Zápis 3 /2013
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 16.9. 2013 (výpis)

2013 - 03

Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová,
p.Bohumír Kašík, Mgr. Jiřina Vodičková
Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně

Slovo PODZIM rezonuje, samo o sobě má barvu a skrývá
v sobě trochu napětí a očekávání. Každému z nás při jeho
vyslovení naskočí jiná asociace. Někdo ho vnímá jako období
melancholie, kdy jaro je v nedohlednu a z bezstarostnosti léta
zbyly jen vzpomínky. S nostalgií a lehkou závistí sledujeme
přípravu vlaštovek na přesun do krajů, kde přečkají v našem
pásmu tak chladné a nehostinné období.
Ti pozitivnější z nás podzim vnímají jako čas barev, dozrávání a sklizně všeho,
čemu jsme od jara věnovali tolik péče a úsilí.
Podzim je pro svou barevnost a vyzrálost obdobím inspirace.
Rádi se procházíme přírodou a naše oči se častěji než v jiných ročních
obdobích upírají směrem ke korunám stromů, zvláště pak k těm listnatým, které
nám svou jedinečnou proměnlivostí učarovávají.
Všem přejeme krásné prožití podzimu
Obecní úřad

-

Znám křišťálovou studánku …

Bez vody by nebyl život. To je skutečnost, na kterou se v dnešní uspěchané
době, kdy nás jako samozřejmost provází voda z kohoutku, často zapomíná.
MAS Zubří země a MAS Rokytná se proto dohodly na společném projektu
spolupráce s názvem "Znám křišťálovou studánku...". Hlavní náplní projektu
je obnova studánek jako míst k odpočinku a setkávání lidí. Na území MAS
Rokytná bude, pokud projekt získá podporu, upraveno 8 studánek, o nichž
víme a dalších 9 studánek objeví veřejnost nebo žáci základních škol, které
jsou partnery projektu. Vznikne internetová studánková databáze Vodomila
(maskot projektu), kde nebudou chybět zajímavosti místa, pověsti, památné
stromy apod. Jestli víte o nějaké studánce, která by si zasloužila zrenovovat,
neváhejte nás kontaktovat.
Barbora Kotrbová
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Program zasedání:
1. Kontrola usnesení
2. Úprava rozpočtu
3. Veřejnoprávní smlouva s M.Budějovicemi
4. Smlouva o dílo
5. Nákup techniky
6. Žádost o prodej pozemku p.č. 798 / 9 v k.ú. Litohoř
7. Návrh usnesení
K bodu č. 1 Kontrola usnesení
2/2013/160 Smlouva s Krajem Vysočina z Fondu Vysočiny „Jdeme příkladempředcházíme odpadům 2013“ byla podepsána
2/2013/161 Od 1.7. – 30.11.2013 byl přijat pracovník na VPP.
2/2013/163 Smlouva o výpůjčce s firmou EKO-KOM byla podepsána
K bodu č.2 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce projednalo předložené rozpočtové úpravy č.5 za 6/2013, č.6 za
7/2013 a č.7 za 8/2013 a doporučuje ke schválení (viz příloha).
Hlasování 5 – 0 - 0
K bodu č.3 Veřejnoprávní smlouva s M.Budějovicemi
Starostka seznámila zastupitelstvo s dodatkem č.1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku
přestupků, kdy podle smlouvy obec odvádí ze svého rozpočtu částku 1000,-Kč za
každý projednaný přestupek. Nově by měla obec odvádět 1000,- Kč za každý
oznámený přestupek.
Starostka navrhla tento bod ještě neprojednávat a vyčkat, jak proběhne vyjednávání
předsedy MBmikroregionu o ceně.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.4 Smlouva o dílo
Zastupitelstvo se dohodlo na zhotovení publikace o obci od F.R.Z. agency s.r.o. Brno,
zastoupená Jaromírem Růžkem. Jedná se o publikaci obrazového charakteru,
formátu 220x200 mm, rozsahu 84 stran bloku. Publikace bude barevná, vydaná
v nákladu 350 ks. Cena za jeden ks 313,-Kč , celkem 125 982,50 Kč s DPH. Částečná
úhrada 50% bude uhrazena při započatí prací na díle. Zbývající platba po předání
knih.
Hlasování 5 – 0 – 0
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K bodu č.5 Nákup techniky
Zastupitelstvo se rozhodlo pro koupi křovinořezu od firmy Stihl FS 410 za cenu
22 400,- Kč.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.6 Žádost o prodej pozemku p.č. 798/9 v k.ú. Litohoř
Paní Marie Tomanová, Gagarinova 1402, Moravské Budějovice žádá o odkoupení
pozemku p.č. 798/9 v k.ú. Litohoř. Po digitálním zaměření vznikla odchylka od
současného stavu. Jedná se o 59 m². Zastupitelé s prodejem souhlasí za cenu 35,-Kč
za m².
Hlasování 5 – 0 – 0
Starostka informovala o možnosti zpracování projektu na obnovu ovocné aleje za
koupalištěm, kde je možno získat až 90% dotace v rámci Operačního programu
Životního prostředí. Přípravu a realizaci stavby by provedla firma KOINVEST CZ, s.r.o.
Třebíč, zastoupená paní Věrou Bartuňkovou.
Firma by provedla
- vypracování projektové dokumentace
- zpracování žádosti o dotaci
- zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele
- výkon technického dozoru investora
- přímé realizační náklady
Celkem cena prací do 500.000,-Kč s DPH.
Zastupitelstvo se dohodlo, aby po přepracování projektu, kde bude více okrasných
keřů než ovocných stromů, byla podepsaná smlouva.
Hlasování 5 – 0 – 0
Starostka seznámila zastupitelstvo z jednání členské schůze Moravskobudějovického
mikroregionu v Lechovicích, kterého se 6.9.2013 účastnila
- byla přítomna tajemnice Mikroregionu Hrušovansko pí Jirků, která poskytla
informace o cyklostezkách a vzájemně si vyměnili svoje zkušenosti
- pí Bartuňková informovala o připravenosti mikroregionálních her „Obec našim
dětem“ dne 14.9.2013 ve Zvěrkovicích.
- předseda mikroregionu informoval o burzovním obchodu s energiemi
- předseda mikroregionu tlumočil výsledek jednání starosty Vlastimila Bařinky
s hejtmanem Kraje Vysočina o zachování LDN M.Budějovice a poskytnutí
příspěvku od členských obcí mikroregionu pro třebíčskou nemocnici na
zakoupení speciálního rtg přístroje pro děti, který nezpůsobuje záření.Předseda
navrhl částku 50,-Kč/obyvatele a vyzval přítomné zástupce obcí, aby ve svých
zastupitelstvech projednali možnost poskytnutí příspěvku na tento přístroj.
Pro naši obec by tato částka představovala 22.250,-Kč.
Hlasování 0 – 3 – 2
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18.10.-20.10.2013 je termín císařského posvícení v Mor.Budějovicích, k této
příležitosti
proběhne vernisáž obcí MBmikroregionu
Diskuse
p. B.Kašík:
- kdy se bude pokračovat v pracích na úpravě okolí koupaliště (chodník, obrubníky),
cesta k rybníčkům
- jak to vypadá s kanalizací- kdy bude chodit projektant na přípojky
- jak je daleko POVV, kolik stála oprava kuchyňky
- v obecních lesích je potřeba vyžínat trávu okolo stromků
- jak se budou řešit přechody pro chodce
- jak se plní rozpočet
Starostka odpověděla:
- na chodníku se pracuje, dodělá se po hranici stávajícího koupaliště, štěrk na cestu
se bude navážet až Zemědělská společnost ukončí polní práce
- schůzka kvůli kanalizaci proběhne ve středu 18.9. v Třebíči, projektant p.Novotný
bude obcházet domácnosti ohledně přípojek do 14 dnů
- na POVV byla podána závěrečná zpráva, oprava kuchyňky stála 299 560,-Kč
- lesní porost kontrolovala paní Bártů, tráva kolem mladých stromků je vysečená
- přechody pro chodce byly odstraněny ŘSD jelikož neodpovídají předepsané normě.
O dalším postupu budu jednat s Policií a ŘSD.
- plnění rozpočtu bude na příštím zasedání
p. Bártů :
navrhuji snížit pracovní hodiny Bohumíra Kašíka ml. např. na 80 hodin měsíčně.
Máme tři pracovníky na VPP .
-

Zastupitelstvo obce

USNESENÍ

3/2013/164 Schvaluje úpravu rozpočtu č.5 za 6/2013, č.6 za 7/2013 a č.7 za 8/2013
3/2013/165 Bere na vědomí informaci o vyjednávání o ceně za poplatky na úseku
přestupků v dodatku k veřejnoprávní smlouvě s městem M.Budějovice
3/2013/166 Schvaluje smlouvu o dílo s F.R.Z. agency s.r.o. Brno na výrobu publikace
o obci Litohoř
3/2013/167 Schvaluje koupi křovinořezu Stihl FS 410 za 22 400,- Kč
3/2013/168 Schvaluje prodej pozemku p.č. 798/9 v k.ú. Litohoř ,59 m² za cenu 35,Kč/m² paní Marii Tomanové , Gagarinova 1402, Moravské Budějovice
3/2013/169 Schvaluje po úpravě zadat výběrové řízení firmě KOINVEST CZ, s.r.o.
Třebíč na projekt „ Obnova sadu v Litohoři“ do částky 500 000,- Kč.

4

Základní škola
Nový školní rok 2013/ 2014 v Mateřské škole
Nový školní rok byl letos zahájen 2. září. První den jsme přivítali nové
prvňáčky Kateřinu Černou, Lenku Doležalovou, Rostislava Zikmunda,
Rostislava Kašíka, Martina Béma, Dominika Doležala a Jaroslava
Ornsta. Prvňáčci, stejně jako každý rok, obdrželi ve škole většinu
výukových potřeb a ještě jim byla od obce poskytnuta částka 1000 Kč na
další vybavení.
Celkový počet dětí ve škole je
25, bohužel se během prázdnin
dvě děti odstěhovaly.
Výuku plavání ve třetím a
čtvrtém ročníku jsme letos
zahájili 1. října na ZŠ Havlíčkova
v Moravských
Budějovicích.
Výuka probíhá formou hry a
soutěží, což děti oceňují a
během prvních hodin ztrácí
obavy a pocit nejistoty.
V pondělí 7. října nás navštívilo
maňáskové divadlo. Děti základní školy i mateřské školy shlédly tři
poučné pohádky o vhodném chování a zdravé životosprávě.
V těchto dnech chystáme
krátké vystoupení na setkání
dříve narozených, ale hlavně
se věnujeme výuce a školním
povinnostem.

Romana Kabelková, ředitelka
školy
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Na konci školního roku 2012/ 2013 bylo připraveno 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.Na konci zkoušky byli pasováni na
školáky. Děti za odměnu dostaly stužku s pamětním listem.
Co je nového v MŠ?
I letos byl velký zájem
o umístění do mateřské
školy. Přivítali jsme
deset nových dětí sedm děvčat a tři
chlapce. Z toho je 25
dětí litohořských, 2 děti
z Vranína a 1 dítě
z Komárovic.
Na děti čekalo ve
školce
malé
překvapení. Po malých úpravách se zvětšila hrací plocha a byly
vyměněny kryty na radiátorech.
V neděli 1. Září se v areálu koupaliště ozýval opět dětský smích. Členky
kulturní komise společně s učitelkami základní a mateřské školy
uspořádaly pro děti, již tradiční „Hurá za pohádkou.“ Na děti čekalo 11
stanovišť, na kterých na ně čekaly různé pohádkové postavy. Děti plnily
zajímavé úkoly, např. skákání v pneumatikách, střílení z luku, házení
míčkem na plechovky, chytání rybiček a mnoho dalších. Za každý splněný
úkol dostaly „smailíka“ a za nasbírané body na ně čekala odměna, kterou
si samy vybraly. Dalším překvapením pro děti byla trampolína, kde si
společně mohly užít spousty legrace.
7. října se děti z obou škol zúčastnily loutkového divadla, kterým je
doprovázeli myška s kašpárkem. Děti zhlédly tři pohádky a z každé z nich
vycházelo ponaučení, jak se správně chovat.

2

13. října si děti připravily krátký program při příležitosti Vítání občánků.
S básničkou a písničkou vystoupily Zuzanka Zelenková a Nelinka Řepová
z Litohoře a Kačenka Bohatcová z Vranína.
Vendula Komendová (vedoucí učitelka)

Jak šel čas
Loučení se s prázdninami v Litohoři
Na poslední prázdninovou neděli 2.9. bylo pro děti přichystáno sladké
loučení se s prázninami, a to
v podobě
akce
Hurá
za
pohádkou. Pohádkové cesty se
zúčastnilo odhadem 50 dětí, které
měly jediný cíl: projít celou trasu a
nasbírat plný počet bodíků. Nic
ale není zadarmo! Tentokrát na
děti čekalo 11 stanovišť s úkoly a
trasa byla dlouhá bezmála 3
kilometry! Startovalo se v areálu
Sportlandu na stanovišti
„u mušketýrů“, kde na děti čekal hned celkem nelehký úkol – střílení na
plechovky míčkem, dále trasa vedla k rybníčkům, kde děti přijímaly úkoly
z rukou čertů, čarodějnic, princezny a prince, vodníka a vodní víly, apačů,
Rumcajse a Manky a také Ferdy mravence a Berušky. Sněhurka
s trpaslíkem nechala děti kličkovat na koloběžce mezi kužely a Pat a Mat
zase zatloukat hřebíky. Kdo splnil všechny úkoly, mohl nasbírat celkem 11
bodíků, které v cíli proměnil v minimarketu za různé ceny dle vlastního
výběru. Další odměnou pro děti mohly být
i usměvavé tváře paních učitelek ze základní a mateřské školy, které děti
bezpochyby poznaly v některých pohádkových postavičkách …
a první školní den se obešel určitě bez slziček na tváři!
Za kulturní komisi
Mgr. Jitka Roupcová
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Vítání občánků
V neděli 13. října 2013 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu v
Litohoři milé a slavnostní uvítání nových občánku. Děti (4 chlapci) spolu s
rodiči a rodinnými příslušníky
přivítala starostka obce
Lenka Venhodová . Pěknými
písničkami doladily sváteční
atmosféru děvčata Saskovi
pod vedením pana Františka
Sobotky
a
básničkami
doplnily děti z mateřské školy
pod
vedením
Venduly
Komendové. V závěru akce
se rodiče podepsali do
pamětní knihy a starostka předala našim nejmladším občánkům dárek a
pamětní list.
Ješte jednou přejeme rodičům hodně radosti při výchově dětí a dětem
krásné a šťastné dětství.
obecní úřad

Tašky na třídění odpadů
Obci Litohoř se podařilo ve spolupráci se svazkem obcí „Skládka TKO“
získat pro všechny domácnosti v obci tašky na třídění odpadů. Praktické
tašky jsou barevně rozlišeny, kdy každá barva odpovídá barvě kontejneru,
do kterého se odpad ukládá. Na taškách jsou vyobrazeny obrázky a
popisky věcí, které do ní a do příslušného kontejneru patří.
Doufáme, že tímto podpoříme a ulehčíme práci, těm kteří odpad již třídí a
doufáme, že takovýchto zodpovědných občanů bude jen přibývat.
Věděli jste, že ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2012
každý Čech vytřídil 39,1 kg odpadů (papír, plasty, sklo a
nápojové kartony)
70 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady
bylo 71% obalů využito a recyklováno
1 800 000 stromů jste zachránili tím, že třídíte papír
Ing. Helena Dreslová
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Rekonstrukce požární nádrže

Rekonstrukce vnitřních prostor Kulturního domu

Vážení spoluobčané, zajisté
jste si Vy nebo Vaše děti
všimly, že v letošním roce
proběhla rekonstrukce vodní
nádrže, která již dlouhá léta
slouží v letních měsících
jako koupaliště. V parném
létě
se
zde
můžeme
bezúplatně osvěžit a děti
zde
užívají
radovánek
v době letních prázdnin.
Koupaliště
se
po
rekonstrukci zmenšilo a vzniklo i brouzdaliště pro nejmenší děti, kde se
bude častěji měnit voda. Snažili jsme se ho zprovoznit co nejdříve, aby si
ho místní děti co nejvíce „užili“. Proto byla na pátek 19.července a sobotu
20.července vyhlášena brigáda na úprava terénu a zasetí trávy kolem
nádrže. Co nás ale zklamalo, že na množství občanů a mládeže v obci,
se zúčastnili pouze zastupitelé
s rodinnými příslušníky, k nim se připojila hrstka občanů, které stojí za to
vyjmenovat:
paní
Dvořáková,
Kacetlová,
pan
Dolanský, Procházka,
Raab st.a ml., Souček
z Jakubova.
Všem,
kteří přišili a pomohli
děkujeme.

Během prázdnin proběhla rekonstrukce ve vnitřních prostorách KD, kde
se zvětšila malá a nevyhovující kuchyňka. Kompletní rekonstrukce si
vyžádala nové rozvody vody, topení, elektriky. Novou pokládku dlažby a
obkladů. V neposlední řadě nový nábytek. Rekonstrukcí také prošly
toalety za výčepem.
Nyní nic nebrání tomu, aby byl KD plně využíván ke kulturním
akcím v obci, soukromým a firemním
oslavám.

Ing. Helena Dreslová
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Informace
Pachatelé pokračují v trestné činnosti páchané na seniorech
Od začátku dubna letošního roku evidují policisté v Kraji Vysočina 12
případů, kdy se pachatelům podařilo okrást seniory. Pachatelé se snaží
vylákat peníze od starších lidí ruznými způsoby. V poslední době je velmi
častá legenda o vrácení různých přeplatků za dodávky elektřiny,vody
nebo plynu. Pachatel vetšinou nemá drobné peníze na vrácení přeplatku.
V okamžiku, kdy oběť jde pro peníze na rozměnění finanční hotovosti a
zloděj zjistí místo uložení peněz, odvede pozornost poškozeného a
peníze odcizí.
Způsobů, jak se zloději snaží dostat do bytu a rodinných domků a něco
zde odcizit, je více. Může se jednat o různý podomní prodej zboží nebo
služeb, výkup druhotných surovin do sběru, predání domnělé výhry,
uzavření nějaké výhodné smlouvy nebo pod záminkou, že se chce
pachatel pouze napít vody.
Policisté znovu upozornují seniory, aby nikoho cizího nepoušteli do svého
obydlí. Nikomu nedávali finanční hotovost, nesvěřovali cizím lidem své
platební karty a nepodepisovali jakékoliv smlouvy bez toho, aby si ji před
tím v klidu přečtli a promysleli.
nprap. Martin Dušek Krajské reditelství policie Kraje Vysocina
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MAS Rokytná informuje:
-

změnili jsme název, logo,
rozšířili území….

Území působnosti MAS se na konci
roku 2012 rozlohou, počtem obcí i
počtem obyvatel zdvojnásobilo na 49
obcí, 524 km2, 29 tis. obyvatel.
Zahrnuje
území
Moravskobudějovického
mikroregionu,
území
Dobrovolného sdružení regionu Hrotovicka a katastrální území obcí
Příštpo, Dolní Lažany, Bohušice, Blatnice, Lipník, Lesůňky, Myslibořice a
města Jaroměřice nad Rokytnou.
Spojujícím prvkem rozšířeného území MAS je řeka Rokytná. Rokyta je
staročesky vrba. Na veřejných projednáváních byl tedy vybrán nový
název společnosti MAS Rokytná, o.p.s.
MAS nyní připravuje Integrovanou strategii rozvoje území 2014 – 2020
(ISRÚ). Kvalitní ISRÚ (analýza a strategie území, implementace) je
předpokladem podpory projektů z území v dalším programovém období,
tj. až do r. 2020. Zajímají nás proto nejen záměry obcí, ale i potřeby a
postřehy vás, místních obyvatel. Není-li vám osud území, kde žijete,
lhostejný, můžete se aktivně zapojit do plánu rozvoje – formou dotazníku,
který obdržíte v naší kanceláři (lze stáhnout na www.iecc.cz; záložka „Ke
stažení“, složka „Dotazníky“), na vašem obecním úřadě nebo se
zúčastněte veřejného projednávání, které proběhne na podzim 2013
v Moravských Budějovicích, Jaroměřicích nad Rokytnou a Hrotovicích.
V roce 2013 jsme vyhlásili 2 Výzvy k předkládání žádostí o dotaci.
V lednu jsme přijímali projekty v rámci 6. výzvy, bylo vybráno 14 projektů
s celkovou podporou 4 mil. Kč. V červnu byla vyhlášena 7. výzva.
Celkový počet podpořených projektů za celé období 2009 – 2013 je 59,
celkový objem podpory je 13.781 tis. Kč. Do výčtu nejsou zahrnuty
žádosti 7. výzvy – 5 projektů s podporou 910 tis. Kč, u kterých probíhá
administrativní kontrola na RO SZIF v Brně.
Robert Kubala
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Knihovna
V Litohoři se začaly knihy půjčovat až v roce 1973, a to v knihovně, která
je umístěna v prvním patře kulturního domu. Zde knihovna slouží
čtenářům doposud.
 Jak šla léta, přibývalo čtenářů a rozšiřoval se knižní fond. Nyní má
naše knihovna přes 2800 knih a kolem 22 čtenářů. S velkým
zájmem se setkalo zapůjčování výměnného souboru z třebíčské
knihovny. Jde většinou o nově vydané romány nejžádanějších
autorů. Ročně tak knihovnice vybere a do knihovny přivezou cca
200 svazků.
 V rámci projektu internetizace knihoven byl zřízen internetový
přístup pro občany zdarma. V roce 2007 byl celý fond
digitalizován, takže si zájemci mohou jednotlivé knihy vyhledat
v ON-LINE katalogu.
 Postupně se v knihovně vystřídali 3 knihovníci:
1973- Bohumil Holčapek
1976- František Sobotka
2004- Helena Hanzalová

Jak se stát čtenářem naší knihovny?
Občan se stává čtenářem knihovny zápisem do seznamu čtenářů po
ověření jeho totožnosti, děti po písemném souhlasu rodičů, zaevidování
knihovníkem a seznámení s knihovním řádem. Uživatelem knihovny se
stává každý,kdo využije služeb knihovny.
Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz.
Čtenář je povinen nahlásit knihovně změnu bydliště a vyřídit všechny
pohledávky v případě, že se z obce odstěhuje.
Provozní doba knihovny
Provozní doba knihovny je po celý rok stejná
výpůjční doba v pondělí od 14:00 do 17:00 hodin,
v případě potřeby a po dohodě s knihovnicí je možno i v jinou dobu.
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Statistické údaje:
Rok

Výstavba kanalizace v obci
2010

2011

2012

Počet čtenářů

31

29

28

Počet knih
Počet návštěv

2805
133

2805

2814

152

110

Zájímavosti naší knihovny
 Knihovna byla založena v roce 1973
 O fond čítající 2 814 svazků se stará od r. 2004 knihovnice: paní
Helena Hanzalová
 Služba – půjčování knih a časopisů z vlastního fondu a
z výměnných souborů z třebíčské knihovny, bezplatný přístup
k internetu, půjčování materiálů z regionální historie, místopisu
apod.
 V r. 2007 proběhla poslední revize knihovního fondu a jeho
vložení do automatizovaného programu REKS.
 Od r. 2007 si mohou zájemci vyhledávat jednotlivé knihy v ONLINE katalogu.
 Vybavení - 1ks PC, 1 k dispozici pro přístup k internetu

Výstavba bude zahájena 1.listopadu 2013 - 31.12.2015
Stavu provádí firma SYNER VHS Vysočina
Kanalizace bude stát ….
Harmonogram a realizace stavby je vyvěšen na obecním úřadě u vstupu
a na webových stránkách obce

Plánované akce:
1.listopadu Dýňová stezka
10.listopadu Setkání dříve narozených začátek od 14 hodiny
29.listopadu Výroba adventních věnečků
1.prosince Vánoční besídka Mš a Zš v KD
Výstava spojená s prodejem
Rozsvícení stromu a 1. adventní svíčky

SBĚR PAPÍRU
Základní škola je zapojena do soutěže ve sběru papíru, proto
prosíme občany, kteří papír vyhazují, aby takto přispěli dětem
na pomůcky a přivezli ho do školy.
DĚKUJEME
Škola je otevřena denně od 7 do 15:30
1

Společenská rubrika
V 1.-3. čtvrtletí letošního roku došlo ke změnám v počtu obyvatel v naší
obci. K 31.12.2012 žilo v obci 538 osob, dvanáct osob se z obce
odstěhovalo, čtyři osoby se přestěhovaly v rámci obce a dvacet osob se
do naší obce přistěhovalo. Čtyři občané zemřeli. Tři občané se narodili.
V současné době má Litohoř 545 obyvatel.
Rozloučili jsme se: Tesařová Ludmila
Zikmund Vojtěch
Prodělalová Marie
Dvořáková Antonie
2

Výsledková tabulka po 11.kole III.třídy mužů skupiny B
Rk. Tým
1. Jemnicko B
2. Výčapy
3. Želetava B
4. Chlístov
5. Radotice
6. Litohoř
7. Kojetice
8. Předín
9. Martínkov
10. Horní Újezd
11. Rokytnice B
12. Borovina-Opatov
13. Lesonice
14. Čáslavice-Sádek B

Záp
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

+
9
7
7
7
6
6
3
3
3
3
3
1
2
1

0
1
4
2
1
2
1
3
3
2
1
1
5
2
4

1
0
2
3
3
4
5
5
6
7
7
5
7
6

Naše hráče čekají ještě dva zápasy, a to:
27.10.2013 10:15 Litohoř : Martínkov
02.11.2013 13:30 Kojetice : Litohoř

Skóre
45:12
27:8
35:29
31:16
32:26
32:25
28:29
20:33
28:34
12:28
15:32
15:24
20:30
13:27

Body
28
25
23
22
20
19
12
12
11
10
10
8
8
7

Dne 19. 10. oslavili své 50. výročí svatby manželé Daniela a František
Smetanovi.
KE ZLATÉ SVATBĚ
Milý tatínku, milá maminko,
milý dědečku, milá babičko,
jistě si vzpomenete, kdy jste si řekli poprvé své ANO. Možná dávno zdá
se, ale důkazem vaší lásky je to, že jste stále spolu, že jste tolik společně
zvládli,a že pomáháte i nám.
Vám patří srdečná gratulace, srdečné díky za to, co jste společně
dokázali.
Přejeme vám, nechť vám život stále přináší jen to krásné. Nejsou tolik
důležité věcné dary, ale smysl pro to, vzájemně si naslouchat, podporovat
se, zvládat neduhy a trápení, pohladit milým slůvkem a společně si
povídat o čemkoliv a tím si tak dokázat, že ač už tak dlouhou dobu,
tak přece je stále krásné být si nablízku a mít se rádi.
K výročí vaší ZLATÉ SVATBY z celého srdce blahopřejí
Syn a dcera s rodinami.

Gratulujeme:
Urbánková Marie, Kadlecová Bažena, Heralecká Květoslava, Daniš
Alexandr, Mrvková Marie, Šiborová Marie, Dvořáková Marie, Smetanová
Daniela, Dvořák Josef, Vrátná Marie, Venuta Josef, Puchnarová Marie
,Pelikán Adolf, Mátl Václav, Uhlíř Pavel, Straňák Antonín k významnému
životnímu jubileu, které oslavili a přejeme
jim hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.
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