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Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.





Slovo úvodem.
Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu a s ním i letní práce a radovánky. Toto číslo bude poněkud
zkrácené, ale přesto zde najdete obvyklé rubriky a nejdůležitější informace a snad i
něco navíc. Z důvodu úspory místa neotiskujeme celé zápisy ze zasedání, ale pouze
stručný výtah. Plné znění můžete nalézt
na internetových stránkách obce.
Poděkování slunci
T. Navrátilová
Děkujeme ti, slunce, že nám předáváš svou
sílu
děkujeme ti, že nás lákáš ven a nutíš k dílu
děkujeme ti za bílé světlo pozemského dne
děkujeme ti, že nás hřeješ i v zimě
v poledne.

Kolektiv autorů

Přehled hlavních událostí –
heslovitě


Tvé paprsky lehounké jak motýlí křídla
tvé paprsky vzklíčí zrno a máme dost jídla.
Tvé paprsky se jemně dotýkají naší kůže
tvé paprsky donutí rozkvést i poupě růže.
Naplňuje nás radostí tvoje jasná záře
nastavujeme ti oddaně svoje bledé tváře.
Ty rozzáříš každou smutnou duši
zachmuřenou
Ty uděláš z obyčejné skvělou dovolenou.




Neustálým problémem je hospodaření
s odpady. Občané byli znovu o této
problematice informováni vloženým
příspěvkem v Litohořských novinkách.
Je však možno pozorovat určité
zlepšení.
Závěrečný účet obce byl schválen a
byla přijata opatření
k odstranění
zjištěných nedostatků
Zastupitelstvo schvaluje myslivcům chov
bažantů v lokalitě „Na stráňkách“

Když učešeš si ráno svoje zlaté vlasy
když s vánkem přepočítáš všechny obilné
klasy
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.
















Zastupitelstvu byla předložena studie
úpravy návsi. Studie prozatím pouze
informativní. Na některém z příštích
zasedání budou stanoveny priority
investic. Podobnou akci je nutno
spolufinancovat
z některého
rozvojového programu nebo z fondů
EU. Pravidla čerpání bohužel zatím
nejsou známa. Více informací by mělo
být
po 1. červenci 2007.
Prozatím alespoň provizorně bude řešena situace parkování především nákladních aut
na návsi a ničení chodníků tak, že podél chodníků budou instalovány kameny, které
zamezí najíždění na chodníky, které nejsou dimenzovány na tak velká zatížení.
Kameny jsou již dovezeny a budou se v nejbližších dnech rozmisťovat na jednotlivá
místa. Budou tam dočasně než se provede celková úprava návsi.
Na zasedání OÚ bylo rozhodnuto, že zasílání zpráv občanům pomocí SMS se zřizovat
nebude. Dle průzkumu pomocí ankety je o tuto službu minimální zájem. Mezitím se
však vyskytla nová možnost provozování této služby za výhodných podmínek. Bude
proveden zkušební provoz – čtěte prosím dále v Novinkách.
Stromy na hřbitově, které omezovaly sousední pozemek byly dle plánu pokáceny, před
domem č.p. 164 se kácení letos nestihlo. Firma bude znovu objednána v podzimních
měsících.
Domu sv. Antonína v Mor. Budějovicích byl zaslán finanční příspěvek 10.000.- Kč
Černá skládka v „Toulalech“ byla vyčištěna na náklady obce. Na místě bylo instalováno
upozornění o zákazu skládky.
Tenis klub sport, zastoupený Tomášem Bařinkou podal žádost o umístění
minigolfového hřiště a rekonstrukci terasy. Zastupitelstvo obce projednalo žádost a
souhlasí s uvedeným záměrem. Preferována je varianta umístění mezi VIP kurty a
koupalištěm nalevo od vstupu ke kurtům. Akce je zatím ve fázi jednání
Byla projednána žádost p.Sobotky o směnu pozemku část p.č. 395/1 za p.č. 533. –
směna byla schválena
Dle zákona 128 /2000Sb. o obcích se ruší současná vyhláška o místních poplatcích a
vydávají se nové vyhlášky v souladu s novými zákony.
Zastupitelstvo obce se zabývalo konceptem územního plánu obce Jakubov a má
připomínky k plánované vodní ploše v katastru jejich obce na potoku napájejícího
koupaliště v Litohoři. Byla podána připomínka, která vyjadřuje obavu, že přítok vody
nebude zachován a požární nádrž / koupaliště bude bez potřebného množství vody.
Zastupitelstvo schválilo převod pozemků pod chodníky kolem hlavní silnice z Ředitelství
silnic a dálnic ČR a Krajského úřadu Vysočina na obec Litohoř
Referát životního prostředí bude požádán o návrh výsadby stromů ve volné krajině
Pomocí obecní ankety byl proveden
průzkum názorů občanů na činnost obcí
provozovaných institucí a OÚ samotného +
další otázky. Ankety se bohužel zúčastnilo
pouze 22 osob, výsledky můžete nalézt dále
v Novinkách.
Týmu hokejistů Litohoř byl schválen finanční
příspěvek 3.000.- Kč
V areálu Sportland probíhá rekonstrukce
terasy

Přinášíme výsledky obecní ankety








Obec obdržela nabídku leasingu komunální linky pro zimní a letní údržbu obce.
Jedná se o malý víceúčelový traktor, který by měl sloužit pro letní i zimní údržbu
veřejných prostranství. OÚ poptalo další 4 firmy. O dodavateli prozatím rozhodnuto
nebylo. Naši obec tato věc velice trápí. Především v zimě prakticky není čím
efektivně odklízet sníh. Jedná se však o velkou investici a proto je třeba ji dobře
uvážit.
Do 31.07.2007 bude zpracován projekt na možné využití dotace z kraje Vysočina
na koupi kontejneru na bioodpad ( náhrada za odcizený )
Byla projednána žádost pana Tučka o pronájem obecních pozemků. Zastupitelstvo
se dohodlo ponechat pronájem současnému nájemci Zemědělské společnosti s
tím, že bude upravena nájemní smlouva s výhodnějšími podmínkami pro obec
S Vodárenskou společností a Svazkem obcí Vodovody a kanalizace byla
projednána možnost realizace splaškové kanalizace financované 10% svazkem
obcí a 90% z fondů EU. Vodárenská společnost obešle projekční firmy ke
zpracování návrhu ceny.
K vypracování projektu na splaškovou kanalizaci si podklady na OÚ vyžádala zatím
jedna firma, nabídek ale bude zpracováno více.



V obecním rozpočtu byla počítána částka na spolufinancování rekonstrukce
kulturního domu ve výši 350.000.- Kč. Jelikož je již jasné, že letos dotaci na tuto
rekonstrukci nezískáme, odebírá se z této sumy 200.000.- Kč na dokončení silnice
ke koupališti kde byla pozastavena platba 10%, kterou bude nutné doplatit. Na
rekonstrukci KD se prozatím zpracovávají alespoň nabídky na plastová okna.



Projednává se možnost instalace stacionárních radarů ve spolupráci s Moravskými
Budějovicemi. Na pracovním setkání v Mor. Budějovicích byly projednány první
kroky. Formou fotografií se budou zpracovávat záznamy, které se budou následně
dále vyřizovat na MÚ v Mor. Budějovicích. Radary budou majetkem firmy, která je
bude provozovat. Tato provozující firma bude mít 49% zisku, MÚ Mor. Budějovice
30% a Litohoř 21%. Tyto podmínky jsou zatím pouze informativní.
Ministerstvu pro místní rozvoj musí obec vrátit 400.000.- Kč za nedostavěné
rodinné domy v lokalitě „Pod vsí“ a za „Mateřskou školou“.
Zřízení provozu kadeřnictví stálo obecní rozpočet 46.000.- Kč.








Mgr. Vodičková - podala zprávu o činnosti školy – mimo výuku se zabývali žáci
hlavně ekologií, hrou na flétnu. Výdělkem který měli ze sbírání bylin si zaplatili část
sešitů. Navštívili různé akce - den dětí v Dolních Vilémovicích, zúčastnili se
atletických závodů v Třebíči, byli na výletě v Budišově, Náměšti, na přehradě v
Brně. Naše škola měla úspěšné řešitele matematické olympiády v Třebíči. Zároveň
se ředitelka školy zmínila o nedobrém klimatu ve spojení rodiče – škola. Dále
poděkovala za dobrou podporu ze strany obecního úřadu a požádala o navýšení
rozpočtu.
Škola má na letošní rok vyhrazeno v rozpočtu 380.000.- Kč. Pokud bude potřeba
tuto sumu navýšit bude to předmětem jednání.
Jako podporu snahy o vybudování silničního obchvatu kolem obce byla opět
zaslána zpráva o dopravní situaci v obci podpořená statistikou průjezdu vozidel
obcí z radarů vedoucímu dopravy na krajský úřad Jihlava

s prací Obecního úřadu ?
s tím, jak OÚ informuje občany
o své práci a obecních záležitostech?"
s vydáváním Litohořských novinek ?
s fungováním sport. areálu na koupališti ?
s kulturním vyžitím v obci ?
se vzhledem obce ?
s fungováním mateřské školy ?
s fungováním základní školy ?

Počet
hlasů

Průměr
známek

22

2,00

1

22

2,14

2
4

22
19
22
22
21
21

1,27
1,79
2,64
3,05
1,62
1,67

1
9

Známky jako ve
škole
2
3
4
5
5
7
1

6

10

4

17
9
4
1
13
13

4
7
7
8
3
4

1
1
6
6
5
2

Otázky zněly: jste spokojen/-na

1

2
3
3
2

Služba zasílání SMS zpráv
mám zájem o tuto službu pouze pokud bude zcela zdarma
mám zájem o tuto službu a jsem za ni ochoten(a) připlatit ročně max. 50Kč
mám zájem o tuto službu a jsem za ni ochoten(a) připlatit ročně max.100Kč
o tuto službu nemám zájem

Počet hlasů
2
9
1
4

Chod obce – připomínky
Co se Vám v minulém
roce v obci nejvíce líbilo?

Co se Vám v minulém roce v obci nejvíce
nelíbilo?

• Taneční zábava se
skupinou Onkels
• Výroba adventních věnců
• Zlepšilo se kulturní dění na konci roku
• Den dětí
• Zeleň
• Péče o zeleň
• Areál na koupališti
• Nové chodníky nemusíme chodit blátem
• Jsme naprosto spokojeni
až na jednu věc - zapsáno
na konci

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nekvalitní vybudování silnice ke koupališti
Údržba chodníků v zimě
Nepořádek po obci a na hřbitově
Tisíce projíždějících aut obcí
Stav chodníků a jejich údržba
Neshrabané listí u parku, kostela, nepořádek u
nové hospody, velký provoz
Málo parkovacích míst
Přivlastňování obecních pozemků
Že na chodnících parkují auta a stejně
musíme chodit blátem
Krádež kontejneru - je to maření vzorné
práce obecního úřadu
Dlouhé přestávky v přistavování kontejneru
na BIO a domovní odpad
Nezametená čekárna

Fotbal
Co byste chtěl/-la změnit ?
• Vzhled návsi
• Vybudování obchvatu
• Obnovit značení přechodu pro
chodce
• Lepší dohled zastupitelstva nad
budovanými zakázkami
• Zlepšení vzhledu návsi
• Aby mohly hrkat i holky a aby se
zavedl dětský hasičák
• Vzhled obce

• Rozhlas
• Vztah lidí
• Paní uklízečku se vzděláním
učitelky, když už je zastupuje
• U všech třech bytovek zarostlé
strouhy
• Vyvážení odpadu i za cenu
zvýšení poplatků
• Odvoz komunálního odpadu
• Celoroční úklid

Komentář ze zadní strany anketního lístku : Pokračování odstavce - Co se Vám
v minulém roce v obci nejvíce líbilo?
" Obec Litohoř je jedna z pěkných obcí. Vybudovalo se tu opravdu mnoho a stále se
vylepšuje kulturní a sportovní vyžití i vzhled obce. Za to všem co se na tom podílí
patří velké poděkování. Na jednu věc se ale zapomnělo. K Litohoři patří
neodmyslitelně
čáp. S každým pohledem na komín je nám smutno. Někdo, nevíme kdo, upravil před
třemi roky jeho hnízdo tak, že se zbytek rozpadl. Už druhým rokem se čáp snaží
postavit hnízdo nové, ale protože nemá větve za co uchytit vždy při větším větru
mu spadne. Nenašla by se v rozpočtu nějaká částka na upevnění kusu pletiva do
betonu, aby se ty větve na komíně lépe uchytly a hnízdo nespadlo ? V Lesonicích
to tímto způsobem vyřešili. Nevím zda se naší připomínkou bude někdo zabývat,
ale i tak děkujeme, že jste si to přečetli. Věk nám už nedovoluje přičinit se osobně
a tak spoléháme na vás.
Krásnou obec dělá přece i příroda a na ni by jsme neměli zapomínat.
Se srdečným pozdravem občané Litohoře.“
Za všechny sdělené názory spoluobčanů děkujeme. Vašimi podněty a názory se
bude OÚ průběžně zabývat.
Tuto anketu budeme opět po roce opakovat a bylo by dobré pokud by se ji zúčastnilo
více našich občanů.

Zasílání SMS zpráv:
OÚ našel další možnost, jak zasílat zprávy z dění obce
vám občanům přímo na mobilní telefony. Služba by byla
zdarma, je třeba ji však ověřit. Vyzýváme proto občany se
zájmem o tuto službu, aby si na OÚ nahlásili číslo svého
mobilního telefonu.

Muži
Tabulka po ukončení sezóny 2006-2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Přibyslavice B
M.Budějovice B
Martínkov
Šebkovice B
Třebelovice
Lesonice
Čáslavice B
Jemnicko B
N.Syrovice
H.Újezd
Litohoř
Výčapy
Radotice
Svatoslav

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

19
17
14
13
12
10
9
9
9
7
7
6
6
7

3
6
5
5
7
9
5
4
3
7
5
7
6
2

4
3
7
8
7
7
12
13
14
12
14
13
14
17

84 :
88 :
65 :
52 :
55 :
39 :
32 :
44 :
44 :
56 :
57 :
32 :
37 :
50 :

35
31
39
42
37
44
34
68
63
70
65
56
76
75

60
57
47
44
43
39
32
31
30
28
26
25
24
23

( 21)
( 18)
( 8)
( 5)
( 4)
( 0)
( -7)
( -8)
( -9)
(-11)
(-13)
(-14)
(-15)
(-16)

Stav vstřelených branek a obdržených karet v ročníku 2006/2007:
Kašík Kamil
Holubec František
Dolanský Ladislav
Coufal Libor
Pinter Josef

29
13
3
4
2

ČK 1x Půlpit Jaroslav
ŽK 8x Dolanský Ladislav
ŽK 6x Kašík Kamil
ŽK 6x Kabelka Lukáš
ŽK 5x Binder Jan
ŽK 4x Vaněk Arnošt
ŽK 2x Papoušek Tomáš
ŽK 2x Šplíchal Pavel
ŽK 2x Šibor Rostislav

Šplíchal Pavel
Vaněk Arnošt
Binder Jan
Šibor Rostislav

2
2
1
1

ŽK 1x Kašík David
ŽK 1x Brabenec Pavel
ŽK 1x Coufal Libor
ŽK 1x Hanzal Tomáš
ŽK 1x Bártů Vít
ŽK 1x Půlpit Jaroslav
ŽK 1x Křikava Milan
ŽK 1x Holubec František
ŽK 1x Klejdus

Jarní část soutěže 2006/2007 se dá nazvat hrou o záchranu a o udržení se ve III. třídě
skupiny B. Trenér Milan Křikava neměl jednoduchou úlohu, protože každý zápas
nastupoval tým v jiném složení, jak na postech brankáře, tak především v obranné a
záložní řadě mužstva. Zranění a onemocnění, některých klíčových hráčů mělo za
následek, že se nakonec v jarní části soutěže uhrálo pouze 8 bodů. V některém z utkání
nás opustila střelecká muška a z jasně se vyvíjejících zápasů pro naše hráče nakonec
byla jen remíza nebo dokonce těsná prohra. V tuto chvíli se muži začínají připravovat
na novou sezonu a vrcholí jednání o přestupech a hostování jednotlivých hráčů.
V novém složení se mužstvo prezentovalo na letním turnaji v Třebelovicích dne 21.7.
2007 a o týden později se utká v prvním kole Litovel Cupu s Lipníkem na domácím
hřišti.
Arnošt Vaněk

Střípky z obecní kroniky:
Žáci
Tabulka po ukončení sezóny 2006-2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jakubov
Kněžice
Výčapy
N. Syrovice
Čáslavice
Třebelovice
Svatoslav
Litohoř
Police

16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
12
11
9
8
8
3
2
1

1
2
0
1
3
2
1
0
0

2
2
5
6
5
6
12
14
15

71
43
52
49
41
76
25
24
7

:
:
:
:
:
:
:
:
:

14
17
21
25
24
42
70
80
95

„1934 – V měsíci dubnu vysázeli místní včelaři u kostela a u
rybníka u dvoru 54 okrasných a medonosných stromů.
Stromky daroval ústřední včelařský spolek v Brně.“
„1930- V měsíci dubnu 1930 vysázeno bylo v obecních
lesích v Toulatech a U Hory přes 3000 lesních stromků“

40
38
33
28
27
26
10
6
3

Komentář: Při svých toulkách po evropských krajích jsem
vždy po návratu překvapen, jak málo je v naší krajině
stromů. A o okolí Litohoře to platí dvojnásob. Zastupitelstvo
se již zabývalo možností výsadby stromků na obecních
pozemcích. Je to v plánu. A každý by se mohl zamyslet nad možností vysadit
nějaký ten strom na své mezi nebo kolem cesty či pozemku. Naše okolí se tím
stane krásnější a zdravější.

Počet vstřelených branek:
Heralecký Petr
Šibor David

17
3

Bártů Dominik
Maar Filip

2
2

Hospodářské poměry před 80 lety

První ročník v historii litohořského fotbalu mají za sebou žáci. Hráli podle svých
možností a v jarní části soutěže bylo zřetelné jejich zlepšení. Hlavním střelcem mužstva
byl Petr Heralecký, který nastřílel 17 branek. Na druhé straně byl v zápase s Kněžicemi
zraněn a několik dalších zápasů se museli kluci obejít bez něho. V celém ročníku získali
dvě výhry, ale i v některých dalších zápasech měli body na dosah. Hráčům kteří skončili
v žákovském mužstvu vyřídil fotbalový výbor hostování v jakubovském dorostu.

„Rok 1927 jest bohatý na poruchy. Zima byla mírná a mokrá. Skoro celý měsíc
leden pršelo a nemrzlo. V měsíci únoru a březnu poněkud přituhlo a v dubnu zase
stále pršelo. Tím se jarní práce polní zpozdily. Na počátku měsíce května se
poněkud vyjasnilo a oteplilo. Dne 12. a 13. května se stále chumelilo, sníh však
ihned tál, v noci pak dosáhl mráz 3° pod nulou. Mrá z a sníh hodně uškodil právě
rozkvetlým stromům. Léto bylo přiměřené, takže práce žňové dobře pokračovaly.
Podzim byl v letošním roce nádherný : stále pěkně a teplo. Uprostřed listopadu pak
náhle teplo vystřídaly mrazy, které nepolevily, ale stále se stupňovaly až před
samými svátky vánočními dostoupily 24°pod nulou. Rok by celkem úrodný, zvláště
úroda brambor byla bohatá.

Turnaj staří páni
Ceny plodin po žních: 1q pšenice 210-218 Kč, 1q žita 180-195 Kč, 1q ječmene
170-182 Kč, 1q ovsa 175-180 Kč, 1q bramborů 40-45 Kč

Na místním fotbalovém hřišti se
v sobotu 14. července 2007
uskutečnil turnaj „starých pánů“ o
pohár starosty města Moravské
Budějovice. Za horkého letního
počasí zvítězili fotbalisté Litohoře
na druhém místě se umístili
zaměstnanci Žel. drah Mor.
Budějovic na třetím Jaroměřice a
na čtvrtém výběr Marka Šafraty.
Finále Litohoř – Žel. dráhy Mor.
Budějovice 4:1. Nejlepší m
střelcem turnaje se stal František
Holubec se čtyřmi góly.

Úroda ovoce byla celkem malá, jelikož stromům uškodily květnové mrazy
Letošního roku objevily se na polích veliké spousty myší, jež nadělaly mnoho
škody“
Pozn: Porovnejte si ceny plodin s ohledem na roční plat čeledína kolem 1600 Kč !
Zdeněk Bulička

Pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce
Tenisový turnaj Kevos cup se uskuteční 25.8.-26.8.2007. Večer pokračuje
v areálu Sportland taneční zábava.
Koncem září pořádá OÚ tenisový turnaj o titul „Mistr Litohoř“
Rostislav Šibor

Základní škola Litohoř
Místo posledního odpočinku kardinála Berana:
Pro
farníky bude jistě zajímavá informace o místě
posledního odpočinku pana kardinála Berana, kterou
obdržela paní Navrátilová prostřednictvím dopisu od Mons.
Vojtěcha Cikrleho z brněnského biskupství ( zkráceně ):
„Kardinál Beran je stále pohřben ve Vatikánu, v kryptě
baziliky sv. Petra, tam, kde jsou pohřbíváni papežové, je to
jedna s kaplí umístěných věncovitě okolo hrobu sv. Petra,
tzv. Capella della Bocciata. Tak ho po jeho smrti určil sám
papež Pavel VI a od té doby se nic nezměnilo. Jen pro
poutníky je potíž, že vzhledem k davům, které neustále navštěvují hrob Jana Pavla II,
není tato část krypty běžně přístupná.“
____________________________________________________________________

Kdo by nevěděl, o koho se jedná, ocitujeme krátce z otevřené encyklopedie Wikipedia:
Prof. Josef kardinál Beran (29. prosince 1888 Plzeň – 17. května 1969 Řím) byl katolický
teolog, arcibiskup pražský a primas český v letech 1946–1969.

Další školní rok skončil. Učivo jsme zvládli v pohodě probrat, zbyl čas i na
dostatečné opakování.
Pěkné počasí lákalo ven i k cestování. Samozřejmostí je u nás každoroční školní
výlet, který vybíráme vždy takový, aby byl opravdu „vlastivědný“. Tentokrát jsme jeli
přes Třebíč, viděli jsme zámek v Náměšti nad Oslavou. Naším cílem ale byla
návštěva zámku v Budišově s bohatou zoologickou sbírkou. Množství, rozmanitost
zvířat i vyprávění průvodkyně – to vše děti uchvátilo. V planetáriu v Brně nás čekal
pěkný zábavný a zároveň poučný pořad o hvězdné obloze. V závěru každého výletu
musí přijít na řadu i oddychová činnost. Pro nás to byla plavba po Brněnské
přehradě. Menší cestu jsme ještě naplánovali do zámku v Jaroměřicích. Cestovali
jsme vlakem, ve kterém jeli někteří poprvé.
Na řadu přišel i další dopravní prostředek – kolo. Děti se tradičně těší na dopravní
soutěž spojenou s jízdou zručnosti, řešením dopravních situací i chováním na
komunikacích. Starší děti, které absolvovaly i výuku na dopravním hřišti v Mor.
Budějovicích, se vydaly i na cyklistický výlet po trase: Domamil, Vranín, Kosová.
Cesta byla zpestřená i plněním úkolů ze zdravovědy.
Ti menší si zase vyšlápli na turistický pochod směrem k soutoku dvou našich říček.
Při závěrečném slavnostním setkání budou mnozí pochváleni nejen za pěkný
prospěch, ale také za aktivitu při sběru bylin a papíru a za vzornou reprezentaci školy
ve vědomostních i sportovních soutěžích.

V roce 1942 je po atentátu na Heydricha zatčen a vězněn v koncentračních táborech
Terezín a Dachau. 4. listopadu 1946 jej papež Pius XII. jmenoval arcibiskupem
pražským (vysvěcen 8. prosince téhož roku).
Po komunistickém převratu odmítl podřídit církev komunistické moci, vystoupil proti
komunisty zřízené podvratné „Katolické akci“ a exkomunikoval a suspendoval kněze
Josefa Plojhara (a s ním i několik dalších), který přes jeho přísný zákaz přijal místo v
komunistické vládě. V letech 1949–1963 byl protiprávně internován StB na různých
místech Československa, nejprve v arcibiskupském paláci v Praze (1949–1951) a
posléze jinde (Roželov, Růžodol, Paběnice, Mukařov, Radvanov).
V roce 1963 byl propuštěn z internace, bylo mu však zakázáno zdržovat se v Praze a
vykonávat arcibiskupský úřad. 25. února 1965 jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem.
Stát povolil arcibiskupu Beranovi odjet ze země do Říma na slavnostní předání
kardinálského klobouku s tím, že se nebude moci vrátit do země. V Římě se kardinál
Beran zapojil do práce 2. vatikánského koncilu. 20. září 1965 na něm vystoupil s
projevem O svobodě svědomí, v němž se mimo jiné vyslovil pro rehabilitaci Jana
Husa… Založil také v Římě České náboženské středisko Velehrad.
Když zemřel, komunistická vláda nepovolila převoz těla do vlasti, papež Pavel VI. poté
rozhodl, že kardinál Beran bude pohřben po boku papežů v kryptách chrámu Sv. Petra v
Římě. Je jediným Čechem, kterému se této pocty dostalo.
Připravil: Zdeněk Bulička

Loučíme se s žáky 5. ročníku:
v horní řadě: Martin Machát, Daniel Svoboda, Jan Vodička,Martin Špaček, Miroslav
Tuček
v dolní řadě: Milan Benda, Jiří Kuba, Eva Zikmundová, Denisa Machovcová.
Mgr. Jiřina Vodičková

Společenská kronika
Jarní aktivita v MŠ

Výročí:
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili své narozeniny !

Sílící sluneční paprsky, které jsou neklamným znamením příchodu jara, jakoby nalily spoustu
energie do celé MŠ, kde se obvyklá jarní aktivita rozběhla na plné obrátky.
Na počátku, měsíce dubna se děti z MŠ konečně dozvěděly výsledky lednové výtvarné
soutěže „Pastelka“, kterou pro naše děti uspořádala pojišťovna Allianz. Na pomyslné stupně
vítězů vystoupily tři děti z MŠ. 1. místo – Zuzka Vodičková, 2. místo - Hanička Bendová, 3.
místo - Sabinka Sasková. Nejúspěšnější kreslíři byli odměněni upomínkovými předměty a
navíc pro MŠ získali prémii 500 Kč,-.
Ve stejném měsíci se děti vypravily na kulturní výlet do Moravských Budějovic, kde v
Městském kulturním středisku Beseda shlédli muzikálové představení Šípková Růženka, které
se velmi líbilo.
Měsíc květen byl opravdu nabitý událostmi. Počátkem měsíce do MŠ opět zavítal ornitolog
z brtnické záchranné stanice, aby dětem představil naše dravce. Jeho poutavé vyprávění jako
vždy všechny přítomné opravdu zaujalo.
Na druhou květnovou neděli děti se svými učitelkami nacvičily kulturní vystoupení, aby
společně s kamarády ze ZŠ popřáli svým maminkám k jejich svátku. Originální představení
našich dětí se velice líbilo. Pochvalně se o programu vyjádřili především rodiče dětí, kteří byli
na podobné akci poprvé. Slova uznání vždy zahřejí u srdce a také dávají novou chuť do další
práce.
V květnu též proběhl zápis nových žáčků na školní rok 2007/8. Od 21. 5. – 25. 5. vykonávala
v naší MŠ povinnou týdenní praxi studentka SPGŠ Veronika Mrvková.
Během května proběhla i údržba různých částí budovy MŠ a jejího vybavení. V pískovišti byl
vyměněn písek, do třídy byl zakoupen nový nábytek, byla pořízena nová police do chodby, stůl
a skříň do kanceláře, dále pak nové hračky a učební pomůcky, hodiny do třídy. Nově
očalouněn byl dětský nábytek. Na měsíc červen je naplánována oprava zahradní chatky.
Vyspravena by měla být její střecha, podlaha a vybavení. Na dobu podzimní je již nyní
naplánováno osázení zahradního záhonu okrasnými dřevinami.
V současné
době
se
školka
připravuje
na
tradiční
loučení
s budoucími
školáky,
zároveň probíhají přípravy
na stále více populární
pěveckou
soutěž
„Superstar“, která by měla
proběhnout
na
konci
června v tělocvičně ZŠ.
Všem dětem s předstihem
přejeme hezké prázdniny a
těšíme se na nové žáčky
v novém školním roce
2007/8.
J. Kostelecká

Měsíc: Duben
Kašík Alois
Kodedová Žofie
Svobodová Drah.

Litohoř 125
Litohoř 36
Litohoř 126

93 let
94 let
60 let

Měsíc: Květen
Chvátalová Helena Litohoř 58
Kubová Marie
Litohoř 54

60let
60let

Měsíc: Červen
Matnerová Helena
Nováková Františka
Vacek Antonín
Wolheimová Marie

Litohoř 136
Litohoř 142
Litohoř 75
Litohoř 40

81 let
81 let
86 let
83 let

Z činnosti kulturní komise
Savování
Zájemci o tuto techniku se sešli v pátek 27.4. v kulturním domě a zde si pod odborným
vedením paní Dvořákové mohli vyrobit vlastní tričko. Potřebovali k tomu jen tričko tmavé
barvy a staré noviny. Savo a různé předlohy byly zde k dispozici. Na podzim bychom se
možná mohli setkat při pletení ošatek z pedigu.

Hodokvas na hradě Roštejně
V sobotu 26.5. uspořádala
kulturní komise v Litohoři výlet
na Roštejn, kde se konal
tradiční Hodokvas. Akce byla
určena pro litohořské občany a
zúčastnilo se jí 50 výletníků.
OÚ zajistil organizaci a hradil
autobus. Hlavní programovou
nití byl lov pána hradu pana
Slavaty na muflona, zde ve
formě selete na rožni, které
mohli všichni ochutnat.
K vidění bylo útrpné právo,
historický šerm, loutkové
divadlo, stará řemesla, dobové
tance a další.
Děti si mohly vlastnoručně vyrobit voňavou svíčku, ochutnat čerstvě stlučené máslo či
chutné placky. Každý si také mohl vyzkoušet střelbu z kuše nebo luku.
Dobrou náladu nezkazila ani odpolední bouřka. Všichni se těší na Hodokvas 2008.

