Zasedání zastupitelstva
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Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Slovo úvodem.
Vážení čtenáři, milí spoluobčané, rok se nám opět přelomil,
zima skončila a máme tu jaro a s ním nové číslo našeho
občasníku. Zdá se to neuvěřitelné, ale vydávání Novinek
vstupuje již do svého 6. ročníku.
Opět Vám přinášíme statistické údaje za loňský rok, sportovní
zprávy, okénko do historie atd. Začneme jako obvykle stručným
přehledem dění v obecním zastupitelstvu.

 CzechPOINT
Nový zákon č.300/2008 Sb. s účinností od
1.7.2009 zakládá povinnost pro obce mít datovou
schránku, která nahradí papírovou podobu
korespondence a dále pořízením CzechPOINTu
získá obec dotace na počítačové vybavení.
Datové schránky zřídí MV ČR . Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s Městem
Moravské Budějovice. Starosta seznámil zastupitelstvo s podmínkami o poskytnutí
dotace na typový projekt – CzechPOINT – a přijetí dotace ve výši 93.927,-Kč.
 Prodej pozemku
Ohledně prodeje pozemku na koupališti na stavbu recepce proběhla diskuze, kde
zastupitelstvo schválilo prodej pozemku do 200m2 za cenu 35,- Kč / m2 ,
pronajímateli areálu TKS spol.s.r.o., se sídlem Dvorecká 1165, Praha 4, zastoupená
jednatelem Ing. Vlastimilem Bařinkou.
 Dotace na kontejner
Dotaci na kontejner a nádoby na BIOODPAD obec obdržela, byl zakoupen a dodán
kontejner na bioodpad a 13 plastových nádob 240 l na bioodpad.

Velikonoční výzdoba

 Dotace z fondů EU
Ing. Kabelka zpracovává žádost na dotaci na dobudování chodníků, zakoupení
zahradní techniky a vysázení zeleně v katastru obce
 Dodatek k územnímu plánu obce
Byla uzavřena smlouva na zpracování dodatku k územnímu plánu s Ing.arch.Vlastou
Šilhavou v souvislosti s výstavbou rodinných domů u koupaliště.
 Bezpečnostní situace v roce 2008
Policie České republiky zaslala zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu obce Litohoř
v roce 2008 . Byly šetřeny 2 trestné činy, z toho: 1x krádež, 1x neplnění vyživovacích
povinností a šest přestupků proti majetku a občanskému soužití.

Roztomilý zajíček
zapomněl si košíček,
přesto dostal vajíčko
a ty od nás přáníčko.

Bohatou pomlázku a
veselé Velikonoce přeje
všem kolektiv autorů.

Obecní úřad Litohoř, č.p. 155, 675 44, tel.: 568 422 024,
e-mail: ou-litohor@volny.cz www.obec-litohor.cz
x/
xÚřední hodiny: Pondělí: 7:00-12:00, 13:00-17:00 hod. / Středa: 7:00-12:00, 13:00-17:00
hod.

Základní škola Litohoř
 Dotace ze státního rozpočtu
Obec získala ze státního rozpočtu z Ministerstva financí dotaci 4 mil. Kč na
rekonstrukci víceúčelové budovy. Byly předloženy podmínky pro výběrové řízení a
návrh na obeslání firem KEVOS, spol. s r.o., INEX Moravské Budějovice s.r.o.,
TIPASTAV Třebíč s.r.o., Jiří Vrba Luční 874/52 Třebíč, Jaroslav Pokorný Římov 115
Rokytnice nad Rokytnou k výběrovému řízení. Zastupitelstvo doporučilo obeslat
firmy: Ateliér BDŠ s.r.o. Mor.Budějovice, Agstav Třebíč a.s., Pozemní stavby Znojmo,
Stabo MB s.r.o. Mor. Budějovice. Výběrového řízení se zúčastní zastupitelé p.Kašík
B., p.Šibor R., p. Jelínek Vl., Mgr.Vodičková J., p.Bustová H., Mgr. Sobotka F..
 Smlouva pro CzechPOINT
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o spolupráci s městem M.Budějovice a obcí na
služby eGon centra při zřizování datové schránky a služby CzechPOINT.
 Příspěvek hasičům
Zastupitelstvo schválilo příspěvek Okresnímu sdružení hasičů ČMS 1000,-Kč.
 Dětský den v Jakubově
Mikroregion Moravské Budějovice uspořádá 20.6.2009 v Jakubově dětský den.
Základní škola připraví soutěžní družstvo.
 Žádost o dotaci z fondu Vysočiny
Obec podala žádost o dotaci z Grantového programu Sportoviště 2009 na úpravu
plochy pro hokejové hřiště, záchytné sítě za branky, sítě na fotbalové a hokejové
branky, opravu střídaček, studnu.
 Bonusy pro žáky místní ZŠ
Byl předložen návrh na finanční částku pro žáky nastupující do
1.třídy zdejší školy a po absolvování pěti ročníků a odchodu na
druhý stupeň při nástupu do 1.třídy 1000,- Kč na krytí nákladů,
vyplaceno první den ve školním roce.
Za absolvování výuky finanční částka 1000,- Kč za každý rok školní
docházky, vyplaceno při vydání vysvědčení za pátý ročník.
Finanční částka se nevyplatí při přechodu na jinou školu v druhém,
třetím a čtvrtém ročníku.
 Inspekce
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky školské inspekce v místní základní škole a
mateřské škole.
 Kontrola inspekce životního prostředí
Dne 25.3. 2009 byla provedena neohlášená kontrola České inspekce životního
prostředí, dodržování zákona o odpadech, která byla zaměřena na pozemek v k.ú.
Jackov (Kosová), kde se dle zjištění nacházejí odpady zemin a kamení, stavebních
odpadů, střešní krytiny, eternit, zbytky silážních plachet apod.. Skládka musí být
vyčištěna a zlikvidována.
Plné znění zápisů si můžete stáhnout s obecních internetových stránek.

Naše škola je napohled klasická
venkovská škola. V mnohém se však
odlišuje od některých jiných. Navštívíte-li
ji, přivítá vás klidná a kamarádská
atmosféra. Děti jsou bezprostřední,
všechny se dobře znají.
Našim dětem nabízíme velký prostor pro
rozvoj žádoucích dovedností.
Ve sportu:
- máme krásnou prostornou tělocvičnu a
zatravněný venkovní prostor
- jsme členy Sportu pro všechny, což nám přináší za naši aktivitu stálý tok peněz
na financování pomůcek pro cvičení, na nákup oblečení na vystoupení i časté
občerstvení nebo odměny dětem v soutěžích
- vyžití v kolektivních hrách nejen v hodinách Tv, ale i v odpoledních hodinách ve
ŠD
- účast v soutěžích místních, okresních i krajských kol
- reprezentace školy, okresu i vlasti na tělovýchovných slavnostech ve Vídni
(taneční skupina)
- pravidelná plavecká výuka je samozřejmostí
- Výuka cizích jazyků:
- výuka anglického jazyka od 1. ročníku (všechny děti moc baví)
- rozšířený počet hodin angličtiny
- výuka a procvičování jazyka pomocí výukových programů na počítačích
Další nabídky:
- výuka všech dětí (nejen dětí se specifickými výukovými potřebami, ale i
mimořádně nadaných) individuální formou
- bezpečné a příjemné prostředí
- zaktivizování dětí na vlastních projektech
- práce na počítačích pro všechny děti
- účast na vlastních kulturních vystoupeních
- získání všech potřebných návyků pro úspěšné zvládnutí učiva
- příprava dětí na okresní matematické soutěže – mat. olympiáda a Pythagoriáda v
Třebíči, kde se každoročně dobře umístíme
- dětem s horší výslovností nabízíme nápravu řeči (logopedii)
- všechny děti se mohou podílet na tvorbě vlastního školního časopisu
- každoročně vítáme ve škole i rodiče s dětmi na předvánočním posezení a tvoření
vždy nějaké dekorace
- každoročně navštěvujeme Horácké divadlo v Jihlavě, také dětská představení
známých herců v Třebíči
- máme zpracovaný systém poznávání okolí – obec, Mor. Buděj., Jaroměřice,
Třebíč
- podnikáme vlastivědné výlety za poznáním širšího okolí (např. Jindř. Hradec,
Telč, Pernštejn, Náměšť, Lednice, Brno)
A něco navíc:
- všem návštěvám se líbí naše krásná tělocvična, podobnou se nemůže pochlubit
žádná jiná porovnatelná škola v okolí

-

děti odcházející do vyšších ročníků na jiné školy jsou dobře připravené
s dětmi jednáme klidně na principu rovnosti a partnerství, tvoříme pravidla soužití
a kamarádství
každé dítě potřebuje individuální přístup, kterého se mu dostane. Čím menší je
počet dětí ve škole i třídě, tím je možné každému věnovat více péče, všechny
děti si procvičí učivo již ve škole

Malé venkovské školy opět nacházejí svoje výsluní, je v nich klidná rodinná
atmosféra, dětem zde nehrozí anonymita a osamění. Buďme rádi, že nám naši
předkové zanechali takovou pěknou školu a nynější vedení obce se o ni tak dobře
stará. V nedávné minulosti prošla mnoha vylepšeními – zcela nová hygienická
zařízení, osvětlení, dlažba na chodbě, plynová kotelna, rozvod teplé vody, nátěry
všech dveří, nová okna, všechny nové lavice pro děti, vylepšení fasády, generální
oprava střechy, zateplení půdy, nová podlaha a koberce v herně ŠD, stálé
vybavování učebními i cvičebními pomůckami je samozřejmostí.

Vzkaz všem zákonným zástupcům nynějších i budoucích dětí :

Školní akce
3. místo v okresním kole
pódiových skladeb
V sobotu 28. 3. proběhla
okresní
přehlídka
pódiových
skladeb, které se každoročně
účastníme. Letos se zapojila
všechna děvčata naší školy.
Diana Machovcová, Karolína
Kabelková , Zuzka Vodičková,
Jana
Urbánková,
Kačka
Šafratová, Andrea Machovcová,
Nikola
Kašíková
a
Aneta
Kršňáková tančily ve španělském rytmu. Přestože konkurence byla velká, umístili
jsme se na pěkném třetím místě. Výzvou pro nás je pozvání do krajského kola, které
se uskuteční 18. 4. v Třebíči.
Odměnou všem děvčatům bude možnost vystoupit 1. 5. ve vídeňském Prátru.

V obci žijeme, chceme, aby vzkvétala i prostřednictvím radostného halasu dětí.
Chceme mít naši školu zase plnou dětí! Chceme ji zachovat pro příští generace!
Děti mateřské školy jsou součástí Základní školy a Mateřské školy v Litohoři. Z
neznámého důvodu však opouštějí náš vzdělávací systém, který je vychoval, neboť
pro ně rodiče hledají „štěstí“ jinde.
Vzchopme se a zažeňme myšlenky na přehnané možnosti velkých škol!
Z rozhodnutí obecního zastupitelstva dává náš obecní úřad dětem dárek.
Za splněný rok povinné školní docházky dostane každý žák 1.000,- Kč. Budou
splatné po absolvování všech pěti ročníků základního školství v naší škole (5.000 Kč)
a budou základem pro nakoupení pomůcek a vybavení v dalším studiu.
Že je pět roků dlouhá doba? Vždyť peníze jsou potřeba už v první třídě. I zde
přichází malá pozornost - letošní a všichni příští prvňáci obdrží pro školní rozjezd
tisíc korun.
Všichni zaměstnanci školy
pracují s dětmi rádi, což
cítí jistě i spousta starších
dětí, které se rády vracejí
pozdravit
mladší
kamarády, pochlubit se
svými úspěchy v dalších
školách nebo jen tak
popovídat a zavzpomínat.

Za všechny pracovníky ZŠ a MŠ:
Jiřina Vodičková

Matematická olympiáda
Žáci pátého a čtvrtého ročníku se 17. 3.
zúčastnili matematické soutěže v Třebíči.
Matěj Cvak, Tomáš Chytka a Pavel
Urbánek se stali úspěšnými řešiteli a tím
naši školu dobře reprezentovali.

Navštívila nás exotika
Ze záchranné stanice dravců a sov
nás přijel 25.3. dopoledne navštívit
pan Hořák, který s sebou tentokrát
přivezl exotická zvířata většinou z
Austrálie. Společně s dětmi ze školky
jsme viděli agamy vousaté,
chameleona jemenského, činčilu
jihoamerickou a leguány zelené. O
zvířatech jsme si popovídali i
zazpívali.
Autor: Romana Kabelková

DĚTSKÝ KARNEVAL
Začátek nového roku v MŠ
V neděli 22. 3. všechny mile překvapila hojná účast masek na dětském karnevalu.
Sešlo se jich téměř na padesát. Strávili jsme příjemné odpoledne plné her, soutěží a
tance, které hudebně doprovázel Pavel Seidl. Každé z dětí si na závěr odneslo
odměnu v podobě balíčku se sladkostmi, malým překvapením a balónkem.

Pletení z pedigu
Pletením košíků z pedigu si
páteční odpoledne zpříjemnili
všichni zájemci o tuto techniku.
Každý mohl zapojit vlastní
fantazii a nebo se držet
vzorových výrobků. V příjemné
atmosféře vznikla spousta
hezkých košíků a podnosů,
které jistě mnohde poslouží k
dotvoření
velikonoční
dekorace.

Začátek nového roku s sebou nese vždy nejen vzpomínky na loňský rok, ale
především plno očekávání, jaký bude nový rok a co příjemného přinese. Nejinak
tomu bylo i v naší mateřské škole, kdy se některé děti zúčastnily zápisu do první
třídy základní školy. Tento zápis do první třídy je vždy pro děti velkou událostí, a
proto se ho vedoucí učitelka společně s ředitelkou základní školy snažily dětem co
nejvíce zpříjemnit.
Leden přinesl vyučujícím nejen přípravu na již zmíněný zápis dětí do první třídy,
ale i přípravu na inspekci české školní inspekce z kraje Vysočina, která se konala
6.,7. a 9. ledna . Mgr. Marie Nováková kladně zhodnotila především výchovnou práci
obou vyučujících a
školní vzdělávací programy, ale také povinnou školní
dokumentaci,
prostředí
a
vybavenost
mateřské
školy.
Již v únoru začaly děti nacvičovat kulturní program na výroční schůzi JMB družstva,
která se konala 23. 3. 2009 v Sokolovně v Moravských Budějovicích. Připravený
program, který děti mateřské školy secvičily společně s některými žáky základní
školy se všem zúčastněným velmi líbil a byl oceněn nejen bouřlivým potleskem, ale i
drobnými dárky.
Neděle 22. 3. 2009 se nesla ve jménu karnevalového reje, kterým hrou k tanci i
poslechu provázel p. Seidl. Odměnou pro pořadatele karnevalu byly nejen rozzářené
tváře dětí a jejich doprovodu z Litohoře, ale také dětí z širokého okolí.
Ačkoli připadají letos velikonoce na polovinu dubna, již v březnu se děti začaly
připravovat na tyto svátky jara.
S příchodem jara navštívil naši mateřskou školu dětem již známý pracovník
z brtnické záchranné stanice a děti se tak díky vyprávění, zpěvu a hře na kytaru
opět dověděly něco nového o přírodě.
Tento výklad se dětem velmi líbil také
proto, že byl doplněn o ukázku živých
ještěrů.
11. 2. 2009 také do Litohoře doletěla
smutná zpráva o úmrtí v Litohoři velmi
populárního
přerovského
zpěváka,
bronzového slavíka Pavla Nováka. Pavel
Novák měl k Litohoři velmi blízko, neboť po
třináct let zde pravidelně se svojí skupinou
Family vystupoval na tradičním benefičním
plese, jehož výtěžek byl vždy věnován
dětem. Právě jim populární zpěvák zasvětil
finální fázi své bohaté hudební kariéry.
Pavel Novák k naší velké lítosti již není
mezi námi, ale jeho písničky jsou stejně
nesmrtelné jako vzpomínka na něj.
Příští rok se vedení MŠ rozhodlo
uspořádat tradiční benefiční ples, kde
vystoupí kapela Pavla Nováka, která je
tvořena především příslušníky známého
muzikantského rodinného klanu Nováků.
Program má příznačný název „Novák zpívá Nováka“.
Jiřina Kostelecká

Sport
Fotbal
Hokej

V současné době po odehrání podzimní části soutěže a dvou jarních
zápasů jsou naši fotbalisté na pěkném 4. místě se ziskem 26 bodů.

Naši hokejisté se v Městské hokejové lize Moravské
Budějovice ve druhé výkonnostní skupině umístili na
posledním 12. místě se ziskem 4 bodů za pouhé 2
vítězství.
Zápasy se hráli každý s každým ve skupině což bylo 11
utkání. Po této základní části byla tabulka rozdělena na
dvě skupiny po šesti mužstvech, které dále hráli zase
každý s každým – tedy 5 zápasů. Lepší polovina hrála o
vítěze a ta horší o udržení. Sestupují dvě mužstva a příští
rok budeme tedy hrát poslední třetí skupinu, pokud se
bude hrát stejným systémem jako letos.

Rozpis jarních zápasů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zápasy odehrané v letošním roce:
kolo

datum

domácí

8.
9.
10.
11.

3.1.
10.1.
18.1.
24.1.

Orlí Křídla
Kojetice
Litohoř
Litohoř

-

Litohoř
Litohoř
ELKO
Westige

5
9
2
4

:
:
:
:

1
2
5
6

Vesce
Litohoř
Bast
Litohoř
ELKO

-

Litohoř
Westige
Litohoř
Dešov
Litohoř

7
2
6
3
1

:
:
:
:
:

4
1
4
12 Pinter J., Bártů V., Šibor R.
3 Fučík T., Kašík B., Šibor R.

Nadstavbové zápasy:
1.
7.2.
2.
13.2.
3.
22.2.
4.
28.2.
5.
9.3.

hosté

výsledek branky

Nedvědický A.
Dománek A., Bártů V.
Pinter J., Vonka O.
Bártů V., Nedědický A.,
Bártů D., Kuba L.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kohouti Vesce
HC Bast – Isobast
Elko
Tornádo Dešov
HC Westige
Litohoř

16
16
16
16
16
16

12
13
10
9
8
5

3
0
1
3
2
0

1
3
5
4
6
11

82
135
77
78
64
78

16
16
16
16
16
16

8
7
4
9
1
2

1
2
1
0
3
0

7
7
11
7
12
14

74
58
43
83
56
45

:
:
:
:
:
:

49
64
59
46
65
90

27
26
21
21
18
10

: 72
: 79
: 77
: 66
: 99
: 104

17
16
9
8
5
4

-

Litohoř
Kojetice
Litohoř
Litohoř
Radotice
Litohoř
Šebkovice B
Litohoř
Police
Litohoř
Domamil
Litohoř
N. Syrovice

-

Litohoř
Kojetice

28.3.
5.4.
12.4.
18.4.
26.4.
3.5.
10.5.
16.5.
24.5.
31.5.
7.6.
14.6.
21.6.

15:00
10:15
15:30
16:00
10:15
10:30
10:15
16:30
10:15
10:45
10:15
16:30
10:15

Zatím odehrané jarní zápasy:
Čáslavice B
Litohoř

1 : 2
2 : 2

Kašík K. 2x
Šplíchal P., Coufal L.

Meteorologické okénko
Tentokrát si porovnáme jak mrazivé byly zimy za poslední tři roky.
°C

Tabulka po skončení soutěže:
1. HC Orlí Křídla Jemnice
2. HC Kojetice
3. HC Šebkovice
4. HC Nové Syrovice
5. Inex
6. Motáci Třebětice

Čáslavice B
Litohoř
Jemnicko B
Martínkov
Litohoř
Třebelovice
Litohoř
Lesonice
Litohoř
Výčapy
Litohoř
Hor. Újezd
Litohoř

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

4,1

2,9

2,6

2,6
1,8

1,6
0,2

0,1

0,1

-1,5

-1,7
-4,4

prosinec

2006-2007

leden

2007-2008

únor

2008-2009

Z grafu můžeme vyčíst, že nejchladnější byla zima letošní

březen
měsíce

Historické okénko

( z obecní kroniky před 80 a 70 lety )

1929
Dne 7. března 1929 uspořádal učitelský sbor s místní osvětovou komisí veřejnou
oslavu narozenin p. presidenta v sále u Bobků s tímto programem: 1. Přednáška o
mládí p. presidenta a jeho vůdčích ideálech – přednesl řídící učitel Štěpán Koudela
z Jakubova. 2. Mužský sbor zpěv. 3. Recitace žáků 4. Scéna „Legoinář“ – předvedli
žáci. 5. Hudební čísla. 6. Scéna „Mladí republikáni“ – předvedli žáci. 7. Národní
hymny.
Tento úryvek bych rád krátce okomentoval těmito slovy: byli tenkrát lepší politikové
nebo naivnější občané? Obliba dnešních politiků a úcta k nim je na tak nízké úrovni,
že by je sotva někdo dnes tímto způsobem oslavoval.
1939
I v našem místním „nepravidelníku“ si neodpustím připomenout krušný okamžik
našich dějin, rok 1939. Dne 15. března 1939 byla republika obsazena německými
vojsky a zbytek okleštěné země byl připojen k říši jako Protektorát Čechy a Morava.
Po mnichovské zradě 29. září 1938 a odstoupení Sudet to byl definitivní konec naší
mladé meziválečné republiky. Tato doba okupace až do roku 1945 s sebou přinesla
hrdinské činy některých, kolaborantství mnohých a těžké období pro všechny. Po
krátké rozhárané době po osvobození byla po únoru roku 1948 vystřídána novou
érou komunistické totality a despotismu, která se naší vesnice dotkla velmi silně.
Možná silněji, než doba německé okupace. V některých dalších číslech si povíme
více.
Během válečného období se přestala psát i naše obecní kronika, která byla z obce
odvezena. Období pauzy trvalo až do roku 1958. Poté se uplynulých 20 let
dopisovalo na základě pamětí pana Urbánka č.p. 89, narozeného r. 1891, který si
některé události sám zapisoval a dále na základě rozhovorů s občany. Dále se
čerpalo ze školní kroniky. Zápisy doplnila paní Marie Wolheimová, učitelka bytem
v Litohoři č.p. 40. Nutno ovšem poznamenat, že zápisy z let 1958 až 1989 jsou
výrazně vedeny pod vlivem komunistické propagandy a ideologie a mají velmi malou
vypovídací schopnost o dění v obci a o skutečné náladě ve společnosti.

Společenská kronika
Výročí:
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili své narozeniny !

Měsíc: Leden
Dvořáková Antonie
Kalábová Marie
Kabelková Marie
Václavková Marie
Černá Marie
Straňák Antonín
František Jaroslav

Litohoř 110
Litohoř 107
Litohoř 161
Litohoř 87
Litohoř 19
Litohoř 153
Litohoř 14

96 let
60 let
60 let
81 let
75 let
89 let
80 let

Měsíc: Únor
Machovec Jaroslav Litohoř 112

60 let

Slámová Marie
Danišová Krista

Litohoř 6
Litohoř 34

89 let
65 let

Venhoda Josef
Litohoř 61
Jelínková Stanislava Litohoř 38
Janíčková Květoslava Litohoř 111
Urbánková Marie
Litohoř 89

60 let
60 let
84 let
81 let

Měsíc: Březen

Narození:

Úmrtí:

V uplynulém roce jsme uvítali do
života
6 dětí:

V roce 2008 jsme se rozloučili
s těmito občany Litohoře:

Čermáková Zuzana
Řoutil Josef
Řepová Nela
Dočekalová Sára
Zelenková Zuzana
Klouda Adam

Hrůzová Julie
Böhmová Anna
Kašíková Marie
Vravková Anežka
Urbánková Margita
Dolanský Bohumil

Pod čarou
Obecní úřad se touto cestou obrací na všechny občany, kteří
využívají obecní pozemky k parkování soukromých vozidel, aby
toto omezili na nezbytně nutnou dobu. Navíc je vždy třeba dbát na
to, aby zaparkovaná vozidla nebránila jiným v průjezdu nebo je
jinak neomezovala. Máme na mysli nejenom osobní automobily ale
i nákladní auta, traktory a jinou zemědělskou techniku.
Jinými slovy, když někam jedu, např. ke kostelu, na hřbitov nebo do
Jednoty, tak si tam samozřejmě zastavím, vyřídím, co potřebuji a zase odjedu. Jiné
to je s parkováním přes noc a především mimo komunikace. Pokud někdo např.
z důvodu provádění stavebních prací v domě nemá kde zaparkovat, stačí se
dohodnout s panem starostou.
Dbejte prosím na to, aby naše obec byla krásnější a čistější a nedělejme z ní
parkoviště, smetiště atd.
Děkujeme za pochopení.
OÚ Litohoř

Pohyb obyvatel ve vsi v roce 2008:
K 31.12.2008 žilo v Litohoři trvale přesně 507 obyvatel.
K trvalému pobytu se v roce 2008 přihlásilo 9 občanů a
odstěhovalo se 10 občanů.
V rámci obce změnilo adresu 15 občanů.
Narodili se 2 chlapci a 4 děvčata.
Zemřelo 6 občanů, 1 muž ve věku 79 let a 5 žen ve věku 92, 90, 82, 80 a 79 let.
Uzavřeny bylo 7 manželství a žádné nebylo rozvedeno.
Nejstarší občankou Litohoře je paní Antonie Dvořáková narozená v roce 1913.
Nejstarším občanem je pan Oldřich Prodělal narozený v roce 1919.
připravil: Rostislav Šibor

