2004-04
Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Slovo úvodem.

Vážení spoluobčané,
máte před sebou čtvrté vydání obecního
občasníku. Nastává vánoční čas a tak i my
bychom chtěli přispět k tomu, abyste jej
prožili v klidu a pohodě. Abyste se opět
dozvěděli něco nového nebo připomněli
věci dávno zapomenuté.
Kolektiv autorů

Naše obec

V posledním čtvrtletí roku 2004 byla z velké části
dokončena výstavba komunikací pro pěší o které jsme
průběžně informovali v minulých číslech. Většinu obce lze
nyní projít po chodníku nebo zvláštní komunikaci čímž se
nejenom zvýšila bezpečnost chodců ale nepochybně je naše
okolí zase o něco krásnější a příjemnější. Zbývá zatravnit
plochy mezi chodníky a silnicí na návsi a dokončit některé
detaily. Ať Vám tyto komunikace slouží nejenom
v nadcházejícím roce 2005, ale i v dalších letech a ať
přispějí k tomu, že se Vám v naší obci bude opět o něco
lépe bydlet.
redakce

Vánoce
Jaroslav Vrchlický
Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká;
dnes všechny struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.
Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledné křišťály,
rampouchy se střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly.
Zem jak by liliemi zkvetla,
kam sníh pad, tam se zachytil;
Bůh úsměv v tvářích, v oknech světla,
a v nebi hvězdy rozsvítil.
A staré písně v duši znějí,
a s nimi jdou sny jesliček
kol hlavy mé, jak ve závěji
Hlas tratících se rolniček.
Můj duch zas tone v blaha moři,
vzdech srdcem táhne hluboce,
a zvony znějí, světla hoříÓ Vánoce! Ó Vánoce!

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.
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Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce konaného 29.11.2004 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.Šibor R, Ing. Komínková R.
Program:
1) Kontrola usnesení
2) Rozpočet na rok 2005
3) Úprava rozpočtu
4) Zpráva finančního a kontrolního výboru
5) Jmenování invent.komisí
6) Schválení odměn zastupitelstva v roce 2005
7) Projednání smlouvy – pronájem sport.areálu
8) Různé
9) Návrh usnesení
10) 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
Finanční výbor předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtu obce na rok 2005. Vycházelo se ze
zabezpečení splácení půjčky na vodovod, zajištění finančních prostředků na provoz základní a
mateřské školy, činnost obecního úřadu , chod obce a splácení úvěru. K jednotlivým kapitolám
byla rozprava , bylo doporučeno , aby přebytek z roku 2004 byl použit na splácení inženýrských
sítí. K navrženému rozpočtu nebylo připomínek.
K bodu č.3
Zastupitelstvo obce projednalo úpravu rozpočtu. Usnesením zastupitelstva kraje bylo schváleno
snížení dotace na úhradu přímých výdajů obecního školství o 51 tis.Kč, úprava rozpočtu
souvisejících s konáním voleb , navýšení dotace mzdy na VPP, zvýšení splátek na vodu.
K bodu č. 4
Předsedkyně kontrolního a finančního výboru přednesly zprávu o provedených kontrolách na
obecním úřadě. Kontrolní výbor se zabýval kontrolami usnesení zastupitelstva, dodržování zákona
o prodeji obecního majetku, obecních pozemků. Finanční výbor zkontroloval plnění rozpočtu,
pokladní knihu, zabýval se placením došlých faktur v termínech splatnosti , projednal návrh
rozpočtu a doporučil jej k předložení zastupitelstvu.
K bodu č.5
Starosta jmenoval komise na inventarizaci obecního majetku.
Kulturní dům : p.Smetana, Sobotka, Kašík A.
Hasiči : p.Řezáč, Jelínek, Kašík A.
Knihovna : p.Hanzalová, Ing.Filipská, Ing.Komínková
Místní hospodářství : p. Kašík B.,Hanzalová, Vodičková
Koupaliště : p. Šibor, Vaněk, Bártů J.
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K bodu č.7
Byl projednán návrh smlouvy o pronájmu sportovního areálu. Byly předloženy připomínky ,
které se zapracují do budoucí smlouvy.
Zastupitelstvo obce se zabývalo rozšířením sítě veřejného osvětlení směrem k Moravským
Budějovicím. Bude zpracován projekt , vyřízeno stavební povolení a provedeno v roce 2005.
Obec Zvěrkovice požádala o poskytnutí půjčky 100 000,-Kč , kterou uhradí do konce března 2005.
Starosta obce podal návrh zastupitelstvu obce , aby od 1.1.2005 zastával funkci starosty jako
neuvolněný. Byl vysloven souhlas.
Pan Václavek Jan , trvale hlášen Litohoř 25, podal žádost o prominutí poplatku za likvidaci
domovního odpadu z důvodu , že v obci nebydlí. Žádost byla zamítnuta, jelikož dle zákona se
poplatek platí v místě trvalého bydliště.
Ing.Filipská – označení vodních zdrojů, provádění rozboru vody u studánky 1x ročně
Ing.Bulička – připomínka k umístění značky začátek obce od Jakubova , která je zakryta stromy,
posunutí značky začátek a konec obce směr Moravské Budějovice
Ing. Filipská - návrh na zvýšení poplatku za odvoz domovního odpadu, po rozpravě se zastupitelé
dohodli na zachování dosavadního poplatku.
p.Vodičková – umístění dopravního značení před školou, z důvodu velkého provozu na místních
komunikacích
p. Dvořáková – rozšíření sítě místního rozhlasu v ulici ke koupališti
p. Kašík – v letošním roce bude proveden svoz kovového odpadu
Přednesené připomínky budou řešeny a provedeny v roce 2005.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce konaného dne 29.11.2004 v zasedací místnosti kulturního domu
v Litohoři

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2005.
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu rok 2004.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí jmenování inventarizační komise.
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členům zastupitelstva obce na rok 2005.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření veřejného osvětlení – směr M.Budějovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje půjčku 100 000,- Kč obci Zvěrkovice.
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby starosta od 1.1.2005 zastával funkci jako neuvolněný.
Zastupitelstvo obce zamítá žádost pana Jana Václavka o prominutí poplatku.
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Hospodaření s odpady

... aneb nikdy nekončící seriál ( 4)
Tentokrát bychom Vám pouze rádi oznámili, že po novém roce vyjde zvláštní
brožurka ohledně nakládání s odpady. Shrne doposud napsané informace, doplní
nové a měla by Vám sloužit minimálně 1 rok jako pomůcka jak správně zacházet
s odpady. Měla by ji dostat každá domácnost stejně jako tento občasník.
Pouze malá připomínka:
obaly od mléka ( a podobné) NEVHAZUJTE PROSÍM DO PROSTORU VYHRAŽENÝCH
PAPÍRU nýbrž do kontejnerů pro plasty.
Větve vozte prosím za koupaliště do místa pálení čarodějnic, NE do kontejneru !

Internetové stránky obce

Dovolujeme si Vás upozornit, že obecní stránky www.obec-litohor.cz
jsou v provozu a mohou mimo jiné sloužit i jako diskusní prostředek
pomocí odkazu „kniha návštěv“ kde můžete napsat Vaše postřehy.
Prozatím se příliš nevyužívá. Byly doplněny mapky s názvy tratí, jak
jsou v současné době zaneseny v katastru obce. Většina nových
informací ( oznámení kulturních a společenských akcí , schůzi
zastupitelstva apod. ) je zde uvedena také. Autoři by jistě uvítali Vaše
podněty ke zlepšení stránek a především Vaši aktivní výpomoc při
jejich tvorbě a doplňování.

Opět z obecní historie – třicetiletá válka v číslech

Před třicetiletou válkou bylo v díle Litohoře panství Dačice 35 usedlostí, z nichž zůstalo osazeno 29
a zpustlo 6. Do roku 1671 byly osazeny znovu 2 usedlosti. V té době bylo ze starých usedlíků 6
láníků, 11 pololáníků, 2 čtvrtláníci a 1 domkář, nový usedlík byl pololáník. Zbývající poustky
zůstaly také prázdné. V této části byla obecní kovárna. Podle tereziánského katastru bylo ve vsi na
panství Louka 2027,4 měř. orné půdy, 8 měř. Zahrad, 2,2 měř. pustin, 181,1 měř. Pastvin, z luk se
sklidilo 134 fůr sena. Byl tu vrchnostenský dvůr o rozloze 297 měř. polí a 4 měř. zahrad, z luk,
dostával 18 fůr sena a 2 fůry otavy. Robotovalo zde 23 sedláků se dvěma voly 3 dny v týdnu.
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Doprava

V tomto roce proběhlo v obci měření rychlosti soukromou firmou. Měření bylo provedeno dvakrát.
Výsledky jen potvrdily to, co všichni zažívají dnes a denně na vlastní kůži. Rychlost nedodržuje
většina řidičů a vystavuje tak nebezpečí ostatní účastníky provozu v obci.
Nehledě na obtěžování obyvatel nadměrným hlukem. Pokud dojde k dohodě
mezi touto firmou a obcí, mohlo by měření probíhat častěji. Obec by potom
mohla přes dopravní policii v Moravských Budějovicích vymáhat pokuty od
neukázněných řidičů a doufejme, že pověst hrozící pokuty by alespoň některé
přivedla k rozumnější jízdě obcí.
Výsledky měření:
Celková statistika z 21.9.2004

Z celkového počtu 687 průjezdů vozidel naší obcí za tři hodiny bylo 277 (40%) vozidel, která
nepřekročila maximální povolenou rychlost. Vozidel, která se pohybovala rychlostí v rozmezí 53 –
62 km/hod. bylo 256 ( 37%). Rychlostí 63 – 72 km/hod. jelo 106 vozidel, což je asi 15%. Dalších
32 vozidel (5%) projelo rychlostí 73 – 82 km/hod. Dokonce ještě větší rychlostí prosvištělo kolem
našich domů 16 řidičů, kteří jeli rychlostí nad 83 km/hod. (3%).
Každý výše zaznamenaný průjezd (687 vozidel) je fotograficky zdokumentován a elektronicky
archivován, včetně všech příslušných údajů ( fotka vozidla, číslo fotky,rychlost, datum, čas,
kódované místo).
Průměrná doba reakce řidiče osobního auta na změnu situace před vozidlem je jedna sekunda.Pokud
řidič nevěnuje dostatečnou pozornost je podstatně delší.
Při střetu osobního automobilu s chodcem při rychlosti 30 km/hod končí každý 20. střet tragicky.
Při rychlosti 50 km/hod pak umírá zhruba polovina chodců. Při rychlosti 60km/hod prakticky
nepřežije žádný chodec (84%).

Sport

Hokej
Zima už nám klepe na dveře a tím přichází i další velice rozšířený
sport hokej. V naší obci se velice rozšířil minulý rok, kdy se začalo
používat kluziště s přírodním ledem.
Při prvních mrazech až bude zem dostatečně zmrzlá se začne
s postupným stříkáním kluziště. Kdo bude mít chuť a čas pomoci
při úpravách ledu může kontaktovat Mirka Kašíka, který se rád
s každým domluví kdy a jakým způsobem bude potřeba pomoci. Až
bude led hotový tak mezi zájemci o bruslení musí vzniknout dohoda
kdo, kdy a s kým bude mít led k dispozici.
Rostilsav Šibor
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Sport

Hurá do druhé třídy?
Po dlouhé době se mohou domácí fotbalisté pochlubit prvním místem po
podzimní části fotbalové soutěže třetí třídy skupiny B a ziskem 28 bodů.
Skóre 40 : 21 je velice dobré. Devět zápasů vyhráli, jeden remizovali a tři
prohráli. Po nejistém začátku a zranění Lukáše Kabelky se nečekalo
umístění na nejvyšších místech. Škoda prohry v Horním Újezdě, který
skočil až jedenáctý a remíze na domácím hřišti s Třebelovicemi. Možná také
škoda že není širší kádr, protože není výjimkou, když se zápasu zúčastní
pouze dvanáct hráčů. Můžeme tedy čekat na jaro, kdy by se měl vrátit do
mužstva Jožin Pinter, který po půlročním hostování v Jakubově bude určitě
velkou posilou. Zimní příprava na fotbalovém hřišti a v želetavské tělocvičně snad bude tím
nejlepším pro fotbalisty, aby dovedli mužstvo vítězně i přes jarní část soutěže a tím k postupu do
druhé třídy.
Tabulka po 13 kolech
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Litohoř
Blatnice
Třebelovice
Kněžice
Heraltice
Mor. Budějovice
Šebkovice B

28
25
24
23
23
22
20

8. Myslibořice
9. Svatoslav
10. Čáslavice B
11. Horní Újezd
12. Výčapy
13. Radkovice
14. Předín

19
19
17
16
9
8
7

Tenis

Zkušební provoz kurtů byl s příchodem zimy zakončen. Soudě podle návštěvnosti, mohl by se tenis
u nás ujmout. Od počátku nové sezóny by již mělo vše fungovat na základě jasných pravidel. Kurty
budou pronajaty fyzické osobě, která je bude provozovat. Vztah bude upraven smlouvou, která se
v současné době projednává v zastupitelstvu. Poté by v obci měl vzniknout tenisový oddíl, jehož
stanovy se v současné době také utvářejí. Dne 22.10.2004 proběhlo
v kulturním domě předběžné setkání zájemců o členství, byl stanoven
přípravný výbor, který připraví půdu pro vznik klubu. Jak již bylo řečeno,
členové klubu budou mít po zaplacení členského poplatku výhodný přístup na
kurty. Pokud se chce někdo podílet na vzniku klubu, jeho pomoc bude jistě
vítána. Můžete se hlásit u Mirka Kašíka.
Zdeněk Bulička
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Z obecní kroniky

Od tohoto čísla Vám budeme pravidelně přinášet zajímavé pasáže z obecních
kronik. Začneme „Pamětní knihou obce Litohoře“ psanou od roku 1925. Psali
ji postupně p. učitel Bohumír Votava, řídící učitel v Litohoři. Dále od 1. září
1926 byl obecním kronikářem pan Jan Vavříček, opět řídící učitel. Od 8. září
1928 byla pověřena vést obecní kroniku paní Ludmila Dvořáková, učitelka.
Od roku 1956 vede kroniku paní Marie Wolheimová, učitelka.

Rok 1920
Elektrizace obce
Dne 28.října 1920 se začalo poprvé svítit elektrickým proudem. Byla založena
elektrárna ve dvoře Arnošta Smetany ( dnes č.p. 100 ) a odtud se proud rozvádí do
vsi a také do sousední vesnice Jakubova.
Rok 1925
V roce 1925 platí obec na osvětlování obce 8Kč měsíčně z jedné žárovky.
Rok 1929
V lednu v roce 1929 přestala pracovat místní družstevní elektrárna a byla zrušena. Stroje z ní byly
prodány do Mrákotína.
Po zrušení místní elektrárny počala obec jednat o elektrizaci obce se Západomoravskými
elektrárnami. Konalo se několik informačních schůzí, na nichž přednášeli odborníci.
Také obecní zastupitelstvo v několika schůzích pojednalo o této elektrizaci a vyžádalo si podmínky.
Dne 15. ledna 1929 schválilo obecní zastupitelstvo smlouvu se Západomoravskými elektrárnami o
elektrizaci naší obce a zároveň ujednáno odškodné členům místní družstevní elektrárny: subvence
jim poskytnutá na elektrizaci obce je 25 hal z kilowattové hodiny po 5 roků. V měsíci říjnu
započalo se stavbou elektrického vedení, které do konce roku bylo skoro úplně hotovo, takže obec
bude ihned v prvních dnech měsíce ledna příštího roku připojena na proud.

Rok 1921
Obyvatelstvo dle sčítání lidu v roce 1921
Dle provedeného sčítání lidu dne 16 měsíce února 1921 shledáno 99
bytů obydlených, 7 bytů neobydlených, rodin v Litohoři 91 a
v Kolovratech 33, obyvatel v Litohoři 424 a to 196 mužů a 238 žen,
v Kolovratech 145 obyvatel a to 66 mužů a 79 žen.
Celá obec čítala 569 osob a to 262 mužů a 307 žen.
Z napočtených bylo národnosti československé 562, německé 6,
italské 1,
náboženství římsko-katolického 556, řeckokatolického 2, církve
československé 4 a bez vyznání 7.
B+B
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Školní aktivity

Co nevidět uplyne polovina školního roku 2004/05. Děti již stačily načerpat spoustu nových
vědomostí ve vyučování. Potřebují však také odpočinek, který přichází po dobrém obědě. Dětský
organisnus se však zregeneruje rychle a žádá si další činnosti.
Letošní nabídka školních aktivit je následující:
• každé pondělí nacvičují zájemci hru na flétny
• v úterý řádí mladší v tělocvičně při Pohybových hrách, zatímco starší zkoušejí některou
z rukodělných činností
• ve středu se vždy rozezní školou klavír a mladší i starší mohou navštěvovat hodiny
náboženství
• ve čtvrtek nastupují do tělocvičny starší děti, mladší kreslí ve školní družině
• pátek patří cizím jazykům – němčině a angličtině.
Každý den se střídají děti na počítačích, kde si procvičují učivo, vyhledávají
na dětském internetu, ale také hrají různé vhodné hry.
Opravdu každého překvapí, že škola na vesnici může mít pěknou tělocvičnu. Nám se to
podařilo. Denně ji využíváme k povinné i nepovinné tělesné výchově, k odpoledním
hrám, byl v ní již také kouzelník a nyní začala cvičit skupina žen oblíbený aerobic pod vedením
paní Cvakové.
Celý prosinec zde po vyučování také nacvičujeme program na Vánoční besídku.
Ta letošní nám přiblíží vánoční tradice a bude opět vyšperkovaná zpěvem, pohybovými
vystoupeními a hrou na nástroje.
Vánoční besídka se uskuteční v neděli 19. prosince ve 14 hodin
V kulturním domě. Srdečně zvou všechny děti MŠ a ZŠ.
Jiřina Vodičková

Novinky z MŠ

I během podzimu se děti se svými vyučujícím aktivně
podíleli na veřejném životě v Litohoři. 26. září děti z MŠ
společně s žáky ZŠ vystoupily v kulturním programu u
příležitosti slavnostního „Vítání občánků“. V měsíci
říjnu děti svým vystoupením obohatily tradiční posezení
s důchodci, které se konalo v místním kulturním domě.
Během měsíce října bylo nutné provést opravy rozvodů
ústředního topení v budově MŠ. Opravu provedl pan
Antonín Karásek z Litohoře. Celá akce, včetně úklidu
trvala téměř týden. Na tuto dobu ochotně poskytla „azyl“
všem z mateřské školy litohořská základní škola.
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23. listopadu se děti z MŠ opět zúčastnily tradiční recitační soutěže „Upovídaný budíček, kterou
každoročně pořádá DDM Budík v Mor. Budějovicích. Soutěž je určena právě dětem předškolního
věku. Soutěžního klání se tentokrát zúčastnilo 7 dětí z litohořské MŠ. Litohořští soutěžnímu
odpoledni opět dominovali, když kompletně obsadili stupně vítězů. Verdikt poroty určil pořadí
takto: 1. místo – Ondřej Bulička, 2. místo - Kamila Sobotková, 3. místo – Stanislava Hrůzová.
V současné době děti se svými učitelkami pilně nacvičují program na vánoční besídku,
zhotovují vánoční dárky a připravují vánoční výzdobu, neboť nejhezčí svátky v roce – Vánoce jsou
již za dveřmi.
Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce přeje
Jiřina Kostelecká

Lidové pranostiky

3. 12. – O svatém Františku Xaveru
ledový vítr fičí od severu

4.12. – O svaté Barboře ležívá
sníh na dvoře
13.12. – Lucie noci upije
16.12. – O svaté Albíně
schovej se do skříně
21.12. – O svatém Tomáši
meluzína straší
23.12. – Svatá Viktorie
obrázky na okna ryje
24.12. – Na Adama a Evu
čekej oblevu
25.12. – Mráz na Boží narození,
zima se udrží bez proměnění
26.12. – Chodí-li Kateřina po ledě,
svatý Štěpán chodí po blátě
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Volby do zastupitelstev krajů konané dne 5.-6.11.2004

Pro informaci uvádíme přehled volební účasti v okolních obcích
Voliči Vol.
Odevzd. Platné
Číslo a název obce
v
účast v
obálky hlasy
sezn. %
590568 Domamil
231
34.20
79
79
Jakubov u
468
30.56
143
141
590746
Mor.Buděj.
590878 Komárovice
93
33.33
31
31
591009 Lesonice
398
18.09
72
72
550507 Litohoř
390
24.62
96
95
550566 Lukov
273
38.46
105
105
550388 Martínkov
211
43.13
91
91
Moravské
6 290 31.97
591181
2 011
1 996
Budějovice

%
plat.
hlasů
100.00
98.60
100.00
100.00
98.96
100.00
100.00
99.25

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje v naší obci jsou následující:
1. ODS
2. KSČM
3. KDU-ČSL
4. ČSSD

30 hlasů
29
16
12

5. Sdružení nezávislých
6. Pravý blok
7. Dělnická strana
8. Republikáni M. Sládka

3
3
1
1

K volbám mohlo přijít 390 oprávněných voličů, ale zúčastnilo se 96 voličů.

Pod čarou

Většina z Vás asi ví, že byl v pátek vykraden litohořský kostel sv. Jana Nepomuckého.
Zloději pravděpodobně, měli situaci dobře zmapovanou a naplánovanou.
Nepozorovaně pronikli do kostela uprostřed obce, vykradli nejcennější předměty a
v klidu odešli.
Dobrý plán, chladný kalkul. Překupníci v Rakousku jistě dobře zaplatí tvrdým Eurem.
Škoda se pohybuje v několika stech tisících, myšleno materiální škoda.
Jak však posoudit škodu duševní a morální. Kostel zde stojí již více než 200 let a každá jeho část je
nedílnou součástkou naší společné historie. Litohoř je Litohoří proto, že zde máme náš zámek, náš
kulturní dům, naši školu, náves, koupaliště……kostel. To vše dohromady s námi je Litohoř. Každý
z Vás postupem času sbírá vzpomínky, které se vážou na věci, místa a lidi kolem něj. Pokud někdo
strávil celý život v Litohoři, jsou jeho vzpomínky zakotveny tady kolem nás. A najednou jsou ty
věci pryč. Dnes sochy, zítra možná část pomníku na hřbitově, který Vám připomíná blízkého
člověka nebo jen obyčejná lavička, kde jste poprvé seděli s první láskou. Ukrást někomu brambory
s pole nebo vykrást firemní pokladnu je darebáctví a takový čin zaslouží tvrdý trest, ale ukrást něco,
co pomáhá jiným, aby nalezli duševní rovnováhu a cestu životem ? Jak to nazvat ? Svatokrádež ?
Většina z Vás jsou podle průzkumů ateisté a přesto jsem přesvědčen, že mi dáte za pravdu, že
vykrást kostel je ubohý čin. Dnešní doba sebou vedle blahobytu bohužel nese ztrátu základních
morálních hodnot naší společnosti. Pod vlivem akčních filmů, které se na nás valí dnes a denně
z televize, ve kterých život a úcta k člověku nemá žádnou cenu, se není čemu divit, že děti nosí do
školy zbraně, mladiství vraždí a vykradení nějakého kostela už snad ani nikoho nezajímá. Je to
smutná úvaha a zabrala by ještě mnoho stránek. Snad zloděje policie dopadne a ukradené věci se
vrátí kam patří. Pokud ne, zůstanou po nich prázdná místa v kostele, kde stály a prázdná místa
v duších lidí, pro které něco znamenaly.
Zdeněk Bulička
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Staročeské vánoce

Češi se v 19. století těšili na příchod Vánoc dlouhé týdny a vůbec jim
nevadilo, že peněz je poskrovnu a vánoční dárky, které nadělí Ježíšek,
budou nejspíše velmi potřebné věci, které by se tak jako tak musely
koupit.
Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíše o vzájemné lásce a přátelství, radosti a pocitu
sounáležitosti v rodině, která se sešla ke společným oslavám pod rodným krovem. Několik dnů před
Vánocemi napekly hospodyně chléb a uložily ho do ošatek. V bohatších domácnostech daly
k bochníkům péct také pečlivě upletené, žloutkem potřené a máslem pomaštěné vánočky z bílé
mouky, hrozinek a mandlí. O Štědrém dnu od časného rána praskal v peci a kamnech oheň.
Připravovala se štědrovečerní večeře. Vařil se hrách, čočka, několik druhů polévek, mezi nimiž
nechyběla ani bramboračka a rybí polévka, pekl se kuba z krup a česneku. Mezitím co se snažila
hospodyně v kuchyni zabavit děti, přinesl v některých krajích hospodář tajně stromeček a ustrojil ho
do slavnostního hávu; jinde se stavěly betlémy. Lidé se od rána postili, aby večer uviděli „zlaté
prasátko“. S přicházejícím soumrakem děti stále častěji vybíhaly ven, pozorovaly nebe a hlídaly,
kdy se objeví první hvězdička. S první hvězdou si rodina sedla k slavnostnímu stolu prostřenému
bílým ubrusem. Večeři zahajovala společná modlitba, vzpomínka na uplynulý rok. Paní domu
odebrala po lžíci z mísy pro každé z domácích zvířat. Teprve pak si podle vážnosti a stáří nabírali
ostatní.Po hrachu se podávaly polévky pro sílu, čočka, aby byly peníze, kuba, masitý pokrm nebo
ryba pro radost. Kosti se dávaly na jeden talíř a po večeři je hospodář odnesl ve lněném ubrousku
pod jabloň.Pila se káva, čaj, nechybělo ani trochu piva, vína nebo hlt pálenky pro dobré zažití. Když
zazvonil zvoneček přinesl hospodář do místnosti stromeček ověšený jablíčky, sušeným ovocem,
cukrovím, kostkami cukru zabalenými do barevných papírů, ořechy a řetězy. Na stromečku se
zapálily svíčky a zpívaly se koledy.
Někde však stromeček neznali nebo ho považovali za německý zvyk a po starodávném způsobu
strojili jesle. O svátku Narození Páně do nich kladli figurku novorozeňátka a přidávali postavičky
anděla, pastýřů a darovníků. Postavičky tří králů a jejich průvodu se stávaly součástí až 6. ledna.
Vyvrcholením štědrovečerních oslav byla půlnoční mše. Lidé se scházeli v kostele, kde vedle oltáře
stály jesličky. Venku byla zima, sníh a tma. Uvnitř kostela,
ohřátého dechem věřících, zářily svíce. Varhany doprovázely
hlasy zpěváků. Tak se o půlnoci Štědrého večera narodil v srdcích
lidí Kristus.
S určitými dobovými a regionálními odlišnostmi se Vánoce slaví
po staletí téměř stejně; nebo se aspoň slavily, než do našich životů
vstoupila televize. Sice o svátečních zvycích dobře víme, ale jen
málokdo si zkusí lít olovo, hádat zdraví z ořechů, o rozkrojeném
jablíčku ani nemluvě. Zkuste se nechat inspirovat, možná se až
podivíte, jak vaši potomci ocení novou zábavu. Určitě se nakonec
zapojí i věčně reptající dospívající dcera a ještě ráda si hodí
střevícem. Legrace to bývá mnohem větší než u stokrát
reprízovaného televizního pořadu.
Blanka Buličková
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Společenská kronika
Výročí:

Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili/oslaví své narozeniny

Měsíc: Říjen

Heralecká Anežka Litohoř 124
Gálová Emilie
Litohoř 127

82 let
65 let

Měsíc: Listopad

Prodělal Oldřich
Šimka František

Litohoř 33
Litohoř 79

85 let
81 let

Měsíc: Prosinec
Jelínek Antonín
Litohoř 38 85 let
Krulová Božena
Litohoř 120 80 let
Čtveráčková Viktorie Litohoř 103 93 let

Životní jubileum
Dne 26.září 2004 oslavili manželé Alois a Marie Kašíkovi
nádherných 65 let společného života. Do dalších let přejeme
hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti .

Pozvánka na kulturní a společenské akce

Vánoční besídka
Již tradičně poslední neděle před Štědrým dnem patří v kulturním domě naší
základní a mateřské škole. Proto srdečně zveme všechny, kteří si chtějí spolu s nimi
zazpívat , zarecitovat a nebo jen tak v klidu a v pohodě prožít poslední adventní
neděli 19.prosince ve 14.00 hodin do kulturního domu.
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Vánoční turnaj o putovní pohár se uskuteční v neděli 26. prosince 2004 od 14.30
hodin v kulturním domě. Tohoto turnaje se může zúčastnit každý občan Litohoře.
Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů v Litohoři pořádá 15. ledna tradiční hasičský ples. Od 20.00 hodin v
kulturním domě k tanci a poslechu hraje Budkovanka. Občerstvení a bohatá tombola zajištěno !
Vánoční turnaj v mariáši
se uskuteční v sobotu 18. prosince 2004 od 9.00 hodin v kulturním domě.
Fialkový ples
MŠ v Litohoři pořádá 11.března 2005 tradiční společenský ples . Na něm již tradičně vystoupí
Pavel Novák se svojí skupinou. Předprodej vstupenek v MŠ u paní Kostelecké.
připravila: Blanka. Buličková + Helena Hanzalová
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