Zasedání zastupitelstva

2007-04

Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Slovo úvodem.
Vážení spoluobčané,
tak za sebou máme další rok. Doufáme, že pro většinu z Vás byl
rokem úspěšným a na to, co se loni případně nevydařilo se Vám
podaří rychle zapomenout. V tomto posledním čísle loňské série se
krátce ohlédneme za posledním čtvrtletím roku 2007 a povíme si, co
nás čeká v následujících třech měsících. Letošní zima, se prozatím
neodvážila ukázat v celé své kráse, a proto se na úvodním obrázku
potěšíme pohledem na tu zatím poslední pořádnou paní Zimu roku
2005.
Kolektiv autorů

Nové internetové stránky
Dovolujeme si Vás na tomto místě všechny upozornit, že byly spuštěny nové obecní
internetové stránky. Na staré adrese www.obec-litohor.cz nyní naleznete v „novém kabátě“
nové informace, rozšířenou fotogalerii a další zajímavosti.

STÁLE SPĚCHÁME
T. Navrátilová
Přehouply se letošní vánoce
a je to pro nás šok.
Vždyť my jsme znovu po roce
starší o celý rok.
Spěcháme, nedbáme nic,
že život je jen jeden.
Je nás takových víc
a je tu zase leden.
Kvaltujem. Uzávěrky, dekády
a předháníme se s časem.
A pak se najednou ve kštici
setkáme s bílým vlasem.

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.

 Původní žádost Tenis Sport Klubu o stavbu recepce v areálu koupaliště byla stažena s
programu jednání. Recepce bude postavena obcí a financována z dotací Ministerstva
financí.
 Došlo k pokácení staré lípy před domem č.p. 164
 Hokejovému mužstvu byl vyplacen příspěvek 3000 kč.
 Byla obnovena smlouva se Zemědělskou společností o pronájmu obecních pozemků.
Byla upravena výše nájemného i výpovědní lhůta tak, aby podmínky odpovídaly
současnému standardu. Obdobně bude postupováno u všech ostatních nájemců.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s novým založením Sdružení místních samospráv ČR
proti daňové diskriminaci malých měst a obcí. Zastupitelstvo nedoporučilo vstup do
sdružení.
 Byl zakoupen nový velkokapacitní kontejner na sběr komunálního odpadu. Prozatím je
uložen v areálu Zemědělské společnosti a na jaře bude opět k dispozici občanům.
 Zastupitelstvo schválilo uzavření pojistky na obecní nemovitosti u Hasičské pojišťovny
 Jihomoravská plynárenská, a.s. upozornila na nutnost odstranění dvou borovic z
ochranného pásma plynovodů u kulturního domu. Stromy byly odstraněny.
 U vstupu do hřbitova byly pokáceny dvě lípy, které zvedaly pilíře u brány. U tréninkového
fotbalového hřiště bylo náhradou vysázeno 120 listnatých stromů.
 Byly předány podklady Ing.Kabelkovi na zpracování žádosti o dotaci pro rekonstrukci KD,
na nákup zahradní techniky pro úpravu zelených ploch, místních komunikací, výsadby
zeleně kolem silnice a výsadby listnatých stromů v katastru obce.
 Pan starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem Města Moravské Budějovice, který se
týkal změn v organizaci lékařské služby první pomoci (LSPP) od 1.1.2008. Jestliže bychom
zachovali LSPP o víkendech a svátcích , budou li se na financování podílet všechny obce
znamená 32 Kč na jednoho obyvatele, 16 000,- Kč ročně. V případě , že by se nezapojily
všechny obce, cena by se úměrně navyšovala. Dle názoru zastupitelstva by LSPP měla
zajišťovat zdravotní pojišťovna. V tomto smyslu bylo zasláno i vyjádření na MÚ Moravské
Budějovice.
 Na OSSZ v Třebíči byla provedena kontrola odvodu pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění. Kontrolou
nebylo zjištěno pochybení a porušení právních předpisů.
 FÚ v Třebíči provedl kontrolu čerpání státní dotace na akcích : „Technická infrastruktura
bytových jednotek“ a „Parkoviště s místní komunikací“. Čerpání dotací bylo v souladu se
zákonem a nebylo shledáno porušení rozpočtové kázně.


Pan Kabelka zpracovává projekty pro získání dotací ze strukturálních fondů EU pro
- nákup komunální techniky¨
- rekonstrukci kulturního domu
Dále se zpracovávají projekty pro:
- kanalizaci
- úpravu návsi a chodníky směrem k inseminační stanici
 Zastupitelstvo schválilo zvýšení rozpočtu o 133.900,- Kč na školné za dojíždějící
žáky do M.Budějovic, dále na dotace z Úřadu práce na VPP 33.600,- Kč a dotace
2.700,- Kč na školení hasičů

 Namísto osob zaměstnaných dříve na obci přes pracovní úřad byla najata na
potřebné obecní práce (údržba zeleně, práce v lese, v obci, kulturním domě apod.)
osoby s živnostenským listem ( Kašík B. ml).
P. Starosta předložil finanční vyhodnocení obou způsobů a zastupitelstvo rozhodlo
pokračovat nadále v najímání osoby na ŽL.
Dále bylo starostou navrženo schvalování prováděných prací tohoto pracovníka a
případných dalších pracovníků na VPP v roce 2008 místostarostou obce p. Rostislavem
Šiborem.
 Oprava střechy v Základní škole a oprava chodníků v obci bude financována z
Programu obnovy venkova.
 Zastupitelstvo schválilo přijetí daru „Informační panel Moravskobudějovického
mikroregionu“ ve výši 16.262,-Kč a počítač od obce Nimpšov 35.200,-Kč a uzavření
darovacích smluv se Sdružení právnických osob-dobrovolným svazkem obcí
„Moravskobudějovický mikroregion“ a obcí Nimpšov jejím podpisem pověřuje starostu
obce
 Zastupitelstvo projednalo novou žádost p.Tučka o pronájem obecních pozemků za
účelem hospodaření od roku 2009 a neshledalo důvody ke změně nájemce.

Příprava kanalizace
V současné době probíhá příprava projektu kanalizace v naší obci. Předtím než bude
vydáno územní rozhodnutí stavebním úřadem je nutné seznámit všechny účastníky řízení
s plánovaným vedením, kde bude splašková kanalizace probíhat. Za tímto účelem se
zpracovávají smlouvy o budoucích smlouvách, kde vlastníci dotčených pozemků vyjádří
předběžný souhlas s vedením přes jejich pozemky. Celkem bylo rozneseno a rozesláno 115
smluv. Kanalizace z celé obce bude svedena do nejnižšího místa v obci (lokalita „Pod vsí“)
odkud se bude odčerpávat k inseminační stanici kde bude samospádem svedena do čističky
v Mor. Budějovicích.
Celkové náklady si vyžádají finanční prostředky ve výši více než 40 mil. korun. Tato akce
by měla probíhat nejdříve v roce 2010 až budou zajištěny finanční prostředky.
Situační plán celého vedení je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Zájezd do divadla
V pátek 11.1. uspořádala kulturní komise zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě na
představení „Donaha“. Zúčastnilo se 40
občanů, kteří si mohli před vlastním
začátkem
prohlédnout také velmi
hezkou
budovu a interiér divadla.
Moderní námět a vtipný děj oslovili
všechny zúčastněné.

Návrh rozpočtu na rok 2008
Starosta předložil návrh rozpočtu obce na rok 2008, který byl zastupitelstvem
schválen.
Rozpočtové příjmy
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmů práv. osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
Správní poplatky
Poplatky ze psů
Poplatek za užívání veř.prostranství
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Činnost místní správy
Dotace

Úhrn příjmů

750.000,- Kč
70.000,- Kč
1.000.000,- Kč
1.350.000,- Kč
340.000,- Kč
50.000,- Kč
3.000,- Kč
8.000,- Kč
2.000,- Kč
220.000,- Kč
100.000,- Kč
73.000,- Kč

3.966.000,- Kč

Rozpočtové výdaje
Silnice, chodníky
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Základní škola
Činnost knihovny
Záležitosti kultury
Tělovýchovná činnost

258.000,- Kč
20.000,- Kč
30.000,- Kč
440.000,- Kč
10.000,- Kč
200.000,- Kč
45.000,-Kč

Veřejné osvětlení
Výstavba a údržba míst.inž. sítí
Soc.péče a pomoc starým a zdr. post. občanům
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Splátka úvěru
Uhrazené splátky dlouhodob. př. půjček

100.000,-Kč
600.000,- Kč
3.000,- Kč
280.000,- Kč
200.000,- Kč
10.000,- Kč
230.000,- Kč
550.000,- Kč
150.000,- Kč
840.000,- Kč

Vánoční koncert v kostele
dne 16.12. se v našem kostele sv.
Jana Nepomuckého konal vánoční
koncert. Účinkoval Smíšený pěvecký
sbor Moravské Budějovice. Vystoupení
si přišlo poslechnout asi 50 lidí.

Úhrn výdajů

3. 966.000,- Kč

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Litohoři

Turnaj ve stolním tenise

V pátek 18.ledna ve 14. hodin jsme přivítali v naší škole nové žáky. K zápisu se
dostavily čtyři děti, z toho byla tři děvčata a jeden chlapec. Všichni byli šikovní a dobře
zvládli všechny otázky a úkoly. Zarecitovali básničku, předvedli svoje dovednosti a
společnou písničkou zakončili svůj první pobyt ve škole, která je jim důvěrně známá,
jelikož ji v rámci společných projektů s místní mateřskou školkou již několikrát navštívili.
Po hodině společné práce se jim ani nechtělo domů. Jako dárek si odnesli pastelky a
stojánek na tužky v podobě berušky.

O vánocích 26. prosince 2007 se jako každoročně
uskutečnil turnaj ve stolním tenise. V tomto ročníku se
utkalo pouze 9 hráčů kteří se rozdělili do dvou skupin,
z nichž první dva postupovali do semifinále.
V zápase o 3. místo zvítězil Rosťa Šibor nad Zdeňkem
Buličkou 21:15 a 21:18.
Ve finále pak přehrál Dan Gál Frantu Šibora ve dvou
setech 21:17 a 21:14, kterému starosta obce předal
putovní pohár.

Naše škola nabízí:
příchod do známého prostředí
denně možnost zapojení do mimoškolních aktivit
zábavnou výuku angličtiny od 1. ročníku
možnost logopedických náprav
pobyt v kolektivu až do 15 hodin
život v pohodové škole, jejíž motto je : „S námi to dokážete"

Konečné umístění:
1.
2.
3.
4.

Daniel Gál
František Šibor
Rostislav Šibor
Zdeněk Bulička
Rostislav Šibor

LSPP končí
Od 1. ledna 2008 již není v Moravských Budějovicích zajištěna lékařská pohotovost
(LSPP - lékařská služba první pomoci). V Moravských Budějovicích zůstává pouze
rychlá zdravotní záchranná služba, která bude zasahovat pouze v případech ohrožení
života či bezprostředně hrozící vážné újmy na zdraví. LSPP bude na území kraje
Vysočina občanům k dispozici ve všech krajských nemocnicích, a to v rozšířených
ordinačních hodinách.
Provozní doba pohotovostí je stejná ve všech nemocnicích:
pracovní dny 17.00 – 22.00 dospělí, děti a dorost
víkendy a svátky 9.00 – 22.00 dospělí
8.00 – 21.00 děti a dorost
Mimo provozní dobu pohotovosti jsou ordinují v obvyklých dopoledních a odpoledních
časech praktičtí lékaři ve svých ordinacích a ve večerních a nočních hodinách pak dále i
nemocniční ambulance.
LSPP na okrese Třebíč zajišťuje Nemocnice Třebíč, Purkyňovo nám. 2
• dospělí: budova UNP (pavilon U), 568 809 479
• děti a dorost: budova UNP (pavilon U), ambulance dětského oddělení, 568 809 462

Fotbal
Po podzimu je tým mužů na 5. místě
Jak se nám dnes jeví, trápení, které jsme prožívali v sezoně 2006/2007, se nebude již v
probíhající sezoně opakovat. I když za sebou máme teprve polovinu, můžeme říci, že 21
bodů nám zajišťuje klid pro jarní část soutěže. Poměrně překvapivě se tým, doplněný hlavně
o hráče z Moravských Budějovic, velmi brzy sehrál a předváděl pohledný útočný fotbal.
Ukázalo se také velmi dobrým rozhodnutí, že v týmu působili dva brankáři. Pro jarní část
soutěže jsme sice neprodloužili hostování M. Smetany, brankáře ze Šebkovic, ale post
dvojky máme v tuto chvíli vyřešený. Po jednání vedení klubu s trenérem jsme se dohodli
ještě na jarní posile, o které nyní zahajujeme jednání s mateřským klubem na půlroční
hostování.
Zimní přípravu jsme zahájili tradičně v tělocvičně v Želetavě a na konci ledna zahajujeme
kondiční venkovní přípravu.
V polovině února organizujeme výroční schůzi, na kterou budou členové TJ Litohoř
samozřejmě pozváni. Již nyní je jasné, že sezona 2007/2008 bude i divácky úspěšnější v
porovnání s předešlou, již vzhledem k doposud vybranému vstupnému.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem fanouškům za přízeň a přejeme Vám více
pěkných fotbalových zážitků.
vedení TJ Litohoř

Stomatologická pohotovost je zajištěna v pracovních dnech od 15.00 do 19.00 v Jihlavě,
Vrchlického 57 – vstup z ulice U Cvičiště.
O víkendech a svátcích bude stomatologická pohotovost zajištěna od 9.00 do 12.00 ve
všech okresech. Zubní pohotovost bude na okrese Třebíč zajištěna o víkendech a svátcích
od 9:00 do 12:00 hod. v prostorách budovy „Gigant“, Janáčkovo stromořadí 68, tel. 569 809
371
V případě závažných zdravotních problémů (ohrožujících život a zdraví) volejte
Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina 155 nebo 112.
Více na: www.zdravi-vysociny.cz

Pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce
22.2.2008 Hasičský ples (hraje skupina VÍKEND Hostěradice)
14.3.2008 Ples školky (hraje skupina Pavla Nováka)
Při příznivém počasí se uskuteční dovednostní soutěže na ledě na místním kluzišti,
případně soutěž ve stavění ze sněhu.

Hokej

Základní škola

Hokejový tým TJ Litohoř se usadil vcelku podle očekávání na dně tabulky 1.ligy a trpělivě
očekává sestup mezi „sobě rovné“ do 2. ligy. Zkušenosti nasbírané v 1. lize snad budou
k dobru v bojích příští sezóny. Náš tým byl založen jako parta chlapů, kteří mají rádi hokej a
chtějí pod hlavičkou TJ Litohoř nastoupit do městské ligy. Bohužel na základě výsledků
loňské sezóny, kdy jsme se umístili na 15. místě na nás vyšlo místo v 1.lize mezi těmi
nejlepšími i proto, že některé týmy, které skončily výše v tabulce odmítly do 1. ligy nastoupit.
Nemáme ve svých řadách žádného ani bývalého hokejisty, neprobíhají žádné regulérní
tréninky a je tedy velmi těžké prosadit se proti mužstvům, kde působí opravdoví hokejisté,
nemluvě např. o Oldovi Válkovi, který je navzdory svému věku přece jenom bývalý mistr
světa a ještě minulou sezónu aktivní hráč krajské ligy.
Je poněkud zarážející, že ačkoliv je na soupisce 21 hráčů, na zápasy se běžně dostavuje
pouze kolem 10ti skalních příznivců a to je škoda. Pouze v zápase se sousedem v tabulce –
Elkem se dostavilo 15 lidí. Přes nelichotivé výsledky je třeba poznamenat, že mužstvo se
nevzdává a do bojů jde s plným nasazením. Do druhé poloviny sezóny byla provedena malá
úprava soupisky. Mužstvo opustil hráč Pavel Michal a byl dopsán náhradní brankář Richard
Nesiba. Chtěli bychom poděkovat obci za příspěvek na činnost mužstva, který byl použit na
úhradu dresů. Jinak si veškeré náklady hradí hráči sami.
Doufáme, že do příští sezóny se nám do týmu zapojí více litohořáků a s mužstvy
2. ligy sehrajeme vyrovnané zápasy.

Celé druhé čtvrtletí bylo u nás ve škole ve znamení jednoho velkého těšení na
Vánoce.
Učivo sice plynulo v ustáleném rytmu, ale v textech se už objevovalo zimní a sváteční
téma.
Také jsme se projeli již zasněženou přírodou do třebíčského divadla na pohádku
Jagababa a podruhé na Hodinu zpěvu s J. Uhlířem. Při té příležitosti jsme tam navštívili i
muzeum s expozicí betlémů, což nás ještě více přiblížilo k vysněnému cíli - k Vánocům.
Ještě nás ale čekala příprava besídky. V hudební výchově jsme zpívali koledy a zimní
písně, v tělesné výchově jsme trénovali krokové variace pro taneční vystoupení, v
pracovních činnostech jsme vyráběli výzdobu pro školu i pro domov.Každé odpoledne se
potom vše pilovalo a sestavovalo.
Velký úkol měla děvčata. Všechna si vyzkoušela opravdové vánoční pečení. Oblíbené
linecké hvězdičky potom nabídla nejen malým kamarádům z MŠ, kteří přišli jedno
dopoledne k nám, ale také spolužákům a hlavně rodičům, které jsme pozvali na malé
posezení v předvánočním odpoledni. Děti si zde i s pomocí svých blízkých sestavily malý
"sladký"svícen pro sváteční chvíle.
Přišel poslední vytoužený den ve starém roce 2007. Děti ještě vyrobily rybičku pro štěstí a
po zaznění zvonečku přišlo opravdové překvapení - dárky. Chlapci dostali velkou pirátskou
stavebnici pro své zájmy a děvčata zase hry na obchod a na poštu. Všem také udělaly
radost skládací mozaiky a puzzle.
I když dárky ve škole děti velmi upoutaly, všichni odcházeli radostně domů.
Nezapomněli jsme si popřát pěkné svátky a hlavně - v novém roce 2008 hodně zdraví,
pohodu, radostné učení a dobré kamarády.

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tým
Old Boys
HC Blížkovice
TJ Sokol Želetava
Hellfish
Sokol Opatov
HC Bowling
HC Lukáš "A"
HC Lesonice
Třebětice
HC Kojetice
HC Jaroměřice n. R.
HC BAST ISOBAST
Tornádo Dešov
HC Blue Wings Jemnice
Elko
TJ Litohoř

PZ
8
9
9
7
8
7
9
9
9
8
9
9
9
8
9
9

V
8
7
6
6
6
5
5
3
3
3
2
3
2
1
1
0

R
0
1
1
0
0
1
1
3
2
2
2
0
0
1
0
0

P
0
1
2
1
2
2
1
3
3
4
3
6
7
6
8
9

Skore
108:38
86:21
49:28
77:30
60:29
54:19
63:31
29:29
39:42
29:34
35:52
21:64
25:68
16:43
15:81
19:116

Body
17
16
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Výsledky: http://vysledky.lidovky.cz/hokej/avh_v02.php?id_hokej=545&id_session=%3Cbr
Zdeněk Bulička
Jiřina Vodičková

Mikulášská nadílka před 50-ti lety.

Výročí
Krásné výročí 95 let života v lednu oslavila naše
občanka paní Antonie Dvořáková z Kolovrat.
Do dalších let přejeme všichni mnoho štěstí a
zdraví i rodinné pohody.

Z činnosti kulturní komise
4.11.07 Beseda s důchodci
První neděle v listopadu tradičně patří setkání
nejstarších občanů. Děti si pro ně připravily
básničky,písničky a nakonec mohli všichni
zhlédnou prezentaci fotografií z významných
událostí z nedaleké obecní historie a záznam ze
slavnostního svěcení praporu a setkání rodáků.
Promítaly se například zimní záběry roku 2006 a
následné jarní povodně.
9.11.07 Pedig
Pod odborným vedením paní Dvořákové se sešlo okolo 25 šikovných dívek a žen do sálu
kulturního domu vyzkoušet si něco nového. Stříhalo se, máčelo se a někdy se zdálo, že ani
dvě ruce nestačí. Nakonec si všichni po necelých dvou hodinách domů odnášeli malé ošatky
z proutí.
24.12.07 Zpívání u vánočního stromu
Na Štědrý den jste si mohly přijít zazpívat k vánočnímu stromu. Pod
odborným vedením paní Saskové si necelá dvacítka litohořské mládeže připravila desítku
koled známých i neznámých. Ozvučení a doprovod na klávesy zajistil pan Sobotka. Touto
cestou bych jim chtěla poděkovat za trpělivost, kterou během 14 dní projevily a přichystaly
tak příjemné zpestření Štědrého večera.
Blanka Buličková

Adventní věnečky
Při výrobě adventních věnečků se nás sešlo i tentokrát hodně. Už při vstupu do kulturního
domu byla cítit ze všech těch nachystaných větviček ta nezapomenutelná vůně lesa. V
malém sálku byly papírové krabice plné chvojí a na stolech ženy motaly věnečky. Ono to
chvilku trvá, než takové dílko dostane podobu. Je třeba vybrat tu správnou větvičku a položit
ji na určené místo na korpusu. A pak provázek, div si do něj nezapletete ruce. A když je
dílko dokončeno, musí se ještě nazdobit. Rozmístíme čtyři svíčky v některé z barev duhy a
pod ně bodce a mezi svíčky na věneček ještě další ozdoby. Třeba stuhy, mašličky,
hvězdičky, korálky, šišky, burské oříšky, různě tvarovanou kůru bříz, sušené plátky ovoce
jako citron, pomeranč, jablko, hruška nebo umělé hříbečky – muchomůrky, i umělá květina –
vánoční hvězda. Ozdoby byly většinou v barvě červené, oranžové, žluté a zlaté, aby vynikly
na temně zelené chvoji.
Děti v předsálí s babičkami malovaly Mikuláše a vánoční stromky a všude bylo příjemně
teplo. Dalo se při práci povídat anebo jen tak sedět a sledovat pilnou práci ostatních. Obešla
jsem potom všechny stoly a nedalo se než chválit, protože všechny věnečky byly jak od
profesionálů.
Tak jsme se mohli sejít z celé obce díky několika obětavým lidem, kteří akci zorganizovali.
A důležité bylo to uspokojení z pěkného dílka, protože vlastně z malých radostí se skládá
život.
T. Navrátilová

Jako malé děti jsme věřily na všechny ty úžasné pohádkové i jiné
bytosti a postavičky. A tak jsme se nemohly pátého prosince navečer dočkat svatého
Mikuláše. Měly jsme nachystanou modlitbičku pro Mikuláše a od rána jsme byly hodné,
poslušné a tiché děti. Jak se setmělo, nastražily jsme uši a poslouchaly každé šustnutí.
Vyhlížely jsme i z okna, a přestože jsme slyšely cinkání zvonečků, Mikuláš nikde. Začaly
jsme skládat leporela a recitovat z nich básničky, které jsme uměly zpaměti. Byly jsme malé
holčičky a čekalo nás objevit nový svět ve škole v první třídě.
A tu se najednou otevřely dveře do pokojíku a v nich stál svatý
Mikuláš, opravdický, se zlatou berlou i mitrou na hlavě a v nádherné m kněžském rouchu. A
vedle stál plavovlasý anděl se zářící hvězdou nad čelem, přesně takový, jako jsou
znázorňovaní andělové v kostelech a chrámech na freskách. Úplně jsme ztuhly a oněměly
jejich krásným zjevem. Když tu se za nimi ozvalo zařinčení řetězu a několikahlasé: bu-bu-bu
a hudru-hudru nebo ble-ble-ble. A to se v nás nastartoval pud sebezáchovy, něco jako:
Zachraň se, kdo můžeš. Skočila jsem ke dveřím do ložnice, prudce jsem je otevřela a ten
prudký pohyb mě vynesl až za dveře. Stála tam skříň a nebylo tam téměř místo. Ale tím
strachem z čertů jsem se tak zmenšila, že jsem měla pocit, že neexistuji.
Sestra Majka vběhla do tmy v ložnici za mnou a v té dětské hrůze
vklouzla pod manželské postele a držela se za jejich prostřední nohu. Čerti s řinčením a
blekotáním vtrhli za námi. Rozsvítili světlo a uviděli čouhat pod postelí nožičky. A tak začali
Majku tahat ven. Majka kopala, křičela a volala maminku. Až všichni dospělí dostali strach,
aby čerti Majce neublížili, jak ji tahali. Tak je svatý Mikuláš zavolal zpět a trochu zkrotil.
Já jsem celou tu dobu stála za dveřmi, podlamovaly se mi nožky a
třásla jsem se jako osika. Ale čerti mě nenašli, přestože se stále ptali, kde je ta druhá
holčička. Svatý Mikuláš si potom chvíli povídal s
rodiči a na něco se domlouvali. Pak na nás Mikuláš
zavolal:“Tak sbohem děti a za rok se přijdu podívat,
jestli jste stále hodné.“ A za chvíli bylo ticho a čerti
byli pryč. Rodiče nás museli několikrát ujišťovat, že
opravdu odešli a že tatínek za nimi zamknul vrátka.
Pak teprve s ještě vyděšenýma očkama jsme
vylezly z úkrytů. A čekalo nás příjemné překvapení.
Mikuláš nám donesl celý košík jablek a stříbrných
ořechů a nahoře byly burské oříšky a mandarinky a
malované perníky a barevné figurky v čokoládě.
Tak se tedy naší malé dušičce ulevilo a potom
večer jsme klidně a spokojeně usnuly.
V mých vzpomínkách to byl
krásný večer, který jsem si z části pamatovala a
zbytek mi dopověděli rodiče. Už nikdy potom
nenechali rodiče čerty tolik řádit, a proto už nemám
na žádného svatého Mikuláše tak milé a hezké
vzpomínky.
Za ty vzpomínky děkuji všem
těm hodným lidem, kteří tuto službu dělali nezištně
a z opravdové lásky k dětem.
T. Navrátilová

Pohyb obyvatel v obci v roce 2007:

Společenská kronika

K 31. 12. 2007 žilo v Litohoři trvale přesně 508 obyvatel.
K trvalému pobytu se v roce 2007 přihlásilo 23 občanů a odstěhovalo se 12 občanů.
V rámci obce změnili adresu 4 občané.
Narodili se 1 chlapec a 3 děvčata.
Zemřelo 5 občanů, 3 muži ve věku 93, 86 a 83 let a dvě ženy ve věku 94 a 84 roků.
Uzavřena byla 3 manželství a rozveden nebyl nikdo.
Nejstarší občankou Litohoře je paní Viktorie Čtveráčková. Narodila se v roce 1911.
Nejstarším občanem je pan Oldřich Prodělal narozený v roce 1919.

Výročí:
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili své narozeniny !

Měsíc: Říjen
Heralecká Anežka
Vrátný František
Říhová Hana
Musilová Marie

Litohoř
Litohoř
Litohoř
Litohoř

124
77
154
74

85 let
70 let
60 let
60 let

33
79

88 let
84 let

Františková Božena
Gál Mikuláš
Kašík Bohumír

Měsíc: Listopad
Počátek zimy a vánoce v MŠ
Studený vítr přivál i do MŠ poslední
roční období - zimu. Ani v tomto čase se
život v MŠ nezastavil. Ba právě naopak,
neboť nastupující zima vždy signalizuje
příchod nejkrásnějších svátků v roce –
vánoc.
Ještě v měsíci listopadu se děti se
svými kamarády se ZŠ vypravily na výlet
do Třebíče, kde shlédly pohádkové
představení „Čarodějnice a tři loupežníci“.
Celý výlet do okresního města se všem
zúčastněným velmi líbil. Prosinec byl
doslova nabit událostmi a kulturní aktivitou. V prosinci se děti se svými učitelkami opět
vydaly do Třebíče, aby si spolu s oblíbeným hudebním skladatelem Jaroslavem Uhlířem
zazpívaly písničky z pohádek, které znají především z televizní obrazovky, a které pro ně
napsal právě Jaroslav Uhlíř. Celé představení se setkalo s velkým, pozitivním ohlasem. Na
tradiční recitační soutěži „Upovídaný budíček“, kterou pořádá DDM Budík v Mor.
Budějovicích litohořští nikdy nechybí. Tentokráte se soutěže zúčastnilo 8 malých recitátorů.
Všechna medailová místa obsadily děti z litohořské MŠ - 1. místo: Adéla Vodičková, 2.
místo: Libor Sobotka, 3. místo: Nikola Kašíková.
Tradiční mikulášská nadílka se velice povedla, a to především díky Markétce Tučkové,
která na sebe vzala podobu Mikuláše a pro děti přichystala pestrý mikulášský program plný
zábavy, her a tance. Na závěr byly děti odměněny pravými mikulášskými perníčky, které jim
udělaly stejnou radost jako celý „mikulášský rej“.
14. prosince se v kulturním domě konala každoroční vánoční besídka. Svým rodičům a
litohořské veřejnosti se v bohatém kulturním pásmu s vánoční tématikou předvedly děti obou
litohořských škol.
Během každoročního „zpívání u stromečku“ děti pod vánočním stromkem objevily nové
hračky, se kterými si mohly ihned hrát. Předvánoční návštěva ZŠ též probíhala ve znamení
pohody a klidu. Děti si prohlédly vánoční výzdobu základní školy a navštívily své starší
kamarády. Ředitelka školy pro ně připravila malé, sladké pohoštění.
Ani budova mateřské školy nezůstává stranou. Byla započata údržba sklepních prostor,
včetně kompletního vymalování. V současné době se MŠ společně s obecním úřadem
připravuje na tradiční benefiční ples, na kterém opět vystoupí populární přerovský zpěvák P.
NOVÁK. Ples se koná 14. 3. 2007 v litohořském kulturním domě. Všichni jsou srdečně
zváni.
J. Kostelecká

Prodělal Oldřich
Šimka František

Litohoř 14 75 let
Litohoř 127 70 let
Litohoř 169 65 let

Měsíc: Prosinec

Litohoř
Litohoř

Čtveráčková Viktorie Litohoř

103 96 let

Meteorologické okénko
Jedna z mých zálib je sledování počasí. O tom jak vlastně bylo,
ale i jak bude se zajímám od mých devíti let. Nápad zapisovat
počasí jsem dostal v listopadu 2003.
V tomto čísle občasníku jsem zpracoval srovnání vybraných
měsíců (leden, květen, červenec a prosinec) v průběhu čtyř roků
(2004-2007). Zobrazované teploty v grafu jsou průměrem vždy
teploty naměřené ráno a večer a takto je zprůměrňován vždy celý
měsíc.
Pokud mi bude umožněno i příště si připravím zase jiná zajímavá
porovnání.
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