Zápis 1/2014
2014 - 01

Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně

ze zasedání zastupitelstva obce konaného 12.2. 2014
Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová,
p.Bohumír Kašík, Mgr. Jiřina Vodičková
Hlasování: pro – proti – zdržel se

Krůpěj vody čisté
T. Navrátilová
Stříbrná kapka vody na listu
po dešti připomínala perlu,
když si s ní pohrával vánek.
A když do ní vstoupil sluneční paprsek
třpytila se smaragdově
a po chvilce zas rudě,
a pak nabrala barvu oblohy
i zářivý odlesk hvězd.
Nevyzpytatelná příroda nám tímto úkazem
prozradila své pradávné tajemství
ukryté hluboko na dně oceánu.
Oznámila nám dnes po dešti k ránu
že voda, že tato krůpěj, tento diamant
je to nejvzácnější,
co na této zemi máme.
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Poté určila ověřovatele zápisu dnešního zasedání – Jana Bártů
Ing. Helena Dreslová
Zápis provede pí H.Hanzalová.
Program zasedání:
1. Kontrola usnesení
2. Úprava rozpočtu
3. Žádost o VPP
4. Žádost o dotaci na výročí hasičů
5. Výsledky inventur
6. Změna Územního plánu
7. Různé
8. Návrh usnesení

Hlasování 5 – 0 – 0

K bodu č.2 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce projednalo předložené rozpočtové úpravy č. 11 za
12/2013 a doporučuje ke schválení(viz příloha).
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.3 Žádost o pracovníky na VPP
Na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací bude
zažádáno o tři pracovní místa od 1.dubna do 31.listopadu 2014.
Hlasování 5 – 0 – 0
K bodu č.4 Žádost o dotaci na výročí hasičů
Pan Kašík předložil žádost o dotaci na podporu společenských a kulturních
aktivit ke 125 výročí založení sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu Kraje
Vysočina.
Celkový rozpočet akce 57 000,-Kč
spoluúčast žadatele
34 200,-Kč
požadovaná výše dotace 22 800,-Kč
Částka 30 000,-Kč bude financována z rozpočtu obce 2014.
Hlasování 5 – 0 – 0
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K bodu č.5 Výsledky inventur
K 31.12.2013 byla provedena inventarizace majetku obce.
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.6 Změna Územního plánu
Bc. Tomáš Bařinka požádal o pořízení změny Územního plánu pro rozšíření
obytné zástavby, jelikož jeho pozemek pro stavbu RD nebyl v územním plánu
zahrnut do obytné zástavby.
Starostka oslovila Ing.arch. Vlastu Šilhavou z Brna a DIS projekt s.r.o. Třebíč
o cenovou nabídku.
Cenová nabídka od Ing. Šilhavé 20 000,- s DPH
DISprojekt 24 200,- s DPH
Zastupitelstvo se dohodlo , aby změnu Územního plánu č.2 zpracovala firma
DIS projekt s.r.o Třebíč
Hlasování 4 – 0 – 1
K bodu č. 7 Různé
Policie ČR zaslala zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu obce Litohoř.
V roce 2013 bylo v teritoriu obce Litohoř šetřeno 6 přečinů a 5 přestupků .
Na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo řešeno celkem 39
přestupků, z toho 33 v blokovém řízení.
Hlasování 5 – 0 – 0
Dne 11.února 2014 bylo provedeno konečné přezkoumání hospodaření obce.
Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

příjemce dotace je 50% celkových nákladů projektu. Zastupitelstvo se
dohodlo podat žádost o dotaci v max. výši 300 000,00 Kč s DPH.
Hlasování 5 – 0 – 0
Starostka informovala o výzvě k předkládání projektů z Fondu Vysočiny na
Grantový program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních
aktivit „Jednorázové akce 2014“. Účelem poskytovaných finančních
prostředků je zajistit spolufinancování krátkodobých akcí jednorázového
charakteru. Tento program by se mohl využít na dětský den nebo akci „Hurá
za pohádkou“
Hlasování 5 – 0 – 0
Pan Bohumír Kašík mluvil o nedodržení schváleného rozpočtu pro TJ pro rok
2013. Částka 10 000,- jim bude poslána dodatečně.
Starostka informovala o pracích při výstavbě kanalizace. Stoka D směrem od
Moravských Budějovic, stoka B v Nové čtvrti a částečně stoka A jsou
položeny. Nyní probíhá pokládka stoky B 4-1-1 směrem ke koupališti, stoka A
v části Kozí Perk, stoka B-1. Je položeno 20% celkové kanalizace.
Ing. Dreslová navrhla dokoupit techniku za malotraktor (kartáč na zametání
chodníků, posyp chodníků)
USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř konaného 12.2.2014
Zastupitelstvo obce
1/2014/1 Schvaluje úpravu rozpočtu č.11/2013

Ředitelka ZŠ a MŠ předložila požadavky na opravy a úpravy v základní
a mateřské škole.

1/2014/2 Souhlasí, aby na VPP byli přijati tři pracovníci od 1.4.2013 do
31.11.2014

Starostka informovala o možnosti získání dotace z Fondu Vysočiny z
Grantového programu na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní
péče „ Naše školka 2014“ , z kterého by se provedly stavební úpravy v jídelně
MŠ a zmodernizovala kuchyně ve ŠJ. Minimální výše finančních prostředků
je 30 000,00 Kč , maximální výše dotace 150 000,00 Kč. Minimální podíl

1/2014/3 Schvaluje podat žádost na Kraj Vysočina o dotaci ke 125 výročí
hasičů
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1/2014/4 Bere na vědomí inventarizační zprávu k 31.12.2013 a výsledky
inventur.
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1/2014/5 Souhlasí se zadáním změny č.2 Územního plánu

Základní škola

1/2014/6 Bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v obci
1/2014/7 Souhlasí s podáním žádosti z Fondu Vysočiny
modernizace ve školní jídelně do výše 300 000,00 Kč
1/2014/8 Souhlasí s podáním
„Jednorázové akce 2014“

žádosti

z Fondu

Vysočiny

opravy

Před ukončením prvního pololetí
navštívilo naši školu oblíbené
maňáskové divadlo. Děti si
připomněly
zásady
správné
životosprávy
a
dodržování
čistoty.

a

program

Následující den bylo rozdáno
pololetní vysvědčení, kterého
se nemohli dočkat hlavně

1/2014/9 Souhlasí se zasláním 10 000,- Kč TJ za rok 2013

-----------------------------------------------------------------------------------------

prvnáčci.

Významné životní jubileum
Ani se nechce věřit, jak ten čas letí a je nám o rok víc. I to si říkají naši dva
nejstarší občané.
V lednu oslavil 94. narozeniny pan Antonín
Straňák .
V měsíci únoru oslavila také 94.narozeniny naše
nejstarší žena paní Marie Slámová. Paní starostka
a paní účetní popřály oslavenkyni, předaly kytičku
i malý dárek, což oslavenkyni potěšilo. Při krátkém
posezení oslavenkyně zavzpomínala nejen na
dobu svého mládí.

Zápis dětí do prvního ročníku
proběhl 6. února 2014. Pro
následující školní rok
2014/2015 bylo zapsáno 9
nových prvňáčků: Kateřina
Bohatcová, Nela Řepová,
Natálie Svobodová, Kristýna
Sobotková, Zuzana Zelenková,
Adam Milčák, Josef Řoutil,
Patrik Slabý a Jan Tichý.
Stejně jako každý rok se naši
nejlepší počtáři 4. a 5. ročníku
zúčastnili
okresního
kola
matematické olympiády v Třebíči.
Na předních místech se umístili:
Jakub Cvak, Adéla Vodičková
a Šimon Kabelka. Počtářům
gratulujeme a děkujeme za
úspěšnou reprezentaci naší školy.

Přejeme jubilantům zdraví a elán do
dalších let.
obecní úřad

Mgr. Romana Kabelková, ředitelka školy
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Mateřská škola
Nový školní rok začal pro
děti
v mateřské
škole
Maňáskovým divadlem, které
děti
shlédly
spolu
s kamarády
ze
základní
školy. Děti byly formou
veselých pohádek poučeny o
správném chování
Celý leden v mateřské škole patřil pilným přípravám k zápisu do Základní
školy, kterého se děti zúčastnily začátkem února. Letos školku opustí 10 dětí.
V neděli 23. února členky kulturní
komise
společně
s učitelkami
Základní
a
Mateřské
školy
zorganizovaly
velký
dětský
karneval.
Celé
karnevalové
odpoledne se neslo ve znamení
soutěží a reje masek. Mezi
soutěžemi nechybělo skákání
v pytli, házení míčků do kyblíku,
přenesení
míčku
na
lžíci,
poznávání a třídění barviček a
mnoho dalších. Plnění úkolů střídaly tanečky při živé hudbě, kterou všechny
přítomné úspěšně bavil Ing. Pavel Seidl. Po tanečním parketu se to hemžilo
princeznami, vílami, kočičkami, piráty a nechyběly ani Tři mušketýrky.
Samozřejmě nechyběla sladká odměna a nafouknutí balónků.
V současné době se starší děti připravují na každoroční vystoupení při
příležitosti výroční schůze moravskobudějovické Jednoty.
Nadvláda zimy snad již definitivně skončila a nejkrásnější období v roce, jaro,
se výrazně hlásí o slovo. I v mateřské škole se tedy všichni připravují na
vítání jara.
V. Komendová (vedoucí učitelka)
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Karneval
Dne 23. února 2014 proběhl
v litohořském kulturním domě dětský
maškarní karneval. Díky velké účasti
bylo k vidění spousta masek - od
princezen, přes piráty a berušky, až po
tři mušketýry. Během odpoledne děti
dováděly na ty nejznámější hity, které
hrál pan Seidl. Organizátorky si také
připravily spoustu zajímavých her, kterých se děti s radostí účastnili. Kromě
nich se bavili také rodiče a prarodiče, kteří se spolu s dětmi zapojili do tance.
Všichni si odpoledne velice užili a odešli s dárečky a dobrou náladou těšíce
se na další rok.
Mgr. Leona Stašková

Plesová sezóna
Sotva nám odezněly vánoční zvonky, těšila se spousta z Vás na další
slavnostní události. Čekala nás plesová sezóna i u nás v Litohoři –
nezapomenutelné 2 víkendové večery plné lesku a třpytu, dobré hudby,
společenského tance a hlavně skvělé zábavy s přáteli. A také sál plný
krásných žen a elegantních mužů jste mohli vidět v kulturním domě na dvou
plesech Hasičský a II. Obecní. Na obou plesech hrála skupina Genetic. Na
obecním plese bylo jako překvapení připraveno vystoupení martinkovského
folklorního tanečního souboru Džbánek. Za všechny příspěvky do tombol a
pomoc při pořádání plesů, děkují pořadatelé obou plesů. Všichni se už nyní
těší na viděnou na příštích plesech.
Lenka Venhodová

Vážení spoluobčané,
jak jste si již všimli, v naší obci se začala realizovat akce kanalizace. Stoka D
(od Moravských Budějovic), stoka B (Nová čtvrť), část výtlaku a část stoky A
(Kabelkovi bytovka) je již položena a zahrnuta. V současné době se
pracovní čety nachází na stoce A, stoce B-1, B-4-1-1, stoka C. V dalších
dnech budou pokračovat na stoce A protlakem silnice až po Kamene, stoka C
(Straňákovi) a stoka B-4 (Prodělalovi), stoka B-2 (Vaňkovi).
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Dále pak dle aktualizovaného harmonogramu, který je umístěn na
webových stánkách obce a u vstupu do kulturního domu, stejně tak jako
i situace, kudy kanalizace povede. Na obecním úřadě pak máte možnost
nahlédnout i do podrobnější výkresové dokumentace.

Pokud máte zájem si nechat udělat přípojky k RD od firmy SYNER VHS
Vysočina, můžete se zastavit na obecní úřad pro ceník, nebo Vám jej na
požádání zašleme na e-mail, je také ke stažení na webových stránkách obce.

Pokud byste měli jakékoliv připomínky ke stavbě, můžete se zúčastnit
veřejných kontrolních dní, které se konají vždy 1 x za 14 dní ve středu
v 8:00hod. na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Situace kanalizace

Také se můžete obrátit na telefony nebo e-maily:

Firma
Syner
VHS
Vysočina

AQA CLEAN
Obec
Litohoř
Vodárenská
a.s.

Jméno
Rostislav
Horký
Michal
Štrouf, Dis
Radomír
Zelený
Ing. Josef
Novotný
Lenka
Venhodová
Ing. Vašíček
Petr

funkce
hlavní
stavbyvedoucí
příprava

telefon
731 663 591

e-mail
horky@vhsvysocina.cz

724 230 031

strouf@vhsvysocina.cz

stavbyvedoucí
projektant

731 548 428

zeleny@vhsvysocina.cz

604 191 136

aqa-clean@volny.cz

starostka

724 192 704

TDI

737 270 449

starosta@
obec-litohor.cz
vasicek@vastr.cz

K 28.2.2014 je již prostavěno 13.024.467,63 Kč bez DPH z celkové
vysoutěžené částky 68 458 897,80 Kč bez DPH.
Dbejte prosím OPATRNOSTI !!!!
Vozidla nenechávejte před domem v místech, tak aby bránila stavbě v
práci v trase kanalizace.
Popelnice v období svozu stavte před Váš RD, budou svezeny.
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Na obecním úřadě se vybírají poplatky z odpadů a ze psů.

Tříkrálová sbírka

Poplatky můžete zaplatit do 31.3.2014 na obecním úřadě, nebo je poslat na
č.ú. 1522080399/ 0800 , variabilní symbol: číslo domu

I v letošním roce skupinky dobrovolníků, nově pod vedením paní Lenky
Kubové, uskutečnily tradiční Tříkrálovou sbírku. Ochota koledníků obětovat
jedno odpoledne k návštěvě našich domů a štědrost dárců vynesla v naší
obci částku 8 381,- korun.
Tříkrálová sbírka probíhala v celé České republice od 1.ledna do 14. ledna
již po čtrnácté. Na území bývalého okresu Třebíč se našlo kolem 1200 dobrovolníků, kteří s 396 pokladničkami obešli 190 obcí a měst tohoto regionu.
V rámci celé České republiky činil výnos z 19 115 pokladniček včetně
Tříkrálového koncertu 82 783 187,-Kč
Jana Bártů

Cena za odpady je 500Kč/osoba
1.Od poplatku je osvobozeno třetí a každé další dítě žijící ve společné
domácnosti a to do konce kalendářního roku, ve kterém dovrší věk
15 let.
2. Úleva ve výši 100,- Kč se poskytuje a to osobám do konce kalendářního
roku ,ve kterém dovrší věk 18 let.
Cena za psa je 60Kč /kus

Pro někoho zbytečnost, pro někoho velká pomoc.

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.

Co tím myslíme? Sběr víček od pet lahví. Jako první s myšlenkou veřejného
sběru víček od PET lahví přišly tři dívky a to Katka Šafratová, Hana Bendová
a Zuzka Vodičková. Děvčata sbírala víčka pro nemocného Lukáška z Lukova.
Patří jim obdiv a velký dík. Je vidět, že dnešní mládeži není osudy
postižených dětí lhostejné.
Krabici jsme ponechali pod vývěskou ve vchodu na OÚ kam jste dále nosili
během celého roku tyto tolik potřebné malé zátky. Nasbírané víčka jsme
osobně předali nemocnému Erikovi z Jihlavy.
Po složitém porodu oživovali lékaři novorozeného Erika Trenčanského
dlouhých osm minut, následky jsou přesto fatální. Erik je pětiletý chlapec,
který trpí dětskou mozkovou obrnou a epileptickými záchvaty. K získání
peněž na drahou léčbu mu pomáhá i sběr víček od PET lahví,
Všem dárcům víček děkujeme.
Ing. Helena Dreslová

DĚKUJEME
Škola je otevřena denně od 7 do 15:30
. Za rok 2013 škola takto odevzdala 2430 kg
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Informace
Je potřeba vysvětlit, jak je to s částkou 350 000,-,s kterou bylo v rozpočtu
obce počítáno na kostel. Již po tři roky farnost Litohoř podává na Ministerstvo
kultury žádost o dotaci na opravu střechy kostela. Podmínkou při získání
dotace je také finanční spoluúčast obce, proto se v rozpočtu s touto částkou
počítalo. Jelikož ale k žádné opravě doposud nedošlo, nebyly litohořské
farnosti žádné peníze proti vystavené faktuře poukázány. Činíme tak na
žádost některých občanů.
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Výsledky II.ligy ledního hokeje za sezonu 2013/14
#

tým

Rozpis zápasů jarní části sezony 2013/14 Okresní soutěže III.B v kopané

záp

v

r

p

skóre

bodů

15

Litohoř : Chlístov

16

Předín : Litohoř

1

HC Krokodýli

17

13

0

2

91:50

42

2

HC Nové Syrovice

16

13

0

3

77:43

39

3

Zlobři Myslibořice

17

10

0

4

93:64

36

19

4

Ice Team N. Syrovice

16

11

0

4

95:53

35

20

5

HC Veteráni Bílkov

16

11

0

4

96:59

34

6

HC Červený Hrádek

16

9

0

5

80:58

31

7

SK Vícenice

17

8

0

5

81:81

8

HC Rafani

17

9

0

8

9

Litohoř

17

7

0

10

HC Valaši

16

8

11

Tornádo Dešov

17

12

HC Kobry

13

17
18

Litohoř : Rokytnice B
Čáslavice-Sádek B : Litohoř
Litohoř : Želetava B
Radotice : Litohoř

21

Litohoř : Lesonice

NE 30.3.

10:15

6.4.

15:30

NE 13.4.

10:15

SO 19.4.

16:00

NE 27.4.

10:15

4.5.

16:30

NE 11.5.

10:15

NE

NE

22

Borovina Opatov : Litohoř

NE 18.5.

16:30

23

Výčapy : Litohoř

NE 25.5.

16:30

29

24

Litohoř : Jemnicko B

NE

1.6.

10:15

75:79

27

25

Martínkov : Litohoř

NE

8.6.

16:30

6

88:67

26

26

Litohoř : Kojetice

NE 15.6.

10:15

0

7

89:75

25

Do jarní sezóny fotbalový klub Litohoře nastupuje z 5. místa v tabulce.
Jistě je potěší podpora fanoušků.

7

0

9

60:67

23

Druh odpadu /v t

16

7

0

8

72:81

23

Kohouti Vesce

17

5

0

9

64:72

20

14

Vranín

17

6

0

10

58:79

19

15

Motáci Třebětice

17

5

0

11

67:102

16

plast
papír
sklo
směsný
objemný
Celkové náklady

16

TJ Lukovští Draci

17

5

0

11

64:84

16

17

HC Panteři

17

1

0

14

39:118

6

18

Luňáci Dědice

17

0

0

15

37:94
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1

Zisk od EKO-KOMu
za tříděný odpad
Průměr na 1
poplatníka

2010

2011

2012

2013

3,80
2,91
5,77
83,276
30,303
332 579,-

3,71
2,59
6,84
85,469
29,520
341 160,-

5,27
3,13
7,05
85,740
25,550
353 194,-

5,39
2,4+2,4(ZŠ)
7,52
87,937
24,550
358 799,-

32 000,-

31 245,-

36 868,-

41 230,-

611,-

567,-

570,-

610,-

2

SDH Litohoř
Hasiči oznamují, že v letošním roce oslaví 125. výročí
založení hasičského sboru dobrovolných hasičů v Litohoři.
Oslava se uskuteční v sobotu 21.a neděli 22. června. Při
této příležitosti bude posvěcen nový hasičský prapor.
Program oslav obdržíte na pozvánkách.
Kašík B. starosta SDH

Postní doba a příprava na velikonoce.
Celý křesťanský svět prožívá v těchto dnech postní dobu,přípravu
na velikonoce, největší křesťanské svátky.
Je velice zajímavé pozorovat od Zeleného čtvrtku, kolik kluků a klučíků je
ochotno ráno vstávat a jít“klapat“. Je však ještě zajímavé i to kolik jich stojí
a čeká před kostelem, až skončí mše, aby mohli jít „klapat“ a na Bílou sobotu
pak vyráží koledovat o vajíčka a vše možné k tomu. Tolik kluků! Nabízím pro
inspiraci některou z koled:

Kázali nám naši páni,
abyste nám dali vejce od klapání.

3

leden
Straňák Antonín
Václavková Jarmila
Černá Marie
Bezecná Jiřina
únor
Slámová Marie
Danišová Krista

březen
Urbánková Marie
duben
Kadlecová Božena
Blaise Jaroslav
Maršík Jaroslav

Narození : Bláhová Tereza 1/2014
Gabona Alex
2/2014

-----------------------------------------------------------------------

Vytvořte si krásné jarní dekorace!
Kulturní komise v Litohoři vás srdečně zve na
velikonoční tvoření v pátek 4.4.2014 od 17:00 v KD
Veškerý materiál zajištěn!
Cena od 20,- (do výše Vaší fantazie!), obec hradí 50,- na osobu

Hody, hody doprovody,
dejte vejce malovaný,
nedáte-li malované, dejte aspoň bílé,
však vám slépka snese jiné.

Kázal Kadlec kopu vajec a Kadlička tři vajíčka,
jedno bílé,dvě červené,
však vám slépka snese jiné.
V komoře v koutku na zeleném proutku,
proutek se ohýbá, vajíčko se kolíbá.
Toto je koleda, která má původ v Litohoři v r. 1925.

Gratulujeme k významnému životnímu jubileu, přejeme
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.

Plán akcí
Duben
Květen
Květen
Červen

30.4.2014 Stavění máje
16.5.2014 Pouťová zábava
31.5.2014 Obec našim dětem v Moravských Budějovicích
Cyklovýlet na Sádek

Marie Gráfová
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