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Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Slovo úvodem.
Vážení spoluobčané,
setkáváme se spolu již podruhé na stránkách našeho zpravodaje.
Naleznete zde podobné rubriky jako minule a snad něco navíc. Tentokrát si
povíme podrobněji něco o rozdělení odpadů, opět zabrousíme do historie a
zhodnotíme události v obci od minulého vydání. Takže příjemné čtení.
Kolektiv autorů

Starostovo okénko
Vážení občané,
Jistě jste si všimli, že jsme započali
s budováním chodníků a místních komunikací, jak
bylo již dříve zmíněno. Práce zpočátku
pokračovaly uspokojivě rychle, avšak ani nám se
nevyhýbají neplánované nepříjemné události a tak
teď musíme čekat až dodavatelská firma obdrží
potřebný materiál. Prozatím se vybudovalo
maximum. Celkem se jedná asi o 2.500 m2
chodníků. Na úpravu těchto ploch bude
v budoucnu nutno zakoupit mechanizaci na
úklidové práce, neboť obec je ze zákona povinna
tyto komunikace udržovat a např. v zimě odklízet
sníh. Úsek kolem státní silnice I/38 lze budovat
pouze v předem povoleném čase
a to od
12.7.2004. do 16.7.2004. Pro toto období je
vydáno povolení a obec musí za tento čas zaplatit nájem ve výši 12.500,- Kč za asi 500 běžných
metrů.
Dále proběhla kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení.
Na koupališti započala rekonstrukce a rozšíření sociálního zařízení. Stavba tenisových kurtů
začala terénními úpravami.
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.

Zastupitelstvo
Program zasedání:
1. Kontrola usnesení
2. Plnění rozpočtu
3. Projednání úvěru
4. Územní plán obce
5. Různé
6. Návrh usnesení
7. Závěr zasedání
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Na schůzi dále zaznělo:
 Příjmy rozpočtu se daří plnit dle plánu. Problém však přinesla změna zákona o DPH na straně
výdajů. Náklady naplánované v minulosti na tento a další roky vzrostly o rozdíl navýšení daně na
19%. Zastupitelstvo bude muset hledat další zdroje dofinancování vzniklého rozdílu. Jedná se asi
o 1,2 milionu korun.
 Dále byly provedeny práce původně neplánované jako např. protlaky pro vodovodní přípojky
v Kozím perku ( 65.000,- Kč).
 Žádost obce na dotaci pro zlepšení bezpečnostní situace v obci ( kolem státní silnice ) byla
zamítnuta pro nekonkrétnost. Obci se však nabídla soukromá firma, která má oprávnění na měření
rychlosti projíždějících vozidel. Ty, kteří rychlost překročí a budou změřeni, nahlásí na odbor
dopravy v Moravských Budějovicích a bude zahájeno přestupkové řízení. Častější měření rychlosti
by mohlo přispět k zlepšení problému s rychle projíždějícími auty.
 Lesy ČR upozornily Obecní úřad na lokalitu V Hoře napadenou škůdcem. Obec zajistila vytěžení
cca 27 m3 dřeva, které bylo posléze odprodáno soukromé firmě.
 Do školy bude nainstalováno zabezpečovací zařízení v hodnotě 15.809,- Kč jelikož se v poslední
době vyskytlo v okolí několik případů vykradení š kol. 60% pokryje dotace z krajského úřadu a
40% hradí obec.
 Pokračují práce na zastřešení kulturního domu. Řezivo a krytina jsou k dispozici. V nejbližších
dnech budou práce pokračovat.
 Dva zájemci projevili zájem o pronájem kulturního domu na pořádání tanečních zábav. Byly jim
sděleny podmínky pronájmu a vysloven předběžný souhlas.
 Pozemek u lihovaru je celý rozměřen a zbylé plochy, které nebudou potřeba pro stavbu
motorestu budou prodány vlastníkům sousedních parcel.
 3.6.2004 projednáno zadání veřejného územního plánu obce. S projektantem dohodnuty pouze
drobné změny. Z krajského odboru územního plánování není připomínek.
Zůstává v platnosti navržený územní plán obce.
---------------------------------Veřejné schůze zastupitelstva se tentokrát zúčastnilo 6 členů zastupitelstva.
Přítomni: p. Kašík B., Smetana Fr., Bártů J., Vodičková J., Jelínek Vl., Šibor R.
Omluveni: Sobotka Fr., ing. Filipská D., Ing. Komínková R.
Občanů se zúčastnilo 7.

Hospodaření s odpady
... aneb nikdy nekončící seriál ( 2 )

Při ukládání a likvidaci odpadů je třeba se řídit platnými zákony legislativy,
v současné době je to zákon o odpadech č. 185/2001, za jehož porušení
jsou stanoveny vysoké sankce. Poplatky za sběr, odvoz a likvidaci
odpadů se řídí obecně závaznou vyhláškou obce Litohoř č. 1 / 2003.
Většinu odpadu je možné vytřídit ! Odpady produkujeme všichni, ale
jejich množství můžeme ovlivnit již při nákupu zboží. Kupujte tedy pokud
možno nápoje ve vratných lahvích, prosazujte nákup v rodinném balení je to i finančně výhodnější, používejte papírové sáčky nebo krabice,
maximálně omezte používání plastikových sáčků.
Produkcí, uložením a likvidací odpadů ovlivňujeme naše životní prostředí,
které přece chceme zachovat nepoškozené i pro naše děti a vnoučata. Vždyť až 80% z domovních
odpadů se dá recyklovat! Zamyslete se, kolik to dělá u Vás doma!
Sběrná místa s kontejnery na tříděný odpad se v obci nachází dvě: u školky a v uličce u lihovaru.
Aby bylo odpadů co nejméně a bylo možné jejich největší část recyklovat, je nutné všechny
odpady důsledně třídit již na samém začátku – tedy v domácnostech. Zdroje surovin se tenčí a
proto i vytříděný odpad může být cenným zdrojem k výrobě některých materiálů. Papír se dá
recyklovat až pětkrát, vyrábí se z něj sešity, krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.
Vytříděné sklo slouží opět k výrobě skla, nejčastěji lahví na minerálky a pivo. Ušetří se při tom
mnoho energie a surovin, sklo se dá takto používat vlastně donekonečna. Stejně tak kovový
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odpad. Z použitých plastových sáčků je možné vyrábět znovu různé fólie a pytle. Ze směsi plastů
se vyrábí např. zahradní nábytek, speciální cihly a dlažba. Vytříděné PET lahve slouží k výrobě
vlákna, které se používá v textilním průmyslu jako výplň zimních bund a spacích pytlů.

Za vytříděné PET lahve získáváme od firmy EKO-KOM odměnu, a to za každý kilogram
plastu. Naproti tomu za odvoz a likvidaci ostatních plastů musíme platit my. Nestojí tedy ta
trocha námahy za to? Je tak složité do kontejneru na PET lahve vhodit skutečně pouze
tyto lahve a igelitovou tašku, ve které jsme je přinesli, dát do vedlejšího kontejneru na
plasty? Je to jednoduché a nezabere to čas.
Za odevzdaný tříděný odpad ( sklo, plasty ) dostává obec ročně asi 4.000,- Kč, které
jsou v souladu se zákonem využívány na nákup dalších kontejnerů. Dále mohou být
využity např. na úpravu veřejných prostranství.

Krátká poznámka ke kontejneru:
Velkokapacitní kontejnery jsou určeny k likvidaci domovního odpadu jaksi ve větším množství
pokud nestačí popelnice. Nejedná se o nástroj likvidace nepohodlného odpadu. Traktorová
pneumatika, kterou nejmenovaný občan do kontejneru vyhodil tam určitě nepatří. Tuto je třeba
odevzdat do Technických služeb (TS) přímo a za její likvidaci zaplatit. Kontejner je ale levnější. Při
takovém počínání hrozí, že TS kontejner odmítnou vyvézt, případně částku za likvidaci této
pneumatiky obci doúčtují a tuto částku nakonec zaplatí všichni občané obce.
redakce

Oprava kostela sv. Jana Nepomuckého
V roce 1994 byly pořízeny nové okapy a svody na odvod dešťové vody v hodnotě 52.000,- Kč.
Postavení lešení do výšky 25 m si vyžádalo 25.000,- Kč a následné klempířské práce 15.000,- Kč.
V roce 1998 byla uvnitř i zvenku kostela oklepána omítka do výšky více jak 2 m.
Rok 1999 si vyžádal malbu kopule v hodnotě 120.000,- Kč.
O rok později firma INEX prováděla vnitřní sananční omítky za 101.000,- Kč.
Dále v roce 2000 a 2001 byl malován zbytek kostela římsy zdi za oltáři a renovovány oltáře,
opravena kazatelna, obílena sakristie a síňka za 190.000,- Kč. Dále byl pořízen nový oltář
v hodnotě 27.000,- Kč. Oprava lampiček na stěnách uvnitř si vyžádala částku 22.000,- Kč. Také se
začalo omítat zvenku a to si vyžádalo částku 50.000,- Kč.
Na tyto nákladné opravy jsme obdrželi dotaci 260.000,- Kč a dále jsme dostali finanční pomoc,
která nám moc pomohla od německé nadace KIRCHE im NOT ostpriesterhilfe Königstein.
V roce 2002 byly pořízeny nové koberce v hodnotě asi 11.000,- Kč, v červnu jsme dostali dotaci
100.000,- Kč a firma INEX mohla provést nátěry venkovních omítek za 156.000,- Kč. K tomu bylo
postaveno lešení, natřena okna. Práce restaurátora imitaci oken na zdi 40.000,- Kč.
Dále se ještě dělalo nové schodiště za 60.000,- Kč, nové vchodové dveře do síňky v hodnotě
17.000,- Kč. Pořídily se nové elektrické varhany za 40.000,- Kč a k nim ozvučení v hodnotě
15.000,- Kč.
Všem věřícím kteří přispěli větší nebo menší částkou, ať místní nebo občané blízkého Vranína,
kteří se u nás zúčastňují bohoslužeb, bychom chtěli touto cestou poděkovat.
Připravila Marie Šiborová

Na tomto místě je třeba zmínit ještě následující záležitost:
U hřbitova lze na skládku vyhazovat pouze hřbitovní odpad a i ten se dá přebrat a zlikvidovat
podle předpisů. Bohužel se tam neustále vyskytují plastové láhve, domovní odpad a podobně. 30
metrů od hřbitova jsou kontejnery na tříděný odpad a přesto někteří občané vyhodí PET lahve a
jiné plasty ke hřbitovu. Toto počínání není ohleduplné k ostatním, kteří odpad třídí, kteří jdou do
těch míst např. na procházku a musí se na tuto černou skládku dívat. Nehledě na to, že přidělávají
starosti obecnímu úřadu, který musí z obecních prostředků tuto skládku likvidovat. Zmíněný nešvar
byl diskutován i na veřejné schůzi zastupitelstva. Dotyční by se nad svým počínáním měli
zamyslet, abychom příště toto místo mohli věnovat nějaké zajímavé aktualitě nebo informaci
z obecní historie namísto takovýchto nepříjemných upozornění.
B+B

PDF vytvoøeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Mateřská škola (zpráva o činnosti)
V letošním školním roce 2003/2004 opustí naši
mateřskou školu 6 dětí – tři dívky a tři chlapci. Děti začnou
navštěvovat první třídu základní školy. Po zápisu na školní
rok 2004/2005 bude litohořskou mateřskou školu
navštěvovat 24 dětí, tedy stejně jako v roce letošním.
V měsíci březnu jsme uspořádali tradiční ples, na kterém
každý rok účinkuje populární přerovský zpěvák Pavel
Novák. Ples se opět velmi vydařil. Výtěžek byl jako vždy
věnován mateřské škole. V dubnu se děti zúčastnily
výtvarné soutěže s příznačným názvem „Čárytužka“,
kterou pořádá moravskobudějovický DDM Budík. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve druhé
polovině června. V květnu jsme společně se základní školou zorganizovali program ke dni matek.
Během května vykonávala na naší mateřské škole souvislou třítýdenní pedagogickou praxi
studentka I. ročníku SPgŠ ve Znojmě Vendula Komendová z Moravských Budějovic. Ve stejném
měsíci jsme s budoucími prvňáky navštívili žáky I. třídy základní školy. Paní učitelka Klimešová,
která učí prvňáčky předškolákům názorně předvedla co se děti v první třídě naučili, čímž se jí
podařilo naše děti zdravě motivovat, neboť ty ji velmi pozorně poslouchaly, dobře spolupracovaly a
ochotně odpovídaly na její otázky.
Den dětí jsme tradičně oslavili v restauraci „U Nováků“, kam nás každý rok zve přímo pan Novák
na malé občerstvení. Na červen máme naplánován společný výlet se základní školou. Cílem je
zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde děti navštíví pohádkové představení „Čaroděj ze země
OZ“. Na konec června připravujeme slavnostní rozloučení s předškoláky, ze kterých se po
prázdninách stanou skuteční prvňáci. Rozloučení bude mít formu jakési malé maturity, předškoláci
budou pasováni na školáky a z akce si odnesou upomínkové dárky. Na příští školní rok opět
chystáme řadu zajímavých akcí nejen pro děti.
Jiřina Kostelecká

Školní rok 2003/04 končí
Snad nikde neutíká čas rychleji než ve škole. Zase končí další školní rok a nastává čas
bilancování. Během roku děti zvládnou učební látku předepsanou osnovami, ale mnohým se daří
prosadit i v „něčem navíc“. Máme šikovné flétnisty, kytaristy i klavíristy, kteří spolu s divadelníky,
sportovci a tanečníky vystupovali o Vánocích a na Den matek při besídkách v kulturním domě.
10 našich žáků se zúčastnilo recitační soutěže v Mor. Budějovicích, kde ve velké konkurenci
obsadili i tři medailová umístění. Byli to : Michal Nahodil, Denisa Machovcová a Lukáš Bulička..
12 tanečníků se líbilo na Okresní přehlídce pódiových skladeb v moravskobudějovické Sokolovně.
Obsadili v konkurenci 16 skupin 2. místo. Tanec předvedli také na plese MŠ a ve Vídni na
slavnostech Donauinselfest, kam odjíždí vždy nejúspěšnější kolektivy z okresu.
Máme šikovné atlety. 16 děvčat a chlapců statečně závodilo na přeborech v Třebíči. Dobře si vedli:
Jan Nevoral, Jiří Kuba, Denisa Machovcová, Martin Křikava, David Šibor a Lucie Nahodilová,
která dokonce postoupila do krajského kola, kde se svým družstvem obsadila 2. místo.
O jarních prázdninách jsme se zúčastnili okresníhzo přeboru v plavání, kde si dobře vedli: Martin
Křikava, Lucie Nahodilová, Ondřej Sosnar, Petr Heralecký a Dominik Bártů.
Výborných úspěchů dosáhli v okresních kolech matematických soutěží – Olympiády a
Pythagoriády ve veliké konkurenci: Jiří František, Michael Machovec, Lucie Nahodilová, Vojtěch
Bastl a Markéta Tučková.
Úspěchy nepřicházejí samy. Děti trénují, nacvičují, často bývají „zaměstnány“ ve škole až do 15
hodin. Odměnou bývá radost z úspěchu a pochvala. Pro děti připravujeme během roku také
několik zábavných a oddychových akcí. Navštívili jsme divadelní představení v Mor. Budějovicích,
v Jihlavě i v jaroměřickém zámeckém parku. Třeťáci a čtvrťáci jezdili čtvrt roku každý týden plavat
do třebíčského bazénu, nejstarší děti se zúčastnily výuky na dopravním hřišti v Mor. Budějovicích.
Při školním výletu jsem poznali zámek v Náměšti a hrad Pernštejn. Na podzim byl u nás také
kouzelník a v zimě chovatel dravců a sov i se svými opeřenými svěřenci.
Nyní přichází opět toužené léto a prázdniny. Všem dětem děkuji za příkladnou reprezentaci naší
školy, kolegyním za nezištnou péči o děti a práci ve prospěch školy.
Jiřina Vodičková, řed. ZŠ
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Dětský den
Dne 5.června se pořádalo dětské odpoledne v areálu Na koupališti,
kterého se zúčastnilo asi na 40 převážně místních dětí. Počasí kvůli
kterému se tato zábava o týden odložila nám tentokrát přálo. Bylo
připraveno celkem 10 soutěží, při kterých si děti měly možnost
vyzkoušet svou šikovnost, rychlost a dovednost. Po každém
odvedeném výkonu byli malí účastníci odměňování sladkostmi. Jako
poslední soutěž bylo přetahování lanem, kterou se celé klání už
tradičně zakončuje a která byla také podle očekávání nejzajímavější.
Na jedné straně byli dospělí (asi 12) a na straně druhé děti (asi 29).
Poté začal úporný boj, který trval asi 2 minuty než se projevilo že více sil měli ti mladší. Na konci
soutěžního odpoledne dostali všichni ještě párek s rohlíkem a tím se i celé soutěžení zakončilo.
Nezbývá než dodat, že dětí přišlo dost a akce byla vydařená.
Rostislav Šibor

Vaše názory
Na minulé vydání jsme bohužel neobdrželi mnoho reakcí, ale něco
přece. Nejeden občan si stěžuje, že není slyšet obecní rozhlas, který je
v podstatě hlavním zdrojem informací obecního úřadu. Pomocí něj se
oznamují např. i veřejné schůze, zábavy a podobně. Faktem je, že kdo
nemá informace, nemůže správně jednat a reagovat. Navrhujeme tedy
těm, kteří mají zájem, aby na obecní úřad nahlásili, že si přejí dostávat
informace e-mailem a připojili svoji e-mailovou adresu a budou dostávat
aktuální zprávy přímo do své schránky. Dnes už je mnoho domácností
připojeno na internet a tato služba by mohla přispět k Vaší větší
informovanosti. Vážení spoluobčané, neváhejte a pokud máte něco, o
co byste rádi prostřednictvím tohoto zpravodaje podělili s ostatními,
napište nám.
Redakce

Společenská kronika
Výročí:
Měsíc: Duben
Kašík Alois Litohoř 125 90 let
Kodedová Žofie
Litohoř 36
91 let
Měsíc: Červen
Vacek Antonín
Litohoř 75
83 let
Wolheimová Marie Litohoř 40
80 let
Říha Ladislav Litohoř 154 60 let
Všem oslavencům srdečně dodatečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti do dalších let.
připravila: Blanka Buličková + Helena Hanzalová

Kulturní a společenské akce
Moravsko-budějovické pivobraní

Všichni občané Litohoře a širokého okolí jsou srdečně zváni 3.7.2004
na tuto lidovou veselici, na níž budou prezentovány produkty pivovarů
Hostan a Starobrno. V bohatém kulturním programu se mimo jiné
představí i Zdeněk Izer se svojí show. K poslechu a tanci hrají rocková
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kapela Spektrum a skupina Family Františka Sobotky. Celý večer bude zahájen v 19 hodin
soutěžemi s pivní tematikou. V případě nepřízně počasí se akce uskuteční v kulturním domě
v Jakubově.
Fotbalový turnaj starých pánů
se uskuteční 4. července od 10 hodin za účasti Litohoře,
Želetavy, Mor. Budějovic a Ekonu Jihlava.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v naší obci
I v naší obci měli občané možnost poprvé se zúčastnit voleb do Evropského parlamentu, které se
konaly v době od 11.6. – 12.6.2004. Z celkového počtu 381 zapsaných voličů se k volbám
dostavilo pouze 87 voličů, což představuje pouze 22,83 %. Které politické strany dostaly nejvíce
hlasů?
1 SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté
4 Česká strana sociálně demokratická
6 Občanská demokratická strana
7 Strana pro otevřenou společnost
12 Sdružení nestraníků
14 Masarykova demokratická strana
19 Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě
20 Československá strana lidová
21 Pravý blok-strana za odvolatelnost politiků
24 Komunistická strana Čech a Moravy
26 Strana za životní jistoty
32 Nezávislí

12
7
23
1
1
1
1
11
1
20
3
6

hlasů

Evropská unie (EU) – fakta
V roce 1951 bylo v Paříži ustanoveno Evropské společenství uhlí a
oceli. Sestávalo se z šesti zemí: Belgie, Francie, Nizozemska,
Lucemburska, SRN, a Itálie. Byl to první velký krok směřující ke
sjednocení Evropy. Stejné země podepsaly v roce 1957 smlouvu o
vzniku Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského
společenství pro atomovou energii (Euratom). Po 16 letech se
k Evropskému společenství připojily: Dánsko, Irsko a Velká Británie.
Od té doby se společenství sestávalo už z devíti zemí. V roce 1981 se
připojilo ještě Řecko a v roce 1986 také Španělsko a Portugalsko.
V roce 1992 byla v Nizozemsku ve městě Maastricht podepsána
velmi důležitá dohoda o vytvoření Evropské unie (EU), která vstoupila v platnost 1. listopadu 1993.
Do 1. 5. 2004 patřilo k EU 15 států: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Řecko,
Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Švédsko, Velká Británie a
Itálie. 1.5.2004 se k EU přidružují tyto země Česká republika, Slovenská republika, Polsko,
Lotyšsko, Estonsko, Litva, Slovinsko a Kypr. Na území států EU žije více jak jedna třetina obyvatel
našeho kontinentu. Lidé těchto zemí usilují o mír, vzájemně se podporují a pracují pro zlepšení
životních podmínek. Členem EU se může stát každá země, která dodržuje lidská práva, principy
demokracie a svobody. Hospodářská politika těchto členských zemí se opírá o zásady volného
trhu a konkurence – poskytuje každé zemi stejné šance, aby práce lidí přinášela ty nejlepší
výsledky.
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Kdo řídí EU:
Evropská rada
Pojmem Evropská rada se označují
pravidelná setkání hlav států nebo vlád
členských zemí EU. Předsednictví se od
1.6.1998 střídá ve stanoveném pořadí
každých šest měsíců. Zasedání se jako
plnoprávný člen účastní rovněž předseda
Evropské komise. Posláním Evropské rady je
dávat Evropské unii podněty pro další rozvoj
a všeobecně určovat její směr.
Evropský parlament
Je to největší mnohonárodní parlament na
světě, protože zastupuje přes 454 milionů
obyvatel.
Pravidelná
měsíční
zasedání
probíhají ve Štrasburku ve Francii. Zasedání
jsou veřejná. Každý občan EU se může obrátit
na poslance EU se svými žádostmi, přáním a
pochybami. Počet poslanců jednotlivých
členských zemí se řídí počtem obyvatel dané
země. Funkční období poslanců Evropského
parlamentu trvá 5 let. Parlament hodnotí
projekty Rady Evropské unie a Evropské
komise a také kontroluje jejich práci.

Jmenuje ombudsmana, jehož posláním je
prošetřovat stížnosti občanů na špatnou práci
institucí Evropské unie.
Evropský soudní dvůr
Dohlíží nad dodržováním práva a přijatých
dohod ve všech zemích Evropské unie. Řeší
spory mezi členskými zeměmi a také mezi
zeměmi a Komisí EU. Soudní dvůr se sestává
ze soudců, po jednom z každé členské země a
z generálních tajemníků, kteří jsou jmenováni
na základě společné dohody členských států.
Funkční období trvá 6 let. Soudní dvůr je
jednou z nejdůležitějších evropských institucí.
Jeho rozhodnutí jsou konečná, což znamená,
že se proti nim nelze odvolat k jinému soudu.
Sídlem Evropského soudního dvora je
Lucembursko.
Komise Evropské unie
Tato komise je často nazývána „hlídačem
dohod“, protože kontroluje, zda všechny země
plní rozhodnutí schválená Radou EU. Spravuje
také finanční rozpočet, kterým EU disponuje.
V současné době má komise 20 členů, tzv.
komisařů, kteří jsou voleni jednou za pět let.

115 let Sboru dobrovolných hasičů v Litohoři
Při založení bylo 48 členů. První stříkačka byla zakoupena
18.března 1890 od firmy R.A.Smekal –Praha – Smíchov. Stála 850
zlatých. Byla to stříkačka ruční.
Zůstalo po nich dílo, které oceňujeme i po 115 letech. Dílo, které
pokračovalo zásluhou dalších dobrovolníků. Nelze zapomenout na
vzdělavatele, řídící učitele Votavu, Vavříčka, Holčapka, Holíka a
Václavka. Každý ze členů nějak přispěl k těm dobrým výsledkům,
které mohl vždy litohořský sbor vykazovat. 30.5.1934 byli na schůzi
sboru přizváni zástupci dvou firem, aby předvedli motorové
stříkačky. 2. 6. 1934 pak odjeli starosta František Dvořák
s náměstkem Karlem Novákem do Brna, kde stroj zakoupili a
přivezli. Stál 30.000,- korun i se dvěma sty metry hadic.
24.června 1934 se pak konal v Litohoři župní sjezd spojený s oslavou 45-ti letého trvání sboru,
s předáním nové motorové stříkačky a jejím svěcením.
V době okupace byl sbor nositelem kultury a národního uvědomění. Každoročně se hrály dvě až
tři divadelní hry, z ochotnického jeviště zněly české písničky. Pokud to situace dovolovala konaly
se i zábavy, nebo alespoň koncerty.
Nezůstává stranou ani v době utváření nového světa po druhé světové válce. I další roky jsou
plné práce. Dále se hrají divadla, nedaří se však prosadit stavbu kulturního stánku ani hasičské
zbrojnice.
Až 70. léta jsou roky nadšení a práce . Konečně se staví kulturní dům i s hasičskou zbrojnicí.
Hasiči se podílí na stavbě i na slavnostním otevření.
Tuto řadu let stáli hasiči připraveni dobrovolně pomoci svým spoluobčanům tam, kde to bylo
třeba. I dnes pořádají bály, poutní zábavy, posvícení, soutěže pro děti a mnoho dalších akcí.
Vykonané dílo je jistě veliké. 115 let představuje nejen život několika generací, ale také 115 let
dobrovolné a obětavé práce jeho členů.
Za všechno co jste pro obec a občany udělali Vám chceme při této významné události poděkovat
a popřát celému hasičskému sboru více úspěchů při soutěžích a co nejméně práce při požárech.
Blanka Buličková
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Okrsková soutěž v požárním sportu
se konala 23. května 2004 v Mor. Budějovicích. Velitelé
soutěže byli pan Frenc František a pan Svoboda Zdeněk.
Celkem se zúčastnilo 13 družstev. 9 bylo mladších hasičů,
3 byli hasičů starších a 1 bylo družstvo žen z Vranína.
Litohoř byla zastoupena jedním družstvem a to byli hasiči
starší.
Jak jsme si již za poslední roky zvykli, tak na tyto soutěže
jezdí stále stejní zástupci našeho sboru. Je určitě dost
ostatních, kteří by mohli předvést svůj um v požárním
sportu, ale ... Takže v kategorii starších hasičů se Litohoř
umístila na 3. místě s časem 43,50, na 2. místě Vícenice
34,75 a na 1. místě Vranín 29,38 vteřin. Za Litohoř
soutěžili Řezáč, Řiháček, Kašík M., Kašík B., Šibor,
Sobotka a Procházka.

Připravil: Rostislav Šibor

Připravil: Rostislav Šibor

A opět něco pro zajímavost:
Takto se jmenovaly pro většinu dnešních obyvatel již zřejmě zapomenuté tratě obce Litohoř:
Čtvrtě, Kolovrat, Malý ouzký, Na jezerách, , Niva, Ouvice, Pod vsí, Prostřední čtvrtě, Přední čtvrtě,
Příčky, Rychtářský, Široký, U kamenných, U milchhofu, Velký ouzký, Velký široký, Za borovým, Za
louhem, Zadní čtvrtky. Toto názvosloví pochází asi z druhé poloviny 19. století. Kde tyto tratě leží
se můžete dozvědět na obecních stránkách www.obec-litohoř.cz . Mapa bude na internetu
zprovozněna během července. Dalším užíváním vnikly různé přesmyčky a odvozeniny, jako
například Ovizky nebo Ovize, a jiné názvy jako: Flusíreň, U dvorku, Na strži, Na kamene, U hory,
Kidlousy apod.
Zdeněk Bulička, Rostislav Šibor

Před sto lety – zajímavosti ze školního života
Sto roků není tak dlouhá doba. Jaký však je rozdíl mezi tehdejším a dnešním životem. S úctou
otevíráme němé svědky v podobě kronik a podivujeme se těžkému životu dospělých i dětí.
Citace: „ K vytápění zdejší školy dává Litohoř 12 m3 dříví a 20 q uhlí, Vranín 6 m3 dříví a 10 q
uhlí, Kolovraty 2 m3 dříví a 5 q uhlí. Za čištění školy a topení ve třídách, které obstarávati jest
správci školy, jest určen celoroční obnos 50,- K. Jelikož po ten čas za hraní varhan žádného platu
nebylo, usnesl se obecní výbor, k žádosti písatele tohoto, svou většinou ve své schůzi ze dne 28.
listopadu 1903, aby nadučiteli p.P.Krafkovi dáván byl roční plat 120,- K.¨ Veledůstojný pán P.
František Dostal, kosistorální rada a farář v Mor.Budějovicích daroval prostřednictvím
představenstva obce v Litohoři k rukám správce školy chudým žákům zdejší školy na školní
potřeby věcné 40,- K. Obec Litohoř vylepšovala v dubnu 1904 své sady, stromky v počtu 70, a to
samé jabloně, obdržela ze školní zahrady zdarma. Také Kolovraty osázely svůj pozemek u
zahrady p. Smetany ovocnými stromky v počtu 48. Také stromky ty obdrželi občané ze školní
zahrady zdarma.
Dne 18. dubna 1904 v pondělí kolem čtvrté hodiny ranní vznesla se nad zdejší obcí veliká bouře
při níž po dvakráte blesk udeřil, a to do stodoly p. Smetany čís. 5, blízko školy a do stodoly
Lamberta Říhy čís. 23 v Kolovratech. K velkému štěstí blesk ve stodolách nezapálil, ačkoliv
stodoly slámou naplněny byly.
Dne 10. měsíce května 1904 v úterý odpoledne visitoval velect. pan inspektor zdejší školu. Dle
visitační zprávy c.k. inspektora školního označila c.k. okresní školní rada vnější i vnitřní stav tamní
školy uspokojivým. O tom se správa školy uvědomuje s doložením, že místní školní radě byl dán
výnos, aby do rozpočtu zařadila položku na pořízení bleskosvodu na tamní školní budově.“
Mgr. Jiřina Vodičková
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Pod čarou
Vážení spoluobčané, Chtěl bych touto cestou zhodnotit minulou pravidelnou
kulturní sešlost a sice hasičskou pouťovou zábavu. Když jsme kolem desáté
večer zhruba přepočítali osazenstvo v sále došli jsme k poměru 25 ku 70 měřeno
domácí ku přespolním. Musíme tedy s lítostí konstatovat, že nebýt přespolních,
nebylo by v Litohoři ani možné uspořádat zábavu. Je to škoda, protože jak jsem
již v minulém čísle uvedl, jsou tyto akce jednou z možností, jak stmelit obec. Lidé
by se měli setkávat a poznávat, aby společně mohli lépe existovat. Především
mladší generace bylo v sále poskrovnu. Pokud se vám na těchto akcích něco nelíbí, napište nám
na obecní e-mail svoje názory. Třeba to pomůže pořadatelům změnit a přizpůsobit styl akce tak,
aby vyhovoval většímu spektru návštěvníků.

Zdeněk Bulička

Cyril a Metoděj
Zanedlouho budeme slavit státní svátek zvaný Den
slovanských věrozvěstů. Pojďme si k této události říct něco
bližšího.
Naprostá většina lidí ví o byzantských misionářích pouze
to, že k nám přišli r. 863 (spíše však až r. 864), že mají 5.
července, na Cyrila a Metoděje, svátek a že je to také státní
svátek.
Cyril a Metoděj byli Řekové, synové vysokého byzantského
důstojníka, soluňského boháče Lva. Oba bratři se narodili při
Egejském moři, v druhém největším městě byzantské říše,
v řecké Soluni. Cyril byl ze sedmi dětí důstojníka Lva
nejmladší, narodil se r.827 a prý nejnadanější. Pokřtili ho
však jinak: Konstantin. Druhé jméno, řeholní, přijal až
v posledních týdnech života, když na smrt nemocen ulehl na
klášterní lůžko v Římě. (Pod jménem Cyril byl později prohlášen za svatého). Vděčíme mu za
vytvoření první slovanské abecedy – hlaholice, a za kolekci prvních literárních překladů do
staroslověnštiny.
V r. 862 se velkomoravský kníže Rostislav obrací na byzantského císaře Michala III. s prosbou,
aby v jeho zemi zřídil biskupství. Na žádost Rostislava vysílá tedy císař tyto dva misionáře na
Moravu. Konstantin už před příchodem na Moravu přeložil hlavní bohoslužebné knihy do
staroslověnštiny. Mše sloužené od počátku ve staroslověnštině mají obrovský úspěch, konflikt
mezi zastánci latinské a staroslověnské liturgie se však prohlubuje. Oba bratři musí opakovaně
hájit své učení v Římě. Zde také Konstantin brzy umírá. Po návratu na Moravu se Metoděj ujímá
řízení své církevní provincie. Bitvu za zachování svého díla musel Metoděj – už bez bratra – vést
déle než 20 let, až do smrti. Vyhrál ji.
Jakmile ale své dílo opustil, jakmile se ocitl v hrobě, bylo brutálně smeteno. 1100 roků uplynulo
od Metodějovy smrti. A po staletí hledají lidé jeho hrob. Staroslověnské církevní legendy uvádějí,
že byl pohřben ve velkém moravském chrámu „po levé straně zdi za oltářem Bohorodičky“.
Moderní odborné pátrání archeologů se zaměřilo na dvě lokality. Jednak na hrobky ve zdech
baziliky v Mikulčicích a na dutiny ve zdi kněžiště chrámu v Sadech u Starého Města. Hledání bylo
bezvýsledné a tak hrob Metodějův doposud nebyl objeven.
Při vstupní bráně do našich národních dějin shledáváme dva vynikající učence. Nikoli tyrany,
nikoli dobyvatele, ale muže osvíceného ducha. To je fakt opravňující k troše hrdosti. V té míře,
v jaké chováme úctu ke vzdělání a ke kulturním statkům, zachvívá se v nás i struna dávné,
tisícileté tradice. Vždyť naši předkové měli vlastní písmo a knihy dřív než většina ostatních
evropských národů. Srdce kontinentu se tak jejich zásluhou stalo kolébkou slovanského
písemnictví. Zatímco převážná část Evropy se ještě po staletí kulturně vyžívala v latině, na Velké
Moravě už vznikala literatura psaná jazykem téměř totožným s tehdejší mateřštinou předků.
Solunští bratři zažehli plamínek vzdělanosti, a třebaže zahořel jen skromně, jen tolik, jak
umožňovala doba, znamenalo to vpravdě revoluční čin.
Blanka Buličková
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Pranostiky
Červen
8.6. Medardova kápě – čtyřicet dní kape
11.6. O svatém Barnabáši bouřky často straší
12.6. Svatá Tonička mívá často uplakaná
očička
15.6. Déšť na svatého Víta – budou špatná
žita
24.6. Na svatého Jána, otevírá se létu brána
29.6. Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok
bude úrodný, jistý
Červenec
1.7. Co červenec neuvaří, srpen nedopeče

4.7. Déšť na Prokopa- zmokne každá kopa
18.7. O svatém Kamilu slunce má nejvyšší
sílu
25.7. Tři dni před Jakubem jasné urodí se žito
krásné
26.7. Svatá Anna, chladna z rána

Srpen
1.8. Co srpen neuvaří – září nedosmaží
10.8. Vavřinec – první podzimec
24.8. Bartoloměj svatý, odpoledne krátí

Šípková růže
Jaroslav Seifert
Já šel jsem jednou domů z pouti
a zvonil zvonek stříbrný.
Chtěl jsem si růži utrhnouti,
popíchal jsem se o trny.

A chlapec, který jindy chvátá,
tu stanul jako ve snění
a tři vajíčka kropenatá
pod šípkem spatřil v kamení.

A přece vždy tak milá byla
ta sladká růže šípková.
Navždy mi dětství ovroubila
na stráních mého domova.

Pod kopcem poznal nízkou střechu,
chaloupky jako na klíně.
Polaskal balvan plný mechu,
byl tam jak doma v rodině.

Můj bože, kolik svěží krásy
dal jsi té růži do plátků!
Zlatohlávek si zdřímnul asi
v pootevřeném poupátku.

Dnes, kdykoliv ji spatřím kvésti,
oko ji něžně pohladí,
vždyť nad rozkvetlou ratolestí
vzpomínat musím na mládí.

Milé děti,
přejeme vám krásné letní prázdniny, nezapomenutelné
zážitky, spoustu teplých dnů, sluníčka a také hodně
nových sil do nového školního roku 2004-2005.
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