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Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Slovo úvodem.
Tak už tady máme opět vánoční čas. Nevím jak Vám, ale nám
připadá, že přichází stále častěji. Běh života se zrychluje, na
všechno má člověk termín, neustále se kupí nové povinnosti a
přitom se stává, že zapomeneme na podstatu bytí, na naše blízké
a známé. Vánoční doba je v tomto shonu nejlepší příležitost se
zastavit a věnovat se
rodině, přátelům a kamarádům. Oslavme
vánoční čas tím, že přibrzdíme naše všední aktivity a věnujeme
čas těm „nevšedním“.

Prožijte pěkný vánoční čas !

Stříbrná větvička jmelí
T. Navrátilová
Když stříbrná větvička jmelí
se objeví v adventním čase
tak rádi bychom chtěli
vrátit se do dětství zase.
Lehounké vločky za oknem
a v tom zazvonil zvonek malý
jen dojedli jsme večeři
už na stromku svíčky plály.
Ta kouzelně voňavá chvíle štěstí
s mámou a tátou u jeslí
a novoroční předsevzetí
nám na okna mráz nakreslí.

Poděkování
Na tomto místě bychom rádi
poděkovali paní T. Navrátilové, která
po celý rok přispívala do Novinek
pěknou básničkou z vlastní tvorby,
která vždy osvěží jinak strohý obsah
této
tiskoviny.
Přejeme
hodně
inspirace do další tvorby.

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
7.12.2005 v 17.00 hodin v zasedací
místnosti kulturního domu v Litohoři.
Přítomni: p. Kašík B., p. Smetana
Fr., Bártů J., Mgr. Vodičková J., p. Šibor
R., Mgr. Sobotka Fr., Ing. Komínková R.,
Ing. Filipská D., p. Jelínek Vl.
Ověřovatelé zápisu: p.Smetana František , Mgr. Sobotka František
Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Úprava rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2006 a výhled rozpočtu na rok 2007 a 2008
Převod pozemku
Žádost o prominutí poplatku ze sálu
Žádost o povolení stavby
Projednání výměny oken v ZŠ
Rekonstrukce místní komunikace a parkoviště
Komise pro výběrové řízení
Různé
Návrh usnesení

K bodu č.1
Úvodem proběhla kontrola usnesení z minulého zasedání.
K bodu č.2
Úprava rozpočtu, navýšení výdajů za svoz komunálních odpadů o 40 000,- Kč.
K bodu č.3
Finanční výbor předložil návrh rozpočtu obce na rok 2006 - úhrn příjmů 3.463.000,- Kč
- úhrn výdajů 3.463.000,- Kč a výhled rozpočtu na rok 2007 a 2008 . Vycházelo se ze
zabezpečení splácení půjčky na vodovod, splácení úvěru, na provoz základní a mateřské
školy, činnost obecního úřadu, chod obce.
K bodu č. 4
Státní statek Smiřice s.p. zaslal nabídku k převodu pozemků , které byly dříve majetkem
obce a v roce 1961 byly převedeny na stát. Nyní je možné převést tyto pozemky zpět.
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby tyto pozemky byly převedeny do vlastnictví obce.
K bodu č.5
Sbor dobrovolných hasičů v Litohoři žádá o prominutí poplatku ze sálu při konání pouťové a
posvícenské zábavy z důvodu malé účasti. Zastupitelstvo souhlasí.
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K bodu č.6
Tenis klub sport, občanské sdružení žádá o povolení výstavby zavlažovacího
systému na kurtech a přilehlých plochách a o povolení výstavby ozvučení v prostorách
sportovního areálu. Náklady na stavbu bude hradit Tenis klub sport, takže obci
nevzniknou žádné náklady. Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou.
K bodu č.7
Pro výměnu oken v ZŠ byly osloveny firmy GEALAN Mor. Budějovice a AZ okna s.r.o.
Mor.Budějovice. Cenová nabídka je výhodnější u firmy AZ okna s.r.o., proto byla
uzavřena smlouva o dodávce.
K bodu č.8
Obec obdržela příslib dotace na rekonstrukci místní komunikace a parkoviště u
sportovního areálu.
K bodu č.9
Byla navržena komise pro výběrové řízení na rekonstrukci místní komunikace a
parkoviště u sportovního areálu.
Členové komise: p. Kašík B., p. Šibor R., Ing. Komínková R., p. Smetana Fr., Mgr.
Vodičková J.
K bodu č.10
Různé:
Žádost manželů Saskových na odprodej pozemku p.č. 395/7. Obecní úřad zaslal
návrh na výkup pozemku č.142 paní Peřinkové (Praha), která na uvedeném pozemku
má dřevěnou stodolu. Tento pozemek je uvnitř p.č. 395/7,
proto se bude řešit současně. Po jejím vyjádření se bude
zastupitelstvo záležitostí dále zabývat.

Starosta jmenoval komise na inventarizaci obecního
majetku:
Kulturní dům : p.Smetana, Mgr.Sobotka Fr., p.Kašík A.
Hasiči : p.Řezáč, p. Jelínek Vl., p. Kašík A.
Knihovna : Mgr.Vodičková, pí.Hanzalová, Ing.Komínková
Místní hospodářství : p.Kašík B., pí.Hanzalová,
Mgr.Vodičková J.
Koupaliště : p.Šibor R., pí.Bártů J., Ing.Filipská, Ing.Bařinka
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projednání používání soukromého vozidla pro služební cesty, cestovní
náhrady dle vyhlášky a stravné v horní hranici
roční odměna předsedům výborů a komisí, členům zastupitelstva, měsíční
odměna zástupce starosty, měsíční odměna starostovi.
odměna za vydávání litohořských novinek a za zpracování žádostí o dotace
návrh na dočasné užívání pozemku – umístění prefabrikovaných garáží na
dobu určitou do 31.12.2008 pro p. J. Řoutila.
Ing.Filipská – zajistit termín pro úpravu krajnice kolem silnice I/38, dle zápisu
komise ze dne 20.10.2005
p. Jelínek Vl. – zjistit další možnosti na opravu krajnice (vhodné stroje)
zastupitelstvo projednalo skácení čtyř stromů u zdi hřbitova a jednoho stromu
na hřbitově z důvodu poškozování pomníků a nové vysázení stromů, které by
tvořily stěnu a tím i závětří

-

Zastupitelstvo se dohodlo, že do příštího zasedání zastupitelstva každý předloží
návrh na úpravu návsi.
Ověřovatelé zápisu:
Zapsala:

p. Smetana František
Mgr. Sobotka František
pí. Hanzalová Helena
Kašík Bohumír
starosta obce

Usnesení z jednání zastupitelstva obce, konaného 7.12.
v 17.00hod. v zasedací místnosti kulturního domu v Litohoři.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2005

Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu.
Schvaluje rozpočet na rok 2006 a výhled rozpočtu na rok 2007 a 2008
Souhlasí s převodem pozemku
Promíjí poplatek ze sálu
Souhlasí s provedením a vybudováním zavlažovacího zařízení a ozvučením
ve sportovním areálu
Souhlasí s výměnou oken v ZŠ
Souhlasí s rekonstrukcí místní komunikace a parkoviště u sportovního areálu
Jmenuje výběrovou komisi pro rekonstrukci vozovky a parkoviště
Bere na vědomí jmenování inventarizačních komisí pro provedení
inventarizace majetku k 31.12.2005
Schvaluje odměny členů zastupitelstva na rok 2006
Souhlasí s používáním soukromého vozidla pro služební cesty
Stanovuje výši stravného při služebních cestách v horní hranici
Bere na vědomí odměny za zpracování žádostí o dotace a odměny za
vydávání litohořských novinek

odpovídá : Kašík Bohumír
starosta obce
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Rozpočet obce na rok 2006
Rozpočtové výdaje
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Základní škola
Činnost knihovny
Záležitosti kultury
Tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Výstavba a údržba inž. sítí
Soc. péče a pomoc starým a zdr. post.obč.
Sběr a svoz komunálního odpadu
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
Požární ochrana
Zastupitel. obcí
Činnost místní správy
Splátka úvěru
Uhrazené splátky dlouhodob. př. půjček
Výdaje celkem

500.000.- Kč
20.000.- Kč
5.000.- Kč
330.000.- Kč
15.000.- Kč
50.000.- Kč
141.000.- Kč
80.000.- Kč
400.000.- Kč
3.000.- Kč
200.000.- Kč
35.000.- Kč
4.000.- Kč
200.000.- Kč
490.000.- Kč
150.000.- Kč
840.000.- Kč
3.463.000.- Kč

Rozpočtové příjmy
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmu práv. osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů
Správní poplatky
Poplatky ze psů
Poplatek za užívání veř. prostranství
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Záležitosti kultury
Činnost místní správy

660.000.- Kč
160.000.- Kč
800.000.- Kč
1.200.000.- Kč
340.000.- Kč
40.000.- Kč
3.000.- Kč
8.000.- Kč
2.000.- Kč
170.000.- Kč
20.000.- Kč
60.000.- Kč

Úhrn příjmů

3.463.000.- Kč
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SPORT
Fotbal
Tabulka podzimní části
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Blatnice
Litohoř
H.Újezd
Radotice
Přibyslavice B
Třebelovice
M.Budějovice B
N.Syrovice
Myslibořice
Šebkovice B
Výčapy
Svatoslav
Čáslavice B
Heraltice

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

9
8
9
7
7
6
6
5
4
4
5
5
3
2

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

3
3
5
3
6
5
6
6
5
5
7
7
8
11

39: 19
32: 23
27: 28
29: 22
34: 32
27: 17
32: 26
17: 24
36: 25
23: 23
22: 28
28: 41
21: 25
16: 50

29
27
27
25
22
21
20
18
17
17
17
17
12
7

( 8)
( 6)
( 6)
( 4)
( 1)
( 0)
( -1)
( -3)
( -4)
( -4)
( -4)
( -4)
( -9)
(-14)

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

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

Výsledky podzimních zápasů
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.
12.11.

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

-

Podzimní fotbalové statistiky
Nejvyšší divácká účast v podzimní části soutěže byla při domácích utkáních se
soupeři z Třebelovic, Nových Syrovic a Blatnice (na každý zápas asi 60 diváků).
Žluté a červené karty: celkem 25 ŽK, 0 ČK (průměr 1,8 karty na zápas), nejvíce karet
na jeden zápas bylo v utkání Šebkovice – Litohoř
Střelci:
Kašík K. 14 a Pavela M. 13 branek, Šibor R., Dolanský L., Kabelka L., Pinter J.,
Holubec F. po jedné brance
Sestava:
Obrana: Lukáš Kabelka, Arnošt Vaněk, Jaroslav Pulpit, Michal Chalupa, Petr
Větrovský, Rostislav Poledna
, která obsadila 3. místo.
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Záložníci: Ladislav Dolanský ml., František Holubec, Jozef Pinter, Martin Čurda, Marek
Šafrata, Rostislav Šibor
Útočníci: Michal Pavela, Kamil Kašík, David Kašík, Mirek Kašík
Trenér:
Milan Křikava
As. trenéra: Ladislav Dolanský st.
Hostování, přestupy: Hráč ligového dorostu Horácké Slavie Třebíč Martin Čurda –
hostování podzim 2005, hráč Sokol Martínkov Marek Šafrata – hostování na 3 podzimní
zápasy.
Zímní příprava na jarní část soutěže:
sálová kopaná v Želetavě každou neděli od 16:30 do 18:00 hod
první venkovní trénink bude zahájen poslední únorovou neděli od 10:00 hod
(účast všech hráčů povinná)
Termíny a soupeři přípravných utkání budou oznámeny v průběhu jarní přípravy.
Milan Křikava, Arnošt Vaněk

Hokej
Zima už je tady a příznivci hokeje se mohou těšit. Až se
ochladí, začne se opět stříkat kluziště. Kdo je příznivcem
tohoto zimního sportu, nechť přijde přiložit ruku k dílu.
Bude potřeba pomoci při stříkání kluziště a hlavně
s případným odklizením napadnutého sněhu.

Školka
Podzim v mateřské škole
Měsíc září byl pro nováčky, kteří přišli do MŠ seznamovací. Seznámení s novým
prostředím, učitelkami a především s novými kamarády – spolužáky. Všichni malí žáčci se
v novém prostředí velice rychle zadaptovali a je na nich vidět, že se do školky těší.
V měsíci říjnu starší děti spolu s dětmi se ZŠ nacvičili krátké vystoupení pro „vítání
občánků“ a tradiční „posezení s důchodci“.
V listopadu děti z obou škol společně cestovaly do Třebíče, kde v Městském kulturním
středisku shlédly pohádkové divadelní představení „Kocour v botách“. Dětem se výlet do
okresního města velmi líbil. Ve stejném měsíci se naši žáčci zúčastnili tradiční recitační
soutěže „Upovídaný budíček“, kterou každoročně pořádá DDM Budík v Mor. Budějovicích.
Z naší školky se akce zúčastnili čtyři děti. Z litohořských se nejlépe umístila Jana
Urbánková, která obsadila 3. místo.
Počátkem prosince, připravili bývalí žáci školy pro svoje mladší
kamarády „mikulášskou nadílku“. Nyní již školáci – Markéta
Tučková a Lucie Nahodilová v přestrojení za Mikuláše a anděla
připravili dětem milé překvapení.
Zbylé prosincové dny budou děti MŠ se svými učitelkami
nacvičovat program pro tradiční vánoční besídku, která se bude
konat v neděli 18. prosince v Kulturním domě v Litohoři.

Jiřina Kostelecká
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Cíařská cesta
Silnice I38 / E59 nebo také „Císařská silnice“.
Tento název silnice z Vídně do Prahy je jistě
každému z Vás znám. Je to komunikace, která
v současnosti přináší většinou pouze problémy,
hluk a nebezpečí díky hustému provozu,
neukázněnosti řidičů a neschopnosti státní
správy tuto situaci změnit.
Přítomnost nějaké obchodní trasy však vždy
znamenala jeden ze základních předpokladů
pro rozvoj měst a obcí při ní se nacházejících.
A to platilo v minulosti ještě mnohem více než
dnes. Obchodní stezky s sebou přinášely
zákazníky, peníze a tím rozvoj regionu.
Název „Císařská cesta“ nelze chápat jako
jedinečný pouze pro tuto komunikaci.
Císařskou cestou se nazývala např. solná
stezka přes Horu Svaté Kateřiny do Chomutova
a Prahy. Další zajišťovala spojení Čech
s Moravou přes Chrudim a Vysoké Mýto ( tzv.
Trstenická stezka, která spojovala Prahu s
Moravou přes Kolín, Kutnou Horu, Čáslav, Heřmanův Městec, Chrudim, Vysoké Mýto,
Litomyšl na Trstenice u Svitav.) Jiná vedla jižními Čechami přes Vodňany a Protivín a další
třeba na severu Moravy přes Živec a Jablunkov.
Název „Císařská“ obvykle pochází z tereziánské doby a má spojitost s budovatelskými
aktivitami Marie Terezie a jejího syna Josefa II.
Před vybudováním současné trasy přes Havlíčkův Brod a Kolín existovala ještě tzv.
„cesta Vídeňsko-Pražská“, která do roku 1749 zajišťovala spojení Vídně s Prahou přes
Slavonice, Jindřichův Hradec, Tábor, Samosoly a Nespeky.
Jelikož se tato trasa stala hospodářsky nevýhodnou, nařídila císařovna Marie Terezie
zřídit nové, kratší a tudíž rentabilnější poštovní spojení z Vídně do Prahy přes Znojmo a
Jihlavu do Prahy, čímž vlastně dala pokyn k vybudování nové silnice, po které se bude
provozovat poštovní doprava. Nová silnice byla na českém území vytyčena po trase
Znojmo, Moravské Budějovice, Želetava, Stonařov, Jihlava, Štoky, Havlíčkův Brod, Golčův
Jeníkov, Čáslav, Praha. Realizace proběhla v letech 1739 až 1750. V Jihlavě navazovala na
starou komunikaci, tzv. Haberskou stezku, jejíž povrch byl zmodernizován a upraven pro
jízdu poštovních vozů.
Měřila asi 300 km a jako polovina „prostředek“ cesty se často uvádí vesnice
Prostředkovice. I když nutno zmínit, že tato vesnice ( Mitteldorf ) existovala již v roce 1379 a
s polovinou císařské cesty nemá tedy mnoho společného. Stavbu této silnice vedl od roku
1739 až do jejího dobudování v roce 1750 hrabě František Heisler z Heistersheimu a ten
také nechal svým nákladem postavit sochu sv. Josefa s Ježíškem v náručí na návrší jižně
od Rančířova, vlevo těsně u silnice ve směru Stonařov – Jihlava. Tuto sochu nechal postavit
hrabě Heisler v místě, které bylo geografy označeno za polovinu - „prostředek“ silnice
z Vídně do Prahy.
……….. pokračování příště
Zdeněk Bulička
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Vánoce
Prosinec. Poslední měsíc v roce bývá nevlídný,
deštivý, jen někdy, spíše děti, rozveselí sněhová
nadílka. V tomto měsíci, přesněji 21.prosince, je od
nás sluníčko nejdále, ale současně se k nám začíná
pomalu vracet a den se začíná pomalu prodlužovat. Je
to den zimního slunovratu, který lidem vždy přinášel
naději, že jim slunce v příštím roce zajistí bohatou
úrodu a tím i obživu pro celou rodinu.
Jen krok za zimním slunovratem přicházejí Vánoce.
Příprava na ně trvá 4 týdny, je to období adventu.
Začíná poslední nedělí v listopadu a končí 24. prosince
na Štědrý den. Slovo „advent“ přeloženo z latiny
znamená „příchod“. Byla to doba očekávání příchodu Mesiáše (Spasitele, Ježíše) na
svět. Přestože to bylo období postní, vztahuje se k němu hodně významných dní a
tradic.
Opět po roce jsou tu chvíle, kdy kolem vládne rozruch, všude se uklízí, vaří a peče,
vzduch voní vanilkou, purpurou a jehličím. Vymýšlíme přání na pohlednice, lámeme si
hlavu nad tím, co komu koupit, jakým dárkem potěšit, jak ho co nejoriginálněji zabalit.
Vánoce jsou opředeny zvláštním kouzlem. To kouzlo však nespočívá pouze v krásně
nazdobeném stromečku, dárcích. Je to čas, kdy míváme k sobě mnohem blíže, máme
více času pro své blízké a přátele. Své kouzlo si Vánoce uchovaly i v představách a
vzpomínkách nás, dospělých. Vracíme se do míst našeho dětství, těšíme se snad
stejně jako naše děti, i když naše radost není tak spontánní jako jejich.
Nechme se dětmi ovlivnit, strhnout a prožijme radost s nimi. Při vánočních
přípravách, pečení, výrobě ozdob a dárků, při „černé hodince“ se dá krásně povídat,
vyprávět a vzpomínat na zážitky z dětství.
„…jsem zase to malé děvčátko s pihami na nose, které s netrpělivým očekáváním
vyhlíží první hvězdu na nebi. Konečně! Maminka si obřadně myje ruce, sundává
zástěru. To je znamení, že je vše nachystáno, že posvátná a nezapomenutelná chvíle
nastává. Sváteční stůl je prostřen, v pokoji čeká nazdobený stromeček, přichází ten
okamžik …Cililink! Cililink! Vánoce jsou tady!“
Blanka Buličková

Opět z obecní historie: kulturní a politická
činnost
Spolkovou činnost v obci zastupoval spolek živnostenský
(od r.1875), čtenářský (od r.1884), Dobrovolný hasičský
sbor (od r.1889), místní odbor Národní jednoty pro
jihozápadní Moravu (od r.1900), Sokol, Domovina, Volná myšlenka (1924).
Z politických stran zde měla své zastoupení strana agrární, která také získala nejvíce
hlasů při parlamentních volbách ve 20. a 30. letech. V r. 1929 obdržela 139 hlasů,
druhá v pořadí lidová strana 67 hlasů a třetí v pořadí národně socialistická strana 62
hlasy ze 325 možných., v r. 1935 získala agrární strana 97 hlasů, lidová strana 46 hlasů
a živnostensko-obchodní strana 31 hlasů při celkovém počtu 328 voličů. Ve volbách v r.
1946 obdržela ČNS 150, ČSL 102, ČSD 69 a KSČ 54 hlasů od 375 voličů.
Zdeněk Bulička
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Základní škola
Školní rok, aktuální hlavně pro děti, vstoupil do druhé třetiny. Pro život školy je však
důležitý také kalendářní rok, z nichž opět jeden končí. Dělají se hlavně účetní uzávěrky
všech peněžních prostředků, které škola dostává a se kterými průběžně hospodaří.
Z Ministerstva školství jsme dostali dotaci na veškerý provoz školy v celkové hodnotě
2,5 miliónu korun. Zde jsou financovány platy všech zaměstnanců, různé odvody,
pojištění, platby-pomůcky, výuka plavání, další vzdělávání pedagogů atd. Obec dotuje
provoz částkou 250 tisíc Kč, které padnou na vlastní provoz budov – plynové vytápění,
elektřina, pojištění majetku, poštovní poplatky, telefony, odborné a dětské časopisy,
opravy, údržba, čisticí prostředky apod.
Během roku jsme žádali a obdrželi dvě dotace z Ministerstva školství v celkové
hodnotě 30.000,- Kč. Byly účelově vázány na další existenci naší počítačové sítě. Po
vypovězení centrálních služeb se musely nakoupit nové programy a počítače
přeinstalovat. Zakoupili jsme také jeden nový počítač, zbylo i na další vzdělávání
pedagogů.
Základní škola a Mateřská škola Litohoř, což je náš oficiální název od 1.září 2005, má
celkem 58 dětí a 9 zaměstnanců. ( celkové úvazky činí 8,0 ). Jejími součástmi jsou:
základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna.
Po náročném podzimu žijeme nyní přípravami na svátky, Zveme všechny příznivce
na Vánoční besídku, která se uskuteční v neděli 18. prosince ve 14 hodin v kulturním
domě. Další dny ve škole až do 22. prosince se budeme ještě učit, ale vše bude
projektováno k nadcházejícím svátkům.
Šťastné a veselé Vánoce, pohodový rok 2006, prožitý v klidu a ve zdraví, přeje za
všechny
Jiřina Vodičková

Vítězové podzimního šestiboje, kategorie: pátá třída
10/12

Pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce
Vánoční besídka
Již tradičně patří poslední adventní neděle dětem základní a
mateřské školy. Přijďte si i Vy s nimi zazpívat a zarecitovat
18. prosince 2005 ve 14.00 hodin do kulturního domu.

Vánoční turnaj ve stolním tenise o putovní pohár se
uskuteční v pondělí 26. prosince 2005 v kulturním domě
v Litohoři. Začátek ve 14.00 hodin. Zúčastnit se může každý
občan Litohoře.
Občerstvení je zajištěno. Pro vítěze jsou připraveny drobné
ceny.

I letos se uskuteční Hasičský ples. Z organizačních důvodů
bohužel prozatím není znám termín, ale bude včas vyvěšen
plakát a uveřejněna poznámka na internetových stránkách
obce.

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem, kteří věnovali staré železo v letošních
sběrných akcích. Utržené peníze budou použity pro činnost spolku a znamenají
významnou pomoc.

Obecní úřad a všichni stejně smýšlející by naopak rádi
poděkovali aktivním členům SDH za jejich obětavou práci
při každoroční organizaci plesu, pouťové a posvícenské
zábavy. Bez jejich práce by vymizely poslední zbytky
společenské zábavy v Litohoři. Doufáme jen, že
návštěvnost na těchto akcích se zvýší a že i mladí přijdou
na chuť této formě společenských setkání. Ale o tom již
bylo na stránkách novinek napsáno mnoho.
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Společenská kronika
Výročí:
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili své narozeniny !

Měsíc: Říjen
Musil Josef
Heralecká Anežka
Maršíková Emilie

Litohoř 74
Litohoř 124
Litohoř 82

Měsíc: Listopad
Šibor František
Litohoř 53
Litohoř 33
Prodělal Oldřich
Šimka František
Litohoř 79

60 let
83 let
70 let

65 let
86 let
82 let

Měsíc: Prosinec
Blaisová Božena
Litohoř 43
Litohoř 38
Jelínek Antonín
Krulová Božena
Litohoř 120
Litohoř 2
Sedlák František
Gráfová Marie
Litohoř 45
Čtveráčková Viktorie Litohoř 103
Řoutilová Marie
Litohoř 160

75 let
86 let
81 let
60 let
60 let
94 let
75 let

- Tmavé Vánoce – světlé stodoly.

Z lidových pranostik

26.12.
- Pak-li na Štěpána větrové uhodí, příští rok
víno špatně se urodí.
- Chodí-li Kateřina po ledě, chodí sv. Štěpán
po blátě
- Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař
smutně oči mhouří.
23.12.
- Svatá panna Viktorie obrázky na okna ryje.
24.12.
- Na Adama a Evu můžeš čekat oblevu.
- Když Kateřina po ledě chodívá, Eva potom
blátem oplývá.
- Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka
slepičky.
- Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
- Když na Štědrý den sněží, na pytle se chmel
těží.
25.12.
- Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.
- Když Vánoce obílí stromy sněhem, tak je
posype jaro květem.

Všem našim čtenářům přejeme klidné a pohodové Vánoce a
úspěšný vstup do nového roku 2006
Obecí úřad a redakce
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