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Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Slovo úvodem.
Vážení spoluobčané, na stránkách tohoto občasníku bychom
Vám rádi poskytovali praktické informace, týkající se života v
naší obci. Budeme Vás informovat jak o dosažených
výsledcích, tak o záměrech zastupitelstva do budoucna,
plánovaných investičních akcích, sportovním dění, kulturním a
společenském životě a vůbec o všem, co by měl obyvatel naší
obce vědět.
Doufáme, že tato tiskovina přispěje k lepší informovanosti nás všech a
nepřímo se podepíše na zpříjemnění podmínek života v obci. Myslíme si, že
cílem každého z nás je bydlet v místě, kde jsou čistá a upravená veřejná
prostranství bez odpadků s čistým ovzduším a kde má člověk možnost kulturního
a sportovního vyžití. K tomu je ovšem třeba přispění nás všech a má-li člověk
správně konat, musí být především správně informován.
Doufáme, že k tomu přispějí i tyto Novinky a že i Vy přispějete k jejich tvorbě.
Většinu informací o dění v obci lze dnes získat na Internetu z obecních stránek www.obec-litohor.cz, kde jsou čerstvě
zveřejňovány. Ne každý má však zatím možnost se na ně připojit a proto se můžete o těch podstatných věcech dočíst zde. Rádi
uvítáme Vaše postřehy a v budoucnu bychom rádi zavedli i rubriku Listárna obsahující ty nejzajímavější podněty od Vás občanů.
Přejeme Vám příjemné chvilky strávené nad těmito stránkami.
Kolektiv autorů

Starostovo okénko
Vážení čtenáři, vychází první číslo obecního zpravodaje. Vydává jej Obecní úřad v Litohoři. Odpovědnost za obsah zpráv,
zajímavostí a informace na sebe bere Obecní úřad. Chceme psát o všem co Vás zajímá v souvislosti s děním v naší obci. Naším
přáním je, aby to bylo zpravodajství pro Vás. Rádi také uvítáme jakékoliv náměty a postřehy, které nám pomohou zlepšit jak tento
zpravodaj, tak život obce.
Bohumír Kašík, starosta obce

Obecní úřad Litohoř, č.p. 155, 675 44, tel.: 568 422 024,
e-mail: ou-litohor@volny.cz www.obec-litohor.cz
Úřední hodiny: Pondělí: 7.00 - 12.00 ,15.00 - 17.00 hod. / Středa: 7.00 - 12.00 , 15.00 - 17.00 hod.

Z jednání zastupitelstva obce
Usnesení
zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Inventarizaci obecního majetku
Audit – hospodaření obce
Prodej pozemků
Koupě pozemků
Směnu pozemků
Jmenuje výběrovou komisi pro dostavbu koupaliště – smlouvu o provozování
Bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v obci
Souhlasí s vykácením stromů (lip) a za 1 vykácený strom vysadit 3 nové min. průměr 5 cm ve výšce 110 cm
Odprodání stavebního místa pro vybudování restaurace
Nástavba sociálního zařízení na koupališti
Souhlasí s umístěním dopravní značky ke koupališti zákaz vjezdu traktorů a nákladních aut

Tolik zápis a nyní poněkud podrobněji:
Bod 2: audit provedlo kontrolní oddělení kraje, který má ze zákona dohlížet na hospodaření obcí. Tím je zaručena kontrola
hospodaření s veřejnými prostředky jako další stupeň nad obecním zastupitelstvem a kontrolním výborem obce. Nakládání
s obecními prostředky tedy podléhá několikastupňové kontrole.
Body 3,4,5,9: tyto operace s pozemky se týkají především vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům u Lihovaru, kde
začíná vyrůstat nový motorest. Staví jej provozovatel současné restaurace p. Novák. Bude se jednat o poměrně rozsáhlé zařízení
s hostincem, sálem ( asi 60 míst ), kuchyní a ubytovací kapacitou. Pan Novák musí dle bodu 8 zajistit náhradní výsadbu stromků,
které musely bohužel ustoupit novostavbě.

PDF vytvoøeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Body 6 a 10: ze státního rozpočtu obdrží obec jako účelovou dotaci 4,9 milionů korun na rozšíření sociálního zařízení a
vybudování tenisových kurtů v areálu koupaliště. V dalším roce by měla následovat další dotace na vybudování čističky přívodu
vody do koupaliště, ubytovacích kapacit a další rekonstrukci. Záměrem je, vybudovat v areálu koupaliště celoročně využívané
prostory jak pro místní občany, tak pro ostatní zájemce, kteří by pozvedli turistický ruch v obci a přinesli na poplatcích zpět
vynaložené finance. V zimě by sloužilo kluziště ( především místním ) a v létě by se na kurtech hrála republiková soutěž v tenise,
na hřišti dvě fotbalové soutěže a koupaliště by čistou vodou přilákalo návštěvníky nejen s okolí ale i projíždějící po mezinárodní
silnici.

Další veřejná schůze se uskuteční v druhé polovině června.
Všichni jste srdečně zváni a Vaše názory jsou vítány !

Na schůzi zastupitelstva dále zaznělo:








obec obdržela dotaci z kraje na dobudování obecních komunikací ( ulice k bývalému hřišti, cesta kolem silnice do
„Kozího perku“, prostory před prodejnou Jednoty, chodníků ( zbytek obce ) a rekonstrukci osvětlení ve výši 4,9
milionů korun.
škola je nucena do budoucna snížit počet tříd ze tří na dvě z důvodu nedostatku dětí
studánka v „Kozím perku“ je občany stále využívána a je třeba ji a okolí poněkud zrekonstruovat – přístup, zakrytí
povrchu. Pan starosta přislíbil, že se o to obec postará
přítomným byl předložen k nahlédnutí územní plán a diskutovalo se o záměru stavby obchvatu obce a započetí
stavby obchvatu Moravských Budějovic. Tato stavba do našeho každodenního života výrazně zasáhne a poněkud
zkomplikuje cestu automobilem do Budějovic.
opět se diskutovalo o udržování pořádku v obci. Bohužel stále někteří občané nedbají náležitě obecní vyhlášky a
zákona o odpadech a dochází k vyhazování jiného druhu odpadu kontejnerů určených pro tříděný odpad a podobně
( o odpadech dále )
byla přečtena zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci – kolik a jakých trestných činů a přestupků bylo
šetřeno
aktiva obce činí cca 31 milionů korun
pasiva asi 4,6 milionů korun

pod čarou
Vážení občané,
veřejné schůze zastupitelstva se zúčastnilo 7 jejích členů ( dva se omluvili ) avšak v řadách přihlížejících občanů sedělo 5 osob !!
Tato schůze, která se koná 4 – krát do roka je jednou z nejlepších možností, jak se dozvědět více o dění v obci a hlavně je
v závěrečné diskusi ovlivnit !!
Jak se říká „ po bitvě je každý generálem“ a nezřídka možno slyšet po vsi jak se to či ono mohlo udělat jinak a lépe, ale
především Vy, občané můžete dění ve Vašem okolí ovlivnit tím, že se budete obecního života aktivně zúčastňovat a to platí o
veřejné schůzi dvojnásob.
Stejně tak je s podivem sledovat, jak na těch několika málo tanečních zábavách, které se v Litohoři konají lze poslední dobou
vidět více přespolních než domácích a především mladí se nám nějak vytratili. I taková zábava je příležitost pro každého setkat se
svým známým, kterého většinu roku ani nevidím a poklábosit. I zde se probírají obecní záležitosti a žije obecní život. Pokud se
nakonec zruší i tyto akce pro malou návštěvnost, budeme bydlet ve vesnici, která nežije.
Proto Vás vyzývám, žijte, bavte se a pracujte. Obec Litohoř je Vaše obec. Pomozte jí.
Zdeněk Bulička

Hospodaření s odpady
... aneb nikdy nekončící seriál

Vážení spoluobčané!
Životní prostředí je veřejný statek, který patří všem. Proto by se mělo stát povinností každého občana
postarat se o jeho čistotu. Nezapomínejte, že tím chráníte nejen sebe, ale především Vaše děti. A navíc i
zde platí okřídlená definice svobody: „Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého“. Jinak
řečeno, budu-li pálit na svém dvoře pneumatiky a myslím si, že do toho nikomu nic není, protože „ jsem na
svém“ , je to pravda pouze pokud popel a kouř zůstanou na mém pozemku. To je však asi tak stejně
pravděpodobné, jako dodržet vývěsku, která upravuje kouření v jedné irské hospůdce takto: „ Můžete zde
kouřit, ale nevydechujte!“
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Kam tedy s různými druhy odpadů?
Sklo a plasty
K třídění tohoto odpadu byly pořízeny zvláštní kontejnery.
Jsou zřetelně označeny – jeden na plast a druhý na sklo.
Jsou umístněny vedle mateřské školky a dále v uličce vedle
Pelikánových. Tyto kontejnery slouží pouze k tomuto účelu
(ne k odkládání jiných domovních odpadů). Pokud plastové
láhve sešlápnete, zmenšíte tím jejich objem a tím dále
ochráníte životní prostředí. Bude potřeba méně místa pro
jejich uložení a méně aut pro jejich odvoz.

Železo
V současné době je možno železo skladovat v
areálu Lihovaru. Klíče od objektu má pan Rostislav Šibor č.p.
181, který na požádání areál otevře.

Dřevo
Možno skladovat za koupalištěm v místě, kde se pálí
Čarodějnice.

Domovní odpad
K ukládání domovního odpadu slouží popelnice. Odvoz popelnic je hrazen z paušálního poplatku, který hradí každý občan
jednou ročně. Každý může mít libovolný počet popelnic. Obec však platí za odvezený „kus“ popelnice. Za „kus“ se považuje také
např. plastový pytel s odpadky, položený vedle popelnice. Jistě uznáte, že při stejné ceně za odvoz se do popelnice vejde mnohem
více. Nechte si tedy raději ty přebytky do dalšího odvozu, nebo si pořiďte popelnice dvě. Šetříte tím obecní peníze.
Při jarním úklidu a při jiné domácí reorganizaci, kdy popelnice obvykle nestačí lze využít velký kontejner. Tento bude přistaven
střídavě u školky a u lihovaru. Poprvé v dubnu a dále během roku nepravidelně ( bude vždy oznámeno obecním rozhlasem a na
internetu ) .
Pamatujte, že odvoz kontejneru platí naše obec a měli bychom ho využívat hospodárně. Například ořezané větve stromů mohou
lépe přispět k větší hranici při Čarodějnicích, popřípadě v jinou roční dobu je lze spálit ekologicky na zahrádce.

Domovní odpad JE např.: odpady z domácnosti, obaly od
potravin ( i ty však lze třídit), bioodpady ( zbytky potravin ),
použité sáčky z vysavače...

Domovní odpad NENÍ : pneumatiky, olejové filtry; vybité
baterie, chemikálie, barvy, ředidla ... ( to vše je nebezpečný
odpad ! )

Pro speciální případy, kdy se potřebujete nezávisle na popelnici či kontejneru zbavit nějakého odpadu, lze jej zavést do Moravských
Budějovic do Technických služeb -TS ( vedle bývalého ČSAD ). Podrobněji příště. Toto je smluvně ujednáno mezi obcí a TS. Do
TS lze odvést i nebezpečný odpad, který do kontejneru ani popelnice v žádném případě nepatří !!!
Bližší definice druhů odpadu přineseme v dalším čísle.
B+B

Evropská unie
Informace pro státní občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České
republiky
Vstupem České republiky do Evropské unie k 1. květnu 2004 vznikne automaticky občanům
České republiky občanství Evropské unie a tím i právo volit své zástupce do zastupitelského
orgánu Evropské unie – Evropského parlamentu. Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na
dobu 5 let.
Volby do Evropského parlamentu pro období let 2004 – 2009 se konají ve všech členských
státech Evropské unie v rozmezí od 10. do 13. června 2004.
Na území České republiky se budou volby konat ve dnech 11. a 12. června 2004. Dne 11. června 2004 (pátek) se bude hlasovat
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 12. června 2004 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volební systém není jednotný a liší se podle tradic a ústavních pravidel jednotlivých členských zemí.
Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku 18 let a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva. Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou
nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (infekční onemocnění) nebo zbavení
způsobilosti k právním úkonům.

Jak volič hlasuje?
Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič
tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (za
plentu). V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lísku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Poté
úřední obálku s hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné!
informace z Kraje
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Základní škola – školní rok 2003/2004
V letošním školním roce navštěvuje naši základní školu 45 dětí.
V I. třídě vyučuje Mgr. Lenka Klimešová 5 prvňáků a 10 druháků.
Ve II. třídě se stará Mgr. Romana Kabelková o 10 třeťáků a 8 páťáků.
Ve III. třídě se 12 čtvrťáky je třídní Mgr. Jiřina Vodičková.
Práce školnice vykonává paní Ilona Kolářová.
Na vesnických malotřídních školách se většinou vyučují děti více
ročníků v jedné třídě. Moderní doba však přináší pomůcky a nové
učební postupy, díky kterým děti nijak nestrádají, jsou neustále
zaměstnány. Naučí se také samostatnosti při práci. O výsledcích výuky
a našich úspěších se pochlubíme příště.
Již pátým rokem mohou děti po vyučování pobývat až do 15 hodin ve
školní družině. Pod dohledem vychovatelky Ivony Kudláčkové zde děti
odpočívají, hrají různé hry, sportují nebo se věnují zájmovým činnostem.
Děti odcházejí pracovat také do kroužků, které vedou pedagožky.
V pondělí znějí z otevřených oken melodie fléten – začátečníků i
pokročilých. Některé děti si zdokonalují výslovnost v individuální logopedické péči.
V úterý se starší děti těší na Pohybové hry v tělocvičně, mladší se věnují výtvarným činnostem.
Středa je rezervovaná pro dvě skupiny výuky náboženství. Školou se poté ještě rozezní akordy kytar.
Ve čtvrtek odpoledne trénují v tělocvičně mladší děti, výtvarné činnosti zdokonalují starší. Školou zní opět hudba –
tentokrát tóny klavíru.
V pátek se ze tříd ozývají cizí jazyky – přípravné konverzace angličtiny a němčiny.
Od ledna nacvičuje a nyní již zdokonaluje svoje vystoupení 12 tanečníků. Svoji novou skladbu již předvedli na úvod plesu
MŠ a také na Okresní přehlídce pódiových skladeb v Moravských Budějovicích.
Denně je v provozu také naše počítačová učebna. Podle zájmu zde pracují všechny děti. Po zvládnutí základní techniky
využívají zábavných i naučných programů, vyhledávají na dětském internetu.
Mgr. Jiřina Vodičková ( ředitelka školy )

Mateřská škola v Litohoři
Mateřská škola v Litohoři je jednotřídní. V letošním školním roce
navštěvuje naši MŠ 22 dětí. Pečují o ně dvě pedagogické pracovnice Jiřina
Kostelecká a Irena Pavlišová. Obě dvě vyučující dojíždějí z nedalekých
Moravských Budějovic. Správní zaměstnanci: Zdeňka Urbánková, Jiřina
Svobodová a Helena Hanzalová jsou místní.
Třída MŠ má různé věkové složení dětí a z toho vyplývá způsob výchovné
a pedagogické činnosti. Do naší MŠ dojíždí děti z Vranína, Kosové i
z Mor.Budějovic. V příštím roce k nám budou dojíždět i děti z Martínkova.
V MŠ pracuje podle rámcového programu, který je zaměřen na individuální
formování dítěte. Den se snažíme uspořádat tak, aby poskytoval dostatek
prostoru pro hlavní seberozvíjející činnost – hru. Hru využíváme jako hlavní
prostředek učení. Činnost dětí, které řídí učitelka se prolínají, práce s dětmi
je individuální a skupinová.

7/16

Zaměření školy:
U dětí podporovat hudební projevy častým zpěvem, poslechem hudby, hrou na flétny. Od r.1993 jsme v naší MŠ v rámci dechové
gymnastiky zavedli hru na zobcovou flétnu.

Pohybové aktivity:
Denně cvičení s hudbou, motivované rozcvičky, pohybové hry. Děti se zúčastňují všech soutěží pořádaných Domem dětí a
mládeže v Mor. Budějovicích, kde se litohořští pravidelně umísťují na předních místech. Velmi solidně funguje i spolupráce se
Základní školou. Děti z obou škol společně každoročně účinkují na akcích jako např. vánoční besídka,
posezení s důchodci, Den matek či vítání občánků.
MŠ a Obecní úřad v Litohoři každoročně pořádají benefiční ples, na kterém pravidelně vystupuje
populární zpěvák Pavel Novák z Přerova, jehož současná profesionální tvorba má k dětem velmi blízko.
Výtěžek z akce je vždy použit na nákup pomůcek a hraček pro děti, které navštěvují právě litohořskou
MŠ. Pravidelně navštěvujeme akce pro děti pořádané Městským kulturním střediskem v Mor.
Budějovicích. Zajímavý byl únorový výlet do Horáckého divadla v Jihlavě, kde děti shlédli pohádkové
představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Naší snahou je, aby MŠ přispívala k tělesné, duševní a
společenské pohodě dítěte.
Jiřina Kostelecká (pověřená vedoucí MŠ)
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Před 100 lety ( okénko do historie školy )
Citace ze starých dokumentů:
„Nadučitelem dvoutřídní obecné školy v Litohoři jmenovala veleslavná c.k. (císařská a královská)
zemská školní rada p. Petra Krafku, dosavadního učitele v Třebeticích.
Dne 30. srpna 1903 v neděli odpoledne po sv. požehnání vykonán zápis dítek do školy patřících a
v úterý dne 1. měsíce září slavnými službami Božími vzývání Ducha Svatého ve chrámu Páně a ve
škole u přítomnosti mnoha rodičů náležitým oslovením žáků správcem školy školní rok 1903/04
započat. Zapsaných žáků jest 164. Školu zdejší navštěvují v 1. třídě 64, ve 2. třídě 85 = 149. Z těch mají
úlevu 14 chlapců a 20 děvčat = 34. Školu měšťanskou v Mor. Budějovicích navštěvuje 13 chlapců a 2
děvčata = 15, mimo těch ještě 1 chlapec a 1 děvče přes 14.rok.
V prvé třídě vyučuje Petr Krafka, druhou třídu p. Ludvík Jeřábek, podučitel. Náboženství v obou
třídách vyučuje důst. P. Dominik Křišťan, farář zdejší a děvčata ručním pracím sl. Vilemína Osvačilová.“
Dlouholetý řídící – nadučitel zdejší školy a duše kulturního dění v obci pan Antonín Abraham odchází
tohoto roku do důchodu. Od c. k. místodržitele Zierotina obdržel pan Abraham „ Čestnou medaili“.
Cituji: „... uznávaje, že Jste po čtyřicet roků věrně a k úplné spokojenosti zastával tutéž službu uděluji Vám Čestnou medaili za
čtyřicetileté věrné služby, která byla Jeho c. k. apoštolským Veličenstvem za příčinou oslavy Nejvyššího padesátiletého
panovnického jubilea nejmilostivěji založená.“
připravila: Mgr. Jiřina Vodičková

Pro zajímavost:
Letos je to již 814 let od doby, kdy znojemský kníže Konrád daroval Litohoř (tehdy Lutochor ) premonstrátskému klášteru v Louce (
Znojmo ).
Název znamená „ Lutochořův majetek“.
Dále bylo uváděno v pramenech:

1348
1349
1360
1481
1552

de Lutinchorn,
Luthochorn,
Lutochorz,
Litochoř,
Litochorže,

1672
1718
1751
1846
1872

Littahorn,
a 1720 Littohorn,
Litohorn,
Littohorn, Ljtohoř,
Littohorn, Litohoř

Obec bývala v historii téměř zcela česká a již v roce 1850 čítala 465 obyvatel včetně osady Kolovraty.
připravil: Zdeněk Bulička

Sportovní rubrika
Fotbal:
Mužstvo zahájilo přípravu dne 8.1. 2004 v tělocvičně v
Želetavě s pravidelnou účastí okolo 15 aktivních hráčů
jedenkrát týdně. Příprava v tělocvičně spočívala především v
sálové kopané, kde si hráči zdokonalují hru s míčem. Každý
trénink trvá hodinu a půl čistého času.
Venkovní přípravu jsme zahájili od 1. února, kde se v
především dohání fyzická kondice, která se zanedbala přes
zimní přestávku.
Přípravná utkání:
Vratěnín, Výčapy, Nové Syrovice, Lesonice.
Sezóna byla zahájena 28.3. 2004 -opakované utkání
s Čáslavicemi ( 2:1 )

Přestupy a
hostování:
„A“ mužstvo jednalo o
dvou
hlavních
přestupech:
Odchod Kasáčka do
Jakubova a půlroční
hostování Pintera do
Jaroměřic
nad
Rokytnou. Kasáček je
v Jakubově a s Jaroměřicemi jsme se prozatím nedohodli na
částce za půlroční hostování.
připravil : Arnošt Vaněk
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ROZPIS JARO 2004 – III. třída ( Fotbal )

Litohoř „A”
Datum
LitohořČáslavice
LitohořPřibyslavice
Předín
LitohořHorní Újezd
LitohořJemnice
LitohořLipník LitohořHeraltice
Litohoř-

Čáslavice
Litohoř
Svatoslav
Litohoř
Litohoř
Třebelovice
Litohoř
Šebkovice
Litohoř
Výčapy
Litohoř
Kněžice
Litohoř
Blatnice

Začátek
21.3.
27.3.
4.4.
10.4.
18.4.
25.4.
2.5.
9.5.
15.5.
23.5.
29.5.
6.6.
13.6.
20.6.

15.00
15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

ROZPIS JARO 2004 – IV. třída ( Fotbal )

Litohoř „B”
Litohoř
Volno
Litohoř
Litohoř
Lesonice
Litohoř
Předín
Litohoř
Kouty
Litohoř
Police

Štěměchy
Sádek
Jakubov
Litohoř
N. Syrovice
Litohoř
Domamil
Litohoř
Trnava
Litohoř

Datum
11.4.
18.4.
25.4.
2.5.
8.5.
16.5.
23.5.
30.5.
6.6.
13.6.
20.6.

Začátek
10.15
10.15
10.15
16.30
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
17.00
připravil : Rostislav Šibor

Stolní tenis:
27.12.2003 se uskutečnil v kulturním domě již druhý ročník obecního turnaje. Zúčastnit se mohl každý občan Litohoře. Účast 16
hráčů lze označit za velmi dobrou a podané výkony taktéž. Každý si vylosoval skupinu, takže vznikly 4 skupiny po 4 hráčích. Hrálo
se každý s každým ve skupině a první dva postupovali do čtvrtfinále. Čtvrtfinále a semifinále se hrálo na dva vítězné sety, finále na
tři.
Vítězem se stal Ladislav Dolanský, který převzal z rukou místostarosty putovní pohár, kávovar a samozřejmě láhev sektu.
Druhý si odnesl fotografii Litohoře formátu A3, třetí láhev značkové slivovice a čtvrtý budík.
Vítězem loňského turnaje se stal Kamil Kašík, který převzal putovní pohár jako první v novodobé historii.
Turnaj ve stolním tenise se v naší obci hrával již v 80-tých letech. Doufejme, že dosavadní dva ročníky jsou znamením začátku
tradice. Na další ročník jste všichni srdečně zváni. Bližší informace se dozvíte v některém z dalších vydání a samozřejmě na
internetu.

Výsledky ročníku 2003:

Výsledky ročníku 2002:

1. místo: Ladislav Dolanský
2. místo: Antonín Karásek
3. místo: Arnošt Nedvědický

1. místo: Kamil Kašík
2. místo: Antonín Karásek
3. místo: Ladislav Dolanský

připravil : Rostislav Šibor+Zdeněk Bulička

PDF vytvoøeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Hokej:
V loňském roce byl částečně zprovozněn areál zimního kluziště na koupališti –
plocha, mantinely, osvětlení, brány, záchytné sítě. Do budoucna se uvažuje o
dokončení vlastní plochy, kterou je třeba ještě vyrovnat a zpevnit. Přes léto by na
zpevněné ploše stadionu měla sloužit tři sportoviště: volejbalové, nohejbalové a
tenisové hřiště.
Areál je budován brigádnicky mládeží z obce pod vedením p. Bohumíra Kašíka
ml. Stavba je financována především ze sponzorských darů a částečně
z obecního rozpočtu.
Přístup je zdarma pro všechny občany obce. Dle nepsaného pravidla o
využívání je kluziště ve všední den v dopoledních a odpoledních hodinách pro
hokejové nadšence menšího vzrůstu, večer a o víkendu pro „ starší a pokročilé“.
V případě zájmu o individuální bruslení večer nebo přístupu „přespolních“ je
třeba domluvit podmínky s p. Kašíkem.
Záměry do budoucna:
Obec zpracovala pro rok 2004 projektový záměr na dobudování areálu zimního kluziště. Předpokládaná
realizace 06÷11/2004. V plánu je provést: terénní úpravy, odvodnění plochy, zpevnění povrchu, instalace
sloupků pro sítě ( ke třem plánovaným hřištím ), vybetonování základové konstrukce pro hrazení a vybudování
dřevěného přístřešku pro údržbový materiál. Na tuto akci obec žádala o dotaci ve výši: 470.000,- Kč z fondů
EU.
Něco málo z historie akcí:
V sobotu 31. ledna 2004 se na místním kluzišti v areálu Na koupališti odehrál hokejový turnaj. Zúčastnilo se 6 mužstev Častohostice, Lesonice, Litohoř (do 35 roků), Litohoř (nad 35 roků), Lukov a Nové Syrovice. Mužstva byla vylosována do dvou
skupin. V první skupině zvítězily Nové Syrovice, které po samostatných nájezdech porazily Litohoř (nad 35 roků). Ve druhé skupině
zvítězily Lesonice a na druhém místě skončila Litohoř (do 35 roků). O 3. místo bojovali domácí mezi sebou kdy mladší mužstvo
Litohoře (do 35 roků) zvítězilo 1:0. Ve finále změřily své síly Lesonice a Nové Syrovice. Po bojovném a místy i nervózním utkání
zvítězilo mužstvo Nových Syrovic 2:1.
Jednalo se již o několikátý ročník. Podrobnější přehled přineseme příště. Tento celodenní hokejový turnaj se vydařil, počasí nám
přálo a tak nezbývá než se těšit na další využití hokejového kluziště.
Zdeněk Bulička + Rostislav Šibor

Společenská kronika
Výročí:
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili své narozeniny !

Měsíc: Leden
Dvořáková Antonie
Janoštíková Emma
Straňák Antonín
Dolanský Bohumil
František Jaroslav
Černá Marie
Schaffer František

Litohoř 110
Litohoř 101
Litohoř 153
Litohoř 86
Litohoř 14
Litohoř 19
Litohoř 148

91 let
84 let
84 let
75 let
75 let
70 let
65 let

Litohoř 6
Litohoř 34

84 let
60 let

Měsíc: Únor
Slámová Marie
Danišová Krista

Měsíc: Březen
Smetanová Františka
Nováčková Anna
Kašíková Marie
Hrůzová Julie
Plíšková Jaroslava

Litohoř 116
Litohoř 58
Litohoř 125
Litohoř 104
Litohoř 123

93 let
88 let
88 let
87 let
81 let

Narození:

Úmrtí:

V minulém roce jsme uvítali do života 5 dětí:

V roce 2003 jsme se rozloučili s těmito občany Litohoře:

Komínková Darina
Florianová Helena
Kubová Anna
Karásková Tereza
Procházka Jan

Holíková Miroslava
Krula František
Chvátal Miroslav
Florián Jiří
Pintér Ľuduvít
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Pohyb obyvatel ve vsi v roce 2003:
1. lednu 2004 žilo v Litohoři trvale 487 obyvatel.
K trvalému pobytu se v roce 2003 přihlásilo 14 občanů a odstěhovalo se 6 občanů.
Narodilo se 5 dětí, z toho 1 chlapec a 4 děvčata.
Zemřelo 5 občanů, 4 muži v průměrném věku 62,5 let a 1 žena ve věku 86 let.
Uzavřeny byly 2 manželské svazky. Ve 2 rodinách bylo manželství rozvedeno.
Nejstarší občankou Litohoře je paní Smetanová Františka. Narodila se v roce 1911.
Nejstarším občanem je pan Alois Kašík narozený v roce 1914.
připravila: Blanka. Buličková + Helena Hanzalová

Pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce
„Čarodějnice“
Od středověku se věřilo, že v noci z 30.dubna na 1. května mají „nečisté síly“ velkou moc.
Proto bychom Vás všechny, kteří máte čas, chuť a náladu chtěli pozvat na „Rej Čarodějnic“, který se
uskuteční 30.dubna v areálu „Na Koupališti“. Občerstvení zajištěno. Košťata a nezbytné létající potřeby
s sebou!!!

Den matek
Již tradičně druhá neděle v květnu patří našim maminkám. Přijďte i Vy oslavit jejich svátek do kulturního domu
v Litohoři dne 9.května 2004 ve 14.00 hodin.

Pouť
Sbor dobrovolných hasičů pořádá 15.května 2004 v sále kulturního domu v Litohoři tradiční pouťovou
zábavu. K poslechu a k tanci hraje Špacír band. Občerstvení zajištěno. Všichni jsou srdečně zváni. Přijďte se
pobavit !

Den dětí
V sobotu 5.6. se v areálu na koupališti uskuteční tradiční dětské odpoledne plné her, soutěží a zábavy.
Na nejlepší čeká jako vždy sladká odměna.
redakce

Velikonoce – svátky jara, svátky radosti
Velikonoční tradice se vinou téměř na celém světě jako pestrá nit od dob pohanských až do
současných dnů. Jsou to pohyblivé svátky, které připadají na neděli, následující po prvním
jarním úplňku. Tak to určil roku 325 koncil niceský. Datum letošních Velikonoc je 12.dubna.
Jedním z hlavních symbolů je vejce, nebo v lidové tvořivosti kraslice. Podle pohanských
představ se jedná o velmi významný symbol plodnosti. Jeho magická síla bývá často
zvýrazňována i červenou barvou, která je barvou krve, lásky a života. Teprve křesťanství vtisklo
velikonočním svátkům náboženský charakter.

Obecní úřad Litohoř, č.p. 155, 675 44, tel.: 568 422 024,
e-mail: ou-litohor@volny.cz www.obec-litohor.cz
Úřední hodiny: Pondělí: 7.00 - 12.00 ,15.00 - 17.00 hod. / Středa: 7.00 - 12.00 , 15.00 - 17.00 hod.
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Plny půvabu jsou názvy šesti postních neděl před Nedělí velikonoční.
1. neděle postní - černá
ženy se zahalovaly tmavými nebo černými šátky
2. neděle postní – pražná
jedlo se jídlo z praženého nedozrálého obilí
3. neděle postní – kýchavá
kýcháním se projevovalo onemocnění morem, a proto se ho lidé báli. Z toho pak vznikl zvyk tomu, kdo kýchnul, hned popřát
„Pomáhej Pán Bůh“
4. neděle postní - družební
mládeži bylo povoleno se sejít na návsi a poveselit se
5. neděle postní – smrtná
byl zvyk vynášet „Smrtku“, „Moranu“- pohanskou bohyni smrti
6. neděle postní – květná
je spojena se svěcením kočiček (větviček jívy), vrbových prutů, beranů a postních jídel
Poslední šestou neděli vystřídalo Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota.
K Velikonocům se váže spousta lidových obyčejů a zvyků. Některé se z minulých let dochovaly až do dneška a někteří z nás je
rok co rok pečlivě dodržují.
Velikonoční pondělí, kterému se dříve říkalo Červené pondělí, je u nás dnem pomlázky, což pochází od slova pomladiti. Jinde
se tomu říká také koleda, metla, tatar, dynovačka i šlehačka.
V dnešní uspěchané době není tento pohanský zvyk u žen příliš oblíben. Tradice však velí nechat se vyšupat, pomladit
pomlázkou, protože dotekem mladého proutku nabírá žena sílu, svěžest a zdraví. To vše by mělo přinést spletené vrbové proutí
– pomlázka.
Blanka Buličková

Z lidových zvyků a tradic
Tajemná filipojakubská noc
Takzvaná filipojakubská noc (zvaná také Valpuržina) z 30. dubna na 1. května byla obdobím, kdy měly údajně nečisté síly
větší moc nad obyčejnými lidmi než obvykle. Říkalo se, že vůdce temna – ďábel – může uplatňovat svou moc na zemi
prostřednictvím čarodějnic. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Proto se také této noci
říká „noc čarodějnic …“.
Za čarodějnice byly považovány zejména staré ženy. Ty se prý před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí pak
mohly létat na košťatech. Při reji byla volena královna sabatu, která potom vládla hostině i tanci „čarodějnického kolu“.
Oné tajemné noci plné kouzel a čarovné moci se slétaly čarodějnice na kopcích a křižovatkách cest, aby společně vypracovaly
strategii, jak rozmnožit strasti a bolesti lidské i zvířecí. Poté se rozlétly po okolí a páchaly zlé skutky.
Čarodějnice však nebyly jen zlé. Těch, které znaly tajemství bylin a uměly zahánět nemoci, si lidé vážili. Bylinkářky-vědmy se
vyznaly v tajích přírody. Věděly mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a vůní. Proto se dodnes
v předvečer Filipa a Jakuba sbírají léčivé byliny (zejména jitrocel) a věří se v jejich léčivé
účinky. Ani tyto hodné čarodějnice to však neměly lehké. Většina z nich se ve středověku stala
obětí „honu na čarodějnice“
Velmi starou historii má také pálení ohňů na vyvýšených místech. Hlavním cílem zapálených
hranic bylo uchránit úrodu a celé hospodářství před nepříznivým rokem.
V předvečer ohňových slavností obcházela mládež jedno hospodářství po druhém a sbírala
dřevo Na oheň bylo třeba shromáždit devět druhů dřeva a nikdy nesměl chybět jalovec. Hranici
s panákem, znázorňující čarodějnici , zapaloval vždy muž, který se poslední ve vsi oženil. Aby
se vesnici vyhnul požár, muselo se kolem ní zapálit sedm ohňů. Od dohořívajících polen se
pak zapalovaly pochodně, se kterými chodily lidé do okolních luk a polí. Po zapálení hranice
začalo všeobecné veselí, zapalovala se košťata a běhalo se s nimi kolem hranice.
Kromě zmiňovaného pálení ohňů se dodnes dochovaly i další zvyky a symbolické činnosti.
Některé z nich mají zcela praktický účel – jako např. jarní úklid. Jiné patří již k vítání jara –
stavění májů na návsi i před domy nebo zdobení domů zelenými haluzkami. Často museli
chlapci na návsi střežit májku celou noc, aby ji chlapci ze sousední vesnice neukradli, protože
by to vsi přineslo ostudu pro celý příští rok.
Blanka Buličková
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KRASLICE
Jaroslav Seifert

Vrbička, vrba bleďoučká
chvěje se tiše v koutku,
Na jaře chystá pro kloučka
hrsti ohebných proutků.

Neboť ten chlapec zarudlý,
jenž nebyl chvilku bez kudly,
ten neslyšel, jak sténá
vrbička, vrba bleďoučká,
dřív než se zazelená.
Vrbičko, vrbo zelená,
těžko už vzpomenouti,
od koho je ta odměna
za rány tvého proutí.
Neboť ten chlapec zarudlý,
jenž nebyl chvíli bez kudly,
krasličku starou hladí.
Škoda je, škoda mládí.

Vážení čtenáři,
přejeme Vám veselé Velikonoce.
příjemné prožití svátků jara
spoustu sluníčka a tepla
do nových dnů!
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