MĚSTYS
LITULTOVICE

únor 2013

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
rok 2013 nám pomalu pokračuje a my Vám přinášíme další informace z dění v Městysi
Litultovice.

__________________________________________________

Důležité:
Poplatky pro rok 2013
pes

100 Kč/pes

odpady

500 Kč/osoba/rok

Termín zaplacení: 30. 4. 2013
__________________________________________________

Dotace na výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji za nové
automatické.
Automatický kotel na tuhá paliva spalující uhlí nebo biomasu představuje v této době jeden z
možných tepelných zdrojů pro domácnosti, které vyžadují pohodlné, nenáročné a ekonomické
řešení vytápění a ohřev teplé vody. Nyní je nejvhodnější doba k využití dotace ve výši 40 000
Kč na výměnu stávajících kotlů za nové nízkoemisní automatické v Moravskoslezském kraji.
Využijte servis služeb, které v rámci této dotace nabízíme.

Automatický kotel na tuhá paliva spalující uhlí nebo biomasu představuje v této době jeden z
možných tepelných zdrojů pro domácnosti, které vyžadují pohodlné, nenáročné a ekonomické
řešení vytápění a ohřev teplé vody ve své nemovitosti. Obsluha automatických kotlů spočívá
pouze v doplňování paliva do zásobníku jednou za tři dny a ve vysypání popela.
Zásobníky jsou umístěny převážně mimo kotel, ze kterého je palivo dopravováno šnekovým
podavačem až k hořáku kotle. Automatické kotle jsou řízeny jednotkami, podle kterých
přikládají takové množství paliva, kolik je potřeba.
Automatický kotel má v návodu uveden doporučený druh paliva, které v něm lze spalovat dle
normy ČSN EN 303-5. Vytápění tuhými palivy je minimálně o polovinu levnější než vytápění
plynem.
Kotle na tuhá paliva spalující černé, hnědé uhlí a koks provozovány v Moravskoslezském
kraji jsou nejčastěji 1. a 2. emisní třídy a často jsou již na pokraji své životnosti. Počet těchto
starých a neekologických kotlů je odhadován na 55 000 kusů.

Legislativa
Problém zastaralých lokálních topenišť domácností by měli lidé řešit nejenom vzhledem k
nákladnému provozu, znečištění ovzduší, ale také i vzhledem dnes již platné legislativě v
podobě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tento zákon zavádí povinnost
pravidelných revizí kotlů od roku 2016, které bude nutno opakovat co dva roky. Na
dodržování tohoto zákona budou dohlížet jednotlivé místně příslušné obecní úřady a budou
vymáhat eventuální finanční postihy.
V případě zjištění, že stávající kotel 1. nebo 2. emisní třídy již nesplňuje podmínky pro jeho
další provozování, bude muset vlastník nemovitosti tyto kotle nahradit novým kotlem, který
bude zařazen do 3. emisní třídy, nebo může být postižen finanční pokutou až do výše
20 000 Kč.
V roce 2022 budou muset být všechny provozované kotle na tuhá paliva o výkonu od 10
kW do 300 kW splňovat parametry 3. emisní třídy.
Dotace
I z tohoto důvodu je nyní nejvhodnější doba k využití dotace ve výši 40 000 Kč v rámci 3.
výzvy dotačního programu na výměnu stávajících kotlů za nové nízkoemisní automatické v
Moravskoslezském kraji, které byla vyhlášena 1. 11. 2012 s koncem příjmu žádosti buď 28. 6.
2013, nebo v den vyčerpání počtu 1 000 dotací. Využijte servis služeb, které v rámci této
dotace nabízíme.
Více informací naleznete na webových stránkách
http://www.dotfin.cz
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Pozvánky:

Přednáška o

PERU
p. Břetislav Pustka
pátek 1.3.2013 v 17:00hod. na Zámku A
„Ještě před necelými pěti stoletími představovalo území Peru centrum říše
Inků táhnoucí se i dál na jih a sever. Potomci Inků nadále žijí
v Andách tradičním způsobem života a tvoří polovinu peruánské populace.“
Přednáška s promítáním obrázků se dotkne těchto míst:
Lima – město s tradicí, bylo založeno v 16-tém století španělským
dobyvatelem Franciscem Pizzarem. První známky civilizace zde byly již dávno
před příchodem evropských dobyvatelů.
Bílé kordiliery - Cordillera Blanca - pohoří, které je tak samozřejmě
obrovské.
Jezero Titicaca – je rozpadlinou jezera a je pozůstatkem obrovského
zaniklého jezera Ballivián. Dosahuje maximální hloubky 304 m (i když někteří
domorodci tvrdí, že je bezedné).
Cusco - hlavní město říše Inků
Vstupné dobrovolné
Ing. Jan Šamárek
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Jak jsme vodili medvěda a pochovali basu:

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Vysvědčení našich prvňáčků
31. ledna 2013 naši malí prvňáčci nemohli dospat,
protože na ně čekalo úplně první vysvědčení. Paní
učitelka jim slavnostně potřásla rukou a předala všem
krásná vysvědčení plná jedniček, k tomu přidala ještě
pochvalný list, někdo dostal za píli a přípravu
do vyučování, jiný zase za sběr papíru nebo kaštanů
a žaludů. Na závěr si všichni připili dětským šampusem
a slavnostně rozkrojili svůj první dort.
Karneval 2013
Jako odměna všem za krásné vysvědčení patří 31. leden
na naší škole již tradičně karnevalu. Na programu byly
taneční soutěže, stále oblíbené mezi
žáky, jako např. balónkový, metlový,
tenisový nebo ovocný, řada soutěží,
kde žáci prokazovali svou rychlost
a zručnost, vyhlášení nejlepších
masek a nakonec tombola.
Děkujeme rodičům za přípravu kostýmů pro děti, OÚ za zapůjčení techniky a pí. Jaroňové
za krabici plnou dobrot pro všechny děti.
Oslavy svátku svatého Valentýna 14. 2. 2013
Oslavy svátku svatého Valentýna jako každoročně slaví žáci 4. ročníku v hodinách
anglického jazyka. Příznačná pro tento svátek je červená barva a tomu odpovídalo i oblečení
žáků. Na hodinu se žáci pečlivě připravili, zjistili si všechny dostupné informace o tomto
svátku. Dále měli také připravené pracovní listy, zkusili si práci na interaktivní tabuli
a na závěr si vyrobili valentýnské přání a naučili se valentýnskou velmi starou anglickou
říkanku.

Výzva ředitelky základní školy
Prosíme všechny občany Městyse Litultovice, kteří
by mohli na krátkou dobu zapůjčit staré fotografie
případně
další
dokumenty
základní
či
mateřské
školy
Litultovic,
aby
je přinesli do konce měsíce března ředitelce školy
Mgr. Daně Kalikové nebo na úřad městyse
Litultovic. Doručené fotky podepíšeme, určíme
osoby a místo.
Tyto vámi zapůjčené fotografie budou použity
při přípravě oslav 120. výročí otevření naší školy.
Děkuji Mgr. Dana Kaliková
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Zprávy ze Základní školy v Mladecku:
Předzápis , novoroční setkání a zápis do první třídy
4. ledna 2013 se v ZŠ Mladecko konal den otevřených dveří spojený s předzápisem do první
třídy nazvaným „ Soutěžení se sněhulákem“. Hosté si mohli prohlédnout všechny školní
prostory nebo si chvíli odpočinout v improvizované kavárně. Součástí programu bylo také
vystoupení dramatického kroužku. Pod vedením p. vych. Pruskové žáci sehráli pohádku Tři
zlaté vlasy děda Vševěda. Hlavní program byl určen především předškolákům, kteří si mohli
při Soutěžení se sněhulákem vyzkoušet spousty zajímavých aktivit. Kreslili, počítali,
vybarvovali, zdobili a vyráběli sněhuláčky. Při této příležitosti si mohli sednout do školní
lavice, seznámit se s našimi pedagogy a s novými kamarády.

Zápis do první třídy ZŠ Mladecko se konal 18. ledna.
Tradičně probíhal v pohádkovém duchu. Tentokrát
na motivy pohádky O Červené karkulce. Děti prošly
trasu s několika stanovišti, kde prokázaly své znalosti a dovednosti potřebné pro přijetí
do první třídy. Celkem se k zápisu dostavilo 13 dětí.

Třetí školní ples
1. února se v prostorách ZŠ Mladecko konal školní ples. Kromě hudby a tance
se návštěvníci výborně pobavili při vystoupení břišních tanečnic a při losování bohaté
tomboly. Hlavní cenou bylo již tradičně divoké prase. Organizaci si vzali na starost členové
Občanského sdružení rodičů. Touto cestou jim velmi děkujeme. Kromě veselého programu

hosty čekal také vynikající guláš z divočáka a různé jednohubky. Věříme, že se na podobné
akci sejdeme v hojném počtu i příští rok.
Sportem ke zdraví…
Stejně jako v předešlých letech se naši žáci zúčastnili několika sportovních událostí. V lednu
to byl florbalový zápas pro žáky 8. a 9. ročníků. Začátkem února se žáci nižšího stupně utkali
ve vybíjené.
Orion florbal cupu na ZŠ Otické v Opavě se zúčastnili: Jaromír Bernard, Petr Heinzke,
Eduard Prokop, Ondřej Šimčík, Lukáš Jakobovský, David Pavelek, Kryštof Rašo.
Vybíjené se zúčastnili: Ondřej Adamčík, Erik Krčmarík, Lukáš Mattovič, Aneta Housovská,
Tomáš Bartoš, Ondřej Duda, Patrik Bosák, Eliška Bartáková, Eliška Kubesová, Natálie
Sváčková.
Kromě toho měli žáci celé naší školy možnost zabruslit si na zimním stadionu v Opavě.
Rodičovské sdružení nám poskytlo finance k zaplacení nájmu ledové plochy, a tak se naši
žáci pobavili při bruslení hned dvakrát. Někteří z nich dokonce stáli na bruslích prvně
v životě. Pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek. Děti se zasmály, utužily se vztahy
ve třídních kolektivech. Především si všichni dobře zasportovali. Tímto děkujeme Sdružení
rodičů za finanční příspěvek.

Zapojení do soutěží
30. ledna se v naší ZŠ konalo školní kolo recitační soutěže, které se zúčastnilo mnoho dětí z 1.
až 5. ročníku. Odborná porota nakonec nechala do okrskového kola, které se konalo 17. února
v loutkovém divadle v Opavě, postoupit Vojtěcha Bernarda, Zuzanu Havlíkovou a Elišku
Kubesovou. Do okresního kola postoupil Vojtěch Bernard. Tímto mu velmi gratulujeme
a přejeme štěstí v dalším recitování.
Mimo to proběhla školní kola biologické olympiády, Pythagoriády, zeměpisné olympiády
a olympiády v anglickém jazyce. Držíme palce všem žákům, kteří postoupili do okresního
kola. Jmenovitě se jedná o Ondřeje Ihna, Simonu Kurtinovou a Karolínu Birgusovou.
Projektová výuka
Pro žáky 6. až 9. Tříd byla určena akce, Technika nás baví, která probíhala ve dnech 6. a 8.
února. Jednalo se o projekt Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky
v Ostravě. Pod odborným vedením se žáci seznámili s technickou prací na PC. Nejprve
si sami vytvořili nákres schematického zapojení. Následovala praktická část, kdy si dle svého
schématu žáci vytvořili tzv. „běžící světlo“.
„Technika nás baví“ patří k projektům reagujícím na problematický vývoj na pracovním trhu
v Moravskoslezském kraji, jímž je především nízký zájem o technické profese

(elektrotechnika, stavebnictví). Projekt má návaznost na projekt Region 4Tech, kterého
se naše škola zúčastnila v předešlých letech. Cílem projektu je motivovat žáky vyššího stupně
ZŠ k volbě studia zmiňovaných oborů. Do projektu je kromě ZŠ Mladecko zapojeno dalších
24 základních škol z celého MS kraje.
Projektová výuka probíhala také 5. února. Tentokrát se jednalo o projekt Multipolis,
výukovou deskovou hru podporující průřezová témata multikulturní výchovy na školách.
Během hry se žáci učili hlouběji přemýšlet o lidech kolem sebe, nesoudit je dle skupinových
stereotypů, ale přemýšlet o jejich individuálních potřebách.

Připomínáme, že žáci dokončili práci na výrobě dřevěných modelů aut. O vítězech
můžete rozhodnout i Vy. Stačí hlasovat na www.povolaniprozivot.cz od 1. do 17. března
2013.
Vladimíra Mazalová
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Dotace a financování městyse:
Vážení spoluobčané,
Chtěl bych vás informovat o dění v našem městysi. Hlavně ty, kteří nechodí na jednání
zastupitelstva, nebo se o dění dozví zprostředkovaně, buď od zastupitelů, nebo jinak.
Jak víte, v minulých 6 létech jsme realizovali:
Prostřednictvím dotací:
- vodovodní přivaděč od vrtu M5 v Pilném mlýně do čerpací stanice Luhy za cca 8 mil Kč
- výměnu střešní krytiny na zámku „B“ ve dvou etapách za 2 mil Kč
- obnovu fasády na zámku „A“ za 900 tis Kč
- rekonstrukci a přístavbu kabin na hřišti za 2 mil Kč
- výstavbu tělocvičny u MŠ Litultovice za 15 mil Kč
Pro spolufinancování máme u banky úvěr na 1.800 tis Kč, který splácíme 5 let (nyní už
4 roky) a další úvěr pro závěrečnou platbu ve stejné výši, který po vrácení dotací splatíme
do 30. 6. 2013
- pořizujeme nový územní plán Městyse Litultovice za 500 tis Kč
- rekonstrukci chodníku u obchodu za 400 tis Kč prostřednictvím Mikroregionu Hvozdnice
Z vlastních prostředků:
- vyčištění rybníků „Malého“ a „Excelenského“ za 140 tis Kč
- opravu střešní krytiny na budově MŠ za 160 tis Kč
- opravu střešní krytiny na budově pošty za 80 tis Kč
- rekonstrukci a přístavbu kuželny v parku za 350 tis Kč

- výměnu oken na bytovém domě č. p. 102 za 600 tis Kč
- stavbu altánu v parku za 100 tis Kč
- výměnu dveří na budově ZŠ za 60 tis Kč
- výměna vrat na budově zámku – hasičárna za 60 tis Kč
- oddělené ústřední topení v Zámecké restauraci za 240 tis Kč
- opravy komunikací u hřbitova, hřiště a obchodu za 200 tis Kč
- výkup pozemku na tréninkové hřiště TJ Sokol za 100 tis Kč
V letošním roce to bude:
- „Protipovodňové opatření“ za 3 mil Kč včetně vybudování bezdrátového rozhlasu
společně s obcí Mladecko
- nákup kompostérů společně s obcí Uhlířov za 700 tis Kč
Připravujeme výstavbu víceúčelového hřiště v areálu hřiště TJ Sokol pro občany, kteří
nechodí do tělocvičny, ať už z důvodů nutností úhrady nákladů na provoz za užívání
tělocvičny, nebo neexistující podobné zařízení mimo hliněné hřiště v parku na ostatní sporty
jako volejbal, nohejbal, florbal, malá kopaná, basketbal, badminton a v zimních měsících
je možno plochu využívat po nástřiku vodou jako kluziště.
Po ukončení činnosti paní Pavelkové Ilony a pana Ladislava Pavelka jsme postaveni před
situaci pravděpodobného odkupu zařízení Zámecké restaurace, která ještě nebyla stanovena
a probíhají jednání o ceně odkupu stávajícího zařízení nebo pořízení nového.
Připravujeme žádost o dotaci na rekonstrukci a přístavbu ZŠ, a protože není v současné době
žádný dotační titul na celou akci, budeme rekonstrukci provádět, pokud situace dovolí,
na etapy. V první etapě zateplení fasády, střešního pláště, stropu a výměnu oken v celkovém
objemu 1800 tis Kč.
Hřiště a škola jsou dvě akce podmíněny dotací, první ve společném projektu s polským
partnerem městem Ratiboř, se kterým jsme v přípravě už od roku 2011, kdy o tom
zastupitelstvo jednalo na říjnové schůzi 2011. Teprve nyní máme šanci získat až 75% nákladů
na stavbu hřiště, na které se těší hlavně mládež a druhá akce s dotací (škola) samostatně.
Rekonstrukce školy je nyní ve fázi přípravy, žádost můžeme podat co nejdříve.
Protože nebyl znám způsob financování hřiště, rozhlasu ani kompostérů, byla pozastavena
příprava podkladů na stavbu hřiště.
Po zjištění skutečného stavu se vyjasnily pravidla financování. Stavba rozhlasu a nákup
kompostérů se bude financovat bez nutností přijetí úvěru se spoluúčastí 10% u každé akce.
V případě, že podáme žádost na stavbu hřiště, a tato bude akceptována, budeme ji sami
financovat a následně po předpokládaném ukončení dostaneme zpět finanční prostředky
ve výši 30 tis EUR, to je 75% nákladů na výstavbu. Celý úvěr ve výši 1 mil Kč je možno
splácet až do roku 2015 ve splátkách tak, aby to vyhovovalo potřebám našeho rozpočtu
na léta 2013 – 2015.
Nyní jsou u zastupitelů názory na stavbu různé. Jedni se přiklání k názoru, že hřiště stavět
nebudeme, i když na něj dostaneme dotaci, a že bude přednější například investovat stejnou
částku do oprav ve škole, třeba bez dotací, pouze ze svého rozpočtu, nebo za stejné peníze
opravit chodníky, cesty apod., také třeba bez dotací, což dle mého názoru není optimální
řešení. Zastávám názor, že i když nemůžeme investovat, stavět či opravovat vše potřebné
v našem městysi jak si představujeme, jsme pořád odkázání na různé způsoby dotací, které
umožní vylepšit potřebné a třeba i někdy neplánované záležitosti pro občany a život
v městysi.
Je určitě lepší využít možností, které se naskytnou, než trvat tvrdošíjně na tom,
jak si naplánujeme a co upřednostňujeme a stavíme do priorit při sestavování rozpočtu,
výstavbě, opravách apod. Nedávám prioritu stavbě hřiště před odkupem zařízení v Zámecké
restauraci nebo opravám chodníků či opravám ve škole. Vše chce svůj čas, který dle mého
názoru přijde, a že členové zastupitelstva se postupně dostanou ke všem řešením problémů,

abychom postupně opravili školu, budovu zámku, opravili chodníky, komunikace, vyřešili
čištění odpadních vod a jistě celou řadu dalších, více či méně potřebných věcí, které nás trápí.
Jedna pravda však je ta, že když nám někdo nabídne finanční prostředky z nějakého dotačního
titulu a my je nechceme, není to dle mého názoru správné, ať už je to na cokoliv a pro městys
a občany užitečné. Stavba hřiště jistě užitečná bude a pevně věřím, že budete se mnou
souhlasit. Nikdo si nepřeje, aby se mládež scházela na místech, jako jsou autobusové
zastávky, okrajové části městyse, či se zabývali anonymní činností, kouřili, požívali alkohol,
apod. Naše snaha je dát jim další možnost sportovního vyžití, a to nejen při fotbale.
Lidé, kteří se zabývají sportovní činností jsou většinou více tolerantní vůči ostatním,
odpovědnější. Sport utužuje správný charakter člověka, i když musíme připustit výjimky.
Vždy zůstane nezodpovězená otázka, zda se rozhodneme pokaždé správně a zda to nemohlo
být jinak. To jinak ukáže vždy čas, který mezitím uplyne a zhodnotí dodatečně vše,
co se událo v minulosti.
Děkuji za pochopení našeho rozhodování v zastupitelstvu a za váš čas, který věnujete čtením
našich obecních novin.
Přeji vždy dobrou pohodu v rodinách, v zaměstnání, při zájmové činnost, sportu a dalších
aktivitách v každodenním životě.
Jan Raida, starosta

_______________________________________________

Spolky a sdružení:
Sbor dobrovolných hasičů v Litultovicích
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informoval o činnosti Zásahové Jednotky
městyse Litultovice v roce 2012.
V uplynulém roce se jednotka zúčastnila celkem 32 událostí. Z těchto událostí se jednalo
o 18 požárů, 8 dopravních nehod, 6 technických pomocí. Mezi nejnáročnější požáry loňského
roku můžeme zařadit, požár lesa v katastru Městyse Litultovice za obcí Mladecko. Zde
jednotka zasahovala více jak 12 hodin, dále požár bývalého vepřína v Dolních Životicích
a požár rodinného domu v obci Moravice. Z dopravních nehod, byla nejnáročnější nehoda
v Jakartovicích, zde jednotka byla na místě jako první a musela provést stabilizaci vozidla
a vyproštění zraněného řidiče z havarovaného vozidla.
Členové jednotky neprovádějí pouze zásahovou činnost. V roce 2012 jsme provedli montáž
dálkového ovládání na výjezdová vrata, dále úpravu podlahy, výrobu a montáž šatních lavic
v prostorech hasičské zbrojnice, údržbu techniky výzbroje a výstroje. Nemalý čas zabere
členům jednotky školení a výcvik, namátkou se jedná o výcvik s dýchací technikou nácvik
vyprošťování osob z havarovaných vozidel, práce s motorovou pilou a další školení spojená
s odborností každého člena jednotky.
Ke konci roku 2012 ukončili činnost v jednotce: pan Drápal Jiří st., pan Lhotský Bohdan
a paní Konečná Gabriela. Tímto jim chci poděkovat jménem svým i jménem občanů Městyse
Litultovice za práci, kterou vykonali pro občany našeho Městyse Litultovice i občany
okolních obcí při zásahové činnosti.
Poděkování patří také stávajícím členům jednotky za práci v jednotce a jejich rodinným
příslušníkům za trpělivost a toleranci.
Velitel jednotky Drápal Jiří

__________________________________________________

Upozornění k webovým stránkám městyse:
Upozorňujeme na nové funkce na webových stránkách Městyse Litultovice.
Jedná se o nově vložený modul NEJEN PRO SENIORY, a to zjednodušenou verzi stránek,
umožňující lepší orientaci na těchto webových stránkách. Prozatím zde naleznete např.
kontakty, akce městyse, fotogalerii, lékaře, historii obce, knihovnu, a další. Jednotlivé sekce
budou průběžně doplňovány, pro ještě lepší přehled.
Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Druhý modul je modul DYNAMICKÝ HLAS, který po kliknutí předčítá nahlas jednotlivé
články a informace v různých sekcích stránek.

PŘEČÍST NAHLAS

Upozorňujeme, že Rada městyse Litultovice schválila umístění prezentace, inzerce pro OSVČ
a firmy z městyse Litultovice na webové stránky bezplatně.
Údaje, jako například kontakt, adresa, co nabízíte, historie firmy, založení, fotografie a další,
se tak budou automaticky objevovat na webových stránkách a také v interaktivní mapě, která
je součástí webových stránek městyse.
V případě zájmu zašlete tyto údaje e-mailem na adresu mestys.litultovice@seznam.cz.

__________________________________________________

Inzerce:
Železářství Abendroth
(Litultovice)

VÝPRODEJ ZBOŽÍ
Zboží za 60.- Kč
−
−
−
−
−

pilka na dřevo
sada bitu
sada imbus kličů
zámek na kolo
sada vrtáků

Zboží za 150.-Kč
- sada šroubováků
- tažné autolano
- sada vrutů
- sada popruhů
- sada kartáčů do vr.

A spoustu dalšího potřebného zboží !!!
Akce trvá do vyprodání zásob.

__________________________________________________
Za obsahovou a gramatickou stránku jednotlivých příspěvků zodpovídá jejich autor.
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