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Slovo úvodem.
Milí spoluobčané,
první měsíc letošního roku máme již za sebou. I tak si dovoluji popřát
Vám v roce 2016 hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Čeká nás nabitý rok na práci, ale i na kulturní a společenské zážitky.
V nadcházejících jarních měsících se budeme setkávat při
nejrůznějších akcích, a že jich na letošek máme v plánu opravdu
hodně. Budeme opravovat fasádu kulturního domu, připravujeme
podklady k žádostem k nadcházejícím dotačním titulům tak, abychom
byli schopni rychle zareagovat, jakmile budou výzvy k dotacím vypsány. Současně
pracujeme i na projektech, které se v rámci jednoho roku nevyřídí, protože jsou
administrativně náročnější. Již nyní máme od začátku roku požádáno o tři dotace. Věříme,
že některá z nich se snad podaří. Zkrátka naší snahou je pracovat s logikou a
systematicky. Je nutno dodat, že je to výsledek vzájemné velmi dobré spolupráce
zastupitelstva obce. Osobně mě malinko mrzí, že Vás občanů chodí tak málo na zasedání
zastupitelstva. Udělejte si čas a přijďte se na zastupitelstvo podívat. Můžete tak přispět
svými podněty a nápady.
Věřím, že i vy se letos aktivně zapojíte do některých projektů. Při přípravě Setkání rodáků
2016 budeme Vaši pomoc potřebovat.
Ráda bych ještě vyzvala všechny z Vás, kdo máte nějaký problém, se kterým Vám
můžeme pomoci, abyste neváhali a obraceli se na nás, jsme tu od toho a pro Vás!
Přeji Vám krásný zbytek zimy a brzký příchod jara!

Kostelní věž
Ráda bych se ještě krátce vrátila k nedávné události, která proběhla loni v říjnu, a tou bylo
vrácení věže na střechu našeho kostela. Vše se podařilo na jedničku, počasí bylo báječné,
organizačně vše zvládnuté. V této souvislosti chci poděkovat všem občanům, kteří se
podíleli na přípravách nebo nějak přispěli k hladkému průběhu celé slavnosti.
Věž nyní září do daleka a je ozdobou Litohoře. Zvonění zvonů, které se do našeho kostela
vrátilo po mnoha desetiletích, navozuje velmi příjemnou atmosféru. Těsně před Vánocemi
zmizelo už i lešení a kostelík tak opět září v celé své kráse.
S úctou Hana Bustová, starostka obce

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Litohoř konaného 23. 11. 2015
Usnesení č. 23/11/15/1
ZO bylo seznámeno s úpravou rozpočtu č. 6 za 8/2015, č. 7 za 9/2015 a č. 8 za
10/2015.
Usnesení č. 23/11/15/2
ZO schvaluje, aby starostka Hana Bustová do 31. 12. 2016 pracovala jako uvolněná.
Hlasování 7 – 1 – 1
(proti Venhodová L., zdržel se Bustová H.)
Usnesení č. 23/11/15/3
ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 2/7 o výměře 50 m2 za cenu 7045 Kč, p. č.
2/10 o výměře 56 m2 za cenu 1973,-Kč, p. č. 801/3 o výměře 60 m2 za cenu 8 514 Kč.
Celkem 17 532 Kč.
Hlasování 7 – 0 – 2
(zdržel se Venhodová L., Dvořáková J.)
Usnesení č. 23/11/15/4
ZO schvaluje zvýšení pronájmu kulturního domu od 1. 1. 2016.
Hlasování 9 – 0 – 0
Usnesení č. 23/11/15/5
ZO schvaluje rozpočet na rok 2016.
ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017,2018.
Hlasování 9 – 0 – 0
Usnesení č. 23/11/15/6
ZO schvaluje plán inventur a členy inventarizační komise.
Hlasování 9 – 0 – 0
Usnesení č. 23/11/15/7
ZO schvaluje podání žádosti z POVV na zhotovení zpevněných ploch u požární
nádrže, provede firma M+M STAV s.r.o. M. Budějovice, cena 241 365,00 Kč.
Hlasování 9 – 0 – 0
Usnesení č. 23/11/15/8
ZO bere na vědomí zprávu o zpracování podkladů pro výběrové řízení na opravu
fasády na KD.
Usnesení č. 23/11/15/9
ZO schvaluje, aby ploty u MŠ a ZŠ zhotovila firma M+M STAV s.r.o. M. Budějovice za
cenu u ZŠ 103 979,80 Kč a u MŠ za cenu 40 225,20 Kč.
Hlasování 9 – 0 – 0
Usnesení č. 23/11/15/10
ZO schvaluje zpracování Studie pro úpravu návsi podél silnice I/38 za cenu 47 795
Kč od PROfi Jihlava spol. s r. o.
Hlasování 9 – 0 – 0
2

Usnesení č. 23/11/15/11
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na sakrální stavby a zhotovení sochaného Krista od
řezbáře Holuba za cenu 60 000 Kč.
Hlasování 9 – 0 – 0
Usnesení č. 23/11/15/12
ZO bere na vědomí zprávu o přípravách na sraz rodáků v květnu 2016
Usnesení č. 23/11/15/13
ZO bere na vědomí zprávu o dotačních možnostech na ZŠ a kuchyň v MŠ
Usnesení č. 23/11/15/14
ZO schvaluje přijetí daru od Moravskobudějovického mikroregionu EKO - WC.
Hlasování 9 – 0 – 0
Usnesení č. 23/11/15/15
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, která stanoví systém komunitního
kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na
území obce.
Hlasování 9 – 0 – 0
Usnesení č. 23/11/15/16
3
ZO schvaluje prodej dřeva za částku 400,-Kč/m
Hlasování 8 – 0 – 1
Zdržel se: Venhodová L.
Usnesení č. 23/11/15/17
2
ZO schvaluje pronájem části pozemku 1140/1 o výměře 171 m , cena 1351 Kč/ha od 2.
12. 2015 do 31. 12. 2015.
Hlasování 9 – 0 – 0
Usnesení č. 23/11/15/18
ZO schvaluje opravu zadní části kulturního domu.
Hlasování 9 – 0 – 0
Usnesení č. 23/11/15/19
ZO schvaluje podání zprávy finančního a kontrolního výboru.
Hlasování 8 – 0 – 1
Zdržel se: L. Dolanský
Usnesení č. 23/11/15/20
ZO souhlasí s uzavřením pojistky DAS, pojištění právní ochrany
Hlasování 9 – 0 – 0
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Blanka Buličková
Lenka Venhodová
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Zapsala: Helena Hanzalová

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Litohoř konaného 14. 1. 2016
Usnesení: 14/1/16/1
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na zhotovení fasády na KD na MMR.
Hlasování 9 – 0 – 0
Usnesení: 14/1/16/2
ZO schvaluje uzavření smlouvy s panem Šafratem o pronájmu pozemku na parcele
2
1140/1 na 171 m . Cena 1440 Kč/ročně.
Hlasování 9 - 0 - 0
Usnesení: 14/1/16/3
ZO souhlasí, aby všech pět křížů bylo přijato do majetku obce v hodnotě 1 Kč /kus.
Hlasování 9 – 0 – 0
Zapsala: Helena Hanzalová
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jana Dvořáková
Vladimír Jelínek ml.
Hana Bustová, starostka

…….a zase trochu zábavy
Výlet na muzikál Carmen
V sobotu 23. ledna jsme se probudili do mrazivého dne, všichni jsme se těšili na společný
výlet. Téměř celou cestu do Prahy vytrvale sněžilo. Když jsme vystoupili z autobusu, nabídl
se nám romantický pohled na zasněženou Prahu. Procházkou jsme došli do Celetné ulice
do Muzea voskových figurín. Prohlédli jsme si zde osobnosti historie, politiky, spisovatele,
herce i zpěváky, české i zahraniční. Poté jsme společně poobědvali na Národní třídě
v restauraci Pivovar Národní, kde nám uvařili nejen výborné jídlo, ale také zdejší pivo.
V 15 hod. začínalo představení muzikálu Carmen, který se loni v říjnu po dvou letech vrátil
do repertoáru karlínského divadla. Hlavní roli v něm excelentně ztvárnila Lucie Bílá, která
svým výkonem opět dokázala, že je naprosto právem mega star české populární hudby. Po
skončení představení čekalo na všechny výletníky velké překvapení. Vedení divadla
umožnilo focení s Lucii Bílou přímo na jevišti. Lucie nám ochotně pózovala a i po náročném
vystoupení sršela energií, vtipem a rozdávala úsměvy. Setkali jsme se také s Markem
Stojánkem, který se narodil v Litohoři a který vystudoval taneční konzervatoř a od roku
2004 je členem pěveckého a tanečního souboru Hudebního divadla v Karlíně.
Z divadla jsme odcházeli v euforii zážitků s dotazy, kdy pojedeme znovu. Ano, další výlety
se již plánují!
Hana Bustová, starostka
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Vzpomínají pamětníci
V rámci zpestření tohoto občasníku, zavádíme novou rubriku s názvem „Vzpomínají pamětníci“. Zde
budou přispívat svými články ti nejstarší občané Litohoře. Podělí se s námi o své vzpomínky z dětství
a mládí. Myslím, že doba se vyvíjí tím směrem, že by každý dnešní mladý člověk měl vědět, jak
nelehká byla doba před padesáti, šedesáti nebo sedmdesáti lety. Bohužel, čím dál častěji dnes
narážím na to, že dnešním mladým lidem chybí obyčejná lidská pokora. Proto bych ráda, abychom se
nad řádky lidí, kteří na vlastní kůži prožili těžkou dobu, alespoň zamysleli. Třeba si pak všichni budeme
víc vážit toho, jak se vlastně máme dobře.
Hana Bustová, starostka

Vzhledem k blížícímu se výročí 40-ti let otevření kulturního domu zahajuje pan František
Smetana vzpomínkou na tuto dobu.
Vykročili jsme do nového roku 2016 s přáním všeho dobrého. A teď budeme očekávat, co
nám doopravdy přinese.
Jedno co je jisté a pro Litohoř významné je, že v květnu o pouti oslavíme čtyřicáté výročí
otevření kulturního domu. Před 40- ti lety právě v této době vrcholily dokončovací práce
uvnitř i s uměleckou výzdobou.
Podařilo se konečně to, co si přáli mít občané Litohoře již v minulém století. Hasiči už měli
vypracovaný návrh zbrojnice se sálem pro kulturní účely. Sokol měl v místní kampeličce
spořitelní knížku, z níž každá koruna měla sloužit pro stavbu Sokolovny. Nic z toho se však
neuskutečnilo. Všechny kulturní akce, divadla, oslavy, taneční zábavy se konaly v hostinci
nebo v létě v parku.
Až rok 1973 přinesl obrovskou radost do Litohoře. Okresní národní výbor Třebíč povolil
stavbu víceúčelové budovy v akci „Z” v celkové hodnotě 4 200 000 Kč. Studijní projekt
ing. architekt Zdeněk Baueršíma ze Stavoprojektu Jihlava. Dne 4. června 1973 byla
slavnostně zahájena stavba kulturního domu v Litohoři.
Díky nadšení a pomoci všech občanů stavba pokračovala velmi rychle. K prvnímu červenci
1974 byla dokončena hrubá stavba. Velmi pěkně vyplňuje prostranství mezi Litohoří
a Kolovraty. Je citlivě začleněna mezi starými domy a novou výstavbou.
12. června 1975 uspořádal pan řídící Holík školní výlet dětí s rodiči na Macochu. Na
zpáteční cestě navštívily děti s maminkami zoologickou zahradu v Brně. Zatím, co se děti
bavily se zvířátky, tatínkové ve městě nakládali do autobusu balíky záclon, závěsů,
podlahovin pro dokončení práce v kulturním domě. Nestačil ani prostor pro zavazadla,
museli se všichni uskromnit, byla zabrána část
uličky mezi zavazadly.
Na Kulturním domě jsou dokončeny venkovní
omítky. Uvnitř je třeba dokončit obklady dřevem,
nátěry oken, dokončit elektrické instalace, topení a
podlahu v sále. Montáž vzduchotechniky však
zbrzdila tempo všech dokončujících prací tak, že
plánovaný termín otevírání na posvícení 18. října
1975 nemohl být dodržen.
Nic už ale nebránilo tomu slavnostní otevření
uskutečnit o pouti v květnu 1976.
František Smetana
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Okénko do mateřské školy
Jako každý rok v říjnu se děti mohly
těšit na loutkové divadlo, kde společně
s kamarády ze školy shlédly tři
pohádky,
kdy
z každé
z nich
vycházelo ponaučení, jak správně se
chovat.
23. října se uskutečnila již tradičně
Dýňová stezka. Večer zahradu
Základní
školy
zdobily
krásně
vydlabané a nazdobené dýně, které
s pomocí rodičů děti vyrobily. Jako
každý rok byly připraveny různé úkoly
a po jejich splnění na každého čekal
upomínkový dárek.
12. listopadu děti nedočkavě čekaly na příjezd pana Horáka ze Záchranné stanice a na
jeho zvířecí kamarády. Tentokrát měl pro děti připravená na ukázku opět nová, ale i dobře
známá zvířátka. Děti si mohly prohlédnout a pohladit sovičku, hada, mnohonožky, ježka a
další. Celou návštěvu doprovázel písničkami na kytaru a povídáním o přírodě.
Na měsíc prosinec se těší nejen dospělí, ale hlavně děti. A nebylo tomu jinak ani v naší
Mateřské škole. Čekáni na Vánoce a nadílku předcházela návštěva známé trojiceMikuláše, anděla a čerta. Do naší školky zavítali už v pátek 4. prosince. Děti si pro ně
připravily písničky a básničky, za které dostaly balíček. Mikuláš všechny děti pochválil a
čert musel odejít s prázdným pytlem. A potom už jen čekání na příchod Ježíška. Toho se
děti dočkaly už 15. prosince. Po
příchodu
z procházky
zaznělo
příjemné zacinkání zvonečku a děti
se nedočkavě vrhly na rozbalování
dárečků.
Leden bude patřit přípravám na
zápis prvňáčků do první třídy
Základní školy, který se uskuteční 1.
února.
Ráda bych všem do Nového roku
2016 popřála za celý kolektiv MŠ
hodně štěstí, zdraví, lásky a
spokojenosti.
Vendula Komendová (vedoucí učitelka)
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Základní škola
Během prvního pololetí se z nově příchozích prvňáčků stali ostřílení školáci a obdrželi
svoje první vysvědčení.
Stejně jako každý rok absolvovali žáci třetího a čtvrtého ročníku povinnou plaveckou výuku
v základní škole Havlíčkova v Moravských Budějovicích. Plavání je vyučováno zábavnou a
nenásilnou formou, která pomáhá překonávat dětem strach z vody. Postupně během deseti
lekcí se z některých neplavců stávají plavci a ostatní zdokonalují své plavecké styly. Na
závěr obdrží každý plavec MOKRÉ VYSVĚDČENÍ s hodnocením svého výkonu.
Během měsíce října pořádáme každoročně spolu s mateřskou školou oblíbenou
DÝŇOVOU STEZKU, na kterou se všechny děti vždy moc těší. Protože nám přálo počasí,
byla i letos hojná účast. Školní zahrada se večer proměnila v osvětlenou stezku plnou
překvapení.
V měsíci listopadu vystupují naši žáci na SETKÁNÍ DŘÍVE NAROZENÝCH. Svým
vystoupením se snaží zpestřit odpoledne nejenom svým babičkám a dědečkům.
V listopadu se také pravidelně dozvídáme mnoho nových informací na besedě
s ornitologem, který k nám každoročně přijíždí ze záchranné stanice dravců a sov.
Konec roku jsme si zpestřili vypouštěním balónků s přáním pro Ježíška a na vánoční
besídce jsme ukázali, že mnohé děti jsou výbornými zpěváky, tanečníky i recitátory.
Nyní už se těšíme na
naše nové prvňáčky,
kteří byli zapsáni 1.
února 2016. K zápisu
se
dostavilo
deset
šikovných
dětí:
Kateřina
Bartošová,
Veronika Černá, Adéla
Nováčková,
Klaudie
Roupcová,
Veronika
Řoutilová,
Kamila
Špačková,
Leontýna
Tichá, Tomáš Janda,
Arnošt Nedvědický a
Adam Vaněk.
Mgr. Romana Kabelková,
ředitelka školy
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Máme za sebou další teplotně nadprůměrný Štědrý večer

Průměrné štědrovečerní teploty
10
5,8
5

3

0

2,3
0,1

3,4 4,1 3,9

1,2 1,7

0,8

0
-1,5

-5

-4,1

-10
-10
-15

Letošní vánoční svátky byly opět nadprůměrně teplé. Během Štědrého dne se teplota
odpoledne vyšplhala nad 8 °C a bylo tak o 2 °C tepleji než minulý rok. V grafu jsou ale
znázorněny teploty na Štědrý večer přibližně ve 21 hodin. Od roku 2003 se v tuto dobu
teplota průměrně pohybuje těsně pod 1 °C. Uvedený průměr ale výrazně ovlivňuje rok
2003, kdy se teplota ve večerních hodinách pohybovala kolem -10 °C.
Sněhová pokrývka se během Štědrého dne v Litohoři držela naposledy v roce 2012. I tyto
vánoční svátky byly na mnoha místech České republiky nadprůměrně teplé. V naší obci se
ale teplota díky inverzi držela kolem nuly a 6 cm zmrzlého sněhu, který napadl v noci z 22.
na 23. prosince, začal tát až na druhý svátek vánoční.
David Šibor

SDH LITOHOŘ
V závěru loňského roku probíhaly téměř ve všech městech a obcích, kde má členskou
základnu Sbor dobrovolných hasičů, valné hromady. Ne jinak tomu bylo v sobotu 12. 12.
2015 v obci Litohoř.
V úvodu programu přivítal všechny přítomné starosta, pan Petr Chvátal, a zhodnotil činnost
za rok 2015. K tomuto datu má náš sbor 63 členů, z toho 55 mužů a 8 žen. Na této schůzi
jsme naplánovali i několik akcí na rok 2016, o kterých Vás budeme včas informovat.
Petr Chvátal, starosta SDH
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První letošní akce
Máme za sebou téměř celý první měsíc letošního roku. Zima se konečně malinko ujala
vlády a my jsme společně prožili již dvě kulturní akce. Hned na začátku roku jsme
absolvovali novoroční pochod, tentokráte byl opravdu veselý. Užili jsme si legrace a
pobavili se. Placatky v kapsách dělaly divy a tak už na zpáteční cestě všichni zapomínali
na únavu a těšili se na něco dobrého a na společné posezení. Většina z nás vydržela až
do pozdních odpoledních hodin. Už se těšíme na příští ročník!
Hana Bustová, starostka

Turnaje ve stolním tenise se zúčastnilo osm lidí, vyhrál Rostislav Šibor
Pouze osm účastníků si zahrálo turnaj ve stolním tenise, který se uskutečnil 26. prosince.
Soutěžící byli rozděleni do dvou skupin. Ze základních skupin postoupili všichni účastníci,
kteří se utkali ve čtvrtfinále a poté v semifinále. V následném finále Rostislav Šibor porazil
Arnošta Nedvědického 3:1 na sety a mohl se radovat ze svého druhého triumfu v
litohořském turnaji. Třetí místo obsadil Zdeněk Bulička, který porazil Davida Šibora.
David Šibor

Fotbalisté TJ Litohoř hodnotí podzimní část soutěže
Ve druhé polovině podzimní části soutěže jsme odehráli šest utkání s bilancí čtyř výher a
dvou remíz a navázali jsme na kvalitní výkony z úvodu sezóny. K dosavadním 17 bodů
jsme přidali dalších 14 a v konečném součtu jsme obsadili se ziskem 31 bodů třetí místo a
na vedoucí duo Radotice a Lipník ztrácíme po polovině soutěže jen dva body.
Co se týče kádru, tak na poslední chvíli byli přivedeni na hostování Jan Trávníček
z Jemnice a Astrit Kabashaj z M. Budějovic (ten vstřelil ve dvou zápasech čtyři góly, ve
třetím se však dlouhodobě zranil). Během
zápasů se dlouhodobě zranil D. Bouda a
také M. Šafrata, v závěrečných zápasech
se do sestavy vrátil L. Dolanský.
S celou podzimní částí, hlavně tedy
s umístěním a bodovým ziskem, jsme
velmi spokojeni a doufáme, že na
podobné výkony navážeme i na jaře.

Za fotbalový oddíl Pavel Šplíchal.

9

HOKEJ
Městská liga ledního hokeje, která probíhá na zimním stadionu Moravské Budějovice již
nějaký rok, vstoupila do další sezóny. Úspěšně si v ML vedou hokejisté zastupující naši
obec. Po odehraných 15 kolech III ligy jsou s počtem 42 bodů a skóre 89:35 na prvním
místě. Je třeba se zmínit o tom, že po tolika odehraných kolech naši hokejisté nenašli
přemožitele v základní hrací době.
V mužstvu došlo k několika změnám. U týmu skončili hrát starší hráči (Kašík, Křikava,
Urbánek a částečně F. Fučík) a naopak se připojili mladší hráči, kteří přišli z jiných týmů
hrající ML. Je škoda, že se v obci nenajdou další hráči, kteří by měli chuť hrát hokej.
Chtěl bych našim hráčům popřát mnoho dalších vyhraných zápasů, žádné zranění a
konečné umístění na některém místě v popředí tabulky.
Milan Křikava, místostarosta
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Jubilea po měsících
Listopad: Františková Božena 83 let
Šibor František
Prosinec: Blaisová Božena
Řoutilová Marie
Gráfová Marie

Straňák Antonín

96 let

Václavková Jarmila

88 let

85 let

Špaček Antonín

70 let

85 let

Venutová Anežka

Leden:

75 let

70 let

Narodili se
Špaček Jiří, Pelikánová Nikola
Blahopřejeme!

Opustili nás
Dvořáková Marie
Špačková Ivana
Čtveráček Josef
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70 let

Pozvánky na nejbližší kulturní, společenské a sportovní akce
20. 2. - Hasičský ples
Dětský karneval – termín bude upřesněn
Březen - Jarní vázaní – termín bude upřesněn
30.4. - Pálení čarodějnic
6. 5. - Lampionový průvod
8. 5. - Lucie Bílá první koncert v 16 hod., druhý v 19 hod.
21. 5. a 22. 5. - Rodáci 2016
Červen - Dětský den – termín bude upřesněn
12. 6. - Muzika Pepy Nauše ze Šlágru – odpolední představení od 15 hod.
Červenec - Memoriál A. Abraháma – termín bude upřesněn
27. 8. - Dětský pochod, opékání špekáčku
Říjen - Vítání občánků – termín bude upřesněn
15. 10. - Posvícenská zábava

KOSTELNÍ ZVON
T. Navrátilová

Kostelní zvon se vrátil nad střechu
je zavěšen ve věži kostela.
Díky pokryvačskému cechu
je i střecha nová docela.
Jeho klidný vyladěný tón
oznamuje ráno a klidný den.
Vyskočte, vstávejte, nelenošte!
Z hlavy se vytratil sen.
Jeho jasný pravidelný hlas
proříznul nedělní scénu.
Vyzývá všechny nás i Vás
pojďte se poklonit JEMU.
Jeho srdce znovu tluče…
Pryč je všechna námaha a jednání,
byl nám vystaven účet.
Dík za spoustu dobrých skutků.
Historie se ukloní před Vámi
pokračovatelé v odkazu předků.
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