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Noviny městyse
vydává Úřad městyse jako nepravidelný zpravodaj
VÁŽENÍ OBČANÉ
Vážení spoluobčané,
Máme za sebou rok 2017, který přinesl v našem městysi rekordní objem finančních
prostředků investovaných do nové výstavby, obnovy a oprav ve výši 12 000 000,-Kč. Z této
částky se nám podařilo získat více jak 8 000 000,- Kč na dotacích z operačních programů,
státních fondů či krajského rozpočtu.
Vás bude ale určitě zajímat, co se bude dít v roce současném. Proto bych Vás chtěl
seznámit s akcemi, které plánujeme na letošní rok.
Již přidělenou podporu z „Operačního programu Životní prostředí“ máme na
rekuperační jednotky do budovy ZŠ Litultovice ve výši 70% uznatelných nákladů.
Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 800 000,-Kč. Provedená opatření by měla
přinést další energetické úspory a hlavně zlepšení kvality ovzduší v třídách pro naše žáky.
Že problém kvality ovzduší v třídách po zateplení budovy je celorepublikový si dovolím
dokumentovat odkazem na https://zpravy.idnes.cz/skoly-tridy-oxid-uhlicity-rekonstrukcefdg-/domaci.aspx?c=A171127_213307_domaci_mok. Zároveň bude před budovou školy
vyměněn starý asfaltový chodník za nový, tentokrát plně za náklady městyse.
Další již schválená dotace, čekající jen na podpis příslušného náměstka, je určena na
akci „Stezka pro chodce a cyklisty Litultovice – Dolní Životice“. V letošním roce to bude
naše největší investiční akce, která výrazným způsobem zkvalitní možnost dostat se pěšky
nebo na kole do naší sousedské obce. Dotační podpora by měla být ve výši až 90%
uznatelných nákladů a poskytnout by ji měla Místní akční skupina Opavsko. Doufám, že
díky brzké přípravy se dočkáme hotové stezky již v druhé polovině letošního roku.
Další akce, na kterou jsme podali žádost o dotaci, je rekonstrukce chodníků podél
Velkého rybníku. Tady doufáme v udělení podpory z Moravskoslezského kraje, ale jsme
odhodláni ji realizovat i při neudělení dotace. Celkové náklady by se měly pohybovat okolo
tři čtvrtě milionu korun.
Z vlastních prostředků chceme dále zrealizovat rekonstrukci osvětlení na Pilném Mlýně.
V různém stupni přípravy projektové dokumentace nebo žádosti o dotaci se nachází
sběrný dvůr, rekonstrukce rybníku Exceláku, hasičská zbrojnice, přístavby zámku,

rekonstrukce budovy pošty, rekonstrukce veřejného osvětlení a domovní ČOV. U těchto
akcí je však realizace zatím závislá na mnoha dalších faktorech a nedá se odhadnout, kdy
dojde k jejich realizaci.
Tolik tedy krátký přehled připravovaných investičních akcí v Litultovicích.
Jak dlouho nám nově vybudovaný či opravený majetek bude sloužit, záleží i na nás.
Chtěl bych tímto trochu apelovat na Vás milí spoluobčané, abychom si jej všichni vzali za
své a pohlíželi na něj, jako na něco o co bychom se měli starat a nezůstat pasivní pokud
bychom si všimli, že jej někdo úmyslně poškozuje. Pokud se například pravidelně parkuje
na chodníku, tak v místě chodníku je tenčí dlažba než byla použitá ve vjezdech
k nemovitostem a dojde k postupnému poškození. Peníze, které použijeme na opravu, jsme
mohli použít na výstavbu něčeho nového. Vždyť je jen na nás jak bude náš městys vypadat
a jak se nám zde bude žít.
Ing. Jan Birgus, starosta Městyse Litultovice

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
Termín
2. února 2018
od 20:00 hodin
3. února 2018
od 8:00 hodin
7. února 2018
od 16:00 hodin
10. února 2018
od 20:00 hodin

Akce
Obecní ples na zámku B v Litultovicích.
Pořádá Kulturní komise Městyse Litultovice.
Vodění medvěda v Litultovicích.
Pořádá SDH Litultovice.
Přednáška „Renesanční zámek v Litultovicích“ na zámku
v Litultovicích.
Pořádá Městys Litultovice a Slezské zemské muzeum.
Basa v budově starého zámku v Litultovicích.
Pořádá SDH Litultovice.

UPOZORŇUJEME OBČANY
Poplatky za odpady a psy na rok 2018
Upozorňujeme obyvatele městyse Litultovice, že poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na
rok 2018 ve výši 500,--Kč/osobu/rok a poplatek za psa ve výši 100,--Kč/1. psa/rok popř.
200,-Kč/2.psa/rok je možno uhradit v kanceláři ohlašovny v úřední dny (pondělí a středu
8:00 - 11:30 a od 12:30 - 17:00) nebo převodem z účtu (variabilní symbol sdělíme
telefonicky). Termín úhrady je stanoven do 30. 6. 2018.
Vzhledem k zneužívání systému svozu komunálního odpadu (popelnic) se budou
od 1. 7. 2018 vyvážet pouze popelnice označené nálepkou na rok 2018, kterou občané
obdrží při zaplacení poplatku za odpady.

II. KOLO VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Sdělujeme občanům, že II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech:
- pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin
- sobota 27. ledna 2018 od 08:00 do 14:00 hodin
Místem konání voleb je zasedací místnost Úřadu městyse Litultovice, Litultovice č.p.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.)
Ve dnech voleb voliči obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
Volič, který má trvalý pobyt v Litultovicích a nebude zde volit, může požádat Úřad
městyse Litultovice o vydání voličského průkazu, a to osobně do 24. ledna 2018.

Občané, kteří se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemohou dostavit do volební
místnosti a mají zájem volit, se mohou nahlásit na Úřadě městyse Litultovice do pátku 26.
ledna do 11.30 hodin, tel.: 734 130 015. Členové okrskové volební komise je poté navštíví
s přenosnou volební schránkou. V sobotu 27. ledna 2018 mezi 10. – 11. hodinou.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Dne 6. 1. 2018 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.
Celkem se vybralo: 32 664 Kč.

ČINNOST ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ LITULTOVICE
Vážení spoluobčané dovolte mi Vás seznámit s činností zásahové jednotky hasičů
Litultovice. Naše jednotka je v poplachovém plánu kraje zařazena do kategorie JPO II/1
s předurčeností pro zásah u dopravních nehod. Jednotka čítá 19 členů. V roce 2017 jsme
byli operačním střediskem povoláni k 33 událostem. Jednalo se v 19 případech o technické
pomoci zejména odstraňování následků větrných smrští a sněhových kalamit. Převážná
činnost byla odklízení popadaných stromů z komunikací a kolejových svršků, dále uvolněné

střešní krytiny, uvízlé kamiony. V 7 případech jsme byli povoláni k dopravním nehodám a
šesti požárům. V jednom případě výjezdu se jednalo o planý poplach.
Naše jednotka disponuje zásahovým vozidlem Mercedes Atego. V roce 2017 bylo obci
bezúplatně převedeno vozidlo WV Caddy od HZS MSK v hodnotě 399 000 a vozidlo Tatra
T815 od města Příbor v hodnotě 3 000 000 Kč. Vozidlo VW je malá dvoumístná dodávka
pro převoz materiálu, jak pro potřeby jednotky tak obce. Vozidlo Tatra je velkoobjemová
cisterna s velkým množstvím vody (8200 l vody) pro dopravu vody k požáru a hašení
polních porostů pomocí asanační lišty. Lišta se dá použít také pro mytí znečištěných
komunikací.
Jednotku financuje ze svého rozpočtu Městys Litultovice a dále Moravskoslezský kraj
formou dotačních titulů. Z těchto finančních zdrojů se pořídilo vybavení pro zlepšení a
zefektivnění zásahu naší jednotky. Například AED Lifepak 1000, jedná se o automatický
externí defibrilátor určený pro efektivní provedení resuscitace s možnosti prodání
elektrického výboje. Dále bylo zakoupeno balónové sférické světlo pro osvětlení místa
zásahu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům jednotky za jejich ochotu na úkor svého
volného času pomáhat lidem v nouzi a podílet se na řešení mimořádných událostí, jejich
rodinným příslušníkům za toleranci a podporu při této činnosti.
V roce 2018 Vám přeji hodně zdraví, pohody a aby jste nás nepotřebovali 😊.
Bc. Drápal Jiří, Velitel Jednotky

SILVESTR NA CHOLTICÍCH

Krásný rok 2018 Vám přejí obyvatelé Choltic!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Prosincové adventní pondělky
V průběhu měsíce prosince se všechny děti čtyřikrát společně sešly u rozsvěcování
adventních svíček. U těchto příležitostí se také dozvěděly a zopakovaly si spoustu
zajímavých věcí o vánocích. První setkání bylo věnováno Mikuláši, druhé tradici kapra na
štědrovečerní večeři, třetí zopakování všech svátků a tradic okolo Vánoc a čtvrté celkovému
vyhodnocení dosavadních aktivit dětí ve škole, sběru papíru, kaštanů, žaludů a úspěchům
v různých soutěžích.
Poslední školní den před Vánoci
Poslední den před prázdninami se všechny děti těšily
asi nejvíce. Nejdříve se všechny děti sešly v jedné ze tříd
a společně si vyrobily „Světy“ – svícínky z jablek,
sušeného ovoce a koření. Do oddělení školních družin
také dostaly nové společenské hry a hračky.
Následně se rozešly do svých tříd, kde na ně čekaly nazdobené stromečky s navzájem
přinesenými dárky, cukrovím a dobrotami. Poslední den byl hodně veselý a všem dětem se
moc líbil.
Žáci a zaměstnanci ZŠ Litultovice přejí všem do
roku 2018 hodně úspěchů v práci, štěstí a
zdraví.

První školní den v roce 2018
V novém roce 2018 jsme se sešli až ve středu 3. 1. a hned jsme se pustili pilně do
práce, blíží se pololetní vysvědčení a chceme, aby bylo co nejlepší.
Besedy s Hasíkem
Ve dnech 8. a 10. ledna 2018 k našim
druhákům přišli na besedu pan Polák a paní
Čermínová – členové hasičského sboru
z Opavy.
V těchto
hodinách
s dětmi
zopakovali teoretické i praktické vědomosti o
tom, co je nutné dělat při vzniku požáru,
ochraně zdraví a pomoci ostatním. Děti
besedy velice zaujaly, nakreslily obrázky o
hasičích a slíbily, že se přijdou podívat i na
stanici do Opavy.

Mgr. Dana Kaliková, ředitelka ZŠ Litultovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADECKO
Poslední
čtvrtletí
již
uplynulého
kalendářního roku 2017 bylo na Základní škole
Mladecko ve znamení mnoha akcí, které
zpříjemnily šedivé podzimní dny a dlouhé zimní
podvečery. Jednou z nich byla již tradiční
drakiáda. Jako každý rok foukal přiměřený vítr,
místy vysvitlo i sluníčko, které se usmívalo na
všechny draky létající nad hlavami spokojených
žáků.
Udělat něco pro druhé a užít si den, to se
daří našim žákům již několik let s projektem 72
hodin – POMÁHÁM, PROTOŽE CHCI.
Cílem projektu je vytvořit a realizovat aktivity,
které pomohou druhým, přírodě i našemu
okolí. Naše děti tak uklízely okolí školy, obec
Mladecko i přilehlé lesy. Odměnou starším
žákům byla trička s logem akce a mladším
náramek a nálepka.
Kouzelný podzim se všemi svými barvami se podařilo přenést
do školy mnoha žákům svými výrobky, které vytvořili
z přírodního materiálu. Všechna tato díla byla ke zhlédnutí na
výstavě Podzimníček 2017 a zde jej obdivoval nejeden
návštěvník školy.

V letošním roce se přijelo do naší školy
v rámci soutěže Opava cantat představit
Gymnázium Velké Meziříčí. Pásmo Rebelové
zaujalo žáky od první do deváté třídy.
Na začátku listopadu se žáci první třídy dočkali. Dostali svůj slabikář. Museli si ho ale
zasloužit. Nejdříve jim paní učitelka připravila několik úkolů a až po jejich splnění si mohli
svůj vlastní slabikář najít a prolistovat. Všichni se tak mohou dále zlepšovat ve čtení.

Významné 90. výročí založení české školy
v Mladecku oslavila naše škola ve dnech 1. a 2.
prosince. Kromě nádherně vyzdobené školy se
spoustou vzpomínkových fotografií a starých kronik
čekalo na návštěvníky občerstvení a dílničky pro děti,
které připravil Spolek rodičů. Současní žáci se ochotně
ujali návštěvníků, které prováděli školou.
Příchozí mohli nahlédnout do tříd, nad původními školními pomůckami, dokumenty,
plakáty zavzpomínali na svá školní léta.
Vyvrcholením pátečního odpoledne byl výběr
nejúspěšnějších vystoupení žáků školy za
posledních deset let. Večerem nás provedli žáci
deváté třídy, kteří společně s paní ředitelkou
sfoukli devět svíček na narozeninovém dortu a
vyslovili devět přání, každé zabalené do jednoho
představení. Sobotní den byl o vzpomínání a
setkání učitelů, kteří na zdejší škole učí či učili.
Příchod vánočního času již tradičně předznamenal
6. prosinec, kdy se to na naší škole hemžilo čerty a
anděly. Mikuláš totiž se svými pomocníky a knihou
hříchů navštívil každou třídu a odměnil děti podle
jejich zásluh.
Prosinec je časem adventním, a proto se i naše škola zúčastnila několika akcí
souvisejících s tímto předvánočním obdobím. Žáci z prvního stupně si pod vedením paní
učitelky Anny Szwarcové připravili oblíbené zpívání dětem z Mateřské školky v
Jakartovicích. Součástí této akce bylo také vystoupení našeho dramatického kroužku.
Pod vedením paní vychovatelky Jarmily Pruskové děti nacvičily pohádku O Smolíčkovi.
Ve středu 6. prosince žáci 4. a 5. třídy
navštívili galerijní animaci Cestou do Betléma
v Domě umění v Opavě. Děti se zajímavou
formou seznámily s postavami svatých, kteří
provázejí adventní čas. Dále měly možnost
zhlédnout velké množství betlémů z různých
zemí. Nakonec děti vyrobily svou vlastní
papírovou figurku, kterou umístily do
připravené makety betléma.
Vánočním tradicím se věnovali i žáci druhého
stupně přímo ve škole v rámci pracovního vyučování,
kde si vlastnoručně upekli a nazdobili vánoční
perníčky. Sami si tak připravili pohoštění na své
vánoční besídky ve třídách.
Ing. Vladimíra Mazalová, ředitelka ZŠ Mladecko

MARIUS PEDERSEN

ZVEME VÁS…
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