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Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Slovo úvodem.
Vážení čtenáři, v tomto čísle, které stručně shrne dění za první tři
měsíce roku 2008 se hned na začátku vrhneme do přehledu dění
v obci, najdete zde opět svoji oblíbenou básničku a nebude chybět
ani další díl meteorologického okénka našeho nové přispěvatele
Davida Šibora. Znovu bychom rádi připomněli, že uvítáme a
otiskneme jakýkoliv zajímavý příspěvek. Jistě by nebylo špatné,
kdyby se například kuchařky podělily s ostatními o své speciální
recepty a zkušenosti nebo pánové o návody na výrobu oblíbených
lihovin nebo osvědčené barbecue postupy.

Zasedání zastupitelstva
Leden
 Starosta
informoval
o
možnosti získání systémové
dotace
z
rozpočtu
kraje
Vysočina na rok 2008 – dotace
na opravu pomníku v parku a
dotaci
na
zabezpečení
obecního majetku. Zastupitelé
souhlasí s podáním žádosti.
 Schválena
inventarizace
obecního majetku.
 Ohledně
žádosti
MUDr.
Janošíkové umístění dopravní
značky na pozemku p.č.6/1 byl
doporučen nápis na vratech
garáže „Neparkovat“.
 Zastupitelstvo
bylo
seznámeno s úpravami v ZŠ,
dle
požadavku
hygienické
stanice,
úpravy
budou
provedeny do začátku školního
roku 2008/2009.

Obecní úřad Litohoř, č.p. 155, 675 44, tel.: 568 422 024,
e-mail: ou-litohor@volny.cz www.obec-litohor.cz
Úřední hodiny: Pondělí: 7:00-12:00, 13:00-17:00 hod. / Středa: 7:00-12:00, 13:00-17:00 hod.

 Ing. Jaroslav Kuthan žádá o spoluúčast obce při opravě
kulturní památky ve výši 180.000.-Kč. Obci bude zaslán
finanční dar, který obec poukáže na opravu střechy zámku.
Žádost byla schválena.
 V dolní části parku je umístěná kopaná studna, která se
nevyužívá a voda není pitná. Po rozpravě bylo dohodnuto,
že v případě potřeby se studna zasype.
 p. Nahodil zpracoval nové obecní internetové stránky,
zastupitelstvo souhlasí s odměnou 8.000,- Kč.
 Byla předložena zpráva o bezpečnostní situaci v obci.
V roce 2007 bylo šetřeno 8 činů, z nichž bylo 6x krádež a
vloupání a 2x pracovní úraz.
 Nabídka Města Moravské Budějovice o veřejnoprávní
smlouvě s Městskou policií musí být specifikována
podrobněji.
 Byly předloženy nové smlouvy s TS Moravské Budějovice (bude samostatný subjekt)
- za každou vyprázdněnou popelnici 110 l, 120 l - 23,- Kč
- za každou vyprázdněnou popelnici 240 l – 29,- Kč
- za každý vyprázdněný kontejner 1 100 l – 270,- Kč
- za jízdní výkon - 745,- Kč/ svoz
 Návrh na zvýšení poplatků za pronájem obecních pozemků od roku 2009 a zpracování
nové nájemní smlouvy zemědělských pozemků s firmou Agro-Měřín. Návrh byl schválen.
 Návrh Ing. Buličky na umístění svodidel v zatáčce u parku, zaslat žádost na Ředitelství
silnic a dálnic. Žádost byla zaslána.
 Schválen prodej nepotřebného obecního materiálu. Seznam je vystaven při vchodu do
kulturního domu a na internetu.
Březen
 Starostou obce navrženo odkoupení pozemků p.č. 842/21, 841/23 a 841/24 od pana
Václavka a paní Bendové. Tyto pozemky jsou části potoka Jakubova a vedeny v katastru
nemovitostí jako vodní plocha. Po prošetření na místě samém bylo zjištěno, že p.č. 842/21
je součást zahrady a je bezpředmětné ji kupovat. Ohledně zbylých dvou pozemků zatím
nedošlo ke shodě v podmínkách prodeje. Zastupitelstvo s koupením pozemků souhlasí.
 V areálu na koupališti bude pořádán dětský den mikroregionu. Původní termín byl
stanoven na červen, později upraven pravděpodobně na září.
 Zaslána žádost o finanční příspěvek na opravu pomníku v parku. Celkový rozpočet
opravy je 89.736.- Kč (15.000.- Kč dotace z kraje Vysočina a 74.736.- Kč zaplatí obec).
 Koncem března byla podána žádost o získání dotace z EU na rekonstrukci kulturního
domu.

 Pozemky určené k zastavění mimo jiné u koupaliště a to na parcele p.č. 215 (vlastník
Květoslava Kotačková a František Mrvka). Bylo dohodnuto, že bude s těmito vlastníky
zahájeno jednání o možné výměně nebo prodeji obci za účelem získání nových stavebních
míst. V současnosti stále probíhá upřesňování podmínek pro následné vyřešení a možný
převod pozemku.
 Bylo provedeno výběrové řízení na „Rekonstrukci fotbalového hřiště včetně střídaček a
hospodářské budovy“. V nabídce byly tři firmy YOGE, s.r.o., STAV - IN Jiří Vrba s.r.o.-Třebíč
a Jaroslav Pokorný Římov. Byla vybrána firma YOGE, s.r.o. s celkovou nabídkou
3.300.000.- Kč.
Zpráva o odpadech - za minulý rok bylo v Litohoři odvezeno v průměru na jednoho
obyvatele 20,22 kg vytříděného odpadu ( papír, sklo, plasty). Je co zlepšovat!

Na požádání stavebního úřadu informujeme o povinnostech k evidenci a
zápisu budov z důvodů užívání nepovolených staveb:
 Rozhodnutí o umístění stavby podléhají prakticky všechny stavby, nepodléhají
2
informační tabule do ploch menší než 0,6m , stožáry, sirény, věže, opěrné zdi,
propustky …. (přesné specifikace najdete přímo v zákoně).
 Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavby o jednom
2
2
nadzemním podlaží do 25m a 5m výšky, stavby pro zemědělství do 70m , stavby pro
2
2
chovatelství do 16m , zimní zahrady, skleníky a přístřešky do 40m .
 Pojem stavba: Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební
nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité
stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
Ze stavebního zákona č.183/2006Sb. §2, §79 a §103

 Při vichřici „Emma“ začátkem dubna byl postižen i náš obecní les v Toulalech kde to
nevydrželo několik stromů, ale větší škoda byla způsobena v lese v Hoře kde tento
nápor větru nevydrželo asi 15 poměrně velkých stromů. V Toulatech jsou stromy
odklizovány samovýrobou a v lese v Hoře bude dřevo zpracováno odborným
pracovníkem a nadále prodáno dle nabídky.
 Dále

byl

schválen

závěrečný

účet

svazku

obcí

„Skládka

TKO“

Duben
 Je zpracováván projekt Fond Vysočiny „Bydlete na venkově 2008“ pro získání
možné dotace na vyhotovení projektu při vytváření nových stavebních míst.
 Je objednáno elektronické zabezpečení kanceláře obecního úřadu, zasedací
místnosti a knihovny u jihlavské firmy Patrol. Cena bude 26.000,-Kč (50% tj. 13.000,-Kč
přispěje kraj Vysočina).
 Na zasedání mikroregionu v Dalešicích 25.4.2008 upřesňován program průběhu
dětského dne konaného mikroregionem.
 Firma REMA Systém a.s. nám
bezplatně poskytne sběrný kontejner do
kterého se budou dávat (všechna
elektrická a elektronická zařízení, která
se do boxu vejdou - fény, toustovače,
holicí strojky, hračky, fotoaparáty,
vrtačky, myši, klávesnice, kalkulačky,
mobilní telefony, apod.). Tímto se naše
obec zařadila do projektu „Zelená obec“.
Tento box by měl být na obci nejpozději
do 6 týdnů a místo bude mít při vstupu
do kulturního domu.
Celá znění zápisů jsou vystavena na
internetových stránkách obce.

Do katastru nemovitostí je povinnost zapisovat budovy a to:
 Budovy spojené se zemí pevným základem, a to
1. 1. budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo,
2. 2.budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou
příslušenstvím
jiné
stavby
evidované
na
téže
parcele.
 V katastru se neevidují drobné stavby.
Definice drobné stavby:
Drobnými stavbami stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná
2
plocha nepřesahuje 16m a výška 4,5m, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní,
a stavby na pozemcích určených k plnění funkci lesa, sloužící k zajišťování provozu
lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha
2
nepřesahuje 30m a výška 5m. Za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, skladů
hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní ochranu, požární ochranu, stavby uranového
průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby
vodních děl.
Z katastrálního zákona č.344/1992Sb.§2 a §27

Naše domácí nešvary:

Počátek nového roku v MŠ

Čekárna
Čekárna na autobusové zastávce musela být bohužel uzavřena,
poněvadž „uživatelům“ tohoto zařízení
se ji podařilo natolik
zdevastovat, že nebylo možno ji nadále nechat zpřístupněnou
veřejnosti. Osobně ji mnoho nevyužívám, ale ve školních časech byly
chvíle, kdy jsem se tam rád schoval před nepřízní počasí. Dříve stála o
kousek dál velice nevlídná plechová bouda a když ji nahradila nová zděná stavba, měl jsem
z toho vcelku radost. O to víc mě mrzí současný stav. Jako mladí jsme ji využívali částečně i
jako jakousi „klubovnu“, protože nebylo kam se uchýlit.
V současné době je interiér v takovém stavu, že bych tam nevstoupil ani při vichřici.
Zajímalo by mě, jestli ti, kteří se na tomto současném stavu podepsali, mají stejný „pořádek“
i doma. Jestli i doma si vesele zničí lavičku a poplivou zem a zdi a podobně. Čekárnu užívají
především místní a nemůžeme se proto na nikoho cizího vymlouvat a zlobit.
No přátelé, jaké si to uděláme, takové to budeme mít.

Odpady - ukládání suti
V nikdy nekončícím seriálu o odpadech tentokrát krátce zabrousíme do oblasti ukládání
suti. Pomineme to, že v příkopu u silnice ke Kosové je opět vyhozený televizor. To dejme
tomu mohl udělat kdokoliv, ale jsou místa přímo v obci, kde se nelegálně ukládá suť na
obecních pozemcích a je zcela prokazatelné, kdo je původce.
Suť z drobných domácích přestaveb je možno stále ukládat v lomu v Kosové. Stačí si
vyzvednout klíč u pana starosty nebo se domluvit, zda zrovna není možno suť uložit někde
jinde. Obecní úřad apeluje na ty občany, kteří takto uložili suť na obecním pozemku
v blízkosti svého bydliště, aby ji do konce května odstranili, jinak obec podnikne kroky na její
odstranění a náklady budou po těchto občanech vymáhány. Uvědomte si prosím, že obecní
není „ničí“ ale „naše“. Obec bude dbát o čistotu veřejných prostranství a domáhat se svých
práv stejně, jako by se jich každý z vás domáhal v případě, kdyby obec nasypala suť na váš
pozemek.

Po svátcích se
naplno rozběhlo i dění v MŠ. V měsíci
lednu, v rámci přípravy dětí na vstup do
první třídy ZŠ, naši předškoláci navštívili
svoje budoucí spolužáky. Děti si
prohlédly školu a spolu se svými
kamarády – školáky absolvovaly část
výuky. Společně kreslily a sledovaly
prvňáčky jak píší, čtou a počítají. Na
závěr návštěvy byli všichni potencionální
prvňáci odměněni sladkostmi a drobnými
dárky. Návštěva se všem zúčastněným
velmi líbila.
V únoru byla dokončena úprava
sklepních prostor školky. Podařilo se zrealizovat kompletní nátěr podlah a zdí. V jídelně,
kam chodí na obědy i děti ze ZŠ, bylo zhotoveno dřevěné obložení. Všechny opravy
prováděl pan Miroslav Kašík ml., za což mu patří náš velký dík. V jarních měsících je
naplánována oprava/odstranění starých dětských průlezek ze školní zahrady.
Počátkem března, přesněji v pátek 3. 3. se v místním kulturním domě
konal tradiční benefiční ples, který pořádá MŠ společně s obecním úřadem. Hlavním
protagonistou večera byl opět přerovský zpěvák Pavel Novák, který v Litohoři letos vystoupil
již po dvanácté. Ples se velmi vydařil. Mateřské škole se tak podařilo získat nezanedbatelné
prostředky na obnovu zařízení či zakoupení nových pomůcek a hraček. Na organizaci plesu
se podíleli všichni zaměstnanci školky i se svými rodinnými příslušníky, vedení obce v čele
se starostou obce i někteří občané Litohoře. Velké poděkování patří především panu
Františku Smetanovi, jehož originální a nepřehlédnutelnou výzdobu sálu plnou fotografií a
plakátů s obdivem ocenili snad všichni účastníci plesu.
V současné době se MŠ začíná připravovat na oslavy 30. výročí
svého založení. Do příprav jsou zapojeni všichni zaměstnanci, pomoc nabízejí i občané
Litohoře, jako například bývalá p. uč. Jarmila Václavková, která se vždy, když je třeba
ochotně zapojí. Všem, kteří naší školce pomáhají patří náš srdečný dík.
J. Kostelecká

Základní škola
Parkování
Dalším nešvarem je nevhodné nebo zcela protizákonné parkování
nejrůznějších vozidel na území obce. Jistě, že někdy to není
jednoduché, ale snažte se prosím, pokud to jde, nenechávat svoje
miláčky automobily, traktory a náklaďáky stávat venku na trávě, „na
obecním“, když máte možnost zajet k sobě domů nebo na nájezd.
Speciálním případem je parkování na chodníku. Tento nešvar bude
obec postihovat, neboť se jedná o vyloženě nebezpečnou záležitost.

Zdeněk Bulička

Doba po Vánocích bývá ve škole poklidná. Děti se nabažily dárky, které dostaly pod
stromečkem ve školní družině, užívaly si zimní výzdoby a někdy i sněhu.
Všechno směřovalo k jedinému cíli – pololetnímu vysvědčení. Dopadlo dobře, zvláště
prvňáčkům, kteří se aktivně zapojili do školní práce. Už se těšíme na čtyři nové žáčky, kteří
úspěšně absolvovali zápis do 1. třídy pro příští školní rok.
Naše děti se podílely na sběru papíru, ze kterého jsme získali 1.200 Kč, za něž jsme
hned nakoupili výtvarné potřeby. Celou zimu také sbíráme pomerančovou kůru
Šikovní počtáři se procvičili v řešení příkladů matematických olympiád, starší děti
absolvují tříměsíční kurz plavání v třebíčském bazénu. Velikonoční doba přinesla radost
v podobě krásných jarních výrobků.
Nyní se těšíme na zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě na pohádku Hadí kůže. Pojedou
s námi i starší děti z mateřské školy..I když zima bývá pěkná, všichni se už těší na
opravdové jaro, kdy opět ožije hlasy dětí naše školní zahrada.
Jiřina Vodičková

Nová provozní doba kadeřnictví v kulturním domě:
Meteorologické okénko
Po, Pá 13.30 – 18.00 hod.
Út.
zavřeno
St, Čt
9.00 – 14.00 hod.

Kontakt: Kateřina Fujdlová tel.732 832 667
Vchod do kadeřnictví je ze zadní strany kult. domu

Tentokrát si porovnáme teploty v jednotlivých měsících v roce 2007.
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Vichřice

15

První březnový víkend zasáhla naší
republiku vichřice „Emma“ která zanechala
škody i v naší obci. Poničená střecha na
škole, polámané stromy v okolí kostela,
nebo rozlámaná chatka na nářadí na
koupališti. Několik stromů polámaných v
lesíku v Toulalech, ale hlavně tento nápor
nevydrželo asi 15 stromů v obecním lese v
Hoře. Toto dřevo bude zpracováno
odborným pracovníkem, který ho připraví
k dalšímu zpracování.
Fotografie jsou z obecního lesa v Hoře.
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Doprava
V níže uvedeném grafu je vyjádřeno srovnání průjezdu
vozidel v naší obci za první tři měsíce v roce 2007 a 2008.
Počty vozidel jsou vždy v jednom směru (kde jsou umístěny
ukazatele rychlosti a to na příjezdu od Mor. Budějovic nebo od
Jakubova).
V lednu 2008 byl nárůst průjezdnosti o 8%, v únoru o 12% a
v březnu byl provoz v obou letech přibližně stejný.
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Z činnosti kulturní komise
Fotbal
Jaro 2008
Žáci - II. třída starších žáků
sk. „B“

Muži - III.třída sk. „B“

Návštěva divadla
V lednu připravila kulturní komise zájezd na divadelní představení do Horáckého divadla
s názvem Donaha. Představení bylo plné smíchu i zamyšlení a závěrečné vystoupení
hlavních hrdinů pobavilo všechny přítomné.
Výroba kraslic
V kulturním domě byla připravena na pátek 29.2.,pod vedením paní Křikavové, výroba
kraslic voskovou technikou. Pod jejíma rukama na každém vajíčku za chvíli rozkvétaly
v různých barvách roztomilé a rozličné tvary.
Plavání
V neděli 13.dubna uspořádala kulturní komise plavání v bazénu v Hrotovicích. Přihlásilo
se 40 zájemců, kteří ve 13.00 hodin odjeli autobusem do Hrotovic. Od 14.00 – 15.00 hodin
měli pro sebe pronajatý bazén, saunu a dvě whirpoolky. Pěkným zážitkům přálo i pěkné
počasí. Z Hrotovic se odjíždělo v 15.30 hod.
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N. Syrovice - Litohoř

1.6.

16.30

Litohoř

8.6.

10.15

M. Buděj.“B“ - Litohoř

15.6.

16.30

Litohoř

22.6.

10.15

Den dětí
Spolu oslavíme svátek dětí na koupališti již v neděli 25.5.2008. Sbor dobrovolných hasičů
si opět pro děti připravil spoustu různých soutěží. Možná nebude chybět i malé překvapení.
Výlet do Dalešic
Kulturní komise zve všechny na výlet, který se uskuteční v sobotu 31.5.2008. Odjíždíme
ráno v 9.30 hodin od kulturního domu. Nejdříve spolu navštívíme Mohelenskou hadcovou
step, která patří svojí unikátní flórou a faunou k chráněným přírodním územím u nás. Odtud
odjedeme ke kramolínské rozhledně zvané
Babylon. Je to nejstarší kamenná rozhledna na
Moravě a druhá nejstarší v ČR. V 13.00 hodin se
svezeme lodí po Dalešické přehradě. Nakonec
navštívíme dalešický pivovar. Zde si můžete
pochutnat na výtečném obědě v místní restauraci,
prohlédnout muzeum výroby piva a místní pivo
samozřejmě ochutnat.V ceně zájezdu je rozhledna,
loď a autobus. V pivovaře si své zájmy hradí každý
sám. Návrat se předpokládá kolem 19.00 hodin.

Litohoř

- Želetava

Litohoř

- VOLNO

Litohoř

- Šebkovice

Předín

- Litohoř

Litohoř

- VOLNO

13.4. 14.00

- Martínkov

- Jemnicko „B“ 11.5.

- Lesonice

- Třebelovice

- H. Újezd

Blanka Buličková

10.15

O toleranci a slušnosti. ( T. Navrátilová)
Ráno, před sedmou hodinou do Třebíče, byl mladých –
náctiletých plný autobus. Většinou studenti středních škol,
učni, několik prodavačů a zaměstnanců všelijakých úřadů.
Mám mladé lidi ráda. Jsou veselí a vtipní, dokážou spolu
věcně diskutovat, jsou pohotoví, bravurně ovládají svoje
mobilní telefony a jsou k sobě přátelští. Jenom naši generaci
svých prarodičů trochu ignorují.
Většinou jedu do Třebíče jinými spoji a tak většinou sedím.
Ale tentokrát jsem potřebovala být u lékaře dříve. Stála jsem celou půlhodinu do okresního
města. Chvílemi na mně vystupoval pot, protože, ač bylo nad nulou, řidič celou cestu topil.
Moje kyčelní klouby to vydržely i když potom bolely ještě dva dny.
Vystoupili jsme všichni na autobusovém nádraží a mladí si spěchali do škol sednout a učit
se. Fandím jim. Mají tolik možností nastartovat svůj život na starém kontinentu, které starší
generace neměly. Přála bych jim, aby v životě obstáli, aby všechna předsevzetí, která si
dali, se jim jejich vlastním přičiněním splnila. Mají tolik krásných vlastností.
Jen škoda, že někdy obyčejná lidská slušnost je jim cizí.

Zájemci se mohou hlásit na OÚ do 28.5.
Cena: dospělý – 150,-Kč
Děti – 80,- Kč
Děti pouze v doprovodu rodičů!!!

Babylon

Společenská kronika
Výročí:
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili své narozeniny !

Měsíc: Leden
Dvořáková Antonie
Juřík Josef
Václavková Jarmia
Straňák Antonín
Dne 1. února 2008 oslavili
manželé Antonín a Marie Mrvkovi
nádherných
50 let
společného života.
Do dalších let přejeme hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

PRAZE . . .
T. Navrátilová
Toužila jsem tě spatřit, Praho, za svítání
toužila jsem tě spatřit hned při prvním rozjímání
nevyspalou a línou za ranního rozbřesku.
Máš vrcholů víc, než růžice netřesku.
Pak, když začalo svítat nad Hradčany
byl každý tou vteřinou znamenaný
a zajíkal se tou chvílí a ztrácel dech
stoupajíc z Malé Strany po schodech.
Věže tvých chrámů vystoupily z šedi rána
a já hlasem jejich zvonů zvána
společně s těmi, co na ranní mši chodí
jsem nořila se v šero jejich lodí.
Pak znovu mě to zasáhlo plnou silou
na Vyšehradě a později i před Ludmilou
ta starobylost a nevýslovná krása věků
co promlouvala ke mně z fresek a kamení.
Já ztišila své kroky, naslouchajíc jejich znamení.

Litohoř 110
Litohoř 91
Litohoř 87
Litohoř 153

95 let
75 let
80 let
88 let

Měsíc: Únor
Dvořáková Marie
Smetanová Daniela
Slámová Marie

Litohoř 20
Litohoř 116
Litohoř 6

65 let
65 let
87 let

Vraková Anežka
Dvořák Josef

Litohoř 137
Litohoř 20

80 let
65 let

Litohoř 58
Litohoř 77
Litohoř 111
Litohoř 125
Litohoř 89

92 let
65 let
83 let
92 let
80 let

Měsíc: Březen
Nováčková Anna
Vrátná Marie
Janíčková Květoslava
Kašíková Marie
Urbánková Marie

Narození:

Úmrtí:

V minulém roce jsme
uvítali do života 4
dětí:

V roce 2007 jsme se
rozloučili s těmito občany
Litohoře:

Heralecká Karolína
Kašík Rostislav
Machátová Lada
Sobotková Kristýna

Urbánek Karel
Plíšková Jaroslava
Kašík Alois
Kolačný Stanislav
Kodedová Žofie

Pohyb obyvatel ve vsi v roce 2007:
K 31.12.2007 žilo v Litohoři trvale přesně 508 obyvatel.
K trvalému pobytu se v roce 2007 přihlásilo 23 občanů a odstěhovalo
se 12 občanů.
V rámci obce změnili adresu 4 občané.
Narodili se 3 děvčata a 1 chlapec.
Zemřelo 5 občanů, 3 muži ve věku 93, 86 a 83 let a dvě ženy ve věku
94 a 84 let.
Uzavřeny byly 3 manželství a žádné nebylo rozvedeno.
Nejstarší občankou Litohoře je paní Viktorie Čtveráčková narozená v roce 1911.
Nejstarším občanem je pan Oldřich Prodělal narozený v roce 1919.
připravil: Rostislav Šibor

