Zasedání zastupitelstva

2009 - 02

Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Slovo úvodem.
Vážení spoluobčané, přinášíme Vám druhé letošní číslo Novinek.
Doufáme, že se opět dozvíte něco zajímavého z dění v naší vesničce.
Tentokrát se toho od posledního vydání událo opravdu hodně.

Když slunce v pozdním
odpoledni

Duben
 20.4.2009 bylo provedeno výběrové řízení na rekonstrukci kulturního domu, komise
ve složení p. Kašík B., Mgr. Vodičková J. , pí. Bustová H. posuzovali jednotlivé
nabídky . Na základě Výzvy zadavatele byly doručeny tyto nabídky :KEVOS, spol.
s r.o. Kožichovice, INEX M.Budějovice s.r.o., TIPASTAV Třebíč s.r.o., STABO MB
s.r.o. M.Budějovice, ATELIÉR BDŠ, s.r.o. Jihlava. Hodnocení nabídek proběhlo
podle kritérií stanovených zadavatelem.S ohledem na stanovená kriteria byla
shledána jako nejvhodnější nabídka firmy KEVOS, spol. s.r.o., Kožichovice.
Uchazeč nabízí nejnižší cenu a jednu z nejvyšších záručních dob.
 Na základě žádosti Základní a Mateřské školy bylo schváleno rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 80.915.64.-Kč do odměn a rezervního fondu.
 Zastupitelstvo schválilo obsazení stavebního místa na koupališti. Uvolněné místo
od p. Marečka a sl. Nevařilové odkoupí p. Kacetl.
 Starosta byl pověřen ve vyjímečných případech schválením úprav rozpočtu a jejím
následném předložení na zastupitelstvu.
 V kulturním domě, škole a školce byly provedeny revize elektro.
 U dvaceti sloupů veřejného osvětlení byla vyměněna vnitřní výstroj.
 SDH převzal od Ministerstva vnitra hasičské boty 5 ks, ochrannou blůzu 5 ks,
ochranné kalhoty 5 ks v celkové ceně 44.250.- Kč (bezúplatný převod majetku).
 Byl projednán útok psa u koupaliště.

T. Navrátilová
Když slunce v pozdním
odpoledni
začíná ztrácet sílu bytí
a větříčkové neposední
cucají pestré luční kvítí
cvrčci své housle naladí
na teplou večerní notu.
Pak začnou štípat ovádi
od ohrady až ke plotu.
Vyjdu si brankou do polí
po mezi kryté jahodníkem
v lánu zas kvetou koukoly
a zpěv skřivana je tu díkem.

Naši obsadili 3. místo na dětském klání
„Obec našim dětem“ v Jakubově

Slunce je platinové na báni
a modré lesy tvoří kruh.
Jen starý smrk tu zaclání
je sametový vzduch.
Hledám v přírodě rovnováhu,
když vydechuje ten žár dne.
Poklidná noc je na tahu,
než nám zas k ránu vybledne.

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.

Květen
 Přítomní byli seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2008,
které prováděl Krajský úřad Vysočina. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 Změny územního plánu obce se týkají umístění fotovoltaických elektráren, Krajský
úřad kraje Vysočina doporučuje řešit zúžení dopravního koridoru pro homogenizaci
DK 01 na celém území obce.
 Byla předložena a schválena Obecně závazná vyhláška 1/2009 o pravidlech
pohybu psů a zvířat na veřejných prostranstvích.
 Byla projednána žádost p. Řoutila o prodej části pozemku p.č. 1140/1. Prodej byl
2
schválen 1m za 10 Kč s tím, že na prodaném pozemku bude zřízeno věcné
břemeno ve prospěch obce z důvodu vedení vodovodního řádu.
 Nepotřebný materiál který vznikne při rekonstrukci kulturního domu bude nabídnutý
k prodeji.
 Bude podaná žádost o získání dotace z Grantového programu kraje Vysočina na
rekonstrukci sociálního zařízení, kuchyně, jídelny a výměny oken ve školce.
 Projednaná žádost p. Sobotky o přidělení části p.č. 395/1 do užívání a postavení
jednoduché (dřevěné) stavby na této parcele – jednání bude pokračovat příště.
 Seznámení s postupem prací na revitalizaci území s výhledem výstavby rybníčku
(v Toulalech).
Červen
 Smlouva o budoucí smlouvě bude sepsána na část pozemku p.č.800/15 a
p.č.800/13 z důvodu stavby rodinných domů za účelem přívodu elektřiny.
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 Byl dořešen pronájem pozemku části p.č.395/1 o výměře 133m v místech mezi
p.č.395/17 a p.č.395/12.
 Začaly práce na rekonstrukci kulturního domu a nepotřebný materiál se nabízí
k prodeji.

 Starosta informoval o pracích na rekonstrukci kulturního domu. Dále informoval o
dostavbě chodníku v délce 225m2 od domu p.Hanzal až k Řezáčovým.
 Ředitelka školy poděkovala dětem které se zúčastnily soutěže mikroregionu
v Jakubově „Obec našim dětem“ kde obsadily pěkné 3. místo.
 Byl proveden výběr dodavatele výpočetní techniky pro zřízení kontaktního místa
CZECH POINT. Techniku dodá firma PRIMA Ing. Jaroslav Bastl, Moravské
Budějovice.
Celá znění zápisů si můžete přečíst na obecních internetových stránkách.

„Obec našim dětem“
Již podruhé se konala v sobotu 20.6.2009 soutěž obcí moravskobudějovického
regionu pod názvem „Obec našim dětem“. I když počasí ráno moc příznivě nevypadalo,
odpoledne se přece vyjasnilo. I z naší obce se do sousedního Jakubova, kde se soutěž
konala, sjelo12 dětí. Soutěžilo 10-členné družstvo ze základní školy, z toho 3 děti do 10
let. Naši obec reprezentovaly v nových červených tričkách – na prsou se znakem
Litohoře a na zádech nápis Litohoř.
Hned při rozlosování si vytáhly číslo 1 a my jim přáli, aby tou jedničkou zůstaly až do
konce. Neměly to jednoduché, protože je čekalo 16 soupeřů. Soutěžilo se v těchto
disciplínách: kuželky, dosažení cíle vodou, tanec s míčkem, protahování žebříkem,
štafeta s míčem a na závěr tradiční přelévání vody z kelímku.
V malých pauzách mezi soutěžními disciplínami se mohly zúčastnit i nesoutěžních
disciplín – golf po slepu,slalom s tenisovým míčkem na raketě, kuželky, chůdy, skákání
v pytli a mnoho dalších. Zde za splnění úkolu každý získal sladkou odměnu.
Bohatý byl i doprovodný program – nafukovací hrad, ukázka hasičské
techniky,ukázka historické hasičské techniky.
Na závěr se děti pokusily vytvořit český rekord v kresbě vláčku na vozovku. Vláček
měl 330 vagónů a byl dlouhý 881,5 metru. Rekord se podařil.

Před 17.hodinou
bylo
vyhlášení
výsledků. Naše děti
obsadily
krásné
3.místo.
První
příčka
patří
Želetavě a druhá
Lukovu.
Blanka Buličková

Rekonstrukce kulturního domu
Kulturní dům byl otevřen 16. května 1976 a
jeho cena byla 4,5 mil. korun. Po necelých
třiceti pěti letech proběhne jeho první větší
rekonstrukce.
Jak jsme již informovali v minulém čísle
novinek, naše obec získala na tuto
rekonstrukci dotaci ve výši 4 mil. korun.
V dubnu bylo provedeno výběrové řízení, ve
kterém byla vybrána pro rekonstrukci firma
KEVOS spol. s.r.o. Celkový rozpočet na
opravu je 4.832.214.- Kč. Podíl obce bude
celkem 832.000.- Kč.
V kotelně budou osazeny dva nové kotle,
které budou využity na vytápění sálu a
vzduchotechniku, která bude instalována
v místnosti (pod jevištěm). Jeden komín bude
vyvložkován dvěmi roury na odtah a druhý
komín bude sloužit jako přisávání vzduchu.
Oprava topení obsáhne nové přívodové potrubí, na sále po dlouhé straně budou
instalovány deskové radiátory s termostatickými hlavicemi. V prvním přísálí bude topení
napojeno zemí. V druhém přísálí bude položena keramická dlažba, která bude i v šatně.
Na jevišti budou na podlaze položeny OSB desky (plošně lisované desky
z rozprostřených dřevěných štěpek). Opona bude pořízena nová. V celém kulturním
domě budou osazena plastová okna. Vstupní stěna bude hliníková a bude obsahovat
oproti starým dvěma, pouze jedny dveře. V prvním přísálí bude stará prosklená stěna
do výšky cca 80 cm vyzděna a osazena šesti okny.
V první patře bude také přebudováno topení instalovány nové radiátory a osazen
jeden plynový turbo kotel. Ten bude sloužit pro knihovnu, obecní úřad, zasedací
místnost a chodbu. V zasedací místnosti bude plovoucí podlaha. Na střechu nad
knihovnou, zasedací místností a kanceláří bude položena nová fólie. Na terase, hlavním
i bočním schodišti budou položeny žulové desky.
Zároveň s touto rekonstrukcí nabízíme k prodeji použitý nepotřebný materiál:

Okna
120/175
Okna
195/240
Okna
90/60
Okna
120/90
Prosklená stěna
330/300
475/250
Prosklená stěna
Prosklená stěna
280/240
Prosklená stěna
530/240
Betonové dlaždice
Plynová kamna WAW

17 ks
25 ks
10 ks
12 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1000 ks
5 ks
OÚ Litohoř

Tenisový turnaj o titul „Mistr Liltohoř 2009“
Pravděpodobně 29.8. se v areálu Sportland uskuteční 5. ročník obecního tenisového
turnaje.
Účastnit se může každý rodák nebo občan Litohoře. Na vítěze čeká putovní pohár, na
první tři drobné ceny a na všechny klobáska a pivečko. Upřesnění bude uveřejněno na
obecních internetových stránkách.

Plavání v Hrotovicích
V neděli 19.dubna ve 13. hodin se za krásného
slunného počasí vydal plný autobus zájemců o
plavání k Hrotovicím. Měli jsme zde pro sebe
rezervovaný bazén, saunu a whirpoolku. Po hodině
plavání a příjemné relaxace jsme se vrátili domů a
těšíme se na další dubnové plavání.

Dětský den

Okrsková hasičská soutěž
V sobotu 23.5.2009 se uskutečnila na našem koupališti okrsková hasičská soutěž.
V dopoledních hodinách proběhly ještě poslední úpravy, lajnování dráhy pro štafetu,
nachystání občerstvení a byly rozdány poslední úkoly. Počasí bylo příjemné i když
v dopoledních hodinách ještě foukal silnější vítr, ale odpoledne se vítr uklidnil a bylo
příjemně.
Začátek soutěže se uskutečnil ve 13.30 hod. nástupem zúčastněných sborů a
následně již mohla samotná soutěž úvodními štafetami začít. Celkem soutěžilo osm
družstev v kategorii muži bez omezení věku, do kategorie muži nad 35 let se přihlásila
čtyři družstva a v kategorii ženy soutěžila dvě mužstva. My jsme měli pouze jedno
mužstvo a to v kategorii muži bez omezení věku. Okrskové soutěže se nyní řídí podle
nových pravidel, podle kterých se nyní nesčítá čas štafety a útoku, ale sčítá se umístění
v těchto dvou činnostech. Pokud mají mužstva stejný součet, tak dále rozhoduje lepší
požární útok.

Výsledky
Kategorie muži bez omezení věku:
Pořadí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Družstvo

Útok

Štafeta

Celkem

Lukov
Vranín
Dolní Lažany
Litohoř
Vícenice I
Zvěrkovice
Mor. Buděj.
Vícenice II

00:25:50
00:22:91
00:30:09
00:28:75
00:38:85
00:47:87
nesplněno
nesplněno

01:15:25
01:18:25
01:15:75
01:18:56
01:28:35
01:20:20
01:07:40
01:36:82

01:40:75
01:41:16
01:45:84
01:47:31
02:07:20
02:08:07
nesplněno
nesplněno

Družstvo

Útok

Štafeta

Celkem

Vranín
Lažínky
Vícenice
Zvěrkovice

00:23:25
00:26:68
00:31:03
00:34:38

-

00:23:25
00:26:68
00:31:03
00:34:38

Družstvo

Útok

Štafeta

Celkem

Lažínky
Vranín

00:29:41
00:33:81

01:22:53
01:33:28

01:51:94
02:07:09

Kategorie muži nad 35 let:
V neděli 14. června se na koupališti uskutečnil tradiční dětský den. Krátce po 14.
hodině pan Šibor odstartoval první disciplínu. Děti mohly změřit své síly v těchto
disciplínách:
1.Skákání v pytli
2.Házení kroužků
3.Slalom s pálkou
4.Slalom s fotbalovým míčem
5.Běh trojic v kruhu
6.Házení míčků na tygra
7.Skládání sirek do krabičky
8.Sbírání míčků po vypnutí hudby
9.Přetahování lanem
Pro dobrovolníky byla připravena střelba ze vzduchovky. Konec zápolení patřil
tradičně soutěži v přetahování lanem. Zúčastnilo se asi 40 dětí, bohužel přihlížejících a
fandících dospěláků bylo poskrovnu.

Pořadí

1.
2.
3.
4.

Kategorie ženy:
Pořadí

1.
2.

Jaro v mateřské škole

Sport
Fotbal
Po ukončeném 26. kole
přinášíme konečnou tabulku i
s úspěšnými střelci. V jarní části
se čtyřikrát zvítězilo, třikrát
remizovalo a šestkrát prohrálo.
S počtem 37 bodů jsme obsadili
průměrné 7. místo.
Sotva skončila jarní část a už
se myslí na fotbalový pohár,
který nehráváme každoročně,
ale tentokrát se ho zúčastníme a
to už od začátku srpna. Poté
začne nový ročník 2009 - 2010.

Výsledky jarní části soutěže
28.3. Čáslavice
- Litohoř
5.4. Litohoř
- Kojetice
12.4. Jemnice „B“ - Litohoř
18.4. Martínkov
- Litohoř
26.4. Litohoř
- Radotice
3.5. Třebelovice - Litohoř
10.5. Litohoř
- Šebkovice „B“
16.5. Lesonice
- Litohoř
24.5. Litohoř
- Police
31.5. Výčapy
- Litohoř
7.6. Litohoř
- Domamil
14.6. H. Újezd
- Litohoř
21.6. Litohoř
- N. Syrovice
Konečná tabulka 2008 – 2009
1. Šebkovice „B“
2. Jemnicko „B“
3. Kojatice
4. Výčapy
5. Třebelovice
6. N. Syrovice
7. Litohoř
8. Čásl.-Sádek „B“
9. Police
10. Martínkov
11. Lesonice
12. H. Újezd
13. Radotice
14. Domamil

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

1
2
2
2
3
3
3
1
4
2
1
5
0

19
19
16
14
15
11
10
9
7
8
8
7
4
2

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

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

Konečná tabulka střelců
(podzimní i jarní část)

2
2
1
3
1
0
3
1
1
1
4
3
5

Holubec František
Kašík Kamil
Coufal Libor
Jakubík Radek
Dolanský Ladislav
Šplíchal Pavel
Pinter Josef
Bumba Tomáš
Šibor Rostislav

3
5
7
5
9
11
9
11
10
12
14
17
16
20

60
79
82
44
54
54
51
43
40
38
46
38
33
31

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

22
33
42
28
38
46
53
48
64
49
53
77
54
86

61
59
51
49
47
37
37
33
30
30
28
23
18
10

13
13
7
6
5
2
2
1
1

Letošní jarní sluníčko rozehřálo
celou mateřskou školu velmi brzy.
A díky tomu mohli všichni začít
trávit velkou část dne na školní
zahradě nebo na procházkách. I
přes krásné teplé počasí, které
svádělo k jarním hrám venku, děti
se svými učitelkami nelenily a
věnovaly se přípravám na besídku
ke dni matek, která se uskutečnila
v pátek 15. 5. 2009 v litohořském
kulturním domě. Pestrý program,
se kterým děti vystoupily, se všem
zúčastněným velmi líbil. I když se
akce konala v období, kdy se obec
připravuje na tradiční pouť, do
kulturního domu si našlo cestu
velké množství litohořských i přespolních návštěvníků.
S příchodem měsíce června se přiblížil konec školního roku, a tedy také „Měsíc radosti“.
Tradiční týden radosti byl protentokrát rozšířen na celý měsíc. Měsíc radosti odstartovala
mezi dětmi velmi populární a tradiční pěvecká soutěž „Superstar“. V úvodu soutěže byl pro
děti připraven vědomostní kvíz, kdy děti poznávaly naše přední pěvecké hvězdy. Dětem
se kvíz velice líbil a nutno říci, že při něm prokázaly nesporné znalosti, které mohly využít
v další části pěvecké soutěže. Během pěveckého klání děti interpretovaly libovolně
zvolené písně. Malí zpěváci si vybírali nejen písničky lidové, ale i nejnovější šlágry našich
předních interpretů. Porota složená z žáků základní školy velmi pozorně sledovala výkony
všech soutěžících a na konci určila vítěze. Titul „Superstar“ získaly tentokráte dvě malé
zpěvačky - Adélka Vodičková a Darinka Komínková, druhé místo obsadila Terezka
Kabelková a Kubík Cvak. Třetí místo získali Olík Sychra a Anetka Dvořáková, čtvrtou
příčku obsadili Honzík Procházka , Péťa Chvátal, Nikolka Chvátalová a Anička Kubová.
Nutno však podotknout, že vítězi se stali všichni, neboť vystoupit před porotou a svými
kamarády vyžaduje pořádný kus odvahy.
Vždy na konci školního roku skládají naši předškoláci tzv. malou maturitu, během které
musí budoucí školáci prokázat celou škálu znalostí a dovedností, kterým se naučili během
své docházky do mateřské školy. Tentokrát byli „maturanti“ podrobeni třem písemným
testům a ústní zkoušce. Za přítomnosti ředitelky základní školy děti odpovídaly na rozličné
otázky ze všech oblastí. Všichni malí maturanti obstáli na výbornou. Základní škola se
tedy může těšit na nové šikovné žáčky.
Další očekávanou akcí měsíce radosti byla volba „Sympaťáka roku“. Letošní volba
doznala změn ve způsobu hlasování. Jako hlasovací nástroj posloužila oblíbená barevná
stavebnice, z níž je možno postavit např. vysoký komín. Každé z dětí dostalo pět kusů
stavebnice, pomocí nichž mohly vyjádřit své sympatie ke kamarádům. Majitel nejvyššího
komínu se pak logicky stal sympaťákem roku. Největší sympatie svých kamarádů získali
z děvčat Nikolka Řepová a z chlapců Zdeněk Doležal.
Do konce června čeká děti ještě nespočet zábavných akcí a dobrodružství, díky kterým
bývá závěr školního roku v mateřské škole veselý a radostný.
Všem dětem přejeme krásné prožití letních prázdnin.
Jiřina Kostelecká (ved. učitelka)

Základní škola
Závěr školního roku bývá ve škole vždy plný bilancování.
Co nám přinesl odcházející školní rok? Samozřejmě u všech dětí spoustu nových
vědomostí a dovedností, což je ve škole to nejhlavnější. Dnešní doba však žádá pro
děti i další mimoškolní vyžití. Nejinak tomu bylo u nás.
Třetí čtvrtletí bylo ve znamení velkého úspěchu našich děvčat – tanečnic španělských
rytmů. Získaly 3. místo na okresní přehlídce pódiových skladeb, byly pochváleny na
přehlídce parketových tanců v třebíčském Fóru a velmi se líbily i na jevišti vídeňského
Prátru, kde tančily na 1. máje.
Mezi poučné akce patřila odborná přednáška o 1. pomoci lektora pana Šalbaby
z Třebíče. Nyní již děti ví, co dělat v případě ohrožení života. Téměř všichni si
vyzkoušeli pravidla umělého dýchání a masáže srdce na umělé figuríně.
Žáci 3.,4. a 5. ročníku navštívili místní knihovnu v kulturním domě, kde se seznámili se
systémem řazení, vyhledávání a vypůjčováním knih.
Podařila se nám i besídka věnovaná jaru a Dni matek. Byla posledním vystoupením dětí
ve „starém“ kulturním domě. Už se všichni těšíme na jeho upravené prostory.
Během celého roku jsme se snažili vylepšovat náš rozpočet.
Sbírali jsme papír – celkem 1 900 kg nám vyneslo ale jenom jeden tisíc Kč.
Za byliny jsme obdrželi 500 Kč. Je škoda, že se do sběrových aktivit nezapojily všechny
děti, neboť všechny peníze se dětem vrací zpět formou drobných pomůcek, odměn a
občerstvení.

Pochvalu si zaslouží i další děti:
Za sběr pomerančové kůry: Aneta Kršňáková, Libor Sobotka, Zuzka Vodičková,
Karolína Kabelková, Jana Urbánková, Jiří Vybíral, Ondřej Bulička, Pavel Urbánek, Matěj
Cvak.
Absolutním vítězem je Ondřej Machát, který nasbíral celkem 4.85 kg kůry.
Nejvíce přispěli ve sběru papíru: Libor Sobotka, Nikola Kašíková, Andrea Machovcová,
Pepík Kuba, Zuzka Vodičková, Katka Šafratová, Jana Urbánková, Karolína Kabelková,
Toník Fouček, Pavel Urbánek, Ondřej Bulička, Diana Machovcová, Tomáš Chytka,
Matěj Cvak, Michal Šafrata,
Pochvalu za sběr bylin získávají: Aneta Kršňáková, Pepík Kuba a Zuzka Vodičková.
Pochvalu za výborný prospěch mají: Nikola Kašíková, Libor Sobotka, Aneta Kršňáková,
Pepík Kuba, Katka Šafratová, Zuzka Vodičková, Zdeněk Votka, Karolína Kabelková,
Ondřej Bulička, Michal Šafrata.
Poslední školní týden nás ještě navštívili příslušníci Policie ČR, aby přiblížili dětem svou
práci. Závěr roku byl ve znamení výletů. Navštívili jsme Jihlavu a zoologickou zahradu,
mladší děti šly na turistickou vycházku k soutoku dvou našich říček, starší jeli na
cyklistický výlet směr Kosová.
Všechny úkoly i plány byly splněny.
Teď už zbývá popřát všem dětem: zasloužené pěkné prožití prázdnin!
Jiřina Vodičková

Z pátého ročníku odcházejí tři chlapci: Jiří Venhoda, Matěj Cvak a Michal Šafrata.
Tato trojice patřila vždy mezi pilíře naší školy. Zaslouží si pochvalu za vzorné chování,
pěkný prospěch i reprezentaci školy.

Velikonoční tvoření

Dostavba chodníku

Výlet do Slavonic a okolí

Po vyřízení stavebního povolení se začne s dostavbou chodníku v délce cca 225 m
ve směru na Mor. Budějovice, a to od domu p. Hanzala až k Řezáčovým. Pod celým
chodníkem budou osazeny betonové roury o průměru 40 cm, do kterých bude svedena
4x boční vpusť. Chodník bude zhotoven ze zámkové dlažby a sjezdy k domům budou
osazeny hliníkovými rošty. Na tuto stavbu budou čerpány prostředky z Programu
obnovy venkova 140.000.- Kč a zbytek z obecního rozpočtu. Celá akce si vyžádá více
jak půl miliónu korun.

V sobotu 30.5. se i přes
nepřízeň počasí vydal autobus
litohořských občanů na další, již
3. vlastivědný zájezd. Naším
cílem byl Landštejn a Slavonice.
Nejdříve jsme se zastavili na
hájence u Stálkova shlédnout
pozoruhodnou
sbírku
samorostů.
Místní
usedlík
nasbíral asi 800 druhů a některé
jeho kousky se dostaly i do dalekého zahraničí. Naše další kroky směřovaly do
areálu opevnění Slavonice, které je ukázkou části obranné pevnostní linie
Československé republiky budované v letech 1935-1938. Je tvořen jedenácti
objekty zrekonstruovaných do původní podoby, včetně pěti, které jsou
veřejnosti přístupné a v době přítomnosti provozovatele mají nainstalovanou
dobovou výstroj a výzbroj. Jedná se o významnou vojenskotechnickou
památku, která v současné době představuje jediné muzeum na
Jindřichohradecku. Další naše cesta směřovala na Landštejn. Z místní věže byl
krásný rozhled do širokého okolí. Závěr cesty patřil Slavonicím a především
zdejším gotickým podzemním chodbám. Každý návštěvník obdržel při vstupu
holínky a pláštěnku.Délka kratší trasy je 130 m, průměrná výška chodeb 1,5 m,
šířka 40 – 60 cm. Tato trasa měla tři zastávky s průvodcem, doba prohlídky
přibližně 20 minut. Trasa byla částečně osvětlena. Domů jsme se vrátili kolem
18. hodiny a všichni se již těší na další putování.

OÚ Litohoř

Svoz nebezpečného odpadu
Ve středu 8.července 2009 bude proveden TSMB s.r.o. Mor. Budějovice svoz
nebezpečného odpadu. Odpad se může vozit ke kulturnímu domu již v úterý.
Předmětem svozu jsou: zářivky, výbojky, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek,
motorové, převodové i mazací oleje, ledničky, olověné akumulátory, televizory,
radiopřijímače, pneumatiky, olejové filtry, monočlánky – suché články.

Sběr železa pro hasiče
V sobotu 18.dubna provedli hasiči sběr železa. V poslední době se ve sběru
pravidelně střídají hasiči a fotbalisti. Tentokrát se posbíraly dvě vlečky a celkem toho
bylo 36 q. Cena železa byla sice nižší jak při minulém sběru, ale celkem 5.640.- Kč
určitě přispěje hasičům k jejich činnosti.
Sbor dobrovolných hasičů tímto zároveň děkuje všem, kteří touto formou přispěli.

CZECH POINT
V naší obci bude zřízen CZECH POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní
Terminál). Provoz bude zahájen s největší pravděpodobností v podzimních měsících.
Pro naše občany to znamená, že si budou moci na našem Obecním úřadu zajistit:
výpisy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, z rejstříku
trestů. Také si budou moci řidiči zjistit stav svého bodového konta.

Lidové pranostiky
8.6. – Medardova kápě – čtyřicet dní kape
11.6. – O svatém Barnabáši bouřky často straší
15.6. – Déšť na svatého Víta – budou špatná žita
24.6. – Na svatého Jana otvírá se létu brána
1.7. – Co červenec neuvaří, srpen nedopeče
26.7. – Svatá Anna – chladna z rána
10.8. – Vavřinec – první podzimec
15.9. – Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení

Blanka Buličková

Doprava

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

Pro tentokrát jsme si připravili porovnání rychlosti
v jednotlivých měsících od 0 do 40 km/hod. S největší
pravděpodobností se jedná v drtivé většině o jízdní kola.

Měsíc: Duben
Kadlecová Božena

Litohoř 68 81 let

Měsíc: Červen
počet

10000

Měsíc: Květen
9723

Špačková Marie
Nedědický Arnošt
Heralecká Květoslava
Kabelková Marie

9407
8487
7439

8000

6402

6432

6080

6000

Litohoř 140
Litohoř 44
Litohoř 96
Litohoř 113

60 let
60 let
81 let
60 let

Nováková Františka
Matnerová Helena
Vacek Antonín
Wolheimová Marie
Říha Ladislav

Litohoř 142
Litohoř 136
Litohoř 75
Litohoř 40
Litohoř 154

83 let
83 let
88 let
85 let
65 let

4988

4000

Setkávání Václava Hudečka

2000

Druhý ročník vynikajicího hudebního festivalu se konal 5.-7. června v Moravských
Budějovicích. Tento velice kvalitní podnik potěší každého příznivce vážné hudby a dává
možnost naživo vyslechout díla starých mistrů v podání houslového virtuoza pana Václava
Hudečka a jeho hostů, vetšinou mladých začínajících talentů. Takto výjimečný a nevšední
zážitek se v našem okolí opravdu nekoná každý den.
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Počasí

Mistrovy housle

V počasí si porovnáme vývoj průměrných teplot od začátku letošního roku.

T. Navrátilová
Nástroj z rukou mistra houslaře
byl na prsou pana Hudečka
jako zlatá medaile jeho životního běhu.

°C

19 19,1

20
15

11 11,7

11,7

10

7, 2

5

6,5

Co tón, to pomyslná zlatá nit,
táhnoucí se pod chrámovou klenbou,
kde vetkávala pozoruhodný ornament do ticha.

3

2,2

0,7

-1,3

0
-5

-4, 4 -1, 7

-4, 5

-1,7

ráno
leden

A mistrovy ladné tahy smyčce
byly tak přirozené, jakoby hra na housle
byla tou nejjednodušší věcí na světě.
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Barokní hudba starých mistrů,
cele nasytila sakrální prostor,
lahodíce sluchu přítomných.
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