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Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Slovo úvodem.
Vážení spoluobčané,
třetí
vydání
obecního
občasníku je tady. Přejeme
Vám příjemné čtení a
doufáme, že Vám toto další
číslo opět poskytne užitečné
informace a zajímavé čtení.
Kolektiv autorů

Starostovo okénko
Milí občané, rád bych Vám touto cestou
poděkoval za Vaši spolupráci při budování obce
a za Vaši trpělivost, kterou jste občas museli
osvědčit při různých zádrhelech, které při akcích
jako je budování chodníků, často vznikají. Práce
se nám nyní chýlí ke
konci a do zimy budeme
nové pěší komunikace již
užívat.
Podrobnější
přehled prací najdete
v dalších rubrikách.
Bohumír Kašík,starosta obce

Vaše názory
Tuto rubriku musíme bohužel i nadále ponechat
neobsazenou. Žádná doporučení jsme doposud neobdrželi.
Takže nadále čekáme na Vaše názory a podněty, jak se
Vám dosavadní čísla líbila, co se Vám naopak nelíbilo a
především co dalšího by Vás zajímalo a co byste si
v příštích číslech přáli najít. Můžete nám napsat nejenom
ohledně Novinek ale především o dění v obci. Co vás štve a
co se vám naopak líbí. Vaše podněty, jak co zlepšit atd.
Budeme se těšit.
redakce

Obecní úřad Litohoř, č.p. 155, 675 44, tel.: 568 422 024,
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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.

Zastupitelstvo
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného 6.9.2004 v 17:00 hodin v zasedací místnosti
kulturního domu v Litohoři.
Přítomni: p.Kašík B.,Smetana Fr.,Bártů J.,Vodičková J.,Jelínek Vl.,Šibor R.,Sobotka
Fr.,Ing.Filipská D., Ing.Komínková R.
Ověřovatelé zápisu : p.Bártů, Sobotka Fr.
Program:

1) Kontrola usnesení
2) Návrh zadání pro vypracování
územního plánu obce
3) Veřejnosprávní kontrola
4) Pronájem parkovacího místa

K bodu č.1
P. starosta přivítal přítomné a přednesl
program
zasedání, který byl přítomnými
schválen. Vyhodnotil usnesení z minulého
zasedání, všechny body byly splněny.
K bodu č.2
Zastupitelstvo projednalo návrh zadání
územního plánu obce, k návrhu nebylo
připomínek.
K bodu č.3
Podle zákona č. 320/2001 Sb. o
finanční
kontrole je povinností
veřejné správy
provádět
u
příspěvkových
organizací
zřízených obcí (ZŠ) veřejnosprávní kontrolu.
Starosta jmenoval vedoucího a členy
kontrolní komise. Za kontrolní komisi p. Bártů
J., za OÚ Hanzalová H., za ZŠ Vodičková J.
K bodu č. 4
Dne 27.7.2004 podala MUDr. Janoštíková
žádost o pronájem jednoho parkovacího
místa pro zákazníky zubní ordinace před
budovou kulturního domu.

5) Prodej pozemku
6) Informace o smlouvě o pronájmu
7) Různé
8) Návrh usnesení
9) Závěr zasedání

Zastupitelstvo obce se touto žádostí zabývalo
a rozhodlo, že parkovat před kulturním domem
je možno, jelikož je stále dostatek volného
místa pro parkování, ale parkovací místo
nevyhrazovat.
K bodu č.5
Pan Vaníček L. si podal žádost na koupi
pozemku u lihovaru parcelní číslo 191/3 o
výměře 1195 m2 . Zastupitelstvo s prodejem
souhlasí.
K bodu č.6
Pan starosta informoval o připravované
smlouvě o pronájmu sport. areálu.
Smlouva se připravuje na fyzickou osobu.
K bodu č.7
Zastupitelstvo obce se zabývalo znečištěním
potoků procházejících obcí, které jsou
zaneseny a v korytech rostou stromy. Žádost
na pročištění byla podána 25.5.04 a je třeba
zaurgovat, aby byla provedena kontrola na
místě
ze strany Zemědělské vodohospodářské správy Třebíč.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.9.2004 v Litohoři
•
•
•
•
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Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zadání územního plánu obce Litohoř.
Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování členů veřejnosprávní kontroly pro kontrolu
ve škole pro rok 2004.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. číslo 191/3 o výměře 1195m2 v
KÚ Litohoř za 5,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce rozhodlo nevyhrazovat parkovací místo pro zákazníky zubní
ordinace před KD, ale souhlasí s parkováním před budov

Budování obce
Komunikace pro pěší: Od minulého vydání se viditelně pokročilo
s budováním chodníků. Hotová je silnice do Kozího perku, plocha
před Jednotou, téměř hotovo je i na vsi mezi Jednotou a potokem.
V současné době se pracuje na úseku v Kolovratech, v zatáčce u
zámku a v ulici k bývalému hřišti. Osazena je konstrukce lávky přes
potok v Kozím perku. Do konce října by měly být veškeré práce
hotovy. Dokončením těchto pěších komunikací dojde bezpochyby
ke zvýšení bezpečnosti chodců a především dětí, kteří jsou
ohrožováni hustým provozem a nezodpovědnými řidiči, kteří zřídka
dodržují předepsanou rychlost.
Sportovní areál: Kromě vlastní
výstavby kurtů, proběhla rekonstrukce a přístavba sociálního
zařízení.
V novém
patře
se
nacházejí pěkně upravené šatny
s WC, umyvadly, sprchami a
skříňkami, které bude možno
využívat od příští sezóny. Celkem je
instalováno 37 skříní pro ženy a 46 pro muže. Prostory
jsou opravdu pěkně a účelně zařízeny a měly by
sportovcům poskytnout potřebné zázemí. Budou
využívány především tenisty, v případě většího turnaje
pak i fotbalisty. Fasáda je prozatím nedokončená a
měla by přijít na řadu v další fázi.
Další aktivity:
• V prostorách budoucího motorestu se prozatím se
stavbou nezačalo. Bylo vydáno územní rozhodnutí.
Pozemky byly prodány soukromým osobám, proto
jakékoliv ukládání odpadů je zde již nepřípustné !
• Pracuje se na opravě zastřešení kulturního domu. Zde je odbourána atika a ukotvují se
patky pro osazení vazby. Materiál je k dispozici.
p. starosta

SVATÝ VÁCLAV
28.9. slavíme svátek sv. Václava. Mnohdy si klademe otázku, který ten Václav to vlastně byl ten
svatý. Nebyl to ani první ani čtvrtý ale pouze sv. Václav, český kníže z rodu Přemyslovců, syn
knížete Vratislava I. a kněžny Drahomíry.
Od 2.pol. 11.stol. byl uctíván jako patron českého státu, svátek slavila celá země. Konaly se
slavnostní mše i lidové veselice, poutě, posvícení. Den sv. Václava byl významným datem
hospodářského roku, v některých krajích končila toho dne služba čeledi a uzavíraly se smlouvy pro
následující rok. V kopcovitých krajích končila obvykle toho dne pastva na salaších a stáda se
vracela do níže položených vsí do chlévů k přezimování.
Sv. Václav se stal národním světcem, v těžkých chvílích posiloval národní cítění, stal se jedním
ze základních symbolů české státnosti. Narodil se asi v r. 907, zemřel 28.9.935 (podle starší
literatury 929). Podporoval šíření křesťanství, založil rotundu sv. Víta na Pražském hradě. Byl
zavražděn bratrem Boleslavem I. ve Staré Boleslavi.
Píseň „Svatý Václave, vévodo české země“ byla ve středověku českou hymnou.
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Hospodaření s odpady
... aneb nikdy nekončící seriál ( 3 )
Úvodem malá aktualita: u školky je nově umístěn modrý kontejner
na papír. Lze do něj vhazovat starý papír, krabice, lepenku…..
Nevhazujte prosím papír mokrý, mastný a jinak znečistěný. Pokyny
najdete také přímo na kontejneru.
Rozdělení a označení obalů/odpadu:
Obaly jsou vyráběny z různých materiálů, někdy je velmi obtížné
poznat, o jaký druh se jedná. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak
máme s takovým obalem po použití naložit:
Panáček s košem znamená, že obal máme po použití vhodit do příslušné
nádoby na odpad. Před vhozením je nutné co nejvíce zmenšit objem odpadu
např. sešlápnutím. Pokud je panáček přeškrtnutý znamená to, že obal do
popelnice nebo kontejneru nepatří, protože obsahuje nějakou nebezpečnou
látku. Takový odpad odevzdáváme při svozu nebezpečného odpadu.
Zelený bod znamená, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci do systému EKOKOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Tato firma následně
vyplácí obcím odměny za spolupráci při zajištění třídění odpadů.
Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal
vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později
vhodit.
1
2
4
5
6

PET polyetylentereftalát
HDPE polyetylén (s vysokou hustotou)
LDPE polyetylén (s nízkou hustotou)
PP polypropylen
PS polystyrén

50 FOR dřevo
70 GL bílé sklo
71 GL zelené sklo
72 GL hnědé sklo

20 PAP vlnitá lepenka
21 PAP hladká lepenka
22 PAP papír

81C/ něco
kombinovaný obal
např. 81 C/PAP kombinovaný obal, kde
převládá papír

40 FE ocel
41 ALU hliník

Výše uvedené značky najdete i na
kontejnerech, kam můžete jednotlivé
druhy obalů uložit.
Blanka Buličková
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Evropská unie (EU)
Co možná nevíte o Evropské unii?
•

Hlavním symbolem EU je vlajka EU. Na modrém pozadí je
umístěno 12 zlatých hvězd. Autorem návrhu vlajky jsou
Salvador de Madariaga y Rojo ze Španělska a Arsen
Heitz z Francie

•

Druhým velmi důležitým symbolem je hymna EU – „ Óda na radost“. Autor
hudebního aranžmá – Herbert von Karajan- vycházel ze čtvrté části Deváté
symfonie Ludwiga van Beethovena. Evropská hymna má 2 sloky a symbolizuje
svobodu, společenství a mír mezi národy a občany členských zemí EU. Každý
členský stát EU má právo volného překladu německého textu do svého jazyka.

•

Evropský pas je stejný pro všechny občany členských zemí. Má tmavě červené
desky s nápisem „Evropská unie“ v jazyce dané země, kde občan trvale žije.

•

V současné době používají členské země EU 20 úředních jazyků: angličtinu,
dánštinu, finštinu, francouzštinu, řečtinu, španělštinu, nizozemštinu, němčinu,
portugalštinu, švédštinu, italštinu, češtinu, maďarštinu, slovenštinu , polštinu,
litevštinu, lotyštinu, estonštinu, turečtinu, slovinštinu . V těchto jazycích vycházejí
všechny dokumenty vydávané EU.

•

Od roku 2002 občané téměř všech zemí EU platí stejnou měnou – eurem. Pouze
Dánsko, Švédsko a Velká Británie nezměnily svoji měnu ( ze starých zemí).

•

EU má svůj vlastní rozpočet, čili společné peníze, které využívá na potřeby,
investice a vzájemnou pomoc. Každá členská země je povinna poskytovat určité
příspěvky. Nejvíce peněz do společné pokladny platí nejbohatší země: Velká
Británie, Německo, Nizozemsko, Francie a Itálie. V případě potřeby, když se
vyskytnou hospodářské krize nebo živelní pohromy, se země EU vzájemně
podporují.

•

Symbol euro se podobá řeckému písmenu epsilon a zároveň vyvolává podobnost
s prvním písmenem slova Evropa. Dvojitá čára symbolizuje, že měna je velmi
stabilní. Oficiální zkratkou eura je EUR.

•

Na předních stranách bankovek jsou znázorněny prvky sedmi nejdůležitějších
slohů v evropské architektuře a hodnota bankovky. Na zadní straně jsou obrysy
evropského kontinentu a most, který je symbolem vzájemného propojení
Blanka Buličková
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Místní lidová knihovna
Knihovna byla založena v roce 1922. V té době
84 svazků bylo umístněno ve školní budově. Již
v roce 1927 si tehdejších 56 čtenářů mohlo
vybrat ze 118 svazků. Uskutečnilo se 348
výpůjček.
Během své existence se naše knihovna
několikrát stěhovala. Již v roce 1949 byla
přemístěna do zámku. K dalšímu stěhování
dochází v roce 1975, kdy byla zřízena knihovna
v kulturním domě, kde se nachází i v dnešní
době.
Práci knihovníka od počátku vykonával pan
Bohumil Holčapek, bývalý ředitel školy. Pod jeho
vedením se MLK umístnila na 1. místě v krajské soutěži. Po jejím přestěhování do kulturního
domu se však ze zdravotních důvodů vzdává této funkce. Novým knihovníkem se stává pan
František Sobotka. V roce 1977 obdržela MLK za vzornou činnost „Uznání KNV“ .
V současné době vede knihovnu paní Hanzalová.
Od počátku se nám zvyšuje počet svazků, které je možné si vypůjčit. Již v roce 1963 měla
knihovna 980 svazků. V dnešní době disponuje knihovna 4349 svazky, z toho dětem je jich
určeno 1060.
V dnešní době navštěvuje MLK 40 čtenářů, z toho 12 dětí do 15 let. Vedle zajímavých
knižních titulů mají čtenáři k dispozici i časopis Květy.
Knihy jsou zde řazeny abecedně (zvlášť tituly pro děti a dospělé), ale také podle žánrů
např. naučná literatura pro dospělé a krásná literatura pro dospělé.
Knihy je možné si bezplatně zapůjčit vždy v pondělí od 15 do 18 hodin. Přijďte si vybrat.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Helena Hanzalová

Začíná školní rok 2004 / 2005
Děti to určitě nepřiznají, ale určitě se opět těší po prázdninách na kamarády a na nové
zážitky ve škole. Letošní 1. září začalo jako obvykle slavnostním setkáním ve třídách. Zvlášť
rozechvělých bylo určitě 5 nových prvňáčků. Jsou to :
Matěj Cvak, Diana Machovcová, Ilona Sasková, Michal Šafrata, Jiří Venhoda.
První den je ještě doprovodili rodiče. Přivítat je přišel také starosta pan Kašík. V letošním
školním roce dochází ke změně v organizaci naší školy. Po čtyřech letech se mění opět na
dvoutřídní.
V I. třídě je 5 prvňáků, 5 druháků a 10 třeťáků. Třídní učitelkou je Jiřina Vodičková,
Vyučuje zde také Ivona Kudláčková.
Ve II. třídě je 9 čtvrťáků a 12 páťáků. Třídní je Lenka Klimešová. Vychovatelkou školní
družiny je Ivona Kudláčková.
Školní rok se rozeběhl již plným tempem. Dlouho si děti užívaly po
vyučování ve školní družině až do 15 hodin „babího léta“ na školním
dvoře. Stihli jsme již uspořádat sběr papíru, každý týden jezdíme na
plaveckou výuku do Třebíče, přivítali jsme malé občánky, popřejeme
důchodcům.
Náš plán práce je bohatý a to hlavní – chuť do práce- máme všichni
dost.
Jiřina Vodičková, ředitelka ZŠ
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Co je nového v litohořské MŠ
Na školní rok 2004/2005 bylo
zapsáno 24 dětí, z toho 12 dívek a
12 chlapců. 21 dětí je z Litohoře, 2
dojíždějí z Martínkova a 1 dítě
dojíždí z osady Kosová. Do první
třídy základní školy odešlo 6 dětí.
Právě s nimi jsme se na konci
školního roku rozloučili formou
malé
maturity.
Děti
si
za
přítomnosti p. uč. Lenky Klimešové
ze ZŠ losovaly zajímavé otázky, na
které následně odpovídaly. Závěrem této „zkoušky“ děti nakreslily
mateřskou školu a v ní svého
nejlepšího kamaráda. Budoucí
školáci dostali i malé upomínkové
předměty.
Stejný den proběhlo i vyhodnocení výtvarné soutěže s příznačným názvem „Čárytužka“, které se děti z naší MŠ účastní
každým rokem. Soutěž pořádá DDM Budík Mor. Budějovice. V letošním roce všechna
medailová místa obsadili litohořští – Kamila Sobotková, Jiří Venhoda a Ondřej Bulička.
Odměnu za jejich zdařilé výtvarné práce přímo do MŠ přivezl a též předal výtvarník DDM
Budík pan B. Strnad.
V uplynulém školním roce si vyžádala i menší opravy budova a zařízení MŠ. Opraveny byly
dětské toalety, byly zakoupeny nové hračky a učební pomůcky. Zhotoveno bylo obložení
zahradní chatky a její nátěr, pískoviště dostalo nový kryt na jehož zhotovení se zdarma
podílely moravskobudějovické firmy STOHL a FERRUM. Firma PLYNOELEKTROSERVIS
ŽELEZNÝ mateřské škole věnovala jako
sponzorský dar hotovost ve výši 2000
Kč,-. Pan Marek Šafrata vyhotovil dvě
dřevěná auta, která byla následně
instalována na školní zahradu. Firma
DROKOS z Radkovic u Budče věnovala
mateřské škole osobní počítač. Obě
vyučující absolvovaly kurz práce na
osobním počítači, mohou tedy dětem
přiblížit a naučit je základům ovládání
osobního počítače.
Všem sponzorům a sympatizantům
bychom touto cestou rádi poděkovali.
Jiřina Kostelecká (vedoucí uč.)
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A dále z obecní historie
Majetkový vývoj : V r. 1348 vlastnil obec Volfrat z Litohoře, v roce 1360 držel půl obce
Oldřich ze Želetavy. V r. 1370 se obec Litohoř uvádí spolu se Želetavou mezi zbožím, které
dal lénem markrabě Jošt Janovi z Kosovy Hory a Heršovi z Újezdce.V r. 1417 držel Litohoř
Jan z Hradce. Za držbu této obce pohnal v r. 1481 loucký opat Jindřicha z Hradce před
zemský soud. Ten ji potom postoupil v r. 1489 Janovi z Lomnice. Od r. 1508 náležela obec
opět louckému klášteru. Po zrušení kláštera se poté dostala mezi zboží panství Budeč, které
v roce 1789 koupil hr. Josef Wallis. V průběhu 17. století náležela přechodně část vsi
k panství Dačice. Loucký klášter vybudoval v obci v 18. stol. Jako svoje letní sídlo
jednoposchoďový barokní zámek.

Zajímavosti historické a jiné
Po vesnici chodíme téměř denně ale málokdy si
uvědomíme, jaká historie se váže k místům, která
právě míjíme a přitom každé místo má svoji historii,
někdy obyčejnou a někdy velmi zajímavou…….
Také stromy mají historii a jelikož jsou na světě
většinou déle než my, zřejmě by mohly vyprávět.
Například krásná vzrostlá lípa uprostřed parku,
kterou vidíte na první straně Novinek je tzv.
„Švehlova lípa“ V roce 1933 jej zasadil na počest
Antonína Švehly tehdejší Agrární dorost.
Švehla byl předsedou Agrární a poté
Republikánské strany a v letech 1922-29 byl
předsedou vlády. Pan Alois Kašík st. vzpomíná, jak
měl při slavnosti svůj první veřejný projev jako
tehdejší předseda organizace.
Když už jsme zavítali do parku, tak každý jistě
zná pomník padlým hrdinům první světové války
(1). Málokdo ale asi ví, že desku se jmény hrdinů
nechal původně vyrobit tehdejší litohořský farář p.
Benedikt Novoměstský a měla být umístěna na
stěně kostela v místě, kde je dnes falešné okno (2).
Jakmile se to ale tehdejší obecní představitelé
dozvěděli, nechali rychle vyrobit k desce pomník a
umístili ho do parku. Na pomníku je dále umístěna
pamětní deska legionáři Bohumilu Filipskému (3).
Ta byla původně umístěna na fasádě jeho domu,
který stál v místě dnešního rodinného domku č.p.
11 ( Jelínkovi ). Při demolici byla přemístěna do
parku. Podrobněji o události z r. 1931 v příštích
vydáních.
Hned před pomníkem stávaly dvě smuteční vrby.
Jedna vlevo a jedna vpravo. Jedna z nich byla
později vykopána a přesazena do Kozího perku ke
studánce. Tam roste dodnes a viditelně se jí tam
daří (5).
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(4)

(1)
(3)

(2)

(5)

Vzadu za pomníkem (3) jsou dva „Stromy
republiky“ vysazené v roce 1919 na počest
skončení
1.
světové
války
a
vzniku
samostatného Československa.
Pravděpodobně nejstaršími pamětníky jsou
lípy u kostela ( viz. obrázek, foceno od hřbitova
k zámku) Nejedná se o všechny, které kolem
rostou ale přinejmenším o tři. Jedna (6) je v rohu
parcely směrem ke škole a druhá na opačné
straně u silnice. Kostel byl postaven v roce 1781
a tyto lípy by měly pocházet z této doby. Ještě
jedna je na straně ke hřbitovu. Ostatní jsou
přisazované později.

(6)

Má-li někdo z vás podobné zajímavosti nebo
bližší či upřesňující informace o výše uvedených
skutečnostech, budeme mu vděčni, pokud nám
je poskytne, abychom se o ně mohli podělit
s ostatními v některém dalším vydání. Pamětníci
by jistě mohli vzpomenout. Vzkažte nám přes
obecní úřad a my rádi přijdeme, vaše vyprávění
si vyposlechneme a zapíšeme.
připravil: Zdeněk Bulička

Pod čarou
Na tomto místě bych se ještě jednou vrátil k otevření tenisového areálu. Je to
bezpochyby nejvýznamnější událost posledního období. Sportoviště má sloužit především
litohořákům, tedy nám všem. Jedná se o obecní majetek a podle toho bychom se také se o
něj měli starat, aby nám sloužil k naší spokojenosti co možná nejdéle a bez zbytečných
dalších nákladů na opravy a rekonstrukce. Musím se pozastavit nad tím, že ihned týden po
otevření pro veřejnost byl viděn kdosi, jak leze do zamčeného areálu přes plot a někdo jiný,
který bohužel viděn nebyl, hned druhý den ukradl rozprašovací koncovku z hadice pro
kropení kurtů. Je to smutné a dotyční by se nad sebou měli zamyslet. Nebo se budeme
chovat podle známé parafráze Werichovy písně ?? :
„až všechno rozkradem,
nebudem pracovat,
budem si navzájem
všechno jen půjčovat

ten půjčí to a ten zas
tohle,
a všichni všechno budem
mít dohromady“

Zdeněk Bulička
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SPORT
Tenis
O víkendu 3.-5. září byly slavnostně otevřeny tenisové kurty
v areálu koupaliště.
Po celé tři dny se konal zahajovací tenisový turnaj. Pá - So se
odehrál turnaj vybraných osob ve čtyřhře.
V sobotu se konal slavnostní večer
se zahájením za hojné účasti obyvatel
obce i hostů. K tanci a poslechu velmi
dobře
hrála
skupina
ONKELS
z Blížkovic a na pódiu se vystřídala
řada slavných osobností. Jmenujme
např. Karla Kahovce, Viktora Sodomu
či Karla Emanuela Gotta. Večer svižně
moderoval Zdeněk Vrba, moderátor
ČR Radiožurnálu. Nálada i počasí byly
výborné.
V neděli proběhl za již slabší divácké
účasti turnaj VIP osobností. Na prvním
místě se umístila dvojice složená z
hokejového veterána a mistra světa
Pavla Richtera
a písničkáře p.
Palečeka. Dále se zúčastnili např. bývalá tenistka Soňa Špringlová, herec Roman Skamene
(Bony a klid), herec Pavel Nový (S tebou mě baví svět ) a další.
Nyní jsou kurty otevřeny pro veřejnost. Aby kurty dlouho a dobře sloužily, je třeba dodržovat
některá pravidla. Později bude vypracován provozní řád, prozatím alespoň několik bodů:
• vstupovat na kurty je povoleno
pouze ve vhodné obuvi ( s nízkým
vzorkem – tenisky )
• před zahájením hry nutno kurt
pokropit vodou
• po skončení hry kurt urovnat –
nejvíce nerovné plochy dřevěným
hrablem a poté celou plochu
kobercem

Voda na kropení
kurtů NENÍ pitná !!

Vstup je do konce sezóny volný pro všechny. Klíč možno vyzvednout u p. Mirka Kašíka.
Bulička/Šibor
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Fotbal
V sobotu 4. července se hrál turnaj starých pánů za účasti
fotbalistů Litohoře, Želetavy, Mor. Budějovic (výběr Českých
drah) a Ekonu Jihlava. Fotbal se hrál v dobré pohodě a každý
bojoval přiměřeně ke svému věku. Počasí přálo a po
odehraném turnaji, ve kterém Litohoř zvítězila a převzala
pohár, si mohli všichni sednout a u dobře vychlazeného piva
poklábosit.
V pořadí druhá fotbalová akce byl turnaj mužstev z vyšších soutěží. Zúčastnili se Dolní
Kounice, Hartvíkovice, HFK Třebíč a 1.SC Znojmo. Na první pohled bylo vidět, že tito fotbalisté
si s míčem lépe rozumějí než fotbalisté , kteří na tomto trávníku běžně hrávají. Zvítězilo
mužstvo 1.SC Znojmo, které si odvezlo putovní pohár.
Další turnaj se uskutečnil 24. července, ve kterém si měřili síly na fotbalovém trávníku
dechové hudby. Zúčastnili se hosti z Uherského Hradiště Stříbrňanka ze Slovenského
Trenčína Melodik a moravskobudějovická Budějovanka. Ve fotbalových kláních zvítězila
domácí Budějovanka, druhá byla Stříbrňanka a třetí se umístil Melodik. Ten hrál večer k tanci
a poslechu a zábava byla skutečně povedená, protože někteří odcházeli až ráno.
ROZPIS PODZIM 2004 – III. Třída

Litohoř - Blatnice
Čáslavice B - Litohoř
Litohoř - Radkovice
Myslibořice - Litohoř
Litohoř - Třebelovice
Litohoř - Výčapy
Mor. Buděj. B - Litohoř
Litohoř - Šebkovice B
Kněžice - Litohoř
Litohoř - Předín
Horní Újezd - Litohoř
Litohoř - Svatoslav
Heraltice - Litohoř

Datum
15.8.
21.8.
29.8.
5.9.
11.9.
19.9.
25.9.
3.10.
10.10.
16.10.
24.10.
31.10.
7.11.

Začátek Výsledek
17:00
1:2
16:30
1:3
16:30
3:1
16:00
2:1
16:00
1:1
15:30
5:2
15:30
2:5
15:00
15:00
14:30
14:30
14:30
14:00

Fotbalisté po letním odpočinku začali podzimní část oproti minulé sezóně pouze s jedním
mužstvem a to bez Jožina Pintera, který odešel na půlroční hostování do Jakubova. David
Kašík a Honza Urbánek jsou na hostování v Martínkově.
Na druhou stranu náš dres tuto podzimní část obléká Jirka Svoboda z Blížkovic. Podle výše
uvedených zatím odehraných výsledků se Litohoř drží zhruba v půli tabulky. Podle slov trenéra
p. Dolanského by byla potřeba posila do středové řady, protože hlavně tam ta hra nemá ten
správný náboj.
připravil: Rostislav Šibor
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Společenská kronika
Výročí:
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili své narozeniny

Měsíc: Červenec
Urbánek Karel
Prodělalová Marie
Karásek Vlastimil
Šibor Josef

Litohoř 89
Litohoř 33
Litohoř 93
Litohoř 148

Měsíc: Srpen
84 let
83 let
65 let
65 let

Trnková Věra
Litohoř 62
Kolačný Stanislav Litohoř 17
Sobotka František Litohoř 159

65 let
81 let
60 let

Kulturní a společenské akce
Vítání dětí
V neděli 26.9.2004 přivítal pan starosta do života naše nejmenší
občánky. S krátkou básničkou je přišli pozdravit i žáci mateřské a
základní školy.
Posvícení - zábava
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 16.10.2004 tradiční posvícenskou zábavu. K tanci
a poslechu hraje Budkovanka. Občerstvení zajištěno. Všichni jsou srdečně zváni.
Setkání důchodců
V neděli 24.10. 2004 mají všichni obyvatelé důchodového věku v Litohoři možnost zajít si
popovídat o věcech všedních i nevšedních na tradičním posezení, které se uskuteční
v kulturním domě od 14.00 hodin.

PODZIM
V sychravém větru
už tu všechno
zebe,
suchého listí plný
kout.
Vlaštovko, řekni,
pod které zas nebe
přichystala ses
odlétnout?

Jaroslav Seifert

Tatínek za vsí pouští dětem
draka,
drak zmítaje se stoupá výš.
Buď sbohem, léto! Havran
blízko kráká
a vrána kráčí ještě blíž.
Posedávají chlapci u ohýnků,
v kapse jim hřeje zemák
z popele.

Co chvíli setřeš hebkou
pavučinku,
jež uvázla ti na čele.
Jen nestýskej si, vrátí se
čas jara
a s jarem míza do proutí.
Do šedé mlhy padá země
stará,
na malou chvilku usnouti.

Vedení základní školy, mateřské školy, členové zastupitelstva, pracovníci zpravodaje přejí
všem dětem, žákům a studentům úspěšný vstup do nového školního roku 2004 – 2005,
spoustu sil, elánu, výborných výsledků a celkovou pohodu.
připravila: Blanka. Buličková + Helena Hanzalová
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