říjen 2011

MĚSTYS
LITULTOVICE

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
dostáváte do rukou říjnové vydání Novin městyse s aktuálními informacemi. Úvodem Vám
přinášíme Usnesení z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Litultovice, které se
konalo dne 24. 10. 2011 v 19 hodin v sále zámku „B“ v Litultovicích.
Usnesení ze 6. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Litultovice, konaného dne
24.10.2011 v 19 hodin v sále zámku „B“ v Litultovicích.
Zastupitelstvo městyse schvaluje
55/6 čerpání rozpočtu městyse Litultovice k 30. 9. 2011
56/6 rozpočtové opatření č. 9/2011
57/6 smlouvu o zřízení věcného břemene – Technická infrastruktura pro 9 RD Litultovice
rozšíření středotlakého plynovodu
58/6 přijetí dotace z rozpočtu MSK ve výši 200 000 Kč na opravu fasády zámku
59/6 přijetí dotace HZS MSK ve výši 65 200 Kč pro JSDH Litultovice
60/6 podání žádosti v rámci přeshraniční spolupráce na víceúčelové hřiště a dětské hřiště
prostřednictvím Euroregionu Silesia
61/6 změnu projektu Tělocvična Litultovice – vypouštění odpadních vod do nové ČOV
62/6 žádost o vypuštění přeložky silnice I/46 v rámci přípravy Záměru územního rozvoje
MSK
63/6 přijetí dotace a uzavření smlouvy z rozpočtu Regionální rady ve výši 12 287 819,64 Kč
na projekt Tělocvična Litultovice reg. Číslo CZ.1.10/4.1.00/04.10011 oblast podpory
prioritní osa 4. Rozvoj venkova
64/6 bezúplatný převod hasičského vozidla Tatra 148 a příslušenství obci Březová a jiným
obcím
Zastupitelstvo městyse Litultovice bere na vědomí
65/6 zprávu revizní komise a usnesení valné hromady Dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu Hvozdnice ze dne 22. 9. 2011

zprávu kontrolního výboru o hospodaření a činnosti ZŠ a MŠ Litultovice

Zastupitelstvo městyse Litultovice ukládá
66/6 starostovi požádat obce DSO MRH o podporu žádosti o vypuštění přeložky silnice I/46
ze ZÚR MSK pro další období

__________________________________________________

Důležité:
Dne 13. 9. 2011 byla započata výstavba
tělocvičny u MŠ a ZŠ Litultovice o celkovém
nákladu ve výši 15 005 031,18 Kč, z toho dotace
z Regionální rady Moravskoslezsko činí 12 287
819,64 Kč a ostatní náklady ponese z vlastního
rozpočtu Městys Litultovice.
V této částce již bylo proplaceno více jak 800 000 Kč za projektovou dokumentaci, přípravu
podkladů, zadávací řízení zhotovitele stavby a další podklady, které jsou uznatelným
nákladem stavby a budou promítnuty do celkového spolufinancování. Pro potřebné platby byl
KB Opava poskytnut úvěr ve výši 2 000 000 Kč se splatností 5 let.
Termín dokončení stavby je 10 měsíců od zahájení stavby. Stavbu provádí firma POHL a.s.
Praha, pobočka Opava
Výkon stavebně technického dozoru investora, koordinaci bezpečnosti práce, zabezpečení
kolaudačního rozhodnutí, zpracovávání monitorovacích zpráv, včetně žádostí o platby provádí
Ing Kamil Šamárek - EKO RIA Bruntál

__________________________________________________
.
TJ sokol Litultovice pořádá v pátek 28. 10. od 9 hodin na místním
hřišti 4. ročník Turnaje v nohejbalu trojic.
Fanoušci tohoto sportu mají zajištěné bohaté občerstvení.
TJ Sokol Litultovice

__________________________________________________
Silvestr na faře
Dne 26. 11. 2011 se uskuteční na faře slavnostní ukončení církevního roku 2011.
Začátek v 19. hod. mši svatou v kostele sv. Bartoloměje a poté posezení a zábava na faře.

__________________________________________________

Významné dny v měsíci listopad:

3. 11.

Den bez pesticidů

6. 11.

10. 11.

Světový den vědy pro
mír a rozvoj

11. 11.

Mezinárodní den
nevidomých

14. 11.

13. 11.

Mezinárodní den pro prevenci ničení
životního prostředí ve válkách a
ozbrojených konfliktech
Den válečných veteránů
Den proti drogám

Světový den diabetu
Mezinárodní den tolerance

15. 11.

17. 11.

Den vězněných
spisovatelů

16. 11.

Mezinárodní den
studentů

19. 11.

Mezinárodní nekuřácký den

Den industrializace
Afriky
20. 11.

Světový den dětí

25. 11.

29. 11.

Den bez nákupů

Mezinárodní den
solidarity s Palestinci

Světový den prevence týrání a
zneužívání dětí

Den filosofie
21. 11.

Světový den chronické
obstrukční plícní
nemoci
Mezinárodní den boje
proti násilí na ženách

Den poezie

Světový den televize
Světový den pozdravů

28. 11.

Mezinárodní den nekupování
ničeho

Tradice v měsíci listopad:
Dušičky - zvyky a obyčeje
Na den 1. 11. připadá svátek Všech svatých a den nato Památka všech
zemřelých – dušičky. Oba tyto dny vzpomínali pozůstalí na své zemřelé
příbuzné a přátele. V tyto dny všichni přicházeli na hřbitovy, kde očistili
okolí hrobu, kde pokládaly věnce, květiny a zapálili svíčku, aby se pak
v tichu pomodlili za spásu duší. Modlitba živých prý pomáhala dušičkám
očistit jejich hříchy. Na den svátku Všech svatých se peklo pečivo housky ve tvaru hnátů, položených křížem, kterým se říkalo „kosti
svatých“. Na druhý den se místy peklo pečivo, kterému se říkalo
„dušičky“. Bylo to čtyřhranné pečivo, zadělávané mlékem a plněné
povidly nebo mákem a tím bývali obdarováni žebráci a chudí lidé, postávající u kostela
či hřbitova. Říkalo se, že pokud o dušičkách prší, že duše zemřelých oplakávají své hříchy.

Dračky a doderky
Hospodyně po celé léto pečlivě sbírala a ukládala každé pírko peří a
pilně škubala či podškubávala husy, aby měla na podzimní dračky peří
dostatek. Když skočila práce na polích a nastaly delší podzimní večery,
snášela se vždy část uchovávaného peří z komory či půdy do světnice,
kde se sešli ženy a dívky ať už příbuzenského stavu nebo sousedky. Do
světnice přinesli v hrnci a na stůl rozprostřeli jen tolik peří, kolik ho
mohli za večer zvládnout. Pokud by nějaké peří zůstalo do druhého dne nesedráno,
znamenalo to, že by se hospodyni nepovedla housata. Zbylé pápěrky se nesměly házet do
kamen, protože by byly husy hubené. Nesměly se ani házet za vrata, protože by se husy
nedržely doma. Pápěrky se dávaly na jednu hromadu, to aby se prý housata držela v houfu.
Ženu, která by překročila pápěrky, by začaly bolet zuby a bolet hlava. O pápěrky se postarali
chudší lidé, kteří si jimi plnili polštáře pro sebe. Přišel-li někdo do stavení, kde dralo peří, měl
několik peříček sedrat, aby měl štěstí při chovu hus. Stejně tak měl učinit, v zájmu rodinného
chovu, každý mužský ve stavení, kde dračky probíhaly.Po sedrání pro ten večer přineseného
peří se postavil hrnec, v kterém bylo přineseno peří dnem vzhůru. Nesměl se však vyklepat a
vyčistit dříve, než bylo všechno peří sedráno, protože by prý v ten okamžik všechna housata
byla chromá. Při práci si vypravovaly pohádky, pověsti, různé příhody a hádanky aby práce
lépe ubíhala. Poslední večer se nazýval „doderky“. Té „dračce peří“, které zbylo v ruce
poslední pírko všichni říkali „pápernice“ a toto označení jí obyčejně zůstalo až do dalšího
draní. Součástí doderek byla malá hostina, kterou hospodyně vystrojila jako poděkování za
odvedenou práci.

Sv. Martin
11. 11. - Martin Tourský se narodil r. 316 n. l. jako syn pohanského
římského důstojníka v římské provincii Horní Panonie (dnešní Maďarsko).
Legenda říká, že jedné chladné noci v Amiens viděl promrzlého nahého
žebráka. Svatý Martin neváhal a svým mečem rozetnul svůj plášť na dvě
poloviny, z nichž jednu podal žebrákovi. Následující noci se mu zjevil
Kristus, oděný právě do poloviny jeho pláště. Díky této události je vzýván
na ochranu proti chudobě a tato událost měla za následek, že se dal pokřtít.

Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů. Nejčastěji bývá zobrazen na koni
s půlkou pláště a žebrákem. Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Tato prastaré pořekadlo
značilo, že v době, kdy tento světec slaví svůj svátek, padal sníh a neodvratitelně se
blížila královna mrazivých večerů a dlouhých nocí – paní zima. Svátek svatého Martina
byl důležitým dnem v životě čeledníků a děveček, neboť zpravidla v tento den většina z nich
(Martínkové) měnila službu a dostávala za svou práci mzdu. Takový odchod ze služby
spojený s obdržením peněz býval důvodem k pořádné oslavě. S oslavou byl spojen nadměrný
hluk a následovně i řádění čeledi. Není divu, že pojmenování „Martínek“ bylo velmi hanlivé a
později označovalo člověka, který nezřízeně pije a z opilosti tropí škodu. Ke svátku sv.
Martina neodmyslitelně patřila dobře vykrmená a upečená tzv.“Martinská husa“. Rozdělování
jejího masa mělo určené pořadí. Nejnižší sluha dostával křídlo, aby prý při práci lítal, vyšší
sluha stehno, hospodář sám si nechával zbytek. Kůže z husích nohou se dávala do střevíců
pod nohy, aby se nepotily nebo mezi prsty, aby nerostla kuří oka. Neméně známé bylo i
svatomartinské pečivo. Kromě hus byly obvyklým jídlem na sv. Martina svatomartinské rohy,
rohlíky nebo podkovy svatého Martina. Martinskými rohlíky podarovávala děvčata své
hochy. Velikým rohlíkem, plněným mákem nebo povidly býval podarován ze služby
odcházející čeledín nebo děvečka.

__________________________________________________
Farnost Litultovice
POŘAD DUŠIČKOVÝCH BOHOSLUŽEB
30. 10. 2011
NEDĚLE

Slavnostní výročí posvěcení kostela

1. 11. 2011
ÚTERÝ

Slavnost všech svatých (Doporučený
zasvěcený svátek!!!)

2. 11. 2011
STŘEDA

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

6. 11. 2011
NEDĚLE

Pobožnosti na hřbitovech

Slavkov 9.15 hod.
Litultovice 10.45 hod.
Slavkov 18.00 hod.
SLAVNOSTNÍ mše
svatá
Litultovice 16.30 hod.
SLAVNOSTNÍ mše
svatá
Slavkov 18.00 hod.
mše svatá a čtení
„otčenášků“
Litultovice 16.30 hod.
mše svatá a čtení
„otčenášků“
Slavkov 14.30 hod.
motlitby za zemřelé
na hřbitově
Litultovice 15.30 hod.
motlitby za zemřelé
na hřbitově

__________________________________________________

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích
Zahájení školního roku 2011/2012
Ve čtvrtek 1. září 2011 zahájila Základní škola v Litultovicích
nový
školní
rok
2011/2012.
Za
účasti
rodičů
dětí,
učitelek
MŠ
a starosty městyse Litultovice pana J. Raidy jsme v naší škole
přivítali
osm
nových prvňáčků.
Letos
je základní škola organizována jako trojtřídní s jedním
oddělením školní družiny. Plní funkci spádové školy pro
okolní obce (Litultovice, Lhotka, Životské Hory, Hlavnice).
Od 1. 9. 2011 ji začalo navštěvovat 28 žáků 1., 3. a 5.
ročníku, do školní družiny bylo zapsáno 25 žáků všech ročníků. Jedná se o venkovskou školu
rodinného typu, která rovněž plní funkci služby veřejnosti. Základem je rovnocenná
spolupráce pedagogů, rodičů a žáků, založená na partnerských vztazích.

Olympijský den v Dolních Životicích
V úterý 6. září se žáci z celé školy se svými učitelkami vydali pěšky na přátelskou návštěvu
do ZŠ v Dolních Životicích. Po prohlídce školy a vydatné svačince si změřili síly s dětmi z
Dolních Životic ve slalomovém běhu, sprintu, hodech na basketbalový koš, přeskocích přes
švihadlo, driblování a skákání v pytli. Za své výkony byli odměněni medailemi, diplomy
a sladkostmi. Všichni si užili hodně zábavy, pohybu a hezkého počasí.

Výlet do ZOO a do lanového centra v Olomouci
V pátek 30. září jsme podnikli výlet do zoologické zahrady a do lanového centra v Olomouci.
Naši nejstarší žáci - páťáci si připravili zajímavé informace o životě vybraných druhů zvířat
(žirafě, klokanovi, jelenovi, velbloudovi, netopýru, mravenečníkovi), se kterými pak
seznámili všechny ostatní děti. Také jsme obdivovali lvy, tygry, opice, medvědy,
papoušky, akvária se spoustou nádherných ryb, terária s
plazy a mnoho dalších zvířátek. Zbyl nám čas na
občerstvení, nákup drobných upomínkových předmětů i na
výstup na rozhlednu, ze které jsme měli krásný výhled na
celou zoologickou zahradu i na město Olomouc. Pobyt v
ZOO jsme ukončili v lanovém centru, kde děti měly
možnost vyzkoušet si svoji obratnost, sílu a odvahu při
překonávání překážkové dráhy. Celý výlet se nám opravdu
vydařil. Počasí nám přálo a dětem se v ZOO velice líbilo.

Sběr kaštanů, žaludů a starého papíru
Koncem září a začátkem října se děti základní i mateřské školy se svými rodiči
zapojili do sběru kaštanů a žaludů. Celkem jsme nasbírali 755 kg kaštanů a 40
kg žaludů. Ve dnech 12. a 13. října proběhl sběr starého papíru. Jako
každoročně, se sběrem papíru pomáhali nejen rodiče, ale také občané Městyse
Litultovice. Podařilo se nám sesbírat celkem 2 580 kg papíru. Výtěžek bude použit na nákup
pomůcek pro výuku a na školní výlety.
Všem, kteří nám pomáhali, velice děkujeme.

Halloween 2011
V pátek 21. října proběhla v dopoledních
hodinách oslava anglického svátku Halloween.
Žáci se převlékli do masek strašidel, duchů,
kouzelníků a čarodějů. Paní učitelky jim
vyprávěly o tradicích a zvycích ve Velké
Británii. Připravily jim velmi zajímavé
hry, soutěže, pracovní listy a naučily je tradiční
anglickou koledu. Atmosféru tohoto svátku nám
pomohli vytvořit také rodiče, kteří nejen
vyráběli krásné masky dětem, ale také vyřezali
krásné dýně.

Drakiáda
V pondělí 24. října proběhla tradiční drakiáda. Děti soutěžily o nejkrásnějšího a nejlépe
létajícího draka. Počasí nám sice moc nepřálo, ale dětem to náladu nepokazilo. Všichni
obdrželi za své draky sladkou odměnu.

Den otevřených dveří ve škole
Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme do školy dne 10. listopadu 2011
od 7.45 hodin do 11.25 hodin
na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
s ukázkou práce žáků ve vyučování.
Těšíme se na setkání s Vámi.
kolektiv pedagogů ZŠ Litultovice

Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků
Vážení rodiče,
v úterý 8. listopadu 2011 od 16.00 do 16.45 hodin proběhne v Základní škole v Litultovicích
informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků s učitelkami školy na téma: školní zralost,
požadavky školy na připravenost žáků při vstupu do 1. ročníku, vybavení žáků pomůckami do
výuky. Rodiče budou mít možnost prohlédnout si učebnice, pracovní sešity a další pomůcky
pro prvňáčky.
Prosíme všechny, aby si na tuto schůzku udělali čas a dostavili se v uvedenou dobu do
školy.
Těší se na Vás učitelky ZŠ Litultovice

Podzimníčci v Litultovicích:
V sobotu 8. 10. 2011 a neděli 9. 10. 2011 byla na Zámku B tradiční Výstava Podzimníčků
organizovaná MŠ Litultovice ve spolupráci se ZŠ Litultovice a Městysem Litultovice.
I přes nepřízeň počasí si občané Litultovic udělali čas a přišli se podívat na nápady
z přírodnin, které vyrobily děti a rodiče. Všem za podporu a projevený zájem děkujeme.

ZŠ Litultovice a ZŠ Slavkov
Spolupráce mezi Základní školou v Litultovicí a slavkovskou základní školou
začala již v první polovině devadesátých let, jen krátce poté, co byla dohodnuta spádovost se
základní školou v Dolních Životicích. Pro děti z obcí jen s nižšími ročníky je nesmírně
výhodné přijít do školy, jejíž školní vzdělávací program navazuje na prvních pět ročníků
národní školy. Školní vzdělávací programy jednotlivých škol totiž dnes již nejsou centrálně
závaznými osnovami, ale vlastními obsáhlými dokumenty s určitou profilací. Nejdůležitější
sladění je v oblasti jazykové. Používáme stejných učebnic, máme obdobné časové dotace.
Podobně je tomu i v ostatních předmětech.
Přechod na vyšší stupeň školy totiž není jednoduchý. Každý předmět vyučuje jiný
učitel s různými požadavky. Když k tomu přidáme zcela neznámé prostředí, nový kolektiv
třídy, je to pro desetileté dítě skutečně obtížná zatěžkávající zkouška adaptability a ne všichni
ji zvládnou. Zvláště když přijdou ze školičky s rodinnou atmosférou, jakou místní ZŠ je.
Pro litultovské děti však přechod nebývá vůbec žádným problémem. Do třídy nastoupí
s bývalými spolužáky, v angličtině se nedozví, že se měly učit podle jiné učebnice a jak to, že
ještě nemají probraný minulý čas. S prostředím se seznámily již na konci minulého školního
roku při společné návštěvě a se staršími spolužáky v autobuse proberou, co na jednotlivé
kantory platí. Adaptační pobyt několik týdnů po zahájení pak obyčejně třídu stmelí tak, že po
nějakém čase už příliš nezaznamenáváme, kdo odkud přišel. A je třeba dodat, že už vůbec
není znát nějaký rozdíl ve vědomostech a dovednostech. Samozřejmě, mezi žáky jsou velké
individuální rozdíly ve zvládání látky. Na letošní první pedagogické radě, kde se nové šesté
třídě věnuje podstatná část programu, však byla jednomyslně konstatována výborná
připravenost žáků, kteří k nám přistoupili. Nejen znalosti, ale také zájem, skvělá pracovní
atmosféra, ochota si navzájem pomoci a velká míra samostatnosti, která tak blahodárně
souvisí s výukou ve spojených ročnících. V neposlední řadě pak disciplína, které u nás
přikládáme velkou důležitost. S uspokojením rovněž konstatujeme, že učitelé v Litultovicích
nepodlehli módní vlně názorů o tom, že vědomosti nejsou důležité, neboť si všechny potřebné
informace mohou žáci vyhledat. Vždyť školní věk je obdobím, kdy si děti zapamatují na celý
život a hodně bychom se na nich provinili, kdyby tohoto období nebylo využito k osvojení si
rozhodujícího množství nepostradatelných poznatků.
Toho, že k nám přestupují prakticky všechny děti z Litultovic, si velmi vážíme. Snad
již nikdo nepodléhá klamu o nějaké nadřazenosti městských škol. Výsledky našich žáků
v soutěžích, vynikající umístění v každoročním žebříčku přijatých studentů na střední stupeň,
postavení školy při celonárodních testech SCIO, to vše dodává našim dětem sebevědomí a
předpoklady k úspěšnému zvládnutí středního stupně vzdělání.
My se navíc snažíme přidat určitý bonus. Na každé pedagogické radě je zdůrazněno,
že výchova je nadřazena vzdělání. Morální stav, do kterého se naše společnost dostala, je
výsledkem činností vysoce inteligentních a erudovaných grázlů, kteří znají jen jedinou
hodnotu - osobní prospěch za každou cenu. Proto nás stejně jako výsledky ve vzdělání těší
aktivity Žákovského parlamentu, kde mají zastoupení i litultovické děti, každý projev pomoci
bližnímu, schopnost dobrat se v kolektivu rozumného rozhodnutí, i když jsem původně měl
jiný pohled, odvaha podpořit spolužáka se slabší sociální pozicí ve třídě, nesmiřitelnost
s jakoukoliv formou šikany, férové jednání apod.
Jsme rádi, že uvedené hodnoty sdílíme s kolegy z Litultovic. Paní ředitelka i její
kolegyně se pravidelně zúčastňují slavnostního vyřazení mladých slečen a jinochů devátých
tříd, na něž je jejich bývalí žáci nikdy neopomenou pozvat a je to slavnost se silným emočním
nábojem. Setkáváme se i při dalších příležitostech ať již je to koordinace zmíněných školních

vzdělávacích programů či společné akce na konci školního roku. Věříme, že už téměř
dvacetiletá tradice přetrvá další desetiletí, neboť pomalu nastává čas, kdy nám své děti s
důvěrou dovede již první generace našich bývalých žáků.
Mgr. František Hodný, ředitel Základní školy a Mateřské školy ve Slavkově.

__________________________________________________
Slavnostní vítání nových občánků 2011
V sobotu 15. 10. 2011 jsme přivítali nové občánky v Litultovicích. Bylo to milé setkání, které
nebylo pokaženo ani příchodem čtvrté sudičky. Ona nemá vždy dobrou náladu a může mnoho
věcí pokazit.
Na druhou stranu, děti naší základní školy pod vedením Mgr. Lenky Krömrové nepokazily nic
a přispěly k slavnostní atmosféře sobotního odpoledne.
A co je hlavní, snad se odpoledne líbilo také novým občánkům. Soudě podle množství
ukápnutých slziček, asi ano.
Více fotografií můžete vidět na www stránkách Městyse Litultovice.
Komise pro kulturu,
spolky a víru

Pozvánky:
Cvičení rodičů (prarodičů) s kojenci
Od 3 měsíců do 1 roku
Nabízím :

Pohodu a potěšení ze vzájemného kontakt
Posílení psychického i fyzického vývoje
Pozitivní sociální kontakt dětí a dospělých

Ukázková hodina dne 4. 11. v ZŠ Litultovice v 15.30 h.
Na ukázkovou hodinu si vezměte:
Deku (karimatku)
Sportovní oblečení
Šátek
Malý míček
Bloček a tužku
Dítě nebo panenku
Zaváděcí poplatek 30 Kč
Možnost individuelního cvičení u vás doma.
Informace: Daniela Radková (certifikovaná lektorka),
d.radkova@centrum.cz
Prosím zájemce, aby se ozvali na uvedené kontakty.

Tel.

603 953 807,

Email:

Děkuji. Těší se Daniela

__________________________________________________
V Pátek 4. 11. 2011 zve Mateřská škola Litultovice všechny rodiče a děti na
tradiční akci

Uspávání broučků.
Příroda se chystá na zimní spánek
a my ji tentokrát povíme pohádku

O Červené Karkulce
Vyprávět ji začneme

v 18.00 hod. na Zámku B v Litultovicích, kde se na
broučky po pohádce proměníme.

S lampióny projdeme zámecký park a podíváme se na ohňostroj,
který ukončí podzimní období a otevře vrátka zimnímu hraní.
Děti mají vstup zdarma.
Vstupné pro ostatní je 20,- Kč.

Malá důchodová reforma v otázkách a odpovědích
1. díl
* od 30. 9. 2011 změna ve výpočtu důchodu *
* od 1. 1. 2012 další změny v důchodovém pojištění *
ZMĚNY OD 30. 9. 2011
Proč se mění způsob stanovení výše starobního důchodu?
Ke změně ve výpočtu starobních důchodů dochází v reakci na nález Ústavního soudu ČR,
který zrušil dosavadní způsob redukce osobního vyměřovacího základu, upravený
v ustanovení § 15 zákona o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb. ve znění účinném
do 29. 9. 2011).
Co se mění?
Zavádí se třetí redukční hranice, jejíž výše odpovídá čtyřnásobku průměrné mzdy. Způsob
stanovení výše důchodu spočívá ve změně tzv. redukce osobního vyměřovacího základu
(OVZ ),
zjednodušeně měsíčního průměru příjmů získaných za dobu pojištění od roku 1986. V období
od 30. 9. 2011 do 31. 12. 2011 se výpočtový základ určený redukcí OVZ stanoví tak, že:
• do částky první redukční hranice (44 % z průměrné mzdy) se započítá 100 % (do 29. 9. 2011
se započítává také 100 %),
• z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice (116 % průměrné mzdy) se
započítá 29 % (do 29. 9. 2011 se započítává 30 %),
• z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice (400 % průměrné mzdy) se
započítá 13 % (do 29. 9. 2011 se započítává 10 %),
• z částky nad třetí redukční hranici se počítá 10 %.
Redukční hranice stanoví speciální vyhláškou MPSV .
Koho se změna ve výpočtu starobního důchodu budete týkat?
Nově se budou počítat starobní důchody těm občanům, kterým bude důchod přiznán po 29. 9.
2011. Tato změna se nevztahuje na důchody již nyní přiznané (vyplácené), ani na důchody,
které budou přiznány zpětně od data spadajícího do období před 30. 9. 2011. Požádá-li občan,
kterému vznikl nárok na důchod před 30. 9. 2011, o přiznání důchodu k tomuto nebo
pozdějšímu datu, bude výše jeho důchodu stanovena podle právní úpravy účinné od 30. 9.
2011. A to i v případě, že pro občana nebude tento způsob výpočtu příznivý. Pokud se občan
rozhodne pracovat po vzniku nároku na důchod bez jeho pobírání, je vhodné uvážit volbu data
přiznání důchodu.
Jaký dopad bude mít tzv. malá důchodová reforma na občany?
Občané, zejména ti s nízkými příjmy (do cca 10 900 Kč/měsíc), se nemusejí obávat, že v
důsledku tzv. malé důchodové reformy jim budou vyměřeny podstatně nižší důchody. Výše
jejich důchodu se užitím nového způsobu redukce OVZ nezmění. Při použití nového způsobu
redukce OVZ v souladu s požadavkem Ústavního soudu ČR se pozitivní efekt projeví u
občanů s měsíčním příjmem přesahujícím cca 34 000 Kč. U občanů, jejichž měsíční příjem je
v rozmezí od cca 10 900 Kč do cca 34 000 Kč, dochází ke snížení výše důchodu v rozmezí od
1 Kč do max. cca 170 Kč. Důchodového věku dosahuji ještě za účinnosti staré právní úpravy.
Pokud si nechám důchod přiznat až od data účinnosti nové právní úpravy, bude ČSSZ
provádět srovnávací výpočet, tj. zkoumat, zda by důchod vypočtený podle staré právní úpravy

nebyl výhodnější? Srovnávací výpočet se neprovádí. Právní úprava takový postup
neumožňuje. ČSSZ ze zákona musí respektovat požadavek žadatele o důchod a výpočet
důchodu provést vždy k datu, od něhož má být důchod přiznán. Občan však může do 30 dnů
ode dne oznámení rozhodnutí o přiznání důchodu písemně požádat ČSSZ o změnu data
přiznání důchodu nebo jeho výplaty. Tuto žádost může podat dvakrát.
Je časově omezen termín podání žádosti o důchod, který má být vypočten „postaru“?
Není nutné spěchat s uplatněním žádosti ještě před 30. 9. 2011, je-li požadován výpočet
důchodu podle dosavadních předpisů. Jsou-li podmínky nároku na starobní důchod splněny
před 30. 9. 2011, je datum přiznání důchodu rozhodujícím kritériem, které určí pravidla pro
výpočet výše důchodu. Důchod může být přiznán kdykoliv zpětně, jeho výplata pak nejvýše 5
let zpětně od data uplatnění žádosti.
Platí to i v případě předčasných starobních důchodů?
Občané, kteří uplatňují žádost o předčasný starobní důchod musí počítat s tím, že tento
důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti. Pokud by tedy požadovali přiznání
důchodu před 30. 9. 2011, museli by uplatnit žádost též před tímto dnem.
Jak bude reformou ovlivněn důchod osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)?
Podmínky se pro OSVČ upravují shodně jako u zaměstnanců. Důchody OSVČ se
vypočítávají tak, že za roční příjem za jednotlivé roky se u OSVČ pro výpočet důchodu
považuje roční vyměřovací základ, ze kterého za daný kalendářní rok bylo zaplaceno pojistné
na důchodové pojištění. Důchodového věku dosahuji až za účinnosti změn.
Mám možnost získat důchod vypočtený podle pravidel účinných do 29. 9. 2011?
V takovém případě již bude řádný starobní důchod vyměřen podle právní úpravy účinné od
30. 9. 2011. Výpočtu podle pravidel účinných do 29. 9. 2011 je v takovém případě možno
dosáhnout jen podáním žádosti o přiznání předčasného starobního důchodu k datu
spadajícímu do období před 30. 9. 2011. Tento důchod by byl však krácen za tzv. předčasnost.
Pokud si nechám přiznat předčasný starobní důchod včetně výplaty od data spadajícího do
období účinnosti staré právní úpravy, bude jeho výše příznivější, než výše řádného starobního
důchodu vypočteného podle nových pravidel?
Pokud by byl předčasný starobní důchod přiznáván před dovršením důchodového věku o
necelých 90 dnů, nelze vyloučit, že jeho výše stanovená podle právní úpravy účinné do 29. 9.
2011 by byla příznivější, než výše řádného starobního důchodu stanovená po účinnosti změn
od 30. 9. 2011. Předčasné starobní důchody přiznané před dovršením důchodového věku o
více jak 90 dnů nedosáhnou výše řádného starobního důchodu vypočteného podle nových
pravidel (negativní vliv předčasnosti na výši důchodu je větší, než negativní vliv nové právní
úpravy).
Uvedené informace jsou zjednodušené.
Úplné informace jsou uvedeny v právním předpise nebo je na základě podrobností ke
konkrétní situaci vysvětlí pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení.
2. díl bude uveden v příštím vydání novin
Komise pro sociální oblast a seniory.

Spolky a sdružení:
Kušisté z Litultovic
Český Pohár – Suché Lazce
V sobotu 8. 10. 2011 proběhl v Suchých Lazcích u Opavy poslední venkovní ligový závod
polních kušistů v sezóně 2011. Pořadatelům se přihlásilo 30 střelců, ovšem před závodem
odstoupil v současnosti náš nejlepší polní kušista Bohumil Korbář. Počasí tentokrát kušistům
nepřálo, místy pršelo, občas svítilo slunce. Podmínky se neustále měnili a tak závod prověřil
střelce a jejich připravenost dokonale.
Opavští střelci měli zastoupení v kategorii mužů a žen. Mezi muži nastoupil Lelovský Petr,
Losert Václav, Lhotský
Dalibor
(všichni
Litultovice) a Kudlička
Dušan, za ženy pak
Slováková Jana. Samotný
závod začal v 9:00 hod. V
mužské kategorii se na
první trati 65 m nejlépe
vypořádal
s
počasím
Lelovský Petr nástřelem
264 bodů, čímž si vylepšil
osobní rekord, následován
Václavem Losertem s 260
body a průběžně třetím
Daliborem Lhotským (239b). Daliborovi první trať příliš nevyšla, 239 bodů je na jeho
výkonnost málo, ovšem týmový kolega Lelovského a Loserta v dalších položkách na 50 a 35
metrů zabral, což mu nakonec vyneslo třetí pozici. Největší souboj při neúčasti Korbáře a
Jana Nedělníka tak svedli Lelovský s Losertem. Nakonec souboj "na dálku" lépe zvládl
Lelovský P., který si celkovým výkonem 810 bodů vylepšil své osobní maximum. Václav
Losert skončil druhý s 800 body. Šestou příčku si vystřílel Kudlička Dušan se 706 body. Mezi
ženami nestačila Jana Slováková na Kubesovou Sabinu ze Suchých Lazců a druhou
Nedělníkovou Jaroslavu z Kostelce. Na domácí půdě Kubesová zvítězila s nástřelem 798
bodů. Druhá Nedělníková Jaroslava z Kostelce na Hané se tentokrát musela se 773 body
spokojit s druhým místem. Slováková střelila 708 bodů a skončila třetí.
Opavští střelci tak ve svém letošním posledním venkovním vystoupení obsadili první tři
příčky mezi muži a třetí pozici mezi ženami.
1 Lelovský Petr Opava 810
2 Losert Václav Opava 800
3 Lhotský Dalibor Opava 789
6 Kudlička Dušan Opava 706
Pouze první tři + další TJ Opava
Více info: www.kuse-opava.cz

Občanské sdružení FARNIK
Nabídka prostor fary - konání rodinných oslav
- možnost přednášek
- možnost ubytování

__________________________________________________
Více informací a fotografií o aktuálním dění naleznete na webových stránkách:
www.litultovice.cz

__________________________________________________

!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Městys Litultovice oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius
Pedersen a.s. bude proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z
domácností.
Sběr bude proveden

v sobotu 12. listopadu 2011
na těchto stanovištích:

1.
2.
3.
4.
5.

PILNÝ MLÝN
LITULTOVICE – u kostela
LITULTOVICE – za Jednotou
CHOLTICE – u Romfelda
LUHY – nádraží

v době od
v době od
v době od
v době od
v době od

00
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45
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do
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30
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15
14
45
14

V uvedené době bude moci každý občan bezplatně odevzdat na uvedených
místech odpady v následujícím sortimentu:

- olejové automobilové filtry - plechovky se zbytky barev monočlánky - autobaterie - zářivky, výbojky - znečištěné
láhve a sklo od chemikálií - zbytky přípravků na hubení
škůdců a postřiky - staré kosmetické přípravky - staré léky
- vyjeté motorové oleje - ředidla, mořidla, rozpouštědla,
lepidla - plastové obaly a nádoby od škodlivin - olejem,
vazelínou, barvami znečištěné textilie - fotochemikálie ojeté pneumatiky - obaly od sprejů - televizory - rádia ledničky - domácí elektrospotřebiče - matrace - WC mísy umyvadla - koberce - linolea - kočárky - křesla - gauče atd.
Přijímán nebude klasický železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované plasty.
Jelikož tyto sběry budou v obci organizovány každoročně 2x, není důvod, aby některé z
těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech anebo dokonce ve volné přírodě.
Věříme, že každý z Vás, kdo takovéto odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a akce
se zúčastní.
Za přispění k ochraně životního prostředí Vám děkuje Městys Litultovice a společnost
Marius Pedersen a.s..

