2005-03

Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Slovo úvodem.
Vážení spoluobčané,
letní měsíce jste jistě všichni prožili
naplno a i přes relativně nepříznivé
počasí bylo čím vyplnit čas. I autoři
byli celkem vytíženi a proto bude toto
číslo poněkud stručnější, než obvykle.
Přesto věříme, že ty podstatné
informace se k Vám dostanou a ještě
k tomu něco navíc. Znovu bychom rádi všechny
požádali, aby se nebáli přispět do zpravodaje. Každý má
určitě něco na srdci a rád by se o své názory podělil
s ostatními.

Přehled hlavních událostí
Od minulého vydání se v obci opět něco událo a tak si to
krátce připomeneme.
Sportland – pod tímto názvem funguje již celé léto ke
spokojenosti občanů areál na koupališti. Kurty byly
především o víkendech slušně využívány. Dostavěla se
2 hřiště pro plážový volejbal. Toto sportoviště lze
využívat po nahlášení na správu areálu za 100kč/hod.
Míč si můžete přinést svůj nebo vypůjčit u správce za

NÁVRAT DO ŠKOLY
T. Navrátilová
Na den svatého Bartoloměje
se ještě teple slunko směje
jiřina z Mexika rozkvétá
zářivá vzpomínka do léta.
Tak jako malí šikulové školáci
vrací se do školy i lajdáci
vzpomínky a zážitky se vytrácí
ve třídě čekají další úkoly.
Ježatá strniště už mají podmítku
a škola zas novou omítku
na schodech dohlíží Božena
Němcová
jak se kdo k prvňáčkům přátelsky
zachová.
Na stromech červenají jablíčka a
modrají švestky
budeme zase dostávat jedničky i
šestky
a že Lukáš bere sirup proti kašli
to nevadí, hlavně že jsme se
všichni zase našli.

20kč/hod.
Bylo dokončeno ubytovací
zařízení – 7 chatek, které již
byly
o
prázdninách
využívány např. pro dětský
tábor. Kolaudace zařízení již
proběhla.
Motorest – započala stavba
soukromého ubytovacího a
stravovacího zařízení.
Kostel
–
na
kostele
proběhla
rekonstrukce
hromosvodu.
Kolektiv autorů
Obecní úřad Litohoř, č.p. 155, 675 44, tel.: 568 422 024,
e-mail: ou-litohor@volny.cz www.obec-litohor.cz
Úřední hodiny: Pondělí: 7:00-12:00, 13:00-17:00 hod. / Středa: 7:00-12:00, 13:00-17:00 hod.

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce konaného
12. září 2005 v 17.00 hodin v zasedací
místnosti kulturního domu v Litohoři.
Přítomni: p.Kašík B., Smetana Fr.,
Bártů J., Mgr. Vodičková J., Šibor R., Mgr. Sobotka Fr., Ing. Filipská
D., Ing. Komínková R.
Omluveni: p. Jelínek Vl.
Ověřovatelé zápisu : p.Smetana František , Mgr. Sobotka František
Program:

1) Kontrola usnesení
2) Úprava rozpočtu
3) Souborné stanovisko ke konceptu územního plánu obce
4) Stanovení ceny za prodej obecního pozemku
5) Různé
6) Návrh usnesení
7) Závěr zasedání

K bodu č.1
Starosta obce přivítal přítomné a přednesl program zasedání, který byl všemi
přítomnými schválen.Vyhodnotil usnesení vzešlá z minulého zasedání. Všechny body
usnesení byly splněny.
K bodu č.2
Zastupitelstvo obce projednalo úpravu rozpočtu. Usnesením zastupitelstva kraje
Vysočina byla schválena dotace na podporu projektu „Metropolitní síť- Litohoř“v částce
100 000,-Kč a rozšíření kontejnerových stanovišť ve výši 44 400,- Kč. Úprava rozpočtu
souvisí s navýšením dotací mzdy na VPP, pronájem kulturního domu, veřejné osvětlení
(pojistné náhrady) , odvoz plastového odpadu, prodej pozemků. Byly provedeny drobné
úpravy v příjmech a vydáních v jednotlivých kapitolách.
K bodu č.3
Starosta seznámil přítomné s doposud zaslanými stanovisky, která jsou souhlasná a
drobné přípomínky byly zpracovány do Souborného stanoviska. Bylo konstatováno , že
žádné okolnosti nebrání v pokračování pořízení územního plánu obce.
K bodu č. 4
Zastupitelstvo obce se zabývalo cenou za prodej obecních pozemků pro podnikání pro
2
firmu Liton. Po rozpravě zastupitelů se zastupitelstvo shodlo na ceně 40,- Kč/m .
K bodu č.5
Na žádost p.Řoutila k odkoupení obecního pozemku pro umístění dvou garáží nedošlo
ke shodě , bude projednáno na Stavebním úřadě v Mor. Budějovicích. Zastupitelstvo
bude seznámeno na příštím jednání.
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Byla projednána žádost o povolení výstavby dvou hřišť plážového volejbalu ve
sportovním areálu, jehož část má Tenis klub sport od obce pronajatou. Náklady
výstavby hradí Tenis sport klub. Obci nevzniknou se stavbou žádné náklady.
Doklady o nákladech na stavbu budou uloženy u Tenis sport klubu.
Bylo vydáno stavební povolení na rozšíření sítě veřejného osvětlení a veřejného
rozhlasu. Rozpočet na rozšíření sítě činí 405 000,- Kč. V současné době finanční
prostředky na provedení rozšíření sítě nemáme, bylo navrženo jednat s prováděcí
firmou o splácení provedené akce v roce 2005 a 2006. Zastupitelstvo
s předloženým návrhem souhlasí.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s provedenou kolaudací ve sportovním areálu.
Kolaudace se týkala dvou tenisových kurtů s oplocením, sedmi chatek
s přístupovými chodníky, rekonstrukce sociálního zařízení, čištění přítokové vody
do požární nádrže, inženýrských sítí a jímky na vyvážení.
Zastupitelstvo se zabývalo návrhy stavebních akcí na příští rok, na které je třeba
zpracovat rozpočet.
- rekonstrukce kulturního domu
- výměna oken v základní škole
- podíl obce na opravu střešní krytiny na kostele
Byla připomínka na provedení opravy vstupních vrat na místní hřbitov. Oprava
bude provedena v nejbližší možné době.
Zapsala: Helena Hanzalová
Ověřovatelé zápisu: Smetana František
Sobotka František
Kašík Bohumír
starosta

Usnesení z jednání zastupitelstva obce, konaného 12.9. 2005
v 17.00hod. v zasedací místnosti kulturního domu v Litohoři.
•

Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu

•

Schvaluje Souborné stanovisko ke konceptu územního plánu obce Litohoř

•

Stanovuje cenu prodeje pozemku pro podnikání 40,- Kč/m2

•

Souhlasí s vybudováním dvou hřišť na plážový volejbal

•

Připravit návrh rozpočtu do příštího zasedání

odpovídá : Kašík Bohumír
starosta obce
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ROZPIS PODZIM 2005 – III. Třída – TJ LITOHOŘ

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

-

Horní Újezd
Heraltice
Litohoř
Přibyslavice „B“
Litohoř
Radotice
Litohoř
Nové Syrovice
Litohoř
Třebelovice
Litohoř
Blatnice
Litohoř

Datum

Začátek

14.8.
21.8.
27.8.
3.9.
10.9.
18.9.
25.9.
2.10.
9.10.
16.10.
23.10.
30.10.
6.11.

17.00
16.30
16.30
16.00
16.00
15.30
15.30
15.00
15.00
14.30
14.30
14.30
14.00

Termínová listina podzim 2005 mistrovských utkání
TJ LITOHOŘ a TJ TŘEBELOVICE
hraných na hřišti v LITOHOŘI
Domácí

Třebelovice
Litohoř
Třebelovice
Litohoř
Třebelovice
Litohoř
Třebelovice
Třebelovice
Třebelovice
Třebelovice
Litohoř
Třebelovice
Třebelovice
Třebelovice
Litohoř
Třebelovice
Třebelovice
Třebelovice
Litohoř
Třebelovice
Třebelovice
Litohoř
Třebelovice

-

Hosté

Mužstvo

Den

Datum

Náměšť nad Oslavou
Horní Újezd
Radotice
Heraltice
Štěpánov n. Svratkou
Přibyslavice „B“
Rudíkov
Nové Syrovice
Jemnicko
Telč
Radotice
Dukovany
Svatoslav
Radostín n. Oslavou
Nové Syrovice
Čáslavice
Mor. Budějovice „B“
Nová Ves
Třebelovice
Heraltice
Šebkovice
Blatnice
Přibyslavice „B“

dorost

sobota
neděle
neděle
neděle
sobota
sobota
neděle
neděle
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota

13.8.
14.8.
21.8.
21.8.
27.8.
3.9.
4.9.
4.9.
10.9.
17.9.
18.9.
24.9.
24.9.
1.10.
2.10.
9.10.
9.10.
15.10.
16.10.
23.10.
30.10.
30.10.
5.11.

dorost
ml. žáci
dorost
dorost
ml. žáci
dorost
ml. žáci
dorost

dorost

Začátek

16.30
17.00
13.45
16.30
16.30
16.00
14.00
16.00
16.00
15.30
15.30
13.15
15.30
15.00
15.00
13.00
15.00
15.00
14.30
14.30
11.45
14.30
14.00

připravil : Rostislav Šibor
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Školní rok začal i v mateřské škole

Do první třídy ZŠ odešlo 5 dětí, z toho 2 dívky a 3 chlapci. Právě s nimi jsme se na
konci minulého školního roku rozloučili dnes již tradiční „malou maturitou“. Za přítomnosti p.
řed. Vodičkové děti odpovídaly na kladené otázky, které obsáhly témata, kterým se děti se
svými učitelkami věnovaly v uplynulém roce.
Součástí zkoušky bylo i vyplnění
matematického pracovního listu, jenž obsahoval jednoduché početní příklady. Na závěr
dostali všichni budoucí školáci i malé upomínkové předměty.
Ve stejný den, se v mateřské škole konala i pěvecká soutěž s příznačným názvem
„Superstar“. Soutěže se zúčastnily všechny děti, které se přihlásily a zazpívaly dvě písně dle
vlastního výběru. Do poroty zasedli žáci ZŠ, aby své mladší kamarády – malé zpěváky
ohodnotili. Verdikt poroty zněl tedy takto: 1. místo - Zdeněk Votka, 2. místo – Pavel Urbánek
a Adéla Vodičková, 3. místo Martin Procházka a Romana Svobodová.
Během měsíce června do MŠ dorazily výsledky výtvarné soutěže „Čárytužka“, které se
naši žáci tradičně účastní. K naší radosti litohořští opět obsadili medailová místa. Stříbrnou
příčku obsadila Jana Urbánková, bronzovou pak Ondřej Bulička.
Během letošních prázdnin byla v MŠ zrealizována plánovaná rekonstrukce školní
jídelny, tak aby její parametry splňovaly přísné hygienické normy EU. Rekonstrukci
zmíněných prostor zajišťoval obecní úřad. Dozor nad všemi pracemi prováděl přímo starosta
p. Bohumír Kašík a snad i díky tomu byla celá akce dokončena ve stanoveném termínu.
Rekonstruovaná a hlavně zvětšená školní jídelna byla zprovozněna současně se zahájením
nového školního roku.
Jiřina Kostelecká
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Základní škola
Rozbíhá se nový školní
rok 2005/2006.
Do naší školy chodí letos
32 dětí, učí se ve dvou
třídách (1.ročník - 5 dětí,
2.ročník - 5 dětí, 3.ročník - 4
děti, 4.ročník - 10 dětí,
5.ročník – 8 dětí).
Mnozí se do školy opět
těšili na kamarády, neboť
mají
všichni
možnost
pobývat až do 15 hodin ve
školní družině, kde si hrají a
sportují. Žáci 3. a 4. ročníku
zahájili
výuku
plavání
v třebíčském bazénu, kam
budou jezdit každou středu
až do poloviny listopadu.
Nejradostnější vstup do
školy prožívalo určitě 5 našich šikovných prvňáčků.
Jsou to zleva: Stanislava Hrúzová ,Ondřej Bulička, Romana Svobodová, Tomáš
Chytka, a Pavel Urbánek.
Přejeme jim, ať jsou úspěšní a chodí vždy do školy rádi !
Mgr. Jiřina Vodičková

Opět z obecní historie: přelom 19. a 20. století hospodářství
V roce 1880 měla Litohoř 95 domů a 623 obyvatel, v roce
1921 bylo evidováno 106 domů s 569 obyvateli, v r. 1930
zde bylo již 127 domů a 619 obyvatel, v roce 1950 138 domů a 521 obyvatel.
Hospodářská půda v r. 1900 měla výměru 755 ha, z toho pole 667, louky 34, pastviny
28, lesy 18, zahrady 8 ha. Počet dobytka v témže roce: koně 56, skot 481, brav 232, ovce
4 kusy. V místě byl dvůr Samota ( 1900, 1924 majitelem A. Smetana, 1930 majitelem H.
Fischmann, 1935 zanikl).
(1)
Z živností a řemesel se v roce 1911 uvádějí 2 hostinští, 2 koláři, 4 krejčí, 1 krupařství ,
1 mlynář, 1 nálevna kořalky, 1 natěrač, 6 obchodníků drůbeží, 1 obchodník máslem a
tvarohem, 1 obchodník ovocem a zeleninou, 5 obchodníků vejci, 1 obchodník smíšeným
zbožím, 2 obchodníci zeleninou, 4 obuvníci, 2 podkováři, 1 prodejce tabáku, 1 řezník, 1
stolař, 1 výrobce tyček k vínu. V r. 1924 zde působili 2 hostinští, 2 koláři, 2 kováři, 1
krejčí, 1 obchodník dobytkem, 4 obchodníci potravinami, 2 obchodníci smíšeným zbožím,
2 obchodníci vejci, 2 obuvníci, 1 sedlář, 1 stolař a natěrač, 1 trafikant a 1 zámečník.
Místní průmysl: Rolnický lihovar a škrobárna (od r 1912-1948) mlýn (1911-1930),
Rolnické mlékařské družstvo (1912-1939), Družstevní kovárna ( 1935-1939), Družstevní
elektrárna (1924), elektrárenské družstvo (1930). Byla zde záložna (1900-1947), konzum
(od 1875,zanikl), pošta (1900). Litohoř byla elektrifikována ZME v Brně v r. 1930.
(1)

– Krupařství = krámky se základními potravinami, kde se prodávalo oknem
Zdeněk Bulička
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Sportland
Schůzi zastupitelstva navštívil na pozvání p. starosty také p. Bařinka, hlavní představitel
Tenis sport klubu. Přítomné informoval o svých dalších záměrech v areálu. Plánuje
oplocení celého areálu ( vstup však zůstane volný ). Dále oplocení hřišť plážového
volejbalu a dovybavení lavičkami pro diváky. V prostoru vedle kurtů by chtěl vybudovat
posezení s výčepem pro diváky tenisu. Vzadu za dvěma novými kurty by mělo vyrůst hřiště
na minigolf. Dále je v plánu dostavba 3 chatek ke stávajícím 7. Výhledově i menší kemp.
V delším horizontu by také mělo vyrůst za kurty na louce k Jakubovu golfové odpaliště.
Bude dostavěna slíbená tréninková zeď pro tenisty. V areálu by měly vyrůst i tři dráhy pro
pétanque.
P. Bařinka také nabídl sponzorování fotbalového oddílu žáků pokud bude zájem ze
strany kluků aktivně pracovat. Veškeré uvedené aktivity a investice by hradil Tenis sport
klub bez nároku na spolufinancování ze strany obce.

Tenisový turnaj o titul MISTR LITOHOŘ
V neděli 18.9.2005 proběhl historicky první tenisový turnaj o titul MISTR LITOHOŘ.
Zúčastnit se mohl každý rodák nebo občan Litohoře. Do turnaje se přihlásilo 10
soutěžících. Hrálo se ve dvou skupinách po 5 hráčích systémem každý s každým.
Vítězové skupin hráli o první místo a druzí ve skupině o třetí místo.
První místo s přehledem osadil Jiří Kos. Druhé místo vybojoval Rostislav Šibor a třetí
František Šibor. Průběh finále vyzníval z počátku jasně ve prospěch Jirky Kose, ve druhém
setu však došlo až na tiebreak kde se zkušenější Jiří Kos nakonec prosadil. Výsledek
finále Kos J. - Šibor R. : 6:1 / 7:6.
Škoda, že se nezúčastnilo více mladých. Pořadatelé počítali až se 16 soutěžícími. Vítěz
obdržel putovní pohár, na kterém bude jako první vyznačeno jeho jméno a dále první tři
obdrželi reklamní předměty a ceny od sponzora ( BAST s.r.o. ) a obecního úřadu.
Zúčastnění dále vyjádřili souhlas se založením ligy Litohoře v roce 2006. Podrobná
pravidla budou uveřejněna začátkem příštího roku.
Tohoto ročníku se
zúčastnili:
Zdeněk Bártů,
Jiří Urbánek,
Rostislav Šibor,
Dušan Mikysek,
Jiří Kos,
Mirek Kašík,
František Šibor,
Tomáš Hanzal,
Zdeněk Bulička,
Jan Urbánek ml.
Připravil: Zdeněk Bulička
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Společenská kronika
Výročí:
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili své narozeniny !
Měsíc: Červenec
Urbánek Karel
Litohoř 89
Litohoř 33
Prodělalová Marie
Böhmová Anna
Litohoř 39
Litohoř 117
Filipská Anna
Bártů Milada
Litohoř 24
Litohoř 88
Mrvka Antonín
Böhmová Marie
Litohoř 30
Litohoř 141
Krulová Bohumíra

85 let
84 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
60 let

Měsíc: Srpen
Kolačný Stanislav

Litohoř 17

82 let

Měsíc: Září
Rusínová Květoslava Litohoř 66

70 let

Internet

Z lidových pranostik

Konečně
došlo
ke
zprovoznění
internetu
wi-fi. Zájemci jsou již od
srpna připojeni 24 hodin
denně a prozatím nutno
konstatovat , že přes
počáteční nesrovnalosti
byl systém uveden do provozu a pracuje
spolehlivě. Ti, kdo ještě připojeni nejsou a rádi
by také brouzdali neomezeně, se mohou
nahlásit buď přímo na firmě MAME Moravské
Budějovice nebo
na obecním úřadě.

1.10. Říjen když blýská – zima plíská
4.10. Svatý František zahání lidi do chýšek
15.10. Po svaté Tereze mráz po střechách
leze
22.10. Svatá Voršila zimu posílá
2.11. Když na dušičky jasné počasí panuje,
příchod zimy to oznamuje
11.11. Na svatého Martina kouřívá se
z komína
25.11. Kateřina na ledě – Vánoce na blatě
4.12. O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře
24.12. Na Adama a Evu čekej oblevu

Pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce
V neděli 2. října 2005 ve 14.00 hod. se uskuteční vítání malých občanů Litohoře.
Beseda s důchodci proběhne v neděli 23. října 2005 ve 14.00 hod. v přísálí kulturního domu.
Tak jako minulý rok začalo opět probíhat cvičení ve školní tělocvičně. Scházejí se ženy a
starší děvčata v pondělí a ve čtvrtek vždy od 18 hodin. Cvičitelkou je paní Cvaková. Máte-li
chuť posílit tělo a protáhnout se v rytmu hudby přijďte také.

15.10.2005 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Posvícenskou
zábavu. Hraje skupina „Family“ Františka Sobotky
Přijďte pobejt!
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