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Zápis 5/2012
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 29.8. 2012 (výpis)
Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová,
p.Bohumír Kašík, Mgr Jiřina Vodičková

Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně

Příjemné Vánoční svátky a radostné vkročení do Nového roku
Vánoce pro většinu z nás asi patří k těm nejtajemnějším svátkům
v roce. Každý z nás má touhu učinit své blízké šťastnými a prožít chvíle
v jejich blízkosti, což je ten největší dar.
Přejeme Vám pěkné prožití svátků vánočních a zdraví do nového roku..
Obecní úřad

Doba vánoční
T. Navrátilová
Vánoční doba voní po jehličí,
rodinný krb hřeje, venku vítr fičí.
Je cítit vanilka a čokoláda,
obdaruji všechny, co mám ráda.
Vánoční doba je slyšet po míru.
Všechny dárky ve vánočním papíru,
„Rybovu mši“ mé ucho slyší
staré koledy všechny vášně ztiší.
Vánoční doba je naplněna dětstvím.
Pastýři, ovce, tři králové…ani já nespím.
Celý svět je připraven na velkou zvěst
až Boží anděl oznámí:“Narozen jest.“
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Hlasování: pro – proti – zdržel se
Program zasedání:
1. Kontrola usnesení
2. Úprava rozpočtu
3. Věcné břemeno s JMP Net,s.r.o
4. Výběrové řízení- oprava požární nádrže
5. Dohoda o investorství ke kanalizaci
6. Různé
7. Návrh usnesen

Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č.2 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce Litohoř projednalo předložené rozpočtové úprava č.4 a 5 za
měsíc 7a 8 /2012 a doporučuje ke schválení
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.3 Věcné břemeno
Starostka předložila návrh smlouvy mezi obcí Litohoř a JMP, Net s.r.o
o zřízení věcného břemene na p.č.215/2, p.č.216,p.č.620 a p.č.845/1 v k.ú.
Litohoř.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 4 Výběrové řízení na rekonstrukci požární nádrže
Starostka zastupitele seznámila s výsledky výběrového řízení na opravu požární
nádrže. Nabídku podaly tři firmy a to:
STABO s r.o.
3 377976,- s DPH
ATELIER BDŠ
3 487612,- s DPH
RENO
3 526279,- s DPH
Výběrová komise ve složení Lenka Venhodová, Bohumír Kašík a Josef
Macháček podle hodnotících kritéríí, ceny a termínu realizace, vybrali firmu
STABO s r.o..
Starostka dala hlasovat, zda zastupitele souhlasí, aby rekonstrukci požární
nádrže provedla firma STABO s r.o.
Hlasování 4 – 0 – 1
Souhlasíte, aby starostka podepsala s firmou STABO s r.o. smlouvu na
rekonstrukci požární nádrže ?
Hlasování 4 – 0 – 1
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K bodu č. 5 Dohoda o investorství
Starostka předložila návrh dohody o převodu investorství a postoupení práv a
povinností ke stavbě „Litohoř- kanalizace“mezi obcí Litohoř a svazkem Vodovody
a kanalizace.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 6 Různé
Zpráva kontrolního výboru
Ing. Helena Dreslová předložila zprávu z kontrolního výboru ze dne 27.8.2012 a
konstatovala,že nebyly sledány žádné chyby a nedostatky.
Hlasování 5 – 0 – 0
Diskuse
pí Matnerová - co se chystá za slavnost ?
Starostka – na 15. a 16. září oslavy 230 let založení základní školy
a 10 let od udělení znaku a praporu obce Litohoř
pí Řoutilová – márnice už je opravená ? Kanálek u hřbitova je zanesený.
Starostka – na márnici se ještě provedou drobné úpravy
p. Kašík – jak dopadly rozbory vody z obecních studní ?
Starostka odpověděla , že naměřené hodnoty vody u studánky odpovídají
normám pro pitnou vodu, na koupališti je vyšší obsah železa.
USNESENÍ
Zastupitelstvo obce
5/2012/129 Schvaluje rozpočtové úpravy č. 4, 5 za měsíc 7 a 8 /2012
5/2012/130 Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Litohoř
a JMP Net, s r.o.
5/2012/131 Souhlasí, aby rekonstrukci vodní nádrže provedla firma STABO
5/2012/132 Souhlasí, aby starostka podepsala smlouvu s firmou STABO na
rekonstrukci pořární nádrže
5/2012/133
Schvaluje Dohodu o převodu investorství a postoupení práv a
povinností ke stavbě „Litohoř – kanalizace“
5/2012/134 Bere na vědomí zprávu z kontrolního výboru
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jiřina Vodičková
Ing. Helena Dreslová
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Zapsala: Jana Bártů

Zápis 6/2012
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 28.11. 2012(výpis)
Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová,
p.Bohumír Kašík, Mgr Jiřina Vodičková
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Program zasedání:
1. Kontrola usnesení
2. Úprava rozpočtu
3. Jmenování členů inventarizační komise
4. Prodej dřeva
5. Dodatek č.2 ke zřizovací listině
6. Obecně závazná vyhláška
7. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce
8. Různé
9. Návrh usnesení

Hlasování 5 – 0 - 0

K bodu č.2 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce Litohoř projednalo předložené rozpočtové úpravy č.6,7a 8 za
měsíce 9,10 a 11 /2012 a doporučuje ke schválení ( viz. příloha )
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.3 Jmenování členů inventarizační komise
Starostka jmenovala členy inventarizační komise:
Kulturní dům: Bohumír Kašík ml., Mgr. Jiřina Vodičková, Ing. Helena
Dreslová
Koupaliště: Bc. Tomáš Bařinka, Bohumír Kašík ml., Jana Bártů
Hasiči :
Zdeněk Bártů, Vladimír Jelínek ml., Vlastimil Řiháček
Knihovna : Lenka Venhodová, Ing. Helena Dreslová, Helena
Hanzalová
Místní hospodářství : Bohumír Kašík st.,Jana Bártů, Mgr. Jiřina Vodičková
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 4 Prodej dřeva
Zastupitelé souhlasí s prodejem dřeva u kostela, na stráňkách a u vodojemu.
Hlasování 5 – 0 – 0
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Zastupitelé se dohodli, že se prodej uskuteční formou nejvyšší cenové nabídky.
Nejnižší nabídka u kostela je 1500,-Kč a nejnižší cena na stráňkách a u
vodojemu je 700,- Kč.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 5 Dodatek č.2 ke zřizovací listině
Starostka předložila dodatek č.2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Litohoř ,kde se mění čl. IV. Vymezení majetku
ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové organizaci k hospodaření a do
správy, dle současných zákonů.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 6 Obecně závazná vyhláška
Zastupitelstvo obce se usneslo vydat na základě §14 odst.2)zákona č.565/1990
Sb.o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst.2) písm. h)zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů obecně závaznou vyhlášku č.1/2012, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Výše poplatků zůstává stejná jako v roce 2011.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 7 Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce
12.listopadu 2012 se uskutečnilo dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok
2012.
Kontrolu provedli pracovníci Krajského úřadu paní Lenka Kalinová a pan Miroslav
Zachariáš. Byla zjištěna chyba , že obec nepředložila kraji roční zprávu o
výsledcích finančních kontrol za rok 2011 do 15.2.2012.
Ostatní kontrolované písemnosti byly bez závad.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 8 Různé
Zpráva finančního výboru
Pan Kašík B. předložil zprávu z finančního výboru ze dne 8.10.2012 a
konstatoval,
že
nebyly
shledány
žádné
chyby
a
nedostatky.
Hlasování 5 – 0 – 0
TJ Litohoř zaslala žádost o finanční příspěvek na údržbu hřiště, náklady
rozhodčích v částce 30 000,00 Kč.
Starostka informovala o jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic, které
oslovila z důvodu častých dopravních nehod v zatáčce u rybníčka. Bylo jí ústně
sděleno, že svodidla nedoporučují z důvodu omezení chodníku, retardéry na
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silnici I. třídy být nemohou, proto mají lidé omezit pohyb u této části silnice a
raději toto nebezpečné místo obejít.
Starostka informovala o cenových nabídkách osvětlení vánočního stromu před
základní školou.
Firma DOELS Bohuslav Doležal s montáží 15 502,- Kč bez DPH
Firma JKV Opava s.r.o. bez montáže 28 532,-Kč bez DPH
pí. Řoutilová – proč se kácela i lípa u parku ?
Starostka odpověděla , že na základě zjištění dendrologa pana Procházky byla
doporučena ke skácení. Kmen byl puklý a proschlý .
Ověřovatelé zápisu: pí Jana Bártů
Mgr. Jiřina Vodičková

Zapsala: Helena Hanzalová

USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř konaného 28.11.2012
Zastupitelstvo obce
6/2012/135 Schvaluje rozpočtové úpravy č. 6, 7,8 za měsíc 9,10 a 11 /2012
6/2012/136 Souhlasí s jmenováním členů inventarizační komise
6/2012/137 Schvaluje prodej dřeva u kostela s minimální částkou 1500,00 Kč a
u stráněk a vodojemu s minimální částkou 700,00 Kč, formou nejvyšší cenové
nabídky
6/2012/138 Schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Litohoř
6/2012/139 Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2013
6/2012/140 Bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření za rok
2012
6/2012/141 Bere na vědomí zprávu z finančního výboru o provedené kontrole
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Základní škola
Začátek školního roku 2012/2013 byl pro všechny velkou změnou. Jak
v základní škole, tak v mateřské škole nastoupily po rozloučení s paní Jiřinou
Vodičkovou a paní Jiřinou Kosteleckou nové paní učitelky. Ve škole je to
slečna Stanislava Vrbková z Bítovánek a ve školce slečna Vendula
Komendová z Moravských Budějovic.
Během hlavních prázdnin proběhla v základní škole celková rekonstrukce
nevyhovující elektroinstalace, což bylo spojeno i s novou výmalbou v přízemí
budovy. Díky ušetřeným finančním prostředkům jsme dětem zakoupili nové
výškově stavitelné lavice a židličky, které plně vyhovují hygienickým
požadavkům správného sezení. Do druhé třídy jsme pořídili novou tabuli.
Z projektu EU peníze školám, do kterého jsme zapojeni, byla financována
a nainstalována interaktivní tabule, která je využívána ke zkvalitnění a inovaci
výuky.
Školní rok tak děti základní školy zahájily v novém prostředí. Překvapením
pro ně byla nejenom opravená škola a nové vybavení, ale hlavně nové paní
učitelky.
Vytvořili jsme nové internetové stránky ZŠ a MŠ, kde hlavně rodiče naleznou
nejenom potřebné informace, ale mohou si prohlédnout i fotografie ze všech
akcí pořádaných školou.
Protože byl začátek školního roku spojen s výročím založení školy, proběhly
15. a 16. září oslavy 230. výročí založení školy. Součástí oslav byla prohlídka
školy, kde mnozí zúčastnění zavzpomínali na svá školní léta, ale hlavně
ocenili proměnu školy, kterou postupně během posledních let prošla.
V programu byla naplánovaná také školní akademie, kterou jsme bohužel
museli
z
důvodu
velké
nemocnosti dětí zrušit.
Koncem září proběhla akce pro
děti základní školy „MISE
PLUS“ pořádaná firmou EON.
Na školní zahradě zaparkoval
kamion, v kterém probíhala
hravou a poutavou formou
výuka o využitelnosti energií.
Děti si zasoutěžily, dozvěděly
se
mnoho
praktických
informací a ještě si odnesly
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domů dárky. Tato akce obohatila výuku, dětem se moc líbila a byla
poskytnuta zdarma.
Stejně jako v minulých letech i letos děti mateřské a základní školy netrpělivě
očekávaly večer plný strašidel a soutěží. Paní učitelky obou škol spolu s žáky
vyšších ročníků připravili pro mladší spolužáky strašidelnou stezku na 24.
října. Tentokrát se po setmění proměnila v dýňovou stezku zahrada základní
školy. Děti mnohdy se zatajeným dechem procházely světélkující cestou a na
stanovištích za asistence strašidel plnily dané úkoly. Na závěr byl každý
hrdina odměněn dárečkem a sladkostí. Kromě odměny si každý jistě odnesl
domů nezapomenutelný zážitek. Za spolupráci moc děkujeme také rodičům,
kteří přispěli krásnými dýněmi různých tvarů i velikostí.
Začátkem listopadu besedovali žáci starších ročníků na téma doprava
a bezpečnost v dopravě. Pan Kratochvíl z MB jim osvětlil pravidla
bezpečnosti silničního provozu a připomněl povinnosti, které mají mladí
cyklisté.
Obohacením výuky byla i následná akce pod názvem Zdravá 5. Děti byly
seznámeny se zásadami zdravé výživy a pitného režimu. Formou soutěží
a praktických ukázek si zažily pravidla, která se stravováním souvisejí.
Na sv. Martina 11. listopadu vystoupili žáci základní školy na setkání dříve
narozených. Děti zpříjemnily básničkami a písničkami nedělní odpoledne
všem zúčastněným.
Koncert
Pavla
Nováka
v Moravských
Budějovicích,
kterého se zúčastnila celá ZŠ i
MŠ,
zaujal
všechny
svou
čertovskou tématikou. Děti si
mohly zazpívat
i zatancovat a seznámit se
zábavnou formou se zvyklostmi
vánočních svátků.
Na nedělní podvečer 2. prosince
spojený s rozsvěcováním vánočního stromu a posíláním balónků s přáním
Ježíškovi se těšily všechny děti už celý rok. Každý si vyrobil vlastní přáníčko
a s nadějí, že i to jeho přání dorazí přímo k Ježíškovi, vypustili všichni své
balónky.
Konec roku, který je spojen s těšením na Vánoce, si každoročně
zpříjemňujeme posezením s rodiči a dětmi jak základní tak mateřské školy.
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Při poslechu koled vytvoří děti za asistence rodičů vánoční dekoraci, kterou si
s přáním šťastně strávených svátků odnesou domů.
Za všechny zaměstnance základní a mateřské školy přeji čtenářům
pohodové svátky a hodně zdraví do nového roku.
Romana Kabelková, ředitelka školy

Teď už jen poslední přípravy, nedočkavé čekání a bude tady ten pravý Štědrý
den. Chtěla bych Vám všem popřát klidné a šťastné Vánoce a do roku 2013
hlavně hodně zdraví a spokojenosti.
Vendula Komendová ( ved. uč. MŠ)
Kulturní dění v Litohoři v roce 2012

Nový školní rok 2012/ 2013 v MŠ

Jak už to tak na konci roku bývá, nastává čas pro bilancování, ohlížení se
zpět a hodnocení téměř uplynulého roku. I my nebudeme výjimkou! V roce
2012 naplánovala a uskutečnila litohořská kulturní komise – mnohdy ve
spolupráci se ZŠ a MŠ - každý měsíc (výjma letních prázdnin) alespoň jednu
akci. Při plánování se snažíme vždy spravedlivě myslet na všechny věkové
skupiny občanů tak, aby se každý občan, ať už dítě nebo dříve narozený,
mohl kulturně vyžít v rámci naší obce.

Letní prázdniny utekly jako voda a v mateřské škole je opět slyšet dětský
smích.
I letos byl velký zájem o umístění dětí do mateřské školy. Na školní rok 2012/
2013 bylo do MŠ zapsáno 28 dětí, z toho je 21 dětí litohořských, 5 dětí
z Vranína, 1 dítě z Komárovic a 1 dítě z Martínkova.
V neděli 2. září členky kulturní komise ve spolupráci s učitelkami základní
a mateřské školy uspořádali pro děti na uvítanou do nového školního roku
program ,, Hurá za pohádkou." Děti na stanovištích plnily zábavné úkoly
a setkaly se s různými pohádkovými bytostmi. Na konci soutěžení na děti
čekala zasloužená odměna.
7. října si děti z MŠ
připravily program ku
příležitosti
vítání
občanů. Dále se děti
mohly
těšit
na
oblíbenou ,, Dýňovou
stezku",
která
proběhla 24. října na
zahradě
základní
školy.
Účast dětí nechyběla
ani při příležitosti ,,
Setkání dříve narozených ", které se uskutečnilo 11. listopadu. 27. listopadu
se děti z obou škol zúčastnily koncertu Pavla Nováka s názvem ,, Od čerta k
Ježíškovi", kde se děti dozvěděly, kdo byl svatý Mikuláš, jaké zvyky se
dodržují na Štědrý den a spoustu dalších zajímavostí. Nechyběl ani
závěrečný taneček, kdy se zapojilo celé publikum
a děti dostaly drobné dárky na památku.
Vánoce jsou za dveřmi a všechny děti se těší na Ježíška, ale také nastává
velké těšení se na prázdniny a zimní radovánky.
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Hojně navštěvované byly hlavně akce cílené na děti; tj. Dětský karneval
v březnu, Stezka velikonočního zajíce v dubnu, Dětský den v červnu (akce
SDH za podpory kulturní komise), Hurá za pohádkou v září a také Rozsvícení
vánočního stromu spojené s vypouštěním balónků s přáníčkem pro Ježíška
první adventní neděli. Děti jsou velice „vděční“ účastníci a vždy při těchto
akcích plnily s plným nasazením a elánem různá zadání, úkoly a soutěže.
Velice krásně připravená byla také již tradiční Dýňová stezka v říjnu, kterou
zorganizovala ZŠ a MŠ a která se těšila také velké účasti. Mimo rámec naší
obce reprezentovaly naše děti obec Litohoř při soutěžním klání nazvaném
Obec našim dětem, které se tentokrát konalo a konci června v Nových
Syrovicích. Jsme-li u výčtu akcí určených dětem, nesmíme zapomenout ani
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na ty nejmenší! Začátkem října přivítala obec při oficiálním Vítání občánků do
svých řad dětičky narozené v období od října 2011 do září 2012.
Také ostatní akce se těšily hojné účasti, jako například Pletení z pedigu
v únoru nebo Výroba adventních věnečků v listopadu. Občanům jsme se
trefili do noty také zájezdem za kulturou do znojemského divadla, kde jsme
měli možnost shlédnout představení „Slaměný klobouk“. Vydařené bylo také
listopadové setkání dříve narozených, při kterém tentokrát poprvé zahrála
i hudba k tanci.
Nicméně některé plánované akce jsme museli zrušit pro nepřízeň počasí –
jako Hry na ledě, o některé akce zase nebyl dostatečný zájem – jako Plavání
v Hrotovicích nebo Celodenní výlet do Telče a okolí – a poslední zrušenou
akcí byla bohužel i Vánoční besídka, která se nemohla uskutečnit, protože
drtivá většina dětí onemocněla. Malý zájem o některé akce je pro nás
signálem a impulsem ke změnám nebo úpravám plánovaných akcí do dalších
let. Proto bych na tomto místě chtěla zároveň vyzvat občany, aby nám své
podněty ke zlepšení dávali průběžně vědět (kontakty jsou na obecním webu).
Budeme vděčni za každý nápad!
Závěrem bilancování se sluší poděkovat těm, bez kterých by se v naší obci
takto bohaté kulturní dění neuskutečnilo; a to obecnímu úřadu, členkám
kulturní komise a celé základní a mateřské škole! Díky elánu a angažovanosti
všech výše uvedených máme dnes opravdu velký výběr kulturních akcí, mezi
kterými si snad najde „to své“ každý občan Litohoře. V dnešní uspěchané
době rozhodně není samozřejmostí věnovat svůj – mnohdy velice krátký volný čas takovýmto činnostem. Ještě jednou: velké díky!
Za kulturní komisi Mgr. Jitka Roupcová
Rozhledna
V dřívějších novinkách jsme psali o
nejvyšším vrchu Třebíčska – Mařence,
711m.n.m. Právě zde byla postavena a
slavnostně 27. října otevřena rozhledna.
Mikroregionu Podhůří Mařenky se tak po
dvanácti letech podařilo uskutečnit svůj
plán, vždyť zajistit částku 7,18 mil. není
snadné i naše obec
přispěla nepatrnou částkou 5000,-Kč
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Stavba z betonu, kamene, oceli a dřeva je vysoká 31 metrů. Návštěvníkům
se naskytne rozhled do širokého okolí a údajně za pěkného počasí i na
rakouské Alpy. Rozhledna je celoročně volně přístupná, proto využijme
některý pěkný den k její návštěvě.
Jana Bártů
Příběh brambor z Vysočiny a vyorávače – čerta
Z historických pramenů víme, že ve druhé polovině 19. Stolení brambory
v českých zemích zaujímaly až čtvrtinu výměry zemědělské půdy. Staly se
důležitou potravinou i krmivem pro dobytek.Jejich pěstování však bylo fyzicky
nesmírně náročné, především při sklizni. „To se vzala motyčka a šlo se na
pole. Pozemek býval zaplevelen, byly tam zbytky natě.“ Dokládá tvrzení
svých předků sedlák z Moravských Budějovic Zdeněk Šplíchal. Právě na jihu
Třebíčska se zrodil patent z dnešního pohledu primitivního vyorávače, který
ale znamenal opravdový přelom. V podstatě nikdo neví, proč dostal název
čert.
Čerta vymyslel kovář
Majitelem patentu byl moravskobudějovický kovář Josef Fabeš. „Pocházel
z Litohoře a na začátku 20. století zakoupil dílny u nádraží. V roce 1912 si
nechal patentovat svůj vynález – čerta,“ říká vedoucí budějovického Muzea
řemesel Václav Kovář. „Originál vyorávače od pana Fabeše nemáme a
nevím, jestli někde je. Zcela jistě to byl velmi jednoduchý stroj. Až později se
objevili čerti s lepší převodovkou a dokonalejším systémem vyorávání,“
dodává.
I tak čert znamenal obrovský posun kupředu, prvně pochopitelně na
Moravskobudějovicku. „Brambory tady pěstoval snad každý, mimochodem
jsou výbornou předplodinou k ozimému obilí. S příchodem čerta ubylo práce
a sklizeň se zásadním způsobem urychlila,“ vysvětluje Zdeněk Šplíchal.
V regionu záhy vzniká hospodářské družstvo, farmáři založili lihovar a své
výpěstky vozili právě tam. „Brambory byly nejenom důležitou potravinou, staly
se i průmyslovou surovinou,“ doplnil.
Rozšíření výroby ukončil rok 1948
Vyorávač se v dalších letech rozšířil mimo jiné na severozápad, tedy do
srdce Vysočiny, která je typickou bramborářskou oblastí. Na Pelhřimovsku a
Německo-brodsku vznikly ve 20. letech první zámečnické dílny, které
vyorávače vyráběly. Jednou z nejslavnějších byla dílna Hana Radila v Želivě.
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„Otec se učil u firmy Vašíček v Humpolci, ale nevím, kde se inspiroval
k výrobě čertů,“ vzpomíná syn Bohumil.
Radilovy vyoravače byly svou konstrukcí výjimečné, měly uzavřenou
převodovku s olejovou lázní, později i kuličková ložiska. Objednávky se jen
hrnuly, především po válce. „V roce 1946 jsme poslali jeden vyorávač na
výstavu do holandského Utrechtu. Dostali jsme objednávky pro Holandsko a
kolonie a pro Dánsko. Otec tehdy chtěl koupit pozemky v Humpolci a postavit
větší továrnu. Vše ale skončilo v únoru 1948.“
Dnes je čert dávno překonán. Moderní sklízecí stroje využívají pásy, jsou
vybaveny drtiči hrud a za pomoci lidské obsluhy, která odděluje kameny od
hlíz, dopravují hlízy do vedle jedoucího vozu. Jedno mají ale přece společné:
„Ta radlice, která podorává brázdu, zůstala v podstatě stejná od dob
vynálezce Fabeše,“ říká na závar sedlák z Moravských Budějovic Zdeněk
Šplíchal.
Čert má letos sté narozeniny.

Výsledná tabulka podzimní sezony v kopané
P.

Tým

Střelci
Kašík Kamil
Coufal Libor
Dolanský Ladislav
Bártů Vít
Bouda David
Navrátil Ondřej
Pintér Josef
Szabó Rudolf

G

10
6
4
3
2
1
1
1

Průběžné výsledky II. Ligy Městského hokeje
#

tým

záp

v

vpp

r

ppp

p

skóre

bodů

1

HC Inex

8

5

0

0

1

2

53-38

16

2

HC Valaši

8

5

0

0

0

3

50-33

15

3

HC Krokodýli

7

5

0

0

0

2

27-20

15

4

HC Vlci Boskovštejn

7

5

0

0

0

2

52-45

15

5

HC Rafani

8

4

1

0

0

3

43-25

14

Z

+

0

-

S

B

6

Vranín

7

4

0

0

1

2

24-24

13

7

TJ Lukovští Draci

8

4

0

0

0

4

34-33

12

1.

Jemnicko B

13

8

2

3

44-21

26

2.

Šebkovice B

13

6

6

1

33-19

24

8

HC Westige

7

4

0

0

0

3

41-27

12

3.
4.

Kojetice
Litohoř

13
13

7
6

3
2

3
5

36-26
28-29

24
20

9

HC Panteři

7

4

0

0

0

3

27-32

12

10 SK Vícenice

8

4

0

0

0

4

37-43

12

5.

Borovina-Opatov

13

6

2

5

25-26

20

11 Zlobři Myslibořice

7

3

1

0

0

3

34-32

11

6.

Želetava B

13

5

4

4

38-30

19

12 Motáci Třebětice

6

3

0

0

1

2

36-25

10

7.

Čáslavice-Sádek B

13

5

4

4

31-27

19

13 HC Červený Hrádek

7

3

0

0

1

3

29-28

10

8.

Radotice

13

5

3

5

27-30

18

14 Ice Team

8

3

0

0

0

5

31-36

9

9.

Martínkov

13

4

5

4

29-35

17

15 Litohoř

7

2

0

0

1

4

26-33

7

10. Lesonice

13

5

1

7

22-24

16

16 Luňáci Dědice

6

1

2

0

0

3

32-42

7

11. Jakubov B

13

4

3

6

27-30

15

17 Kohouti Vesce

8

1

1

0

0

6

28-46

5

12. H.Újezd

13

4

2

7

23-30

14

18 HC Kobry

8

1

0

0

0

7

17-59

3

13. Rokytnice B

13

4

2

7

26-43

14

14. Předín

13

2

1

10

29-48

7

1

Po sedmi odehraných zápasech jsou naši hokejisté na 15 místě tabulky, přesto
věří, že v dalších utkáních získají body, které jim pomohou k umístění alespoň
v první polovině tabulky.
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Přehled kulturních akcí na rok 2013
Únor

9.2.2013

Hasičský ples se skupinou Genetic

Únor

24.2.2013

Dětský karneval - začátek ve 15 hodin

2.3.2013

Obecní ples se skupinou Genetic

Březen
Březen

Divadlo

Březen

Velikonoční zajíc
30.4.2013

Stavění máje

Květen

Pouťová zábava

Květen

Celodenní výlet- Telč a okolí

Červen

1.6.2013

Červen
Září

Den dětí

.

Září :
Jelínek Antonín

60 let

Listopad :
Šimka František
Františková Božena
Gál Mikuláš
Kašík Bohumír
Vodičková Jiřina
Daňková Eva

89 let
80 let
75 let
70 let
60 let
60 let

Říjen :
Vrátný František
Říhová Hana
Musilová Marie

75 let
65 let
65 let

Prosinec :
Blaisová Božena
Řoutilová Marie
Nedvědická Jaroslava

82 let
82 let
60 let

6. ročník "Obec našim dětem" tentokrát v Nových Syrovicích
01.9.2012

Hurá za pohádkou III

Září

Vítání občánků

Říjen

Posvícenská zábava

Říjen

Dýňová stezka odvahy (MŠ)

Listopad

Setkání dříve narozených

Listopad

Výroba adventních věnečků

Prosinec

Rozsvícení stromečku, pouštění balonků a přání Ježíškovi

Prosinec

Předvánoční posezení s rodiči v ZŠ

Prosinec

Vánoční besídka (ZŠ a MŠ)
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Blahopřejeme všem občanům
k významnému jubileu .

Hry na ledě

Březen

Duben

Společenská kronika

2. ledna oslaví krásných 100 let paní
Antonie Dvořáková,
přejeme ji vše nejlepší.

Informace
V sobotu 5.ledna se v naší obci uskuteční tříkrálová sbírka organizovaná Českou
charitou, za dary předem děkujeme.
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