MĚSTYS
LITULTOVICE

Leden 2017

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ…
Vážení spoluobčané,
máme za sebou rok 2016, a proto bych Vás chtěl seznámit v jednoduchém přehledu,
jaké byly investiční priority v uplynulém roce.
Největší akcí byla rekonstrukce MŠ Litultovice. Projekt jsme začali připravovat již na
začátku roku 2015. Samotný projekt se výrazně upravoval dvakrát podle neustále se
měnících podmínek MŽP (Ministerstvo životního prostředí), naposledy na začátku roku
2016. V dubnu 2016 jsme stihli podat žádost o dotaci. Bez ohledu na posouzení žádosti jsme
se rozhodli vysoutěžit dodavatele a realizovat akci v roce 2016. To se nám nakonec povedlo.
Dotace nám byla přiznána v září 2016, kdy stavba byla již před dokončením. Avšak do
dnešního dne s námi ještě nikdo z MŽP nezačal jednat o převodu přiznaných prostředků na
již v listopadu dokončenou stavbu.
Celkové náklady na rekonstrukci MŠ byly 6 987 334,- Kč a to včetně projektové
dokumentace. Dotace Moravskoslezského kraje na projektovou dokumentaci činila
142 000,- Kč. Přiznaná dotace z OPŽP činí 1 390 000,-Kč, ale tuto dotaci jsme doposud
neobdrželi. Na akci jsme čerpali úvěr z KB ve výši 6 000 000,- Kč.
Další velkou akcí byla rekonstrukce zámeckého nádvoří. Na tuto akci jsme rovněž
získali dotaci z Moravskoslezského kraje, a to z programu „Obnovy venkova“.
Samotná akce se skládala z těchto dílčích částí:
výměna osvětlení
179 576,- Kč
výměna kanalizace 128 266,- Kč
oprava dlažby
551 869,- Kč
celkem
859 711,- Kč
z toho dotace činila 300 000,- Kč
Z rozpočtu Moravskoslezského kraje jsme rovněž dostali dotaci na přípravu projektové
dokumentace na rekonstrukci chodníků podél silnice I/46, kdy celkové náklady byly
vyčísleny na částku 314 188,- Kč, a dotace činila 222 578,- Kč. Samotné chodníky by se

měly rekonstruovat v letošním roce předpokládaným nákladem 7 500 000,- Kč, s přiznanou
dotací ve výši 90% z programu IROP.
Velký objem prostředků jsme v loňském roce investovali do oprav našich komunikací a
to v celkové výši 554 281,- Kč. Zde bych se chtěl omluvit obyvatelů místní části Luhy za
nepohodlí způsobené nedokončenou rekonstrukcí chodníků. Do této situace jsme se dostali
nezaviněně, kdy Ředitelství silnic a dálnic, s.p. nám oznámilo akci na poslední chvílí a nebyl
čas řádně připravit rekonstrukci, pokud jsme nechtěli čekat dalších pět let. Samostatnou
kapitolou jsou správní lhůty.
Dále se investovalo v menší míře do dokončení oplocení pozemku budoucího sběrného
dvora ve výši 145 199,- Kč a do rekonstrukce stavebních částí a vybavení „Zámecké
restaurace“ ve výši 106 945,- Kč.
Abychom vůbec mohli něco opravovat, musíme připravit projektové dokumentace nebo
narovnat majetkové vztahy za pomocí geometrických plánů a výkupů pozemků.
Náklady činily:
Projektová dokumentace zámek
250 000,- Kč
Pasport rybníků
94 000,- Kč
Geometrické plány
117 207,- Kč
Výkupy pozemků
38 727,- Kč
Část projektových dokumentací jsme sice zadali v loňském roce, ale dokončovány
budou, až v roce letošním, jedná se cyklostezky z Litultovic do Choltic a Dolních Životic,
či výstavbu hasičské zbrojnice.
Pokud jste dočetli, až sem, děkuji za Váš vysoký zájem o dění v obci a doufám, že Vám
tento článek poskytl alespoň základní přehled, jak se investuje v Litultovicích.
S pozdravem
Ing. Jan Birgus
starosta
P.S. Chtěl bych všechny občany upozornit na letáček služby HANDY Asistent, kterou pro
náš mikroregion zprostředkovala MAS Opavsko a je ve zkušebním provozu. Pokud bude o
službu zájem, měla by pokračovat v delším období.

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
3. února 2017 od 20 hodin
18. února 2017 od 8:00
24. února 2017 v 18:00
25. února 2017 ve 20:00

Akce
Obecní ples v sále zámku B
Pořádá kulturní komise se spolky městyse Litultovice.
Vodění medvěda. Sraz masek v 8:00 v hasičské
zbrojnici. Pořádá SDH Litultovice.
Valná hromada na zámku B
Pořádá TJ Sokol Litultovice.
Pochování basy v budově starého zámku
v Litultovicích. Pořádá SDH Litultovice.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Dne 7. 1. 2017 proběhla tříkrálová sbírka. Děkujeme všem občanům za jejich finanční
dary, kterými přispěli do pokladniček charity. Dále děkujeme všem vedoucím skupinek a
také našim koledníčkům, kteří se sešli v hojném počtu i přes velmi mrazivé počasí.
Celkem se vybralo: 33 450 Kč.

SILVESTR NA CHOLTICÍCH

Krásný rok 2017 Vám přejí obyvatelé Choltic!

LITULTOVICKÁ VÁNOČKA 2016

Městys
Litultovice

V pondělí 26. prosince 2016 proběhl v Litultovicích již 34. ročník tradičního
přespolního běhu O Litultovickou vánočku. Závodníci byli rozděleni celkem do šesti
kategorií (podle věku, pohlaví a délky tratě). Běhu se účastnilo celkem 217 závodníků, kteří
byli například z blízkého okolí, ale i z daleka. Nejvzdálenější návštěvou byli opět závodníci
z Polska, kteří k nám jezdí v rámci spolupráce Městyse Litultovice a Gminy Gaszowice
v projektu „Poznejme se! Spolupráce obcí Litultovice a Gaszowice“, který byl schválen
v programu „Interreg V-A Česká republika – Polsko.¨
Děkujeme všem za vaši účast!
Celkový přehled výsledků závodu najdete na stránkách městyse:
http://www.litultovice.cz/spolky-a-sdruzeni/tj-sokol/beh-o-litultovickou-vanocku-/.
Umístění v rámci kategorií:
Kategorie A: Muži do 40 let (10 500m):
P. č. Závodník
Výkon
1.
Ocásek M.
00:34:31
2.
Janeček R.
00:36:44
3.
Wittek D.
00:36:53

Kategorie B: Muži do 50 let (10 500m):
P. č. Závodník
Výkon
1.
Macák P.
00:40:36
2.
Pavlásek M.
00:41:30
3.
Vojkůvka J.
00:42:26

Kategorie C: Muži nad 50 let (10 500m):
P. č. Závodník
Výkon
1.
Kolich R.
00:39:18
2.
Navrátil J.
00:43:06
3.
Halfar S.
00:43:37

Kategorie D: Ženy (3 500m):
P. č. Závodník
Výkon
1.
Štěpánková L.
00:14:42
2.
Bořucká A.
00:14:52
3.
Holušová K.
00:15:01

Kategorie E: muži do 35 let (3 500m):
P. č. Závodník
Výkon
1.
Tesař D.
00:10:55
2.
Vystrk T.
00:11:12
3.
Palzer V.
00:11:24

Kategorie F: muži nad 35 let (3 500m)
P. č. Závodník
Výkon
1.
Lebeda D.
00:12:44
2.
Fiala J.
00:13:36
3.
Tesař P.
00:14:56

PORTRÉT KARLA BARONA FERDINANDA SVOBODNÉHO PÁNA ROLSBERGA

Nedávno byla na Úřadě Městyse Litultovice vystavena vysoce kvalitní reprodukce obrazu Karla
Barona Ferdinanda svobodného pána von Rolsberga, který se alespoň takto vrátil zpátky do Litultovic.
Samotnou kopii obrazu obec ale nezískala, získala velmi kvalitní scan originálu, z kterého se nechala
udělat digitální reprodukce na plátno. Originál je z roku 1911, jedná se o olej na plátně a je uložen
v depozitáři na zámku v Hradci nad Moravicí. Autorem Rolsbergova portrétu je malíř Adolf Zdrazila,
který od roku 1904 trvale působil v Opavě a stal se bezpochyby jedním z nejuznávanějších malířů
Rakouského Slezska. Zastoupení díla Adolfa Zdrazily ve sbírkách slezských šlechtických rodů svědčí o
přátelských vztazích, které Zdrazila pěstoval s těmito rody, pro něž vedle portrétů a pohledů na jejich
majetky vytvářel i ex libris (knižní značky) a příležitostnou grafiku. Monumentálně pojednanou postavu
Rolsberga umístil malíř na pozadí úzkého panoramatu zimní krajiny s průhledem na Litultovice, rýsující
se za alejí stromů s dominantou kostela, rodinné hrobky a obou zámků. Rolsberg je na plátně oděn do
hnědého vycházkového pláště zdobeného kožešinou, bílé košile, šedé vázanky a holínek, v ruce drží
kožešinovou čepici a hůlku. Výrazná fyziognomie s hnědýma očima s cvikrem, s knírem a bradkou
vyjadřuje zdravé sebevědomí. Stříbrnošedé pozadí, mlžný opar zahalující vesnici, jejíž zasněžené
domky se rýsují jen v základních obrysech, a celkové ladění pohybující se pouze v šedých a hnědých
odstínech přesvědčivě navozují zimní atmosféru. Kdo byl Karel Rolsberg ve skutečnosti? Podle
dochovaných zdrojů se narodil 18. 10. 1852 v Litultovicích a zemřel 12. 1. 1921 také v Litultovicích.
Byl příslušníkem rodiny Rolsbergů, svobodných pánů pocházejících z Vestfálska, kteří byli povýšeni
do baronského stavu v roce 1694 v Uhrách a v roce 1781 také v Čechách. V roce 1792 zakoupili alodní
statek Litultovice a Lhotka. Karlův otec Maxmilián byl významným činitelem v zemědělské a
ekonomické oblasti a matka Antone Cornides byla dcerou vídeňského obchodníka. Po absolutoriu
opavského gymnázia studoval na Tereziánské rytířské akademii ve Vídni práva a státovědu a také
Vysokou zemědělskou školu. Po ukončení studií se věnoval správě rodinného statku v Litultovicích.
Prosazoval české zájmy a zasloužil se o hospodářský i kulturní rozkvět Litultovic, kde působil
dlouhodobě jako starosta. Na konci 19. století se zapojil také do celostátní politiky. V letech 1891-1896
a 1907-1912 byl za opavsko-krnovský okres zvolen poslancem říšské rady. Zasloužil se o vznik a
zestátnění Matičního gymnázia v Opavě v roce 1908 a stal se předsedou Národní rady pro Slezsko.
Kromě těchto významných politických úspěchů měl také rodinu, oženil se v roce 1876 se Susannou
Bertou Herminou svobodnou paní Lenk. V. Wolsberg, s níž měl čtyři děti. Po její smrti se podruhé oženil
s Marianou svobodnou paní von Stellfried und Rathernitz.

DOMOVNÍ ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD
V současné době jsme jednou z posledních středně velkých obcí, které doposud
nemají vyřešený systém čištění odpadních vod, a tento stav již začíná přitahovat pozornost
kontrolních orgánů.
V předchozím období jsme zvažovali několikrát možnost centrálního čištění
odpadních vod. Nakonec jsme vždy od této varianty ustoupili pro vysokou finanční
náročnost, a to i při použití dotací. V loňském roce vyhlásilo Ministerstvo životního
prostředí výzvu na čištění odpadních vod v menších obcích formou domovních čistíren
odpadních vod (DČOV). Dle zpracované ekonomické analýzy je tato forma pro Litultovice
zdaleka nejvýhodnější, a to v řádech desítek miliónů.
Samotná dotace na domovní ČOV je nastavená tak, že veškerou investici provádí
obec a ta dostává 80% dotaci ze státního fondu. O provozu DČOV uzavře obec s občanem
smlouvu. Občan bude hradit elektřinu a obec zajišťovat servis po dobu životnosti. Zároveň
občan pracovníkům obce musí umožnit přístup k DČOV (jak jinak by zajišťovala servis?).
Samotná DČOV má dálkový přenos dat a její funkčnost se sleduje na úřadu obce. Jednotlivé
domácnosti podle svého umístění mohou vypouštět přečištěnou vodu z DČOV do obecní
kanalizace, vodního toku, či ji za určitých podmínek vsakovat. Možnost dotace se
nevztahuje na DČOV u novostaveb, rekreačních či trvale neobydlených budov a budov
sloužících k podnikání.
Proto zvu všechny občany, kteří mají zájem způsob likvidace splaškových vod ze
svých nemovitostí řešit a nečekat na udělení první pokuty, aby se zúčastnili informační
schůzky s odbornou firmou, která nám bude zpracovávat žádost o dotaci. Schůzka se bude
konat 25. 1. 2017 v 17:00 v sále zámku B. Zároveň je třeba vyplnit formulář, který je
přiložený v tomto zpravodaji a odevzdat na podatelně nebo jej vyplnit v elektronické podobě
na stránkách obce:
http://www.litultovice.cz/kontaktni-formular/
Ing. Jan Birgus, starosta Litultovic
Žádosti odesílejte do 25. ledna 2017.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Kontaktní formulář k DČOV
Do obsahu formuláře prosím uveďte počet osob trvale bydlících na daném čísle popisném.

Jméno a příjmení:
Kontaktní adresa*:

Ulice:
Obec/Město:
PSČ:

Kontaktní telefon*:
Kontaktní e-mail*:
Předmět obsahu:
Obsah dopisu, či žádosti:

V Litultovicích dne :

……………………….. podpis

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Už budu školákem – Krtek a Vánoce
V úterý 13. 12. 2016 jsme pozvali naše předškoláky na
druhé setkání, tentokrát s Krtečkem. Předškoláci se
seznámili s příběhem Krtek a Vánoce, který prolínal všemi
úkoly. Děti zdobily stromeček, kde si opakovaly
geometrické tvary a barvy, hledaly zvířátka v závěji a
slabikovaly jejich názvy, uvolňovaly si ruku, když balily
dárečky a rozmotávaly vánoční stuhu. Nakonec pomohly
Krtkovi složit rozbitý stromeček a mohly začít vánoce.
4. adventní pondělí
V pondělí 19. prosince 2016 jsme se sešli se žáky u rozsvěcování 4. adventní svíce. Hovořili
jsme o vánočním stromečku, historie vzniku tradice vánočního stromu, zdobení stromečku
a nakonec si žáci vyrobili papírovou ozdobu na stromek.
Vánoce ve škole
Poslední den školy v tomto roce 22. 12. 2016 jsme si vánočně ozdobili třídy a stromečky,
abychom pod ně mohli nadělit drobné dárky pro své spolužáky. Určitě nebylo jednoduché
promyslet, co by spolužákovi udělalo pod školním stromečkem radost, ale nakonec byly děti
spokojeny.
Naši nejmenší prvňáčci našli pod třídním
stromečkem ještě navíc balíček s perem, pastelkami
a blokem, který jim pro první psaní perem zakoupila
škola. Všem dětem i rodičům přejeme krásné prožití
Vánoc a do nového roku 2017 hodně zdraví a štěstí.
Nezapomeňte vstoupit do školy pravou nohou v
úterý 3. ledna 2017.
Turnaj školní družiny ve stolní kopané
V pátek 6. 1. 2016 se utkali ve školní družině žáci
prvního ročníku ve stolní kopané. Nejvíce se
dařilo a finále si zahráli tito žáci: Jakub Mathias,
Klárka Tietzová, Nela Lebedová a Dominik
Bělaška. Gratulujeme.
Soutěže v Dobblu
V úterý 10. 1. 2017 jsme opět soutěžili ve školní
družině. Tentokrát se utkali žáci 3. ročníku v soutěži
Dobble. Všichni si vyzkoušeli svou pozornost při hře.
Nejvíce se dařilo V. Polákovi, T. Bednaříkové, J.
Mazurovi, D. Nowickému a J. Zemkovi.
Gratulujeme.

Už budu prvňákem – Rákosníček a doba ledová
Třetí setkání s předškoláky proběhlo v úterý 10. 1. 2017 a tentokrát pod názvem Rákosníček
a doba ledová. Děti si poslechly úryvky z pohádky Rákosníček a doba ledová, počítaly
rampouchy, které zavinil mrož, bruslily rukou na kluzišti, kde si uvolňovaly ruku pro
snadnější psaní, snažily se pomoct Rákosníčkovi najít správnou cestu na sever a protože
byly všechny děti chytré a dovedly uhádnout hádanky, tak nad mrožem s Rákosníčkem
vyhrály. Domů si děti odnesly obrázek Rákosníčka, který si ozdobily zimními vločkami. Za
domácí úkol budou vzpomínat, jak Rákosníček vypadal a pokusí se ho správně vybarvit.
Modelování ze sněhu
Konečně polevily silné mrazy. Hod sněhovou koulí a modelování ze sněhu si vyzkoušely
děti v odpoledních hodinách ve školní družině ve čtvrtek 12. 1. 2017. Za své výtvory ze
sněhu si všichni zasloužili sladkou odměnu.
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka ZŠ Litultovice

ZVEME VÁS…
Výbor TJ SOKOL Litultovice zve všechny členy a příznivce na

Valnou hromadu
Která se bude konat v pátek 24. února 2017 v 18oo hod. v Zámku B
PROGRAM 1. Zahájení a přivítaní hostů
2. Schválení předsednictva a programu valné hromady
3. Volba návrhové a mandátové komise
4. Zpráva o činnosti za rok 2016
5. Zpráva o hospodaření za rok 2016
6. Schválení rozpočtu na rok 2017
7. Zpráva revizní komise
8. Ostatní -navržení delegáta na valnou hromadu ČUS
- zprávy jednotlivých oddílů
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr s pohoštěním
Poznámka: Na valné hromadě se budou vybírat členské příspěvky v hodnotě 150 Kč.

INZERCE

SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2017

INZERCE

PRONÁJEM MÍSTNOSTI ČS EO LITULTOVICE
Vlastník nemovitosti: ČEPRO, a.s. ul. Dělnická 12, čp. 213 170 04 Praha 7
Adresa ČS EO: ČS EO Litultovice čp. 226, PSČ 74755
Charakteristika objektu: Bistro shop je:
 součástí objektu čerpací stanice EuroOil Litultovice, kterou provozuje partner ČEPRO formou
frenčízové smlouvy;
 disponuje samostatným uzamykatelným vchodem a průchodem do shopu ČS EO. Tento průchod
lze zazdít nebo jinak omezit průchod podle předmětu smlouvy a dohovoru.
 shop není vybaven provozní technologii ani prodejní regálovinou. Lze doplnit na základě smluvního
vztahu.
 K dispozici je veřejné WC vně shopu, samostatná místnost pro umístění kanceláře, varné
technologie apod., podle obchodního záměru uchazeče.
Vhodné využití objektu:
 Bistro pro poskytování rychlého občerstvení;
 Obchod s prodejem zboží nebo služeb dle obchodního záměru uchazeče;
 Sklad materiálu;
Termín předložení nabídek uchazeče: do 28. 2. 2017;
Doba pronájmu: do 31. 12. 2018 s možností prolongace smluvního vztahu;
Prohlídka objektu – pouze za přítomnosti personálu ČS EO;
Kontaktní adresa pro předložení nabídky: vaclav.barton@ceproas.cz;
Nabídka musí obsahovat:
 jméno fyzické nebo právnické osoby (scan výpisu obchodního nebo živnostenského rejstříku);
 předmět podnikání (stručný popis podnikatelské činnosti);
 nabídková cena za pronájem objektu (měsíc, bez DPH);
S uchazečem, který předloží nejvhodnější nabídku, proběhne jednání v místě ČS EO.
Poznámka: platba za média
(vodné, stočné, elektro apod.)
je
přímým
nákladem
uchazeče, pokud nebude
stanoveno jinak.
Pronajímatel (ČEPRO, a.s.) si
vyhrazuje právo zamítnout
nabídku ve věci pronájmu
servisní místnosti z důvodů
hodných zvláštního zřetele
(např. pokud charakterem
podnikatelské činnosti vzniká
riziko bezpečnosti objektu a
personálu ČS EO nebo
vlastnictví
frenčízového
partnera ke zboží ČS EO).
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