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Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně
Ani se nechce věřit, že čtvrtina nového roku je za námi.
Většina z nás po dlouhém zimním období netrpělivě očekává
příchod teplých jarních dnů, kdy se příroda začne probouzet,
rozkvétat a my budeme moci vyrazit na procházky. Naše
zahrádky pomalu ožijí a nastane čas venkovních prací.
Doufejme, že již za hřejivého doprovodu sluníčka.
Příjemné jarní dny Vám přeje Obecní úřad.

Zápis 7/2012 ( výpis )
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 19.12. 2012
Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová,
p.Bohumír Kašík, Mgr Jiřina Vodičková
Nepřítomni: 0
Omluveni: 0
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Program zasedání:
1. Kontrola usnesení
2. Návrh rozpočtu na rok 2013
3. Rozpočtový výhled
4. Různé
5. Návrh usnesení
Hlasování 5 – 0 - 0
K bodu č.2 Návrh rozpočtu na rok 2013

Vzpomínka
28. března uplynulo 60 let od popravy pana Gustava Smetany.
Pan Gustav Smetana byl velitelem protikomunistické odbojové skupiny
složené převážně z bývalých partyzánů. Tuto skupinu však odhalil agent
StB a G.Smetana byl 30.4.1951 zatčen. Ve veřejném přelíčení
v Moravských Budějovicích dne 19.–21. 5. 1952 byl státním soudem pro
trestný čin velezrady odsouzen k trestu smrti. Bez možnosti rozloučení byl
pan Gustav Smetana dne 28. března 1953 popraven v Praze na Pankráci.
Pohřben byl do společného hrobu na hřbitově v Praze – Ďáblicích.
Tuto vzpomínku věnujeme nejen našemu občanu panu Gustavu
Smetanovi, ale i všem dalším, kteří byli babickým procesem postiženi.
Čest jejich památce!
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Návrh rozpočtu obce Litohoř na rok 2013
Rozpočtové výdaje
Parag.
2310
3392
3392
3392
3631
3631
3117
3117
2212
3419
5512
3429
3722
3399
3745
6310

Pitná voda
Plyn
Elektrická energie
Opravy a udržování
Veřejné osvětlení- energie
Veřejné osvětlení-opravy
Základní škola
Finanční dar žákům
Silnice, chodníky
Tělovýchovná činnost
Požární ochrana
Oprava požární nádrže
Sběr a svoz komunálního odpadu
Záležitost kultury
Péče o vzhled a veřejnou zeleň
Služby peněžních ústavů

Kč
40000
65000
20000
10000
95000
15000
500000
25000
100000
30000
10000
1800000
420000
31000
320000
25000

2

6171
3322
3314
5212
3429
6112
6320
3639

Činnost místní správy
Kostel
Knihovna
Krizová situace
Ostatní zájmová činnost
Zastupitelstvo odměny
Pojištění
Členské příspěvky-mikroregion

495170
350000
6000
224000
360000
260000
19200
5330

Výdaje celkem
Splátka úvěru
Výdaje celkem

5225700
126000
5351700
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č. 4 Různé
Zastupitelstvo kraje schválilo nové Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
Zastupitelstvo se dohodlo na podání žádosti na opravu kuchyňky a sociálního
zařízení v kulturním domě. Maximální výše dotace je 130 tis. Kč a podíl obce
50%.
Hlasování 5 – 0 – 0
Bc. Tomáš Bařinka podal žádost o inovaci a modernizaci prostor ve sportovním
areálu SPORTLAND.
Žádá o schválení a povolení
- umístění několika (3 nebo 4) volně přístupných venkovních posilovacích strojů
- umístění demontovatelné pergoly před vstupem do budovy Harley
- opravu ohniště na pohlednější rohový otevřený krb sloužící jako otevřené
ohniště
- výměnu stávající plechové garáže a staré dřevěné boudy za jednu ucelenou
dřevěnou chatku
- umístění solárního systému na ohřev vody vč.nového nerezového bojleru
Tato žádost byla projednána , zastupitelstvo požaduje
doplnění o souhlas
majitele budovy Harley´s s umístěním demontovatelné pergoly. O žádosti bude
rozhodnuto na příštím zasedání obce.
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MUDr. Josef Salač žádá o vyjádření k parkování míst pro osobní auta na
komunikaci proti RD č.p.123. Jedná se o krátkodobé parkování klientů.
Zastupitelé se domnívají, že by se komunikace hodně zúžila a zamezila průjezd
zemědělské techniky . Navrhuje zbudování parkovací plochy u základní školy,
kde je obecní pozemek nevyužitý a může sloužit k těmto účelům.
TJ Litohoř žádá o schválení příspěvku ve výši 30.000,- na fotbalovou činnost pro
rok 2013. Zastupitelstvo navrhuje, aby tento příspěvek byl podmíněn také
zhotovením některých údržbářských prací na fotbalovém hřišti a jeho okolí
samotnými členy fotbalového oddílu.
Hokejisté žádají o finanční příspěvek10 000,- na startovné a pronájem ledu při
zápasech.
Zastupitelstvo projednalo zhotovení radlice na sníh od Zemědělské společnosti
v Litohoři, předpokládaná cena bude o polovinu nižší než od firmy, která se touto
technikou zabývá za cenu 22 400,-Kč.
Hlasování 5 – 0 – 0
USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř konaného 19.12.2012
Zastupitelstvo obce
7/2012/142 Schvaluje rozpočet na rok 2013
7/2012/143 Schvaluje rozpočtový výhled na rok 2014-2015
7/2012/144 Souhlasí s podáním žádosti na dotace z POVV na opravu kuchyňky
a soc.zařízení v kulturním domě. Maximální výše dotace je 130 tis. Kč a podíl
obce 50%.
7/2012/145 Souhlasí, aby Zemědělská společnost v Litohoři zhotovila radlici na
sníh cena 22 400,-Kč.
Zápis 1/2013 (výpis )
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 18.3. 2013
Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová,
p.Bohumír Kašík, Mgr Jiřina Vodičková
Nepřítomni: 0
Omluveni: 0
Hlasování: pro – proti – zdržel se
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Program zasedání:
1. Kontrola usnesení
2. Úprava rozpočtu
3. Závěrečný účet obce a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2012
4. Platnost směrnic
5. Schválení odpisového plánu na r.2013
6. Inventarizační zpráva k 31.12.2012, výsledky inventur
7. Přípojky kanalizace
8. Žádost o pracovníky na VPP
9. Zpráva finančního výboru
10. Dotace
11. Dodatek ke smlouvě – MAME
Nově byl doplněn bod č. 12 . Žádost o inovaci a modernizaci prostor
ve sportovním areálu SPORTLAND.
Hlasování 5 – 0 - 0

K bodu č.2 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce projednalo předložené rozpočtové úpravy č.9 za 12/2012
a č.1 za 2/2013 a doporučuje ke schválení.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.3 Závěrečný účet obce a zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2012
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce a účetní závěrku
a doporučuje ke schválení. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem
přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, který prováděl krajský úřad Kraje
Vysočina dne 27.2.2013.
Při přezkoumání hospodaření obce Litohoř nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.4 Platnost směrnic
Zastupitelstvo projednalo platnost vnitroorganizačních směrnic pro vedení
účetnictví dle aktualizace a zákonných norem.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.5 Schválení odpisového plánu na r.2013
Odpisováním majetku obec postupně rozpouští odepsatelnou část dlouhodobého
majetku v průběhu doby jeho využitelnosti. Zastupitelstvo projednalo odpisový
plán na rok 2013.
Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č.6 Inventarizační zpráva k 31.12.2012, výsledky inventur
K 31.12.2012 byla provedena inventarizace majetku obce. Inventarizace byla
provedena komisí .
Inventarizační komise nezjistila žádné nedostatky, žádné škody ani inventarizační
rozdíly mezi účetnictvím a skutečností, konstatuje, že skutečný stav
inventarizačního majetku odpovídá stavu v účetnictví. V průběhu inventarizace
nebyly zjištěny rozdíly, a proto nebyly navrhovány opravy. Zastupitelstvo obce
bylo seznámeno s výsledky inventur.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 7 Přípojky kanalizace
V letošním roce se budou zpracovávat projekty přípojek k jednotlivým domkům
na stavbu kanalizace. Zastupitelstvo sohlasí, aby tyto projekty zpracovala firma
AQA-CLEAN Ing. Josefa Novotného, který již zpracoval projekt na kanalizaci.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 8 Žádost o pracovníky na VPP
Na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací bude
zažádáno o dvě pracovní místa s osmihodinovou pracovní dobou od dubna do
listopadu 2013.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 9 Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru p. Kašík seznámil zastupitelstvo s výsledky finanční
kontroly.Finanční výbor se zabýval kontrolou pokladní knihy,placením faktur
v termínu, plněním a úpravou rozpočtu. Nebyly shledány žádné závady
a nedostatky.
Hlasování 5 – 0 – 0
Vnitřní finanční kontrola ve složení p. B. Kašík, Mgr. J.Cvaková a pí I.Raabová
provedli veřejnosprávní kontrolu u svých příspěvkových organizací v ZŠ a TJ.
Závěrem konstatovali, že neshledali nedostatky a závady, že přidělené obecní
finanční prostředky byly správně využívány.
K bodu č. 10 Dotace
Zastupitelstvo se dohodlo na podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu
Vysočiny, název grantového programu :
„ Jdeme příkladem-předcházíme odpadům 2013“ spoluúčast obce je min.30%
„Památky místního významu 2013“, spoluúčast obce je 50% celkových nákladů
projektu
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č. 11 Dodatek ke smlouvě - MAME
Starostka informovala zastupitelstvo o uzavření smlouvy č.6154 o poskytování
služeb připojení k síti internet prostřednictvím bezdrátové sítě společnosti MAME
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M.Budějovice,s.r.o. Jedná se o rychlejší
uzavírá na dobu neurčitou.

připojení internetu W2. Smlouva se
Hlasování 5 – 0 – 0

hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad. Zároveň schvaluje účetní závěrku za
rok 2012 příspěvkové organizace ZŠ.

K bodu č. 12 Žádost o inovaci a modernizaci prostor ve sportovním areálu
SPORTLAND.
TKS spol. s.r.o. v zastoupení Bc. Tomáše Bařinky podala žádost o inovaci
a modernizaci prostor ve sportovním areálu SPORTLAND.
Žádá o schválení a povolení
- umístění několika (3 nebo 4) volně přístupných venkovních posilovacích strojů
- umístění demontovatelné pergoly před vstupem do budovy Harley´s o rozměru
3,5m x 19 m. pergola bude demontovatelná po písemném vyzvání.
- opravu ohniště na pohlednější rohový otevřený krb sloužící jako otevřené
ohniště
- výměnu stávající plechové garáže a staré dřevěné boudy za jednu ucelenou
dřevěnou chatku o rozměrech 6m x 8m.
2
- umístění solárního systému na ohřev vody ,velikost bude do 6m ,umístěný na
pergole u budovy fotbalových a tenisových šaten. Pořízení nového nerezového
bojleru.
Tato žádost byla již projednána na minulém zasedání, TKS spol. s.r.o.
v zastoupení pana Bc. Tomáše Bařinky doložila potřebné požadované dokumenty
: souhlas majitele budovy „HARLEY S“ s umístěním dřevěné pergoly a ohlášení
nové stavby k zápisu do katastru nemovitostí.
Veškeré úpravy si žadatel pořídí na vlastní náklady. Výstavba proběhne dle
počasí v co možná nejbližším termínu.
Hlasování 4 – 1 – 0

1/2013/148 Schvaluje platnost vnitroorganizačních směrnic.

Manželé Zuzana a Jan Novákovi požádali obec o vzdání se předkupního práva k
pozemku p.č. 215/5 v k.ú. Litohoř. Jelikož má obec předkupní právo, souhlasí
s tím , aby byl pozemek nabídnut dalšímu zájemci v pořadí o stavební místo.
Zastupitelstvo obce dá souhlas s převodem stavebního pozemku na jiného
majitele. Obec Litohoř se vzdává předkupního práva.
Hlasování 5 – 0 – 0

1/2013/157 Obec Litohoř se vzdává předkupního práva na pozemek p.č. 215/5
v k.ú. Litohoř.

USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř konaného 18.3.2013
Zastupitelstvo obce
1/2013/146 Schvaluje úpravu rozpočtu č.9 za 12/2012 a č.1 za 2/2013.
1/2013/147 Schvaluje závěrečný účet za rok 2012 bez výhrad. Schvaluje účetní
závěrku za rok 2012 bez výhrad. Schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání
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1/2013/149 Schvaluje odpisový plán na rok 2013.
1/2013/150 Bere na vědomí inventarizační zprávu k 31.12.2012 a výsledky
inventur.
1/2013/151 Souhlasí, aby projekty na přípojky kanalizace byly zadány firmě AQACLEAN.
1/2013/152 Souhlasí, aby na VPP byli přijati dva pracovníci.
1/2013/153 Bere na vědomí zprávu z finančního výboru.
1/2013/154 Bere na vědomí podání žádosti o dotaci z grantového programu „
Jdeme příkladem-předcházíme odpadům 2013“ a „Památky místního významu
2013“.
1/2013/155 Souhlasí s dodatkem ke smlouvě o poskytování služeb připojení
k síti internet prostřednictvím bezdrátové sítě společnosti MAME M.Budějovice.
1/2013/156 Souhlasí s inovací a modernizací prostor ve sportovním areálu
SPORTLAND.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V prvním měsíci nového roku navštívil naši
školu, tak jako každý rok, pan Hořák ze
záchranné stanice. Přivezl nám ukázat opět
nevšední a pro děti zajímavá zvířata.
Největším miláčkem dětí se stal JEŽEK
AFRICKÝ, ale s obdivem sledovali i
sklípkana a činčilu.
Konec
tohoto
měsíce
byl
spojen
s hodnocením úspěchů dětí a rozdáváním
vysvědčení.
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Měsíc únor jsme zahájili ZÁPISEM do 1. třídy, který se uskutečnil 4. 2. v budově
základní školy. Zapsáno bylo 7 nových budoucích prvňáčků, už se na ně moc
těšíme.
Po jarních prázdninách proběhl ve škole program PREVENCE RIZIKOVÉHO
CHOVÁNÍ, který je zaměřen na chování dětí k sobě samému, ke kamarádům
a ke společnosti. Slečny z moravskobudějovického centra STŘED vypráví dětem
zajímavou a přiměřenou formou o nástrahách dnešního světa. Děti se aktivně
zapojují, spolupracují a formou her se dovídají, co je správné a co ne. Program je
rozdělen celkem do čtyř bloků, které budou probíhat postupně až do konce
dubna.
Koncem února proběhl KARNEVAL organizovaný kulturní komisí obce za
spolupráce školy a školky. I v letošním roce zaplnily masky celý kulturní dům. Na
závěr byly všechny zúčastněné masky odměněny balíčkem dobrot.
V polovině března se jeden žák 4. třídy Šimon Kabelka a dva žáci 5. třídy Nikola
Kašíková a Libor Sobotka zúčastnili okresního kola matematické soutěže
v Třebíči a úspěšně naši školu reprezentovali. Ze 142 účastníků čtvrtých tříd se
Šimon Kabelka umístil na 7. místě a ze 172 účastníků pátých tříd se Libor
Sobotka umístil na 18. místě. Všem účastníkům gratulujeme.
Naši školu neméně dobře reprezentují i děvčata Nikola Kašíková, Aneta
Kršňáková, Adéla Vodičková, Tereza Kabelková, Kristýna Slabá, Nikola
Řepová, Nikola Chvátalová, Aneta Dvořáková a Karolína Bohatcová
s tanečním vystoupením, které každým rokem nacvičujeme na okresní přehlídku
pódiových skladeb v Třebíči. I letos jsme se úspěšně zúčastnili a čeká nás stejné
vystoupení ještě na krajské
přehlídce v Počátkách
a možná i ve Vídni. Stejně jako
loni, byli jsme i letos osloveni
JEDNOTOU
MORAVSKÉ
BUDĚJOVICE,
abychom
obohatili tímto vystoupením
program jejich schůze.
22. března se všichni těšili
na KOUZELNÍKA, který dětem
vyčaroval nejedno překvapení
a některé triky jim i prozradil.
Před velikonočním volnem
jsme dopoledne věnovali velikonočnímu tvoření. Děti si odnášeli domů krásné
velikonoční věnečky a přáníčka.

Mateřská škola
Nový rok začal pro děti z obou škol příjemnou návštěvou pana Horáka, který
přijel ze záchranné stanice dravců a
sov. Velkým překvapením pro všechny
byla zvířata, která s sebou přivezl. Děti
mohly vidět ježka bělobřichého, který
měl u všech velký úspěch, činčilu,
chameleona,
hada
a
pavouka.
Program byl doprovázen veselými
písničkami a hádankami o zvířátkách.
Leden v mateřské škole patří pilným
přípravám k zápisu do prvního ročníku
Základní školy, který se uskutečnil 4.
února.
V neděli 24. 2. proběhl v kulturním domě Karneval. Tanečním parketem se
prohánělo na 60 velice krásných a originálních masek. V pestrém hudebním
doprovodu si děti zatančily tradiční „káčátko“. Kromě tanečků byly pro děti
připravené i pestré soutěže, sladká odměna na konec a spousta barevných
balonků.
Velký úspěch měli malí tanečníci ze školky, neboť
vystoupili s kulturním programem na výroční schůzi
podniku Jednota. Zatancovali na dvě písně ze
známého filmu Hříšný tanec a z parketu odcházeli
při bouřlivém potlesku diváků.
Na konci března navštívil Základní školu kouzelník.
Děti z obou škol nadšeně sledovaly program, který
si pro ně „pan kouzelník“ připravil. Nechyběl králík z klobouku, kouzelná hůlka
a další kouzla, nad kterými děti žasly. Někteří odvážlivci se kouzelného
vystoupení zúčastnili.
I letos se děti těší na velikonoční svátky
a přípravy ve školce jsou v plném
proudu. Malování vajíček, výroba
velikonočních zajíců a beránků.
V pondělí 8. 4. proběhne zápis do
Mateřské školy pro rok 2013/ 2014.
Vendula Komendová (ved. uč.)

Romana Kabelková, ředitelka školy
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Rok mysliveckého sdružení Litohoř
Myslivecké sdružení Litohoř provozuje právo myslivosti v honitbě o výměře téměř
1700 ha, která se rozkládá na pozemcích katastrů pěti obcí. Sídlem a srdcem
honitby je obec Litohoř, kde sídlí také honební společenstvo, což je občanské
sdružení majitelů honebních pozemků, které je pronajímá právě MS Litohoř.
Dlouholetým předsedou honebního společenstva je pan Kašík z Litohoře. V roce
2012 bylo toto společenstvo znovu obnoveno v původních hranicích díky
velkému osobnímu nasazení a nemalým finančním nákladům členů MS Litohoř.
Myslivci z Litohoře věnují velkou část své práce především péči o zvěř. V roce
2011 proto vyrobili desítky krmelců pro zajíce, které rozmístili v honitbě, a pečlivě
dbají o to, aby byly po dobu potravní nouze naplněny krmivem, především
sušenou vojtěškou, a v nich připevněná korýtka zrním.
V roce 2012 vyrobili přes 70 kusů hnízdních budek pro divoké kachny, umístili je
na obou rybnících a s nadějí čekají, zda se kačkám zalíbí a využijí tohoto
komfortu k zahnízdění a vyvedení káčat. Tato akce byla velkou měrou
podporována ze strany Českomoravského mysliveckého svazu, který si od ní
slibuje zvýšení stavů této zvěře, která v posledních letech z honiteb mizí.
Myslivci z Litohoře také vědí, že ke zdravé zvěři patří i zdravá příroda,
a každoročně se zapojují na jaře do akce „Čistá Vysočina“. Za ta léta, co se
úklidu životního prostředí v honitbě věnují, sesbírali již tuny různých odpadků,
mezi nimiž mají největší podíl plastové hmoty, především různé sáčky a lahve,
ale není nouze ani o „úlovky“ pneumatik a různých plechových odpadů.
Ve své honitbě mají také odchovnu bažantů, kde každoročně odchovají desítky
bažantů, kteří po vypuštění zpestří loveckou sezónu, a ti přes zimu
zakomorovaní posílí na jaře stavy divokých bažantů ve vybraných částech
honitby.
Velkou pozornost myslivci věnují odlovu škodné zvěře, především přemnožených
lišek, které udělají v honitbě dosti velké škody a kterých, jak se zdá, neubývá.
V honitbě se myslivci starají i o srnčí zvěř. Kromě přikrmování kvalitním krmivem
zlepšují i její zdravotní stav pomocí léčivých granulí. Díky tomu se daří udržet
stavy této zvěře na poměrně dobré úrovni a v dobré kondici. U této zvěře se
ukazuje jako největším „škůdce“ silniční obchvat Moravských Budějovic, na
kterém, i přes všechna možná ochranná opatření, umírá ročně dost kusů a to i
včetně velice slibných chovných srnců. Bohužel správa silnic nechce o možnosti
výstavby ochranných plotů ani slyšet.
Péče o zvěř se promítá i do výsledků odlovu zvěře. V roce 2012 bylo odloveno:
19 ks srnčí zvěře (navíc 9 ks zahynulo na obchvatu)
105 ks zajíců
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79 ks bažantů
4 divočáci
ze škodné zvěře 15 lišek a 1 kuna
Členové MS Litohoř však vyvíjejí i jiné aktivity. Všeobecně známá je jejich akce
„Pálení čarodějnic“, kterou se svými přáteli a známými vítají příchod jara ve své
klubovně „Na dvorku“ za rybníkem Šingrot. Další již tradiční akcí jsou zkoušky
z vodní práce loveckých psů, která se stala letním zpestřením jejich činnosti.
I letos se obě akce stanou součástí společenských aktivit občanů Litohoře.
Ostatně s obcí myslivci velice dobře spolupracují.
Těší je i zájem vedení Litohoře a občanů o práci, kterou pro sebe i společnost
každoročně vykonávají. I když jsou v něm členové i z jiných obcí, cítí se součástí
obce Litohoř a svou prací se snaží přispět k jejímu zvelebení.
Jaroslav Charvát

Místní knihovna
Za rok 2012 bylo zapsáno 28 návštěvníků knihovny, z toho čtrnáct dětí do 15 let.
Celkem si vypůjčili 370 knih a časopisů. V místní knihovně je 732 svazků naučné
literatury a 2082 krásné literatury.
Výpůjční doba je každé pondělí od 14 – 17 hodin. Je možno si zapůjčit časopis
Květy a Pěkné bydlení. Na webových stránkách obce je k nahlédnutí seznam
knih, které si můžete ve zdejší knihovně vypůjčit.
Helena Hanzalová

Jak plynul čas
Karneval v Litohoři
V neděli 24. února 2013 uspořádaly členky kulturní komise v kulturním domě
v Litohoři karneval. Tanečním parketem se prohánělo na 60 dětí. Mezi maskami
nechyběly půvabné princezny a víly, stateční rytíři i jeden z mušketýrů. Karneval
si nenechali ujít spidermani ani batman a mnoho dalších zajímavých
a originálních masek. V pestrém hudebním doprovodu si děti zatančily tradiční
„kačátko”, do kterého se aktivně zapojili i rodiče. Kromě tanečků bylo pro děti
připraveno 8 soutěží, za jejichž splnění na ně čekalo razítko. Mezi soutěžemi
nechybělo skákání v pytli, slalom a stavění komínů z kostek. Odměnou pro děti
byl sladký balíček a spousta barevných balonků.
Výtěžek z karnevalu bude věnován ZŠ a MŠ Litohoř.
Vendula Komendová

4

Obecní ples

jeden klub asi 1900,- za zápas, si hráči platí sami. Přestože na soupisce je
registrováno 24 hráčů, zápasy byly vetšinou odehrány v třinácti hráčích.

V sobotu 2. března 2013 uspořádala Kulturní komise OÚ Litohoř 1. Obecní ples.
Ples ve 20.00 hodin zahájila starostka Lenka Venhodová a k tanci a poslechu
zahrála kapela Genetic.
Pro účastníky plesu byla připravena bohatá tombola, pohoštění v podobě
jednohubek, srnčího a hovězího guláše a také bohatý výběr nealkoholických
a alkoholických nápojů. Plesajícím předvedla dvě vystoupení „Martínkovská
poupata“. Vystoupení se líbila a tanečníci sklidili zasloužený potlesk.
Při organizaci plesu pomohly i paní učitelky naší základní i mateřské školy,
protože výtěžek z plesu bude věnován dětem v těchto organizacích.
Pomohly také zaměstnankyně obce a školy i jim patří velké poděkování.
Poděkování si zaslouží i všichni Ti, kteří přispěli do tomboly a to jak občané naší
obce, ale i organizace, které oslovily členky kulturní komise.
Ples se vydařil a doufáme, že letošní ples byl jen prvním v celé řadě dalších
obecních plesů.
Mgr. Jana Cvaková

Hurá za kulturou
V pátek 15. března se vydalo 45 občanů z Litohoře a blízkého okolí do
Městského divadla ve Znojmě, na 125. premiéru Divadelního spolku Rotunda
nazvanou „A je to v pytli!“. Všichni kulturně naladěni, plni očekávání, že se jako
vždy dobře pobaví a alespoň na chvíli zapomenou na starosti všedních dní.
Příběh plný humorných záměn a dramatických zvratů nezklamal.
Manželé Tom a Linda Kerwoodovi s napětím očekávají pracovnici z Úřadu pro
adopci dětí, která má rozhodnout o jejich dalším osudu. Postupně však musí čelit
nečekaným problémům a komplikacím, které mají většinou na svědomí Tomovi
bratři Dick a Harry se svými „geniálními nápady!.
Mgr. Jana Dvořáková

Sportovní činnost
Hokejový klub
Hokejový klub Litohoř na konci sezony 2012/13 obsadil 12 pozici z osmnácti
mužstev. Ze sedmnácti odehraných zápasů se jim podařilo 7x vyhrát. V této
sezoně si pořídili nové dresy, které jim zasponzorovala firma jejich spoluhráče
Oldřicha Vonky, MAGIC Hodonice s r.o.. Startovné bylo uhrazeno z příspěvku
obce, který činil 10000,-Kč. Pronájem ledu za jednotlivé zápasy, který činí pro
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Z litohořských to jsou: Dominik Bártů, Vít Bártů, Zdeněk Bulička, Bohumír Kašík,
Martin Křikava , Milan Křikava , Arnošt Nedvědický, Bohuslav Řepa, David Šibor
a můžeme jmenovat i Jiřího Urbánka.
Vít Bártů

Fotbalový klub
TJ Litohoř nastupuje do jarního kolo v kopané ze čtvrtého místa. Tři zápasy byly
kvůli nepříznivému počasí odloženy. Hráči začali pod vedením pana P. Šplíchala
trénovat, aby se po zimě dostali do kondice. Někteří si svoji fyzičku udrželi díky
hokeji, takže plynule přejdou z ledové plochy na hřiště.
Pokud se v obci nevychovává fotbalová mládež, pak je těžké, aby fotbalová
jedenáctka byla zastoupena litohořskými, takže v mužstvu hraje pouze sedm
místních hráčů: Vít Bártů, Ladislav Dolanský, Kamil Kašík, Martin Machát, Arnošt
Nedvědický, Marek Šafrata a Jan Vodička.
Vít Bártů

Hasiči
SDH Litohoř se také připravuje na sezonu, aby vyslali své zástupce,
reprezentovat obec a hasičský sbor. Prozatím provedli opravu a údržbu techniky,
aby při účasti v soutěžích mohli být konkurencí pro svoje soupeře. Ještě je
potřeba začít s fyzickou přípravou, aby do sezóny vstoupili plně připraveni.
V letošním roce i v naší obci proběhne soutěž v požárním sportu.
Zdeněk Bártů ml.
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Všem, kteří se jakkoli podílejí na činnosti v organizacích, které
reprezentují naši obec, patří dík. Účastníkům soutěžních klání
přejeme dobré výsledky. K tomu jim může dopomoci i podpora
nás fanoušků.
Tak neseďme doma a přijďme je podpořit !
Díváme se kolem sebe
Při procházce naší obcí si můžeme všimnout, jak si mnozí krásně zvelebují okolí
svých příbytků. Objevuje se vkusná výzdoba na Vánoce, teď ještě doznívá
velikonoční, krásná bývá letní výsadba. Netroufám si chválit jmenovitě, stačí se
pozorně dívat. Známe se a víme, kde dlouho spočine pohled a srdce se usměje.
Přesto mi nedá, abych dva lidi nevyzvedla.
Jedním je Petr Votka, jenž vytvořil z torza zničeného stromu, který rostl před
školou snad sedmdesát roků, zajímavě vyřezávané krmítko pro ptáčky. Určitě
bude dlouhou dobu sloužit nejen hladovým opeřencům, ale stane se také
poučným místem pro děti, které chodí kolem každý den do svých škol.
Další krmítko vyrobil pan Jaroslav Machovec za pomoci svého vnoučka Liborka
Sobotky.
Nejprve jsme ho obdivovali a demonstrovali ve škole. Když pracovníci OÚ
provedli prořezávku porostu před školou, našlo pěkné umístění v předzahrádce
přímo před očima dětí.
Je pěkné, že máme lidi, kteří udělají radost i jiným – výzdobou nebo výrobkem.
Choďme s očima otevřenýma a važme si jejich snahy a šikovnosti.
Je však smutné, že mladý člověk u nás může i ničit, a to hlavně pod rouškou
noci. Začíná to házením krabiček od cigaret kolem sebe a do keřů před cizími
domy a pokračuje jejich rozlamováním. Kéž by si tito „hrdinové“ uvědomili, že ani
tma nezakryje jejich bezohledné prohřešky… Budeme ale doufat, že s dospělostí
získají i jiný vztah ke svému okolí a k práci druhých.
Jiřina Vodičková

Informace
V termínu od 26.4 – 28.4. mohou občané veškerý elektroodpad uložit u
kulturního domu.
Oblastní charita Třebíč hledá asistenta, který by se v naší obci zapojil při
Tříkrálové sbírce.
Zájemci mohou kontaktovat paní Spilkovou na tel.775 179 314 .
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Jarní dny
T.Navrátilová
Plný potok spěchá pod vesnicí,
konečně roztál lednový sníh.
Vítr foukal chlad v oranici
je zaseto na polích.
Ve vzduchu je cítit jarní chvění,
po studené zimě není památky.
Za plotem ukazují svojí něhu
pečlivě uklizené zahrádky.
První déšť proběhl mladou trávou,
pupeny zkřehly vlídnou rosou.
A drozd mě budí časně ráno,
abych nezaspala první květ na štěpu.
Druh odpadu
papír
plast
sklo
kov
objemný
směsný (popelnice)
Celkové náklady
Příjem od EKO-KOMu za třídění
Vybráno od poplatníků

množství v tunách
3,133
5,272
7,049
0,150
25,500
85,740
353194,36868,250573,-

Odpady za rok 2012
Prosíme občany, aby do kontejneru na BIO-odpad vhazovali pouze
odpad rostlinného původu.
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