Zápis 2/ 2012

ze zasedání zastupitelstva obce konaného 4.4.2012 (výpis )
2012-02

Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně

Vada na kráse
T. Navrátilová

Má modrá vadu na kráse,
je studená jak říká se?
Modrá z tvých očí je můj svět!
Modrou já začnu chválit hned.
Modrá je planeta plná kyslíku
s oceány přetékajícími modří.
Modré jsou lesy z rychlíku
i vzdálené hory jako obři.
Modrá je hloubka večerní oblohy
s nedozírnou krásou hvězd
i mezihvězdný prostor pro bohy
se sametovými doteky našich cest.
Modrá barva to je barva naděje,
je to odlesk oblačných stád.
Modrá se sluncem zahřeje.
Modrá je barva, kterou mám rád.
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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. Smlouva o výpůjčce
4. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
5. Zpráva o bezpečnosti v obci
6. Žádost o inovaci a modernizaci ve sportovním areálu
7. Hospodářský výsledek ve škole
8. Různé
9. Návrh usnesení
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 2 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce Litohoř projednalo předložené rozpočtové úpravy č.1

a doporučuje ke schválení

Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č. 3 Smlouva o výpůjčce
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem smlouvy o výpůjčce kompostérů, která
bude sepsána mezi obcí Litohoř a občany Litohoře.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 4 Smlova o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni
Zastupitelstvu byly předloženy smlouvy č.014990013590/001
a 014990013591/001 o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni mezi obcí
Litohoř a E.ON Distribuce,a.s.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 5 Zpráva o bezpečnosti v obci
Starostka zastupitelstvo seznámila se zprávou Policie ČR o bezpečnostní situaci
v teritoriu Obecního úřadu Litohoř v roce 2011, kdy bylo šetřeno 7 přečinů,
5 přestupků a na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 62 přestupků.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 6 Žádost o inovaci a modernizaci ve sportovním areálu
Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Bc. Tomáše Bařinky o schválení
a povolení úprav v prostorách sportovního areálu SPORTLAND
–
výstavby veřejného dětského hřiště vč. Osvětlení
–
předělání prostoru ohniště a umístění laviček
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rozšíření osvětlení mezi tenisové kurty
opravu betonu na níž zbuduje zámkovou dlažbu
umístění vysunovací markýzy na budovu technického zázemí
západním směrem
–
vybudování nízkého dřevěného oplocení podél potoka u budovy
technického zázemí
–
umístění dřevěné montované pergoly před budovu technického zázemí
–
umístění mobiliáře v prostorách koupaliště( lavičky, odpadkové koše,
stojany na kola apod.)
–
předělání prostoru vjezdu do sportovního areálu
pan Kašík se dotazoval, zda si veškeré úpravy hradí Bc.T. Bařinka ,starostka
potvrdila,že veškeré náklady hradí Bc. T. Bařinka. Dále se pan Kašík dotazoval na
rozměry montované pergoly , ty v žádosti nebyly specifikovány,proto starostka
nechala hlasovat o ostatních bodech žádosti bez bodu - umístění dřevěné
montované pergoly.
Hlasování 5 – 0 – 0
–
–
–

Umístění a rozměry pergoly budou řešeny až na příštím zastupitelstvu
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 7 Hospodářský výsledek v ZŠ a MŠ Litohoř
Základní škola a Mateřská škola Litohoř žádá schválení přeúčtování kladného
hospodářského výsledku za rok 2011 ve výší 36 612,91 Kč do rezervního fondu.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 8 Různé
Firma Geosense
nabízí Geoportal, který slouží pro zobrazení s správu
prostorových dat.
Hlasování 0 – 5 – 0
Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru pan Kašík seznámil zastupitele ze závěrem kontroly
finančního výboru ze dne 2.4.2012 a konstatoval, že nebyly shledány žádné
nedostatky a závady.
Hlasování 5 – 0 - 0
Zpráva kontrolního výboru
Předsedkyně kontrolního výboru Ing.Dreslová informovala zastupitele ,že dne
28.3.2012 byla provedena kontrola a kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky.
Hlasování 5 – 0 –
Strom na máj
Starostka přednesla návrh, zda zastupitelstvo souhlasí s pokácením jednoho
stromu z obecního lesa za účelem postavení máje.
Hlasování 5 – 0 – 0
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Tabule
Paní Bártů podala návrh na umístění dvou tabulí se znakem a názvem obce
Litohoř u silnice I/38 ve směru od Jihlavy a od Znojma. Cena jedné tabule včetně
ukotvení je 2500,-Kč.
Pan Kašík navrhuje využít k umístění sloup veřejného osvětlení nebo radaru.
Hlasování 5 – 0 – 0
Výběrové řízení
Starostka navrhla,aby výběrové řízení na vybudování dětského hřiště z dotačního
titulu provedla odborná firma.
Pan Kašík se dotazoval na cenu za provedení, starostka sdělila, že se jedná
o částku 20 000,Hlasování 5 – 0 – 0

Zápis 3/2012
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 18.5. ( výpis )
Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová,
p.Bohumír Kašík
Omluveni: Mgr. Jiřina Vodičková
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Program zasedání:
1.
Kontrola usnesení
2.
Úprava rozpočtu
3.
Žádost o prodej pozemku p.č. 2/7 a část 2/10 v k.ú.Litohoř
4.
Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
5.
Různé
6.
Návrh usnesení
Hlasování 4 – 0 – 0
K bodu č. 2 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce Litohoř projednalo předložené rozpočtové úpravy č.2 za měsíc
5/2012 a doporučuje ke schválení
Hlasování 4 – 0 – 0
K bodu č. 3 Žádost o prodej pozemku p.č. 2/7 a část pozemku 2/10
Paní Bc.Zdeňka Fišerová, žádá o odkoupení parcel 2/7 o výměře 63 m² a část
parcely 2/10 o výměře 60 m² u rodinného domu č.p. 92. Bývalí majitelé tyto parcely
užívali a měli je již oplocené. Jelikož po těchto pozemcích vede voda , plyn
a povede i plánovaná kanalizace , dohodli se zastupitelé tyto pozemky zatím
neprodávat. Majitelé mohou nadále tyto pozemky užívat, případný prodej by se
řešil až po zbudování kanalizace.
Hlasování 0 –4 – 0
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K bodu č. 4 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
Starostka seznámila zastupitelstvo se smlouvou číslo 11087124 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životní prostředí ČR . Podpora je výhradně určena na
akci „Komunitní kompostárna Litohoř“. Fond se zavazuje poskytnout obci dotaci ve
výši 73 458,00 Kč a dotaci z rozpočtu Evropské unie
1 248 786,00 Kč.
Zastupitelstvo souhlasí s podepsáním smlouvy.
Hlasování 4 – 0 – 0
K bodu č. 5 Různé
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem přezkoumání hospodaření obce
za rok 2011, který prováděl krajský úřad Kraje Vysočina dne 11.4.2012.V závěru
zprávy bylo konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Hlasování 4 –0 - 0
Hřiště pro prťata
Starostka informovala o výběrovém řízení na vybudování dětského hřiště v parku .
Výběrového řízení se zúčastnily tři firmy.
uchazeč
nabídková cena
1. TR Antoš s.r.o.
475 800,00 Kč
2. Hřiště, s.r.o.
366 650,00 Kč
3. Kavyl,spol s.r.o.
447 800,00 Kč
Nejvíce bodů získala firma Hřiště s.r.o. s nejnižší cenou.
Pro nedostatek informací se tento bod přesouvá do příštího zasedání.
Žádost ZŠ a MŠ Litohoř
Základní škola a Mateřská škola Litohoř, žádá o přidělení skutečně
nadnormativních výdajů včetně povinných odvodů na školní rok 2012/2013 .
Ve školním roce 2012/2013 nastoupí k základnímu vzdělávání 23 dětí
a k předškolnímu vzdělávání 28 dětí.
Hlasování 4 –0 - 0
Oprava požární nádrže
Obec získala dotaci z Programu obnovy venkova , která bude použita na opravu
požární nádrže. Zastupitelé pověřili starostku s podepsáním smlouvy s firmou
Stabo MB s.r.o. Moravské Budějovice na částku 280 000,- Kč.
Hlasování 4 –0 - 0
Žádost o zbudování pergoly ve sportovním areálu
Firma TKS,spol.s r. o.,v zastoupení Bc. Tomáše Bařinky dodala rozměry a plánek
na vybudování pergoly před budovou technického zázemí.
Paní Bártů navrhla , aby se žádná další pergola nebudovala.
Starostka dala hlasovat o návrhu paní Bártů
Hlasování 3 –0 – 1
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Zápis 4 / 2012
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 15.6. 2012 ( výpis)
Přítomni: pí Lenka Venhodová,píJana Bártů,p.Bohumí Kašík, Mgr Jiřina Vodičková
Omluveni: Ing. Helena Dreslová
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Program zasedání:
1. Kontrola usnesení
2. Úprava rozpočtu
3. Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny ( Sportoviště )
4. Smlouva o dílo ( Dětské hřiště )
5. Různé
6. Návrh usnesení
Hlasování 4 – 0 – 0
K bodu č.2 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce Litohoř projednalo předložené rozpočtové úprava č. 3
za měsíc 6/2012 a doporučuje ke schválení
Hlasování 4 – 0 – 0
K bodu č.3 Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
Starostka seznámila zastupitelstvo se smlouvou o poskytnutí dotace z Fondu
Vysočiny na program Sportoviště na realizaci akce, Údržba zimního kluziště
a pořízení střídačky. Fond Vysočiny hradí 40%, max.do výše 30000,- Kč a obec
60% celkových nákladů.
Hlasování 4 – 0 – 0
K bodu č. 4 Smlouva i dílo ( Dětské hřiště )
Starostka předložila návrh smlouvy s firmou Hřiště, s.r.o., na zbudování dětského
hřiště v parku, která nabídla nejnižší cenu 366 650,- Kč bez DPH.
Hlasování 4 – 0 – 0
K bodu č. 5 Různé
Starostka zastupitele seznámila s žádostí mikroregionu Podhůří Mařenky
o finanční příspěvek na dofinancování výstavby rozhledny na vrchu Mařenka.
Navrhla částku 5000,- Kč.
Souhlasíte, aby částka 5000,- Kč byla formou darovací smlouvy poskytnuta
mikroregionu Podhůří Mařenky ?
Hlasování 4 – 0 – 0
Rekonstrukce el. vedení v ZŠ
Starostka zastupitele seznámila s nabídkami firem na rekonstrukci elektrického
vedení v ZŠ Litohoř. Firma Lubomír Pokorný, Vranín a firma Elman s.r.o., Hostim
z důvodu termínu realizace od nabídky odstoupili.
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Firma Elektropuchner, Krnčice nabídl cenu 391 679,-sDPH , firma DOELS
Bohuslav Doležal, Moravské Budějovice cenu 254 007,-s DPH.
-pan Kašík , zda cena je včetně zapravení? Starostka odpověděla , že ano.
Souhlasíte, aby rekonstrukci provedla firma DOELS Bohuslav Doležal ?
Hlasování 4 – 0 – 0
Starostka navrhla oslovit pan J. Macháčka z MěÚ Moravské Budějovice,odboru
strategického rozvoje a investic, aby provedl výběrové řízení na dokončení
rekonstrukce požární nádrže.
Hlasování 4 - 0 - 0

Konec školního roku 2011/2012 …
Jarní měsíce přivály i do mateřské školy
nejen svěží vítr, ale i pořádnou porci jarního
shonu a mnoho aktivit. Děti z mateřské školy
společně se svými kamarády ze základní
školy navštívily 30. dubna jihlavské divadlo,
kde shlédly představení „Alenka v říši divů za
zrcadlem“. Dalším nevšedním kulturním
zážitkem, kterým byly všechny děti - jak
z naší mateřské školy, tak děti ze základní školy -velmi nadšeny, bylo
shlédnutí muzikálu „Děti z ráje“. Toto představení nastudovali žáci základní
školy Nám. Republiky ve Znojmě a udělali tak radost jak malým, tak velkým
návštěvníkům Městského divadla ve Znojmě. Dalším společným výletem za
kulturou byla návštěva divadelního představení „Tovaryš a princezna“, které
předvedly 14. května děti ze Základní školy v Nových Syrovicích.
O víkendu 19. – 20. května se mateřská škola tentokrát naplnila i dospělými,
neboť právě v tuto dobu probíhaly „Dny
otevřených dveří“. Prostory mateřské
školy opět navštívilo velké množství
místních i „přespolních“ návštěvníků,
kteří rádi zavzpomínali na časy svého
dětství. V rámci „Dne otevřených dveří“
byla uspořádána v kulturním domě
akademie s příznačným názvem „Jak
ten čas letí“ a „To nejlepší z našich
vystoupení“.
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První červen, který patří
všem dětem, se nesl ve
znamení hledání pokladu.
Díky nevlídnému počasí
musel být poklad ukryt
v prostorách
základní
školy, což nadšení dětí
nijak nezmenšilo a malým
hledačům
pokladu
se
následně nechtělo odejít
domů. Poklad byl za
velkého nadšení všech
účastníků objeven a záhy
z velké části sněden, neboť ho tvořily sladkosti a pochoutky. Děti ze základní
školy měly pro své mladší kamarády připraven program plný her, soutěží a
zábavy.
Tak, jako každoročně, tak i letos proběhl v mateřské škole „Týden radosti“.
Letos proběhla tato akce od 4. do 8. června, kdy každý den „Týdne radosti“ byl
naplněn svým originálním programem. První den proběhla volba sympaťáků
roku. Sympaťáky roku byli zvoleni Lenička Doležalová a Jiřík Dvořák. Druhý
den děti předškolního věku navštívily svoje kamarády v základní škole, kde
mohly shlédnout výuku českého i anglického jazyka a matematiky. Děti byly
nadšeny především z výuky anglického jazyka, kdy se naučily krátkou
anglickou písničku. Středa byla vyhrazena maturitě, při které se děti také za
přítomnosti ředitelky základní
školy
paní Kabelkové a
starostky obce Venhodové
zúčastnily
všeobecných
znalostních testů. Ve čtvrtek
byla pro děti připravena
oblíbená
pěvecká
soutěž
s příznačným
názvem
„SuperStar“,
kdy
děti
interpretovaly písně známých
zpěváků. Hodnocení soutěže
provedli žáci páté třídy
základní školy, kteří se také aktivně zapojili do programu. Vítězem se stal
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každý zúčastněný, neboť před staršími kamarády, kteří hodnotili výkony, bylo
potřeba dostatek odvahy.
Přesto bylo vyhlášeno toto pořadí: 1. místo Honzík Kuba, 2. místo Karolínka
Bohatcová, společná píseň Filípek Klouda, Jiřík Dvořák
a Ondrášek Cihlář, společná píseň Lenička Doležalová, Anetka Dvořáková ,
Nelinka Řepová a Karolínka Bohatcová, 3. místo Katka Bohatcová, Terezka
Čepčárová,
a krásné 4. místo obsadily Anetka Dvořáková, Valinka Polická, Zuzka
Zelenková a Lenička Doležalová. Poslední den tohoto týdne se nesl ve
znamení her a soutěží v naší mateřské škole.
V pondělí 11. června zavítal na zahradu základní školy ornitolog z brtnické
záchranné stanice, který si tentokrát přivezl s sebou na ukázku ptačí dravce.
Děti mohly shlédnout i mláďata těchto dravců.
Všechny děti se již nyní těší na připravovaný výlet do jaroměřického zámku,
který se uskuteční koncem června a kde bude připraven pestrý program
s občerstvením. Po tomto výletu se děti a nejen ony budou těšit na
nadcházející letní prázdniny.
Moji milí litohořští občané,
tento školní rok byl v mém dlouholetém působení ve zdejší mateřské škole
posledním. Touto cestou bych se chtěla se všemi, se kterými jsem se během
své praxe setkávala a spolupracovala srdečně rozloučit. Zároveň bych chtěla
poděkovat všem svým spolupracovníkům, rodičům a představitelům obce, se
kterými jsem zde strávila 34 krásných, nejen pracovních let. Je jisté, že kus
mého srdce zůstane v Litohoři navždy.
Jiřina Kostelecká

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Závěr školního roku je v základní
škole
spojen
nejenom
s očekáváním letních prázdnin,
ale
hlavně
se
závěrečným
hodnocením
výsledků
žáků.
Všechny děti se vždy moc snaží,
proto jsou většinou ohodnoceny
pěkným vysvědčením.
Pilné učení nám zpestřují akce,
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kterých se během školního roku účastníme. Koncem dubna jsme navštívili
Horácké divadlo v Jihlavě a shlédli pohádku Alenka v říši za zrcadlem.
Týden na to jsme se s očekáváním vypravili
do Znojma na představení Děti z ráje, které podle muzikálu Michala Davida
nacvičili žáci znojemské základní školy.
Svátek dětí jsme oslavili společně s dětmi z mateřské školy. Dopoledne jsme
zpestřili soutěžemi, hrami a tancováním, které bylo zakončeno hledáním
pokladu. V mateřské škole si stejně jako každým rokem zahráli žáci pátého
ročníku na porotu SUPERSTAR. Aby z malých zpěváků opadla tréma,
předvedla nejprve sama porota své hudební schopnosti.
Začátkem června se za svými
staršími
kamarády
přišli
podívat předškoláci z mateřské
školky. Vždy je zážitkem
sledovat jak prvňáci zasvěcují
do školních povinností budoucí
školáčky.
Díky příznivému počasí se
vydařila beseda na téma
DRAVCI a SOVY, která
proběhla 11. června na školní
zahradě. Ornitolog pan Hořák
přiblížil poutavým způsobem dětem život některých druhů sov a dravců.
Největším zážitkem byl pro děti přímý kontakt s dravci.
Nejočekávanější událostí všech dětí je vždy školní výlet.
Letos jsme se vypravili za pohádkou na hrad ROŠTEJN. Na zámeckém
nádvoří byla k vidění různá divadelní představení a v okolí hradu lákaly děti
stánky s dobrotami. Během prohlídky hradu viděly děti kostýmy z nejrůznějších
pohádek, jejichž názvy zkoušely uhodnout.
V posledním týdnu školního roku si stejně jako každý rok děti vyzkouší jízdu
zručnosti na kole, která je vždy spojena s dopravní výchovou. Šikovní a zdatní
cyklisté jsou na závěr ohodnoceni diplomem o odměnou.
Protože se blíží 230. výročí založení litohořské školy, zahájíme nový školní rok
oslavami. Při této příležitosti budou pozváni nejenom bývalí učitelé a žáci,
ale i široká veřejnost.
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S koncem letošního školního roku zakončí své dlouholeté pedagogické
působení ve zdejší základní škole paní Jiřina Vodičková a v mateřské škole
paní Jiřina Kostelecká. Za tolik let obětavé práce pro děti jim oběma děkujeme
a přejeme mnoho zdraví do let dalších.
Mgr. Romana Kabelková

Jak plynul čas v Litohoři
Dětský den v Litohoři
Letos si musely litohořské děti na dětský den počkat až na neděli 17.6.,
organizátoři – Sbor dobrovolných hasičů a kulturní komise – museli dětský den
posunout pro nepřízeň počasí, ale žádné dítě určitě nebude proti tvrzení, že se
čekání vyplatilo! Celá akce se konala v areálu Sportlandu v Litohoři
a nutno dodat, že i přes rozsáhlost areálu byly děti vidět opravdu hojně. Podle
rozdaných účastnických průkazů si přišlo zadovádět na 80 dětí, většinou
v doprovodu rodičů. Pro děti bylo přichystáno 10 soutěžních disciplín, za které
si děti vysoutěžily vždy razítko na průkaz a ta ve finále proměnily za ceny. Ze
soutěží pak nejvíce zaujalo pojídání palačinek bez pomoci rukou, při které
hlavní odměnu vyhrálo publikum - pohled na ušmudlané obličeje účinkujících!
Protože nám počasí opravdu přálo, tak se většina dětí šla zchladit po
soutěžním klání do bazénu. Třešínkou na dortu pak bylo oblíbené dovádění
v hasičské pěně!
Za kulturní komisi Mgr. Jitka Roupcová

OBEC NAŠIM DĚTEM
Za krásného slunečného dne
v sobotu
dne
23.
června
reprezentovalo naši obec Litohoř
družstvo dětí od 8 do 15 let na
dětském
zábavném
klání
mikroregionu
OBEC
NAŠIM
DĚTEM – tentokrát v Nových
Syrovicích. Sešlo se zde více než
200 dětí, které tvořily 18 družstev
zastupujících 14 obcí.
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Toto setkání je pojato jako soutěžní. Disciplín, které děti plnily, bylo 6. Mohly
se však zúčastnit spousty dalších zábavných aktivit, kde čekaly děti odměny
– sladké, nebo také v podobě pěkného zážitku při jízdě na koni nebo v kočáře
se spřežením.Líbily se také ukázky výcviku psů různých plemen.
Každé soutěžní družstvo zápolilo pod svou obecní vlajkou. Té naší jsme určitě
nedělali ostudu. Proplouvali jsme dobře – v rekordním čase jsme např. umístili
balónky na určené místo na velkém balančním kole, kde záleželo na
koordinaci pohybu opravdu všech soutěžících. Bavili jsme se při skupinové
jízdě na lyžích po plastových lahvích. Excelovali jsme však v poslední
disciplíně, kdy soutěží dohromady 180 dětí při přenášení a přelévání vody
kelímky – vše za běhu.
Po skončení jsme měli
dobrý pocit a počítali jsme
se slušným umístěním.
Při závěrečném nástupu
vždy
slyšíme
pořadí
prvního až pátého družstva,
všichni ostatní jsou šestí.
Zde totiž nikdo neprohrává.
Šestých míst tedy bylo 13.
Pátí a čtvrtí jsme také
nebyli a to už jsme věděli,
že náš stupně vítězů
neminou.
Skončili jsme druzí.
Před námi byli jen novosyrovičtí, ale těm jsme to přáli, neboť byli
pořadatelskou obcí.
Slovo vždy jsem zvýraznila úmyslně, protože se této dětské soutěže
účastníme každým rokem. Poprvé to bylo v litohořském sportovním areálu
předpěti lety, podruhé v Jakubově, potřetí v Želetavě, počtvrté v Domamili a
letos popáté v Nových Syrovicích. Jsou vybírány obce, které mají pro tuto
velkou akci dostatečné prostory a zázemí. Pro starosty těchto obcí je to však
opravdu „starost“ vše organizačně zvládnout – dosud všichni na jedničku.
Z těchto pěti ročníků máme již tři poháry. Dvakrát jsme byli třetí a letos
druzí.Troufám říci, že tímto patříme historicky mezi nejúspěšnější vesnice.
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Každým rokem (i letos) nám fandil pan Kašík, který vlastně jako starosta
poprvé zajišťoval tuto akci v Litohoři. Nyní nás chodí podpořit i starostka paní
L.Venhodová, potěšila nás účast i místostarostky paní J. Bártů. Dík patří také
za pomoc při přípravě dětí a zajišťování soutěžní disciplíny paní J.Dvořákové.
Na této akci jsou vítáni všichni bez rozdílu věku. Všichni se mohou pobavit a
vrátit na chvíli do dětských bezstarostných let.Tak tedy, na shledanou, možná
zase někdy u nás!
Jiřina Vodičková

Co to je KLIMATOUR 2012
V pondělí 25. června jsme měli v našem sportovním areálu malou slavnost.
Na své dlouhé cestě se zde zastavili zástupci mezinárodní cyklistické štafety
Klimatour 2012. Tato akce probíhá již několik roků v Rakousku. Letos poprvé
překročili cyklisté i naše hranice. Vše je financované z Operačního programu
Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-13.
Posláním této štafety je propagace života bez obtížných odpadů, učí děti
formou hry třídit a minimalizovat odpad.Tato jízda opravdu plní svoje poslání.
Je šance, že záměr padne na úrodnou půdu, neboť jejich programu se účastní
hlavně děti a mládež.
Cestou členové štafety pozdraví krátkým zastavením projíždějící vesnice a
občany . Starostové posílají vždy do dalšího místa zdravici v podobě malého
upomínkového dárku.
Za naši obec přivítala cyklisty místostarostka p. J. Bártů. Seznámila přítomné
s malou historií i současností naší obce a popřála zdaru na dalším putování.
Základ pelotonu tvoří zástupci kraje Vysočina a Rakouska. Cestou se přidávají
další zájemci z řad mládeže i dospělých. Počet se tedy mění, u nás bylo asi 40
osob.
Při malém občerstvení a oddychu zhlédli účastníci krátké vystoupení našich
dětí. Líbil se „hříšný tanec“, Beatles i Mambo-deštníky. Nakonec si děti
zasoutěžily na téma ekologie a třídění odpadů. Samozřejmě dostaly i malé
dárečky.
Asi po hodině se peloton odebral na další pouť do Mor. Budějovic, kde čekal
program v letním kině a nocleh. V úterý dopoledne se vydal na další cestu
směrem na Hrotovice a Dukovany.
Jiřina Vodičková

Hasiči
V posledních letech parta kluků z členů litohořských dobrovolných hasičů navázala
na předchozí tradici a zúčastňuje se okrskových soutěží v požárním útoku. Chodí
trénovat většinou dvakrát týdně, věnují tomu svůj čas, přesto se jim nedaří, jak by
si představovali. Samotný útok zvládnou i za 18 sekund, ale mnohem více času
zabere samotná příprava techniky. Požární útok, to je souhra všech sedmi členů
jednotky a techniky a rozhodují setiny sekundy. Stane se, že jednomu článku
mužstva se nezadaří a už to má vliv na výsledek celé jednotky.
Mezi členy týmu patří V.Jelínek ml., R. Bílý, Z. Bártů ml., D. Bártů, , A. Benda, M.
Benda, A. Špaček, M. Špaček a M. Křikava.
Od května se kluci zúčastnili 9 závodů, tři se jim nepodařilo dokončit, ve Výčapech
se umístili na 14 místě z 32 mužstev, v Moravských Budějovicích byli 8 z 10
družstev. Úspěchu v podobě druhého místa dosáhli ve Vícenicích, první místo jim
uniklo o 60 setin sekund. Na nočních závodech v Martínkově svým výkonem
dosáhli na deváté místo z dvaceti účastníků.Všechny cestovní výlohy spojené
s účastí na závodech si hradí sami.
Kluci předvedli požární útok i na dětském dnu a dětem pro zábavu také vytvořili
hasící pěnu.
Jana Bártů
Rybníčky
V loňském roce byl v části zvané Toulata
zbudován rybník a několik tůní, které mají
především vytvořit prostředí pro vodní
faunu. Na dílo jsme z dotací získali částku
2 105 580,- a obec zaplatila 522 743,-,
jednalo se o výdaje spojené s přípravou
celého projektu,který zabírá v délce 600m.
Horní rybníček,byl částečně vyčistěn bez
zásahu do břehů, z důvodu výskytu
chráněných
druhů Čolka
obecného,
Rosničky zelené a Skokana zeleného. Podmínku je, že v těchto vodních nádržích
a tůních se nebudou nasazovat ryby.
Dříve nepřitažlivé místo zarostlé křovisky a náletovými dřevinami se změnilo
v místo, kam mohou směřovat naše kroky při procházce do přírody. Abychom si při
této vycházce mohli odpočinout, Miroslav Kašík a Petr Votka zde umístili lavičky a
zbudovali posezení se stříškou, která výletníky ochrání před sluncem, případně

deštěm.
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Jana Bártů
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Loučení
Společenská kronika- výročí :

Poslední červnový pátek byl v naší základní a mateřské škole ve znamení
loučení, děti se loučily s paní učitelkou Kosteleckou a paní učitelkou
Vodičkovou, kterým patří velký dík s jakou citlivostí přistupovaly k dětem.
Současně se loučily se čtyřmi spolužáky, pátého ročníku, které potěšilo nejen
hezké vysvědčení, ale i šek na 5000,- Kč, který jim darovala Obec Litohoř.

TJ Litohoř
Začátek jarní sezony se našim fotbalistům dařilo, v tabulce byli i na druhém
místě, ale s přibývajícím počtem zápasů jakoby našim borcům docházely síly.
I tak jim gratulujeme k 10 místu a pevně věříme, že do podzimní sezony
nastoupí plní elánu a sil.

Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili významné jubileum.

Květen
Chvátalová Helena
Kubová Marie
Heralecká Květoslava

červen
Matnérová Helena
Nováková Františka
Wolheimová Marie

65 let
65 let
74 let

86 let
86 let
88 let

TABULKA III. třída mužů skupina B
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Tým
Čáslavice-Sádek B
Radotice
Martínkov
Jemnicko B
Opatov
Lesonice
Jakubov B
Rokytnice B
Kojetice
Litohoř
Šebkovice B
Předín
Želetava B
Heraltice

Záp
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
16
14
13
13
13
13
13
11
9
10
8
7
6
5

5
7
9
9
9
10
11
11
8
10
12
17
17
16

Skóre
71: 41
64: 33
71: 49
74: 59
68: 53
54:49
67: 63
51: 53
56: 65
54: 63
41: 47
51: 72
52: 98
45: 74

Body
53
47
43
43
43
42
41
37
36
36
30
23
21
20

Plánované akce
Květen

19.5.2012

Pouťová zábava

Květen

26.5.2012

Celodenní výlet- Telč a okolí

Červen

10.6.2012

Den dětí

Červen

23.6.2012

5. ročník "Obec našim dětem" tentokrát v Nových Syrovicích

Září

02.9.2012

Hurá za pohádkou

Září

15.-16.9.2012

"230" let založení školy, 10 let výročí praporu
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