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Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Slovo úvodem.
Dobrý den sousedé! Dostává se Vám do rukou nové číslo novinek,
které ještě obsahuje spoustu zimních informací, ale přece jenom nám
některé články již připomenou jaro, které zatím sice se zimou
prohrává, ale všichni víme, že nakonec zvítězí a zase nás zahřeje
paprsky jarního slunce, které nám i všemu živému v probouzející se
přírodě nalévá energii do žil a startuje nás do nové letní sezóny.
Doufáme, že se opět něco nového dozvíte a že nám potom třeba i
něco sami napíšete. Rádi Vaše postřehy a náměty uveřejníme.
Pěkné čtení !
Kolektiv autorů

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané, zima je již minulostí a pomalu nám začíná jaro, jedno z nejhezčích
období roku. Nebude trvat dlouho a zmizí sníh, kterého bylo letošní zimu opravdu hodně.
Obec zakoupila velkoobjemový kontejner, který bude umístěn střídavě u hřbitova a u stavby
Motorestu. Během dubna bude ještě vydán letáček Kam
s odpady II. Chtěl bych zároveň touto cestou popřát všem
Přijelo jaro
čtenářům Litohořských novinek pěkné jarní měsíce.
T. Navrátilová

Bohumír Kašík
Jaro přijelo Fiatem od jihu
a vystoupilo u krajnice.
Na nose už mělo sluneční pihu
a šláplo do plískanice.
Cestou u Dunaje jeho taxi
stopnul vítr z Balkánu.
Však jaro se unavilo jaksi
a nevstalo hned po ránu.
Domluvilo si na poledne schůzi
se sluncem, skřivanem i vánkem.
Přizvalo na ni všechny múzy
a přišlo s odvážným plánkem.
Dlouho pak společně rokovali
kde začít s jarním úklidem:
“Musí se vyčistit řeky, skály,
lesy a meze a také křoviny,
než se rozprostřou koberce květů
přes pole, louky, roviny“.
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, 13:00-17:00 hod. / Středa: 7:00-12:00, 13:00-17:00 hod.

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 6.3.2006 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti kulturního domu v Litohoři

Přítomni:

p. Kašík B., Smetana F., Bártů J., Mgr. Vodičková J., Šibor R., Mgr.
Sobotka Fr., Ing. Filipská D., Jelínek Vl.

Omluveni:

Ing. Komínková R.

Ověřovatelé zápisu: p. Šibor R., Mgr. Vodičková J.
P r o g r a m:

1) Kontrola usnesení
2) Závěrečný účet obce , zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2005
3) Zpráva o inventarizaci majetku
4) Použití zůstatku z roku 2005
5) Úprava rozpočtu
6) Různé
7) Návrh usnesení

K bodu č.1
Úvodem proběhla kontrola usnesení z minulého zasedání.
K bodu č.2
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce spolu s výsledkem přezkoumání
hospodaření za rok 2005 a vyslovilo souhlas s výhradami. Přijalo následující opatření :
Prodávané pozemky budou odúčtovány v ceně účetní a koupě pozemků bude uvedena v
kupní ceně.
Zástavní právo na majetek obce se bude vést na podrozvahovém účtu obce a bude se
uvádět v ročních inventurách.
K bodu č.3
K 31.12.2005 byla provedena inventarizace obecního majetku. Stav majetku obce k
31.12.2005 je 53.356.659,- Kč.
K bodu č.4
Finanční zůstatek z roku 2005 v částce 239.344,- Kč bude použit na investiční akci veřejné
osvětlení při výjezdu z obce na Moravské Budějovice.
K bodu č.5
Úprava rozpočtu, dotace ze státního rozpočtu na školství 77 250,- Kč, výkon státní
správy 7 853,- Kč, dotace na rekonstrukci místní komunikace 2,700 mil.Kč, dotace na bio
odpad 32.200,-Kč, přesun 25.000,- Kč na požární ochranu na opravu stříkačky.
K bodu č.6
Různé :
Podle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole je povinností veřejné správy provádět u
příspěvkových organizací zřízených obcí veřejnosprávní kontrolu. Starosta jmenoval
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členy kontrolní komise. Za kontrolní komisi p.Bártů J.,
za OÚ Hanzalová H., za ZŠ Mgr. Vodičková J.
Zastupitelstvo obce jmenovalo do rady školy za
obec Ing. Komínkovu R.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávami z
finančního a kontrolního výboru.
S Úřadem práce byla uzavřena smlouva na VPP
pro letošní rok. V průběhu roku budou přijati čtyři
pracovníci.
Krajský úřad kraje Vysočina souhlasí s uzavřením
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Moravské Budějovice a obcí Litohoř , jejímž předmětem je
výkon přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č.200/1990 Sb., o přestupcích, v
platném znění.
Žádost o dotaci z grantového programu Veřejně přístupný internet nezískala obec finanční
podporu.
Krajská veterinární správa informovala o doporučeném postupu neškodného odstranění
jednotlivě nalezených uhynulých ptáků a o ochraně obyvatel přicházejících do styku s uhynulými
ptáky.
Paní Bustová – žádá o prodloužení chodníků až na úroveň konce veřejného osvětlení ve
směru na Moravské Budějovice. Dle finančních možností se zastupitelstvo bude touto žádostí
zabývat a zašle písemnou odpověď.
Připomínky ze strany občanů k nedodržování rychlosti na silnici I. třídy při vjezdu do obce z
obou směrů. Zastupitelstvo požádá Krajský úřad odbor dopravy o řešení této situace.
Ředitelka ZŠ Mgr. Vodičková Jiřina informovala o počtu dětí , kteří nastoupí do 1.ročníku ZŠ v
letošním roce. Přestože naše škola je na dobré úrovni, někteří rodiče posílají děti do školy do
Moravských Budějovic a tím snižují počty žáků ve zdejší škole.
Jako první miminko v roce 2006 na okrese Třebíč se narodil Filip Klouda z Litohoře. Rodičům
předal dárek starosta obce, vkladní knížku s vkladem 5 000,- Kč.
Zapsala : Helena Hanzalová
Ověřovatelé zápisu : p. Šibor Rostislav
Mgr.Vodičková Jiřina

Bohumír Kašík
starosta obce

Pranostiky
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
Když na velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu.
Na Velikonoce jasno - bude laciné máslo.
Omrzne-li na Velký pátek stromový květ, nebude ten rok ovoce.
Na Boží-li hody prší, sucho úrodu vysuší.
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USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř ze dne 6.3.2006
2/2006 Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce spolu s výsledkem
přezkoumání hospodaření za rok 2005 a vyslovilo souhlas s výhradami.
3/2006 Schvaluje inventarizaci obecního majetku k 31.12.2005.
4/2006 Schvaluje použití zůstatku z roku 2005 na investiční akci – Veřejné
osvětlení
5/2006 Schvaluje úpravu rozpočtu.
6/2006 Jmenuje Ing. Komínkovou do rady školy.
7/2006 Bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2005
8/2006 Souhlasí se jmenováním komise pro vnitřní kontrolu –
pí. Bártů, pí. Hanzalová, Mgr. Vodičková J.
9/2006 Přijalo opatření k výsledku hospodaření obce za rok 2005 : Prodávané
pozemky budou odúčtovány v ceně účetní a koupě pozemků bude vedena
v kupní ceně. Zástavní právo na majetek obce se bude vést na
podrozvahovém účtu obce a bude se uvádět v ročních inventurách.

Ověřovatelé zápisu : p. Šibor Rostislav
Mgr. Vodičková Jiřina

Zapsala :

pí. Hanzalová Helena

Kašík Bohumír
starosta

Bilance hasičského plesu
Letošního hasičského plesu se zúčastnilo asi 100
lidí. Všichni se dobře bavili, tancovali a vůbec nálada
byla výborná. V tombole bylo pěkných 110 cen. Opět
po delší době byla solidní návštěva ke spokojenosti
nejen pořádajících hasičů.
Je dobré vidět, že se litohořáci ještě dokáží sejít ve
slušném počtu ke společné akci.
Věříme, že pouťová zábava se skupinou Onkels
bude dalším, neméně úspěšným pokračováním této
vydařené akce.
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Různé
Tříkrálová sbírka
V naší obci se uskutečnila dne 7. ledna Tříkrálová sbírka. Vybráno bylo celkem 7.988.Kč. Všem občanům, kteří přispěli a organizátorům této sbírky patří velké poděkování.
Cvičení žen
Cvičení žen probíhá vždy v úterý a ve čtvrtek od 16.30 hodin ve školní
tělocvičně.
Humanitární sbírka pořádaná Diakonií Broumov
Firma Diakonie Broumov (centrum sociálních služeb Broumov) zaslala
na Obecní úřad poděkování za humanitární pomoc, která se uskutečnila
v listopadu 2005. Zároveň oznámila, že další sbírka se uskuteční v
květnu (to bude ještě upřesněno v první polovině dubna).
Na obecním úřadu je možné platit tyto poplatky:
1) poplatek na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu ve výši
300,- Kč na osobu
2) poplatek za prvého i každého dalšího psa ve výši 60,- Kč
3) poplatky z nájmů obecních pozemků

Sníh
Na úvod citace zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích §27 odst.4: „Vlastník
nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za
škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním,
náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u
závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.“

Letos je to téma opravdu často skloňované. Sněhu napadlo nebývale mnoho. Zpočátku
to většinu lidí potěší, děti jásají, Zkrátka zima jak má být. Když to ale nebere konce, je to
únavné. Nic ale naplat, sníh je třeba uklízet ze dvorů, vjezdů a především z chodníků!
Každý má povinnost si chodník před svým domem uklidit! Obecní úřad se snaží
uklízet nejenom úseky, které mu ze zákona přísluší, ale v rámci možností celou obec.
Sníh je třeba uklízet neprodleně po napadnutí! Jednak se po zašlapání již uklízí dosti
obtížně a hlavně, chodníky jsme si postavili pro sebe a vlastní bezpečnost a pokud musí
děti chodit ráno do školy po silnici, protože chodník je neschůdný, moc bezpečné to jistě
není!
Obec nemá v úmyslu uplatňovat ustanovení výše citovaného
zákona, oceňujeme však a děkujeme každému, kdo poctivě
udržuje svoji část chodníku a oslovujeme i ostatní, kterým přímo
tato povinnost nevzniká, aby se snažili pomáhat.
Toho sněhu bylo letos opravdu hodně, ale myslím, že se ho
nikdo z Litohoře nezalekne, že? Přestože to často vypadalo
přesně podle letošního hitu Jarka Nohavici:
„večer to odhažu,
namažu zada,
rano se zbudim
a zas ku….. pada.“
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Škola
Vstoupili jsme do druhé poloviny školního roku
2005/2006. Prvňáci se naučili dobře číst i psát, znají
téměř všechna písmenka. Nové vědomosti a zážitky
mají ale všichni ostatní.
Mezi nejčerstvější patří setkání se zvířátky
v naučném pořadu a tradiční plavání o jarních
prázdninách v třebíčském bazénu. Sedm šikovných
počtářů si změřilo síly na matematických soutěžích
v Třebíči. Nejúspěšnější byl Martin Machát, zaslouží si
pochvalu. Deset tanečníků předvedlo svůj tanec v úvodu plesu MŠ. 26. března budou tančit
na okresní přehlídce pódiových skladeb v Třebíči. Na naší škole proběhl také zápis dětí do
1. třídy pro příští rok. Přišlo 7 dětí, pro dva žádají rodiče odklad školní docházky, nastoupí
tedy 5 dětí. Pro výuku to bude opět ideální počet. Výuka se stává dokonale přehlednou,
děti jsou neustále zapojovány a zaměstnávány. Od prvního ročníku zavádíme pro všechny
děti základy hry na flétny. Budou-li mít v dalších ročnících zájem, mohou si hru procvičovat
v zájmových kroužcích.
Od druhého ročníku již nyní žáci navštěvují základy pro cizí jazyky - konverzaci
v němčině nebo angličtině. Tyto přípravky jim umožní snadnější zvládnutí povinné výuky
jazyků.
Děti mají v naší škole dobré předpoklady pro úspěšné zvládnutí učiva i kvalitní
mimoškolní vyžití. O to více nás mrzí, že někteří rodiče hledají štěstí pro své dítě v městské
škole. Rodiče mají právo si vybrat školu, ale … přesto, že to přestává být moderní,
podržme svoji školu a zároveň svoji obec a staňme se trochu jejími patrioty.
Mgr. Jiřina Vodičková, ředitelka ZŠ

Jaro
Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil,
počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu,
plodnost, nové vztahy?
Je to samozřejmě jaro. S jarem přichází všechno to
pěkné, milé a příjemné, na co v mrazivých dnech všichni
čekáme - hřejivé sluneční paprsky, probouzející se
příroda, barevný svět kolem nás a tím i příjemnější
nálada a radost ze života. První tráva, první květy,
procházky v přírodě vonící svěžím vzduchem…
Půvab ročního období okolo jarní rovnodennosti
vytváří příroda každý rok stejně. Ale přesto vždy
neopakovatelně krásně. Tato krása začíná v předjaří
zpěvem skřivánka ještě v zasněžené krajině, hvízdáním
kosů, příletem špačků, květy sněženek, bledulí. Východy
slunce jsou plné nové síly, která probouzí mízu ,ve
vrbových prutech. Slunce křísí teplem přírodu a život
v ní vítězí nad spánkem a smrtí.

Řehtačka
Petr Novák
Dnes nám zvony ze všech věží
odletěly do Říma.
Kdo nevěří, ať tam běží.
Slet zvonů už začíná.
Čím teď u nás bez těch zvonů
odzvoníme poledne?
Odzvoníme. Věřte tomu.
Ruce máme dovedné.
Roztočíme o poledni
řehtačky a klapače.
A ti kluci neposední,
ti je umí roztáčet!
Běží tetka ze stavení,
že ten rámus nesnese.
Že to není k vydržení.
Zvony, honem vraťte se!
Blanka Buličková
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Konec roku a začátek nového v mateřské škole
Nejhezčí svátky v roce –
Vánoce neminuly ani mateřskou
školu. Děti z mateřské školy
spolu se svými kamarády se ZŠ
připravily vánoční besídku, která
se tak, jako každý rok konala v
místním kulturním domě. Po
svátcích, přesně 12. ledna se
děti z MŠ společně s žáky ZŠ
vypravily do Mor. Budějovic, kde
v sále Kulturního centra Beseda
shlédly kulturně zábavný pořad
„Z
pohádky
do
pohádky“.
Představení se velmi líbilo. V
měsíci
únoru
čekalo
děti
překvapení. Do MŠ opět zavítal ornitolog ze záchranné stanice zvířat v Dlouhé Brtnici. I
tentokrát nezapomněl přivézt živá zvířátka. Děti si tak mohly pohladit malého zakrslého
králíčka, nebo oblíbeného osmáka. Jeho vyprávění o životě ptáků a jejich záchranné stanici
všechny děti velmi zaujalo, a to i díky tomu, že výklad doplnil malou hudební produkcí, kdy
sám zahrál a zazpíval své vlastní písničky, doprovázeje se na kytaru.
Měsíc březen se již léta nese ve znamení benefičního plesu. A ten se tentokrát konal 3.
března. Ples letos, stejně jako minulý rok, zahájili žáci ZŠ zdařilým předtančením. Hlavní
program pak opět obstaral populární přerovský zpěvák Pavel Novák, který již několik let
úspěšně bojuje se zákeřnou chorobou, kvůli níž letos přišel o svou přirozenou pokrývku
hlavy. To, že nad ním nepřízeň osudu jen tak nezvítězí, dal najevo hned na počátku
vystoupení vtipnou a sebeironickou příhodou, kterou okomentoval svou dočasnou
prostovlasost. Celý ples pak odehrál a odzpíval v „šoumenském stylu“, jenž k němu
neodmyslitelně patří. Celá akce se velmi vydařila, k čemuž přispěla i skutečnost, že na
organizaci plesu se podíleli všichni zaměstnanci MŠ i starosta obce pan Bohumír Kašík.
Ani na jaře se život v MŠ nezastaví, neboť škola již nyní začíná připravovat program ke
Dni matek.
J. Kostelecká

Hokej
Na našem kluzišti bylo letošní zimu s odhazováním sněhu až dost práce, protože sníh
padal tak často, že … Při těch největších přívalech nám při odhrnování pomohli s traktorem
z firmy Agro Měřín p. Řezáč a p. Tuček, za což jim děkujeme. Musíme přiznat, že kluziště
bylo využíváno méně než například v minulém roce a chodili bruslit hlavně ti mladší. Také
si přijížděli zabruslit z Mor. Budějovic a mohli se zde vydovádět i v hromadách sněhu, které
lemovaly celé kluziště.
V prosinci se otevřel hokejový stadion v Mor. Budějovicích a tak dospělí jezdili hrát hokej
téměř každý týden na tento umělý led. Hrálo se s výběrem Želetavy, Vranína, Mladoňovic a
Mor. Budějovic. Vždy se hrálo v bojovném duchu a každá dobrá akce byla hlasitým
pokřikem pochválena i naopak.
Rostislav Šibor
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Fotbal
JARO 2006 - fotbalové zápasy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Heraltice
Litohoř
Přibyslavice B
Litohoř
Radotice
Litohoř
N. Syrovice
Litohoř
Třebelovice
Litohoř
Blatnice
Litohoř

-

Litohoř
Čáslavice B
Litohoř
Šebkovice B
Litohoř
Myslibořice
Litohoř
Výčapy
Litohoř
Svatoslav
Litohoř
M. Buděj. B

2.4.
9.4.
16.4.
23.4.
30.4.
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.
11.6.
18.6.

15.30
15.30
10.30
16.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Fotbalistům letošní zima vůbec nepřeje. V půli března, kdy v jiných letech se začíná
vybíhat na trávník, letos odklízíme hromady sněhu. Fotbalisté měli naplánované čtyři
přípravné fotbalové zápasy venku, ale zatím odehráli pouze jeden s Blížkovicemi 1:1.
Hrálo se na fotbalovém hřišti v Grešlovém Mýtě. Dále se zúčastnili turnaje ve školní
tělocvičně T.G.M. v Mor. Budějovicích. Ten se jim vydařil a skončili na druhém místě za
Třebelovicemi. Další zápas odehráli 12.března v tělocvičně v Želetavy, kde měli za
soupeře Martínkov a zvítězili 27:17. Další zápasy jsou domluvené na sobotu 25. března
s Blížkovicemi na hřišti v Grešlovém Mýtě a v neděli 26. března v Litohoři s Valčí. Jestli
se vůbec tyto zápasy odehrají, se uvidí podle počasí. Potom už 2.dubna začínají utkání
mistrovská.
Ze schůze členů fotbalového oddílu, která se konala 11.února 2006 v restauraci U
Nováků.
Postup fotbalistů do okresního přeboru po jarní části soutěže 2005 utekl o jeden bod.
Za minulý rok 95% branek nastřílel dohromady Kamil Kašík a Michal Pavela.
Byla slabší účast fotbalistů na trénincích, kde se jich scházelo 6÷7.
Bylo také vyjádřeno poděkování Zemědělské společnosti Litohoř a p. Tučkovi za
odhrnování sněhu z fotbalového hřiště.
S největší pravděpodobností odejdou někteří fotbalisté po jarní
části soutěže do Želetavy, takže fotbalový výbor bude mít
starosti na jejich místa sehnat náhrady.
Poděkování dále patřilo p. Kašíkovi ml. a p. Nahodilovi za
trénování žáků, kteří se začali scházet od září. Je dost
pravděpodobné, že by tito mladí fotbalisté mohli začít hrát
soutěž od podzimu letošního roku.
V létě by se měl opět uskutečnit zájezd do Frýdlantu n.
Ostravicí, kde by se měl sehrát přátelský zápas.
V létě by měl proběhnout turnaj fotbalistů z vyšších tříd, ale to
vás budeme včas informovat.
Rostislav Šibor
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Tenisová sezóna 2006
Po diskusi s častými návštěvníky kurtů v loňském roce
jsem dospěl k nápadu uspořádat kromě závěrečného
turnaje navíc „Litohořskou tenisovou ligu - LTL“
Zkusili bychom si zahrát každý s každým během sezóny
a na závěr bychom vyhlásili výsledky.
Prosím všechny případné zájemce, aby:
1/ prošli navrhovaná pravidla a zaslali mi svoje případné
návrhy
2/ nahlásili mi svůj zájem účastnit se LTL ( nejlépe
e-mailem na zdenek.bulicka@quick.cz, nebo osobně )
Zde je předběžný návrh:
Tenisová liga 2006- návrh pravidel
- účastníkem může být každý občan nebo rodák Litohoře, který se přihlásí
- rozdělení na kategorie:
- muži: 10÷90 let
- ženy: 10÷90 let
- herní systém:
každý s každým 1 zápas
hraje se na 3 vítězné sety
vítězství: 3:0 .. 3 body pro vítěze
vítězství: 3:1 .. 2 body pro vítěze
vítězství: 3:2 .. 1 body pro vítěze
- pořadí dle
1/ dosažených bodů
2/ při rovnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas
- po uzávěrce přihlášek budou vytištěny formuláře zápisu pro každé utkání.
- hráči si sami dohodnou termín zápasu
- datum a výsledek zápasu zapíší hráči do „zápisu o utkání“ ( formuláře vytvořím )
- zápisy o utkání odevzdají hráči pověřené osobě
- tabulka průběžných výsledků bude k dispozici na internetu a ve Sport Baru
- po skončení sezóny proběhne slavnostní vyhlášení vítězů, případně předání
pohárů.

Na závěr ještě jeden užitečný odkaz na pravidla tenisu :
http://www.cztenis.cz/dokumenty/pravidla/pravidla_tenisu_01
0205.pdf

Zdeněk Bulička
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SPORTLAND
Provoz:
I letos se můžete sportovně a společensky vyžít v areálu
Sportland.
Areál bude provozu od 1.5. do 30.9., v případě příznivého počasí do 30.10.
V provozu bude i Sport Bar.
Naplno již budete moci využít hřiště na plážový volejbal. V plánu je také uskutečnit
několik turnajů v tomto sportu. Včas však budete o všem informováni.
Plán tenisových turnajů je vázán na termíny turnajů v rámci ČR a termínů mistrovství
republiky, takže bude znám až v dubnu.
Ceny letošních permanentek na tenis ( možno zakoupit ve Sport Baru nebo na OÚ ):
500,- pro dospělého
300,- pro děti a mládež do 18-ti let
Jednorázový pronájem:
Hřiště na plážový volejbal (pro ubytované 50% sleva)
Tenisový kurt (pro ubytované 50% sleva)
Pétanque
Tenisová raketa
Raketa na badminton

100,- Kč/ hod
80,- Kč/ hod
30,- Kč/ hod
40,- Kč/ hod
40,- Kč/ hod

Podrobné informace získáte ve Sport Baru nebo na obecním úřadě. Dále můžete
navštívit stránky areálu www.sport-land.cz.
Stavební úpravy:
Letos má provozovatel v plánu provést oplocení areálu. Bude také oploceno hřiště
plážového volejbalu, aby míče neutíkaly po celém areálu.
Kontakty:
Kateřina Tržilová
Sport Bar:
Navštivte naše internetové stránky :
Své dotazy a objednávky zasílejte na :
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728 396 386
777 396 388
www.sport-land.cz
info@sport-land.cz
barinka@peservis.cz

Stolní tenis - Obecní turnaj o putovní pohár ročník 2005:
Vánočního turnaje ve stolním
tenise se zúčastnilo 13 hráčů.
Byli rozlosováni do čtyř skupin z
nichž postupovali vždy první dva
a dále se hrálo vyřazovacím
způsobem. V zápase o 3. místo
zvítězil L. Dolanský nad R.
Šiborem 21:17, 21:17. Ve finále
se střetli jako v minulém roce M.
Tuček a A. Nedvědický. V tomto
finále zvítězil M. Tuček 21:16,
28:26 a 21:19.
Celkové pořadí 2005:
1. Miroslav Tuček
2. Arnošt Nedvědický
3. Ladislav Dolanský
4. Rostislav Šibor

Litohořští hasiči
V sobotu 3. prosince 2005 se konala v kulturním domě
výroční schůze sboru dobrovolných hasičů. Sbor má
celkem 65 členů, z nichž je 7 mladších osmnácti roků.
Během letošního roku bylo přijato 7 členů. V tomto roce
hasiči provedli vyčištění koryta u koupaliště, vyčištění
koupaliště před sezónou, uspořádali dětské odpoledne
pro děti, hasičský ples s tombolou, pouťovou a
posvícenskou zábavu. Dále provedli na jaře a na podzim
sběr železa. Tyto sběry byli velmi zdařilé a všem
občanům, kteří přispěli patří velký dík. Profesionální
hasiči z Mor. Budějovic provedli technickým zásahem
vyčištění přívodního potrubí do koupaliště.
Během roku se začali scházet mladí hasiči, kteří
opravdu poctivě nacvičovali a zúčastnili se i několika
soutěží. Podle jejich přístupu k technice se rodí dobrá
parta, která pokud získá ještě více zkušeností, tu zdravou průbojnost, tak nebude jezdit na
soutěže jenom aby se zúčastnili, jak tomu často v našem sboru bývalo.
Na čem se hasiči usnesli pro rok 2006 ? Zúčastní se soutěže v požárním sportu,
uspořádají dvě besedy s mládeží, vyčistí požární nádrž (koupaliště), provedou stavební
úpravy a vybílí zbrojnici, přijmou dva nové členy, uspořádají sportovní odpoledne pro děti,
postaví překážkovou dráhu, každý člen odpracuje 5 hodin, při neodpracování uhradí
poplatek 10 Kč/hod., určili delegáta na okrskovou schůzi, uspořádají hasičský ples.
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Cíařská cesta
… pokračování
Prastará
„Haberská
stezka“,
předchůdkyně dnešní „Císařské“, která
za
doby
Přemyslovců
spojovala
Znojemsko, jako jejich údělné knížectví
s Prahou a vedla od Laa an der Thaya,
přes Znojmo, Moravské Budějovice přes
Čáslavice, Římov, Chlístov, Heraltice,
kde se vybíralo mýto, Zašovice, Brtnici,
Jihlavu a dále do Čech.
Tato trasa v historii různě měnila svoji
polohu a za dob Marie Terezie, kdy byla
postavena tzv. Císařská silnice přes
Želetavu a Stonařov, Haberská cesta
zanikla úplně. Po této cestě kdysi
soustavně projížděly náklady se zbožím,
pochodovala
vojska
Přemyslovců,
husitská a další, která na rozdíl od
kupců přinášela mnoho utrpení a škod.
Haberská stezka byla v provozu
nejpozději od doby protohistorické,
pravděpodobně však po celý pravěk a
v písemných pramenech je cesta doložena od počátku 12.stol. Dálková komunikace se
nazývala podle místa svého vyústění z pomezního hvozdu na české straně
( myšleno pomezí mezi historickými zeměmi Čechy a Morava ). Sehrála důležitou roli při
osídlování a vývoji celého regionu a měla podíl i na rozvoj moravskobudějovického
regionu. Právě pod zdejší vyvýšeninou nad Rokytkou je předpokládán brod.
Na trase cesty vznikají tzv. etapové lokality, vzdálené od sebe asi 20÷30 km, tj. 2,5÷4
české dvouhodinové míle - Mor. Budějovice – Brtnice – Jihlava - Havlíčkův (Německý)
Brod. V pomezním hvozdu se právě tato místa stala základem budoucích sídelních center,
kolem nichž docházelo k dalšímu rozvoji osídlení a růstu hospodářství.
Hustý a nebezpečný hvozd tehdy odděloval dvě relativně samostatné země - Čechy a
Moravu.Podle historiků pravděpodobně nešla stezka přímo do hvozdu, ale kopírovala jeho
východní okraj zhruba po linii dnešních obcí Martínkov-Římov-Heraltice a vstupovala do
něj teprve u Zašovic. Nelze vyloučit, že právě v Moravských Budějovicích před vstupem do
hvozdu se nacházela celnice, podobně jako tomu bylo na opačné české straně v Habrech
u Golčova Jeníkova.
Tyto obchodní stezky tehdy znamenaly jedinou možnost relativně bezpečného cestování
v kraji plném dravé zvěře a loupeživých band. Kupci a cestující se museli pohybovat po
těchto stezkách od jednoho opevněného sídla ke druhému a noc přečkat za jejich branami.
Poutníky bylo potřeba ubytovat, nasytit. Mnohdy vyžadovali nějakou tu zábavu. Také
koně a další zvířata potřebovala „servis“. Bylo potřeba řemeslníky, zemědělce, kteří
produkovali nadvýrobu. To vše samozřejmě přinášelo těmto sídlům zisky a umožňovalo
jejich další rozvoj. Přítomnost takové stezky byla pro kraj cennou devizou. Dnes to vidíme
poněkud jinak. Pro rozvoj podnikání je stále kvalitní komunikace a dostupnost dané lokality
nezbytná, avšak lidé dnes raději sídlí v lokalitách klidnějších, daleko od komunikací a
center průmyslu. Ostatně pokud je potřeba, dostanou se tam dnešními dopravními
prostředky za několik minut. Naši předkové by se dnes asi divili.
Zdeněk Bulička
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Z obecní kroniky
Několik aktuálních přepisů z obecní kroniky:
I naši předkové před 87 lety šli k volbám. Tenkrát to byla
mimořádná událost. Měli poprvé možnost volit zastupitele
v nové samostatné republice:
Rok 1919
„Dne 15. června konaly se v obci první republikánské
volby. Do výboru zvoleni byli: Jan Filipský, Bartes Josef,
Dvořák František, Mrvka Antonín, Kabelka Antonín, Novák
Karel, Pokorný Antonín, Entler Josef, Rada Antonín,
Kadlec Antonín, Vaníček Antonín, Vejkruta Jan, Virgl
Cyril, Venhoda Josef a Vyhnálek František.
Dne 3 července zvolilo obecní zastupitelstvo ze sebe
starostu: Ant. Kadlece, náměstka: Ant. Kabelku, radní:
Frant. Dvořáka, Ant. Pokorného a Josefa Entlera. Obecní
zastupitelstvo čítá 15 členů.“

A abyste viděli, že není jen ta letošní zima silná …. :
Rok 1922
„Na počátku měsíce února udeřily v zdejším kraji ohromné mrazy. Sněhové vánice
způsobily neslýchané spousty na celém světě. Sníh padal i v Řecku Itálii, kde toho
není pamětníka.“
Rok 1923
„V měsíci červnu nastala neobvyklá chladna a byla doprovázena mrazy. Místem
pomrzly brambory, žito a zelenina. ( Dle záznamu v kronikách již přes 100 let nebyl
tak studený červen )“
Rok 1924
„Po deštivém počasí podzimním nastala zima. Do vánoc
trvalo počasí mírné, avšak v lednu a ještě více v měs. únoru
nastaly neobyčejné mrazy a vánice. Zvěř v polích a v lesích
zničila tisíce a tisíce mladých stromků.
S chladným počasím trvajícím počátkem dubna několik
dní dostavily se dne 12. dubna sněhové vánice. Nejvíce byla
postižena Českomoravská vysočina, kde místy napadl sníh
až na metr vysoko. Takové množství sněhu v dubnu není
ovšem jen zvláštností ale hlavně znamená veliké škody na
zahájených polních pracích a nejvíce na stromech ovocných
i lesních, jež byly vyvráceny a jejich větve polámány.“
aneb : … duben, ještě tam budem
Zdeněk Bulička
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Pašijový týden
Je to poslední týden před Velikonocemi.
Modré pondělí, Žluté úterý
V tyto dny se ve všech chalupách gruntovalo (uklízelo).
Škaredá středa
Tento den se nesměl nikdo na nikoho mračit, aby se
nemračil po celý rok.
Zelený čtvrtek
Název dostal podle zelené barvy Olivové hory, kde začalo
Kristovo utrpení. V tento den bývá zvykem připravovat
jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin (špenát, mladá kopřiva
apod.), aby byl člověk po celý rok zdráv. V křesťanských
kostelech v tento den po ranním Gloria zmlknou zvony a říká se, že „odletěly do Říma“.
Dokonce i dobytku se odebraly zvonce, aby nezvonil.
Až do Bílé soboty je zvonění nahrazováno hlukem klapaček, hrkaček, řehtaček,
ščekotek, valch a bukálů, s nimiž chlapci chodí po vsi ráno, v poledne a večer a naposledy
na Velký pátek ve 3 hodiny odpoledne. Poté vybírají za hrkání po domech vejce a peníze,
o které se podělí.
Věřilo se, že tímto zvukem se vyžene z domů všechno zlé, včetně hmyzu a myší
usazených přes zimu v domech.
Hospodyně vstávaly časně ráno, zametly dům před východem slunce a smetí odnesly za
vesnici nebo na křižovatku cest, aby se v domě nedržely blechy.
I ostatní členové rodiny vstali v tento den brzy, společně se pomodlili a omyli se proti
nemocem rosou.
Před uštknutím hadem, vosou a sršněm ochraňoval zvyk posnídat před východem slunce
chléb s medem. Odpoledne bylo zakázáno pracovat.
Velký pátek
Je to den ukřižování Krista, den hlubokého smutku, kdy se nekonaly mše a při bohoslužbě
se
v katolických
kostelech
pouze
zpívalo
a
četly
se
texty.
Důležitým momentem je odhalení a uctění kříže, strojení Božího hrobu.
I v tento den se v některých krajích lidé omývali v potoce a tím se chránili před nemocemi.
Nesmělo se nic půjčovat z jiných domácností, protože tyto předměty mohly být očarovány.
Nesmělo se prát prádlo, protože by se máčelo ne do vody, ale do Kristovy krve.
Také se věřilo, že v tento den se země otvírá země a vydává své poklady. Toto místo se
pozná
podle
modrého
světýlka
nebo
kvetoucího
kapradí.
Bylo také zakázáno hýbat se zemí (orat, kopat, sázet apod.).
Bílá sobota
V tento den bylo zvykem světit oheň před kostelem. Od tohoto ohně se zapálila velká
Velikonoční svíce (Paškál) a pomocí ní se oheň přenesl do kostela.
Na Bílou sobotu se zvony vrací z Říma a opět se rozezní.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční)
Je to den zmrtvýchvstání Krista. Vrcholí velikonoční svátky, končí půst. V kostele se
provádělo svěcení pokrmů (beránek, mazanec, vejce, chleba, víno).
Velikonoční pondělí
Pomlázka je symbol předávání síly, zdraví a svěžesti (omlazení). Šlehány jsou dívky a
ženy, aby byly zdravé, veselé a pilné. Odměnou za pomlázku jsou malovaná vajíčka.
Blanka Buličková
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Pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce
„Čarodějnice“
Užijte si tajemna za filipojakubské noci.
„Rej Čarodějnic“ se uskuteční 30.dubna v areálu na koupališti.
Občerstvení zajištěno.
Pokyny pro Čarodějnice :
Před příletem si zkontrolujte technický stav košťat a doklady.
Dodržujte ďábelská nařízení.
Každá čarodějnice je povinna na vyzvání prokázat se
identifikační průkazkou.
Nelétejte pod vlivem alkoholu !!
Na dodržování předpisů bude dohlížet čarodějnická rada.

Dětský karneval
V neděli 23.dubna ve 14:00 hodin se v sále kulturního domu
v Litohoři uskuteční dětský karneval, který bude zároveň spojen
s oslavou Dne matek. Přijďte si zatančit, zasoutěžit a vůbec se
společně pobavit. Akce je určena všem bez rozdílu věku.

Pouť
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu
20.května 2006 v sále kulturního domu v Litohoři
NETRADIČNÍ pouťovou zábavu. K poslechu a
k tanci hraje skupina Onkels (www.onkels.cz).
Přijďte se uvolnit a pobavit společně „strýčky“.
Občerstvení zajištěno. Všichni jsou srdečně zváni.

Den dětí
Zábavné odpoledne plné her a soutěží pro nejmenší je předběžně
plánováno na 4.června 2006. v areálu na koupališti.
Termín bude ještě upřesněn podle počasí.
Nejlepší soutěžící si jako obvykle vyslouží sladkou odměnu.
Zveme nejenom děti ke hrám, ale i dospělé na posezení.
redakce
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Společenská kronika
Výročí:
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili své narozeniny !
Měsíc: Leden
Dvořáková Antonie
Straňák Antonín
Špaček Antonín
Venutová Anežka

Litohoř 110
Litohoř 153
Litohoř 140
Litohoř 102

93 let
86 let
60 let
60 let

Měsíc: Únor
Václavek Jan
Slámová Marie
Řoutil Josef

Litohoř 25
Litohoř 6
Litohoř 160

60 let
86 let
75 let

Měsíc: Březen
Nováčková Anna
Ing. Kabelka Ladislav
Janíčková Květoslava
Kašíková Marie
Plíšková Jaroslava
Smetanová Františka
Hrůzová Julie

Litohoř 58
Litohoř 113
Litohoř 111
Litohoř 125
Litohoř 123
Litohoř 116
Litohoř 104

Narození:

Úmrtí:

V minulém roce jsme uvítali do života 5
dětí:

V roce 2005 jsme se
rozloučili s těmito občany
Litohoře:

Dvořáková Aneta
Jelínek Petr
Kuba Jan
Liščák Matouš
Machovec Michal

Kyprá Anna
Kaniak František
Janoštíková Emma

90 let
60 let
81 let
90 let
83 let
95 let
89 let

Pohyb obyvatel ve vsi v roce 2005:
K 31. 12. 2005 žilo v Litohoři trvale přesně 500 obyvatel.
K trvalému pobytu se v roce 2005 přihlásili 2 občané a odstěhovalo se
10 občanů.
Narodilo se 5 dětí, z toho 4 chlapci a 1 děvče.
Zemřeli 3 občané, 1 muž ve věku 68 let a dvě ženy v průměrném
věku 81,5 roku.
Uzavřeno bylo 6 manželských svazků. 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

Přejeme Vám všem, abyste ve zdraví a v pohodě přečkali zbytek
letošní neobyčejné zimy a těšíme se s Vámi na
JARO !!
Obecí úřad a redakce

