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Slovo úvodem
Milí spoluobčané,
zdravím Vás po dlouhém a parném létě. Tepla jsme si letos
opravdu užili dosyta. Nyní už jsou rána chladná a mnozí z nás již
vzpomínáme na to, jak jsme na suché a horké dny nadávali. Léto
přineslo i mnoho práce a změn.
V průběhu prázdnin se nám lokalita u kostela, školy a školky
změnila k nepoznání. Čerpali jsme získané peníze z evropských
fondů, některé opravy a úpravy jsme pořídili z obecního rozpočtu.
A co všechno se tedy podařilo?
V první řadě proběhla kolaudace kanalizace. Byly postaveny pilíře na hřbitově a byla
vyrobena nová brána na hřbitov. V rámci „akce Z“ byla členy TJ Litohoř natřena střecha
kulturního domu. Dále bylo vydlážděno parkoviště u ZŠ a MŠ. Z programu obnovy
venkova byly rekonstruovány prostory přízemí ZŠ – chodba s novým sociálním zařízením
pro družinu. Ve školce byla upravena jídelna a sociální zařízení pro personál i děti, které
chodí na obědy do školky.
Z dotací získaných z Ministerstva pro místní rozvoj ČR bylo vybudováno hřiště za základní
školou. Poslední prázdninový víkend se konala brigáda na výsadbu zeleně, při které byly i
s Vaší pomocí osázeny plochy před ZŠ a MŠ. Těsně před realizací je projekt „školka
v přírodním stylu“ za MŠ směrem na Kamenné. Ten bude dokončen do 15. 11. 2015.
Průběžně pracujeme na přípravě projektů k nadcházejícím dotačním titulům tak, abychom
byli na jednotlivé výzvy připraveni a mohli jich pak využít. Plány a vize jsou opravdu velké.
Avšak za každým úspěchem stojí nemalé úsilí, a proto nás opravdu těší, že na vyhlášenou
brigádu přijde 50 občanů, nebo že naplníme dva autobusy na výlet na muzikál. Toto jsou
odměny, které nás hodně motivují a inspirují k dalším aktivitám.
Co se ještě do konce roku chystá: Bude vybudován nový plot na školní zahradě a
částečně i na zahradě mateřské školy. Dále bude dokončena rekonstrukce hřbitovní zdi
(čelní část). Také nás čeká řada kulturních akcí, např. usazení věže kostela. Tato akce
bude ojedinělou svého druhu a bude se konat na posvícení 17. 10. 2015.
Myslím, že za práci, která byla vykonána během posledních 10 měsíců, se nemusíme
stydět. Tímto bych chtěla poděkovat Vám všem, kteří nás podporujete. Je znát, že Litohoř
zase začíná táhnout za jeden provaz. Doufám, že si do budoucna již nebudeme muset
říkat, že lidé drží při sobě pouze v okolních vesnicích, protože toto bude platit i U NÁS
V LITOHOŘI. Všechno chce svůj čas, ale myslím, že máme, jak se říká, pěkně našlápnuto!
Přeji Vám všem krásný barevný podzim!
S úctou Hana Bustová, starostka obce
Obecní úřad Litohoř, č.p. 155, 675 44, tel.: 568 422 024,
e-mail: info@obec-litohor.cz ; www.obec-litohor.cz
Úřední hodiny: Pondělí / Středa: 7:00-17:00; Úterý / Čtvrtek: 7:00-14:30; Pátek: 7:00-12:00

USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř konaného 2. 9. 2015
Usnesení č. 2/9/15/1
ZO schvaluje úpravu rozpočtu č. 4 za 6/2015 a č. 5 za 7/2015.
Usnesení č. 2/9/15/2
ZO schvaluje na základě ust. § 47 odst. 5, zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění zadání Územního plánu Litohoř.
Usnesení č. 2/9/15/3
ZO schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci
investiční akce Litohoř – kanalizace mezi Vodovody a kanalizace a Obec Litohoř.
Usnesení č. 2/9/15/4
ZO bere na vědomí zprávu o zamítnutých žádostech o dotaci na sakrální stavby,
chodníky a přechod pro chodce.
Usnesení č. 2/9/15/5
ZO schvaluje zhotovení nového plotu v MŠ a ZŠ.
Usnesení č. 2/9/15/6
ZO schvaluje, aby opravu hřbitovní zdi provedla firma M+M Stav, Mor. Budějovice.
Usnesení č. 2/9/15/7
ZO souhlasí s opravou fasády na kulturním domě.
Usnesení č. 2/9/15/8
3

ZO souhlasí s prodejem palivového dřeva za cenu 790,-Kč/m .
Usnesení č. 2/9/15/9
ZO souhlasí s vyvěšením záměru, že se hledá vlastník křížů.
Usnesení č. 2/9/15/10
ZO souhlasí s žádostí o bezplatný převod pozemků p.č. 212/22, 6/2, 187/5 od
Pozemkového fondu.
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Kanalizace Litohoř
Vážení spoluobčané,
čas v naší obci letí přímo úprkem. I kanalizace se dostala do konečné fáze. Dne
23. 7. 2015 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka hotového díla za účasti Městského
úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, stavební
firmy SYNER a také zástupců obce. Jednání zahájila Ing. Pavla Nemeškalová v kanceláři
obecního úřadu a seznámila všechny přítomné o podání žádosti kolaudačního souhlasu.
Byla provedena obchůzka dotčených kanalizačních tras a následné kladné vyhodnocení.
Od tohoto okamžiku probíhal zkušební provoz a to až do konce srpna. Od prvního září je
kanalizace uznanou a plnohodnotnou kanalizací v obci.
S firmou SYNER jsme jako zástupci obce (pí. Bustová, p. Křikava) udělali
závěrečnou prohlídku dne 29. 6. 2015 a následně byl vyhotoven zápis z této prohlídky.
Celkem bylo shledáno 41 vad a nedodělků. Se stavební firmou jsme se dohodli na
průběžném odstraňování těchto zjištěných vad a nedodělků.
Všechny dotčené komunikace a pozemky by měly být dány do původního stavu.
Nejvíce dohadů bylo u obecních asfaltových ploch (např. cesta ke koupališti anebo do
Nové čtvrti, Kozí Perk, apod.), ale ani u ostatních ploch nebylo jednoduché se s firmou
SYNER dohodnout na lepším provedení (např. vjezdy k rodinným domům, obecní lom
nebo chodníky). V současné době je většina vad a nedodělků odstraněna a to co zbývá, je
v řešení. Ještě chci upozornit na to, že kanalizace má nějakou záruční lhůtu, která se
v případě potřeby bude uplatňovat. Jednáme také s firmou VAS o dokončení stoky E (směr
Kolovraty).
Závěrem Vám všem chci poděkovat za Vaši ohleduplnost a spolupráci při
výstavbě kanalizace.
Milan Křikava, místostarosta

S PODZIMEM
T. Navrátilová
S podzimem školáci prozkoumají aktovky
a s ochlazením se odstěhují vlaštovky.
S podzimem dojdou a zčervenají jablka,
opadají ořechy a zesládnou hrušky.
S podzimem vypustíme malované draky
stejně barevné, jak říjnové listí.
S podzimem přivítáme zachmuřené mraky,
snad budou předzvěstí vzácné vody.
S podzimem se změní letní čas.
Ne však biologické hodiny v nás.
S podzimem utichnou práce na poli
a do ticha se rozezní naše zvony.
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Brigáda
Jak jistě všichni víte, dne
29. 8. 2015 se konala
brigáda na výsadbu zeleně
před školou a školkou. Ráda
bych se ještě jednou k této
akci vrátila.
Musím říci, že jste mě Vy,
občané,
velmi
mile
překvapili a v podstatě to
děláte nepřetržitě již od
loňského listopadu.
Starší ročníky vědí, že
prostřednictvím tzv. „akcí Z“
se za minulého režimu
vybudovalo v Litohoři hodně
toho, co dnes všichni
litohořáci běžně využívají, ať je to mateřská školka nebo kulturní dům. Zkrátka takto to
tenkrát chodilo. Lidé se pravidelně scházeli o sobotách a stavěli cihlu po cihle.
S respektem dnes oceňujeme, kolik volného času trávili naši předci, ale i mnozí z Vás,
kteří zmiňované období pamatujete, na těchto stavbách.
Dnes je kulturní dům
chloubou Litohoře a
nelze k němu přirovnat
žádnou
stavbu
v okolních vesnicích.
Myslím, že toto byla
velmi dobrá myšlenka
minulosti, kterou se
můžeme
nechat
inspirovat.
Pravděpodobně
již
nebudeme
budovat
takové
obrovské
stavby, ale stačí třeba
jen to, co se podařilo
poslední
srpnovou
sobotu. Byl to velmi
podařený den se vším,
co k němu patří. Vedle práce došlo i na zábavu a pobavení. Výsledek máte možnost vidět
všichni, když tu denně vodíte své děti do mateřské a základní školy. A co teprve příští rok
na jaře, to bude teprve krása!
Děkuji všem, více než padesáti ochotným lidem, kteří svůj jistě velmi vzácný volný
čas věnovali obci, místo aby si užívali posledního horkého víkendu letošního léta
třeba někde u vody. Budu velmi ráda, když se zase někdy sejdeme při podobných
projektech.
Hana Bustová, starostka
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Co se dělo před prázdninami v mateřské školce
Konec června patřil velkým
přípravám na školní výlet. Jak děti
ze školky, tak i děti ze školy
vyrazily společně na Bítov. První
zastávkou byl park, kde se děti
posilnily svačinkou a zmrzlinou.
Poté následovala prohlídka hradu,
která byla uzpůsobena věku dětí.
Mohly nahlédnout do komnat a
podívat se, jak dříve bylo vše jiné.
Největší úspěch však v dětech
vzbudila výstava vycpaných zvířat,
zejména psů. Nakonec jsme
společně vyšlápli kopec a plní
zážitků a dojmů se vrátili do
školky.
Na závěr školního roku nechybělo slavnostní rozloučení s předškoláky. Loučení bylo
formou ,,malé maturity″, při které museli budoucí školáci odpovídat na celou škálu otázek a
tím prokázat, že jsou připraveni na nástup do první třídy. Za přítomnosti paní ředitelky ze
školy děti předvedly, co všechno se ve školce naučily. Na konci zkoušky byli pasováni na
školáky. Děti za odměnu dostaly stužku s pamětním listem. Naši školku opustilo 8 dětí – 4
dívky a 4 chlapci, kterým přejeme mnoho školních úspěchů.

Co je nového v MŠ?
Prázdniny utekly jako
voda a mateřská škola
je opět plná dětského
smíchu. I letos byl velký
zájem o umístění do
mateřské školy. Přivítali
jsme osm nových dětí sedm chlapců a jednu
dívku.
Naši školku
navštěvuje 28 dětí.
Z toho je 23 dětí
litohořských,
1
dítě
z Vranína,
3
děti
z Martínkova a 1 dítě z
Častohostic.
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Již samotný příchod do
školky je jak pro děti, tak pro
rodiče příjemnou změnou,
jelikož kolem školky byly
vysázeny okrasné stromy
a keře, které okolí zkrášlily a
obohatily.
25. září se děti zúčastnily
s kamarády
ze
školy
hudebního
pořadu,
při
kterém si zatančily v rytmu
afrických tanců.
4. října si děti připravily
krátký program při příležitosti
Vítání občánků. Vystoupily
Adélka Nováčková, Kačenka
Bartošová
a
Leontýnka
Tichá z Litohoře. Připravily si básničky, kterými přivítali nové kamarády a budoucí
spolužáky…
Vendula Komendová, vedoucí učitelka

Základní škola
Nový školní rok
začal pro všechny
děti
velkým
překvapením.
Už při příchodu ke
škole byli všichni
v úžasu. Změnila
se předzahrádka
před
školou
i
parčík
před
školkou.
Staré
přerostlé a zčásti
zničené
dřeviny
byly
nahrazeny
novými a celý prostor byl vkusně upraven a osázen převážně kvetoucími rostlinami.
Dlouho očekávanou změnou prošla i školní zahrada. Během letních prázdnin se proměnila
v hřiště plné nových herních prvků. Zrekonstruován byl i hlavní vchod do budovy školy.
Chodba byla prosvětlena novou dlažbou a novými dveřmi. Přestavbou prošly i toalety pro
chlapce a dívky v přízemí. V rámci možností byla zvětšena a upravena i školní jídelna.
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Prvního září jsme
přivítali
sedm
nových prvňáčků.
Spolu
s paní
starostkou
jsme
jim
popřáli
úspěšné zvládání
školních povinností
nejenom
při
zahájení,
ale
během celé školní
docházky. Každý
prvňáček
byl
obdarován částkou
1000,- Kč, kterou
poskytuje
obec
rodičům každý rok
na nákup školních
potřeb.
Celkem máme v letošním školním roce 2015/2016 zapsaných 31 dětí. Vzhledem k takto
vysokému počtu dětí v ZŠ nebyly úpravy jistě bezvýznamné.
Žádnou z úprav bychom nezvládli financovat ani organizovat bez pomoci vedení obce.
Díky vhodně podaným projektovým žádostem a následnému úspěchu, můžeme dělat
radost hlavně dětem. Organizace nebyla vždy jednoduchá a všechny úpravy zabraly
většinu prázdnin.
Nejenom za naše žáčky a jejich rodiče, ale i za všechny pracovníky školy děkujeme za
výbornou spolupráci s obecním úřadem.
Mgr. Romana Kabelková, ředitelka školy
Jubilea
Září:
Říjen:

Květoslava Rusínová, 80 let
Emílie Maršíková, 80 let

Narodili se
Melánie Bumbová
Matyáš Kašík

Opustili nás
František Šimka
Jozefa Danihelová
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Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – hřiště za školou, zeleň před školou a
školkou
Byly vyzvány firmy k předložení nabídek:
O hřiště za ZŠ se ucházely tyto firmy.
* 4soft, Krkonošská 625 Tanvald - nabízená cena 501 739 Kč
* Elephant smile, Ježov 75 Ježov - nabízená cena 350 295 Kč
* Dřevoartikl, spol. s.r.o., Znojmo – nabízená cena 307 624 Kč
Vybrána firma Dřevoartikl spol s.r.o., Znojmo za cenu 307 624 Kč
O dodání rostlin a přídavného materiálu před ZŠ a MŠ se ucházely firmy:
* Zahradnictví Ing. Erika Meislová, Palackého 1104/67 Znojmo - 211 023 Kč
* Studený s.r.o. školky Tušimice 27, Kadaň - 194 054 Kč
Vybrána byla firma Školky Studený, Kadaň za cenu 194 054 Kč.
Celková hodnota díla je 501 678 Kč.
Získaná dotace 351 175 Kč
Podíl obce 150 503 Kč

Dotace z Ministerstva životního prostředí - školka v přírodním stylu (zahrada za MŠ)
Do výběrového řízení se přihlásila pouze firma Kavyl s.r.o. Mohelno. Nabídla částku 880 978 Kč.
Získaná dotace 856 310,40 Kč
Podíl obce na stavební části 24 667,60 Kč
Ostatní výdaje (projekt, dozory, výběrové řízení, provize agentury), taktéž podíl obce 263 135,26 Kč
Celkové výdaje 1 144 113,26 Kč, celková dotace v procentech 74,84%
Celkově se tedy podařilo získat z obou dotací 1 207 485,40 Kč.
Obecní úřad
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…….a zase trochu zábavy
Jak je to dlouho, co jsem psala o lednovém výletu na muzikál? Sotva pár měsíců a již nyní
máme za sebou další takový podařený výlet, tentokrát již o 90 účastnících. Navštívili jsme
muzikál Mamma Mia složený z hitů legendární švédské skupiny ABBA. Představení se
hrálo v Kongresovém centru v Praze. Využili jsme příležitosti a udělali jsme si opět
celodenní výlet. Po příjezdu do Prahy jsme měli rezervaci na společný oběd ve staročeské
hospodě U Pinkasů. Po obědě jsme měli rozchod a volný program. Vzhledem k tomu, že
již nebylo úmorné vedro, bylo počasí jako stvořené pro procházku Prahou. Tentokrát bylo
zvolené představení lehčího žánru a ještě cestou domů nám zněly v uších
nezapomenutelné notoricky známé melodie.
Další výlety na zajímavá představení jsou již naplánované!
Hana Bustová, starostka

Fotbalisté TJ Litohoř v nové sezóně
Po krátké pauze zahájili fotbalisté TJ Litohoř novou sezónu 2015/16. Vzhledem ke krátké
přestávce a velmi úzkému kádru hráčů jsme zahájili trénovat těsně před začátkem soutěže
a neodehráli žádný přátelský zápas.
Během léta došlo v kádru k těmto změnám: z různých důvodů přestali hrát – O. Putyera, P.
Křivan, M. Lovicar, R. Jelínek; dlouhodobě zranění- L. Dolanský, V. Bártů; prodlouženo
bylo hostování Kamilu Svobodovi z M. Budějovic (ze středních Čech jezdí na zápasy
nepravidelně), Patriku Szabó z N. Syrovic, opět začal hrát v Litohoři M. Šafrata; v průběhu
soutěže se podařilo přivést Dominika Punčocháře na hostování do konce podzimu z N.
Syrovic a na měsíční hostování z M. Budějovic P. Šťastného (dále se jedná o prodloužení
hostování). Stávající (velmi úzký kádr) má následující podobu: O. Dvořák, M. Šafrata, R.
Szabó, D. Bártů, L. Klejdus, P. Szabó (27. 9. si zranil koleno), Kar. Svoboda, D. Bouda, D.
Punčochář, L. Coufal, P. Obrdlík, Kam.
Svoboda, J. Pintér, J. Vodička (chodí
sporadicky), P. Šplíchal (občas hrající
trenér).
V tomto ročníku by mělo dojít ke snížení
počtu mužstev v soutěži na 12, a proto
bude sestupovat více mužstev než
obvykle. Tudíž každý bod je důležitý.
V úvodních osmi kolech se nám bodově
dařilo, někdy se k nám přiklonilo i štěstí, a
tak zisk 17 bodů (za 5 výher, dvě remízy
a jednu prohru) je velice dobrý.

Za fotbalový oddíl Pavel Šplíchal.
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I v Litohoři bylo léto extrémně horké
V minulém vydání jsem uvedl, že rok 2013 byl doposud rekordním rokem v počtu
tropických dní. Pro připomenutí – za tropický den je označován takový den, kdy teplota
alespoň na chvíli vystoupí nad 30°C. Stejně jako na většině území České republiky bylo i v
Litohoři léto 2015 rekordně teplé. V již zmíněném roce 2013 jsem naměřil teplotu vyšší než
30 °C v sedmnácti dnech. Letos bylo v Litohoři tropických dní třiatřicet. V přiloženém grafu
je vidět, že od roku 2006 nikdy teploty nešplhaly tak často nad tropickou třicítku jako letos.
Jediným rokem, který by mohl v počtu tropických dní konkurovat tomu letošnímu, je rok
1994. V tomto roce na některých místech, kde meteorologové měří teplotu už desítky nebo
stovky let překročily 30 °C také ve více jak pětatřiceti případech.
Počet tropických dní v daném roce
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David Šibor

Odpady stokrát jinak
Blíží se nám období topné sezony a to znamená, že budeme produkovat jinou druhovou
skladbu odpadů. Chtěla bych velmi apelovat na ty, kteří používají kotle na tuhá paliva, aby
velmi dobře zvážili co do svých kotlů, s cílem „zatopit nám všem“, naloží! Opakování je
matka moudrosti a tak se na Vás znovu obracím se stejnou prosbou k zamyšlení,
NEOTRAVUJME PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJEME!
Co se týče třídění odpadů, připomínám, že kontejner BIO je jen a jen BIO! Nepatří do něj
ani staré harampádí, ani mikrovlnná trouba, ani vnitřnosti uhynulých či zabitých domácích
zvířat. Nenuťte nás k instalaci fotopastí, není to pro nikoho z nás důstojné. Je nutné si
uvědomit, že někdo musí s tímto odpadem dále nakládat a když jej převozový vůz doveze
do kompostárny a objeví se v něm výše jmenované „libůstky“, nezbude někomu než ručně
vyndávat ten odpad, který tam nemá co dělat. Věřte, že to není příjemná práce.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!!!

Hana Bustová, starostka
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POZVÁNKA
Srdečně zveme všechny
litohořské občany, přátele a známé

na slavnostní osazení věže našeho kostela.
Akce se koná dne 17. 10. 2015 od 10 hodin.
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Společenská kronika

Pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce

* 14. 10. 2015 Vkládání pamětních listů po mši svaté v kostele
* 17. 10. 2015 Usazení kostelní věže v 10 hodin
* 17. 10. 2015 Posvícenská zábava od 20 hodin
* 23. 10. 2015 Dýňová stezka v 18.30 hodin
* 8. 11. 2015 Setkání dříve narozených ve 14 hodin
* 27. 11. 2015 Výroba adventních věnců a vánočních dekorací s Lubošem
Dobrovolným od 17 hodin. Tentokrát si bude každý vytvářet dekorace sám s přispěním
rady a pomoci pana Dobrovolného. Přízdoby bude možno opět zakoupit. Chvojí zajistí
obec.
* 29. 11. 2015 Rozsvícení vánočního stromu v 17 hodin
* 24. 12. 2015 Vánoční zpívání 10. ročník
* 26. 12. 2015 Soutěž v ping-pongu, proběhne tradičně na druhý svátek vánoční, v
sobotu v 13:30 hod. v sále kulturního domu. Zúčastnit se může každý občan Litohoře.
* Silvestrovský pochod, datum bude upřesněn
* leden 2016 Muzikál (již vyprodáno)
* 15. 2. 2016 Hasičský ples
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