceláře je příprava projektové dokumentace na prodloužení
chodníků na Luhách. Zde však narážíme na problém s velmi složitou dopravní situací a
majetkovými poměry, takže jsme byli několika kvalitními projekčními kancelářemi
odmítnuti pro „nedostatek kapacit“. Předběžný slib na zahájení projekčních prací máme na
podzim letošního roku.
Možná se vám zdá, že těch projektů je nějak málo a chybí tam nějaký, který je podle vás
ten významnější. Věřte, že jsme vždy vybírali podle potřebnosti a zároveň možnosti získat
finanční podporu na dané akce. Je módní nadávat na dotace, ale jenom mnou uvedené
projekty jsou oceněné na 49 000 000,-Kč a roční příjem Litultovic se pohybuje okolo
12 000 000,-Kč, a to nám pro letošní rok zhruba půl miliónu sebral daňový balíček. Z těchto
peněz se musí platit všechny provozní náklady městyse a až to co zbude, se může použít na
investice. Pokud bychom nevyužívali dotace, tak bychom své záměry realizovali deset a
více let.
Tolik v krátkosti s výhledem Litultovic na nejbližší roky, pevně věřím, že po stránce
investiční, ale především zdravotní a společenské přinese letošní rok ten toužebně
očekávaný bod obratu k lepšímu.
S přáním pevného zdraví
Starosta Jan Birgus

UPOZORŇUJEME OBČANY
Svoz plastů
Ve čtvrtek 4. března 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 a nalepení nálepky s QR kódem!
Otevření sběrného dvoru
Upozorňujeme občany na otevření sběrného dvoru v Litultovicích v sobotu 27. února
od 8.00 do 12.00 hodin.
Vybrané odpady mohou odevzdávat pouze domácnosti po předložení odpadové karty,
kterou obdržela každá domácnost po zaplacení poplatku za odpad na úřadu městyse
Litultovice.
Čipování popelnic
Čipování popelnic se uskuteční 4. března 2021.
Žádáme zájemce o nadlimitní popelnice, tzn. pro domácnosti do 3 osob 1 čip na popelnici
zdarma, pro domácnost se 4 a více osobami 2 čipy zdarma, aby se dostavili na Úřad
městyse Litultovice a čipy nad limit si co nejdříve vyřídili.
Po svozu popelnic ve čtvrtek 4. března nesklízejte popelnice, čipování popelnic bude
probíhat postupně během dne, pokud firma Marius Pedersen nebude stíhat, budou
popelnice očipovány nejpozději do konce března.
Očipovaná popelnice bude jasně označena nálepkou.
Od 1. dubna nebudou vyváženy popelnice, které nebudou očipovány - nebudou zaplaceny
odpady.
Poplatek za odpady je splatný v tomto roce do konce března a ne jako v předchozích
letech, kdy byla možnost ho platit do konce června, viz. Obecně závazná vyhláška
městyse Litultovice č. 3/2020.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V měsíci lednu probíhala v Litultovicích Tříkrálová
sbírka. Z důvodu vládních opatření byly pokladničky
umístěny v prodejně TUTY, na Úřadě městyse Litultovice
a v kostele svatého Bartoloměje. Děkujeme všem
občanům za jejich finanční dary, kterými přispěli do
pokladniček charity.
Celkem se vybralo :15 543,Tříkrálová sbírka stále probíha online do konce dubna 2021. Pokud by chtěl jestě někdo
přispět může tak učinít zaslaním na číslo účtu Třikrálové sbírky: 66008822/0800, VS pro
Opavu: 77708012. Více informací na stránkach Charity Opava: www.charitaopava.cz
Martina Kremserová

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Zprávy ze ZŠ v Litultovicích
Začátek kalendářního roku 2021
Nový kalendářní rok ve škole začal jen s malým počtem žáčků. 4. ledna 2021 bohužel do
školy nastoupili, dle nařízení vlády, jen žáci 2. ročníku naší školy. Žáci 4. a 5. ročníku
pokračují ve výuce distančním způsobem.
Slavnostní předávání vysvědčení
Ve čtvrtek 28. 1. 2021 nastal pro naše druháčky slavnostní den. Hodnotilo se celé pololetí
školního roku, měsíční projekty, do kterých se všichni zapojili, každý dostal nějakou
odměnu v podobě školních pomůcek - pravítka, tužky, gumy, pastelky, voskovky, plastelína,
bločky na kreslení, fixy. Druháčci dostali pochvalné listy za čtenářský kroužek a kroužek
angličtiny a tolik očekávané vysvědčení.

Vysvědčení starších žáků
Čtvrťáci a páťáci si ovšem na vysvědčení v papírové podobě musí ještě počkat. Tak
alespoň na dálku, při online hodině, si s nimi paní učitelka popovídala o tom, co se jim
dařilo, co by ještě mohli zlepšovat a jaké známky si za tu svou pernou práci zasloužili.
Pochválit musíme všechny čtvrťáky, páťáky i jejich rodiče, protože tento styl učení nebyl
vůbec jednoduchý.

Oslava vysvědčení
Abychom toto pololetí slavnostně ukončili, žáci si přinesli karnevalové masky a
dopoledne vyplnili soutěžemi zručnosti a kvízy v projektu Letem světem. Za znalosti z
oboru pohádek a znalostmi o Praze získávali zlaté smajlíky. Závěrem dostali diplom za
masku a soutěže, balíček s pastelkami a něco dobrého na zub.

Kalous ušatý na stromech u ZŠ v Litultovicích – fotografie pana Karla Jakeše
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