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Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Slovo úvodem.
krásné jaro 2010 přejeme
všem čtenářům
Litohořských novinek!
Po celkem dlouhé zimě
nás
konečně
začíná
zahřívat sluníčko. Sníh letos roztál bez toho, aby
napáchal větší škody, přestože ho bylo po
několika hubených letech hodně. Máme po
Velikonocích a pomalu se začínají rozjíždět jarní
práce. Sluníčko nabudilo některé z Vás k výrobě
nádherných slaměných dekorací, které vám
v novinkách předvedeme a chválíme všechny
tvůrce a děkujeme jim za přispění ke krásnější
obci. V novinkách shrneme dění v obci za
poslední 3 měsíce a nastíníme něco z toho, co
nás v nejbližší době čeká.
Příští měsíce budeme především žít přípravou setkání rodáků k 820. výročí založení obce,
které se uskuteční 19.-20.6.
Jedním z důležitých rozhod-nutí
poslední doby je také uzavření
smlouvy na pořízení nového
bezdrátového rozhlasu, který se
již začal instalovat.
Kolektiv autorů

Oba
tito
krásní
zajíci
s pomlázkami zdobí domky
svých
zručných
obyvatel.
Jednoho najdete na vsi a
druhého v Kolovratech.
Radost pohledět!

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

Leden

K 31.12.2009 byla provedena inventarizace obecního majetku a hodnota majetku je
následující:- pozemky 3.720.034.- Kč
- umělecká díla a předměty148.400.- Kč
- budovy, stavby 61.641.241,- Kč
- sam. movité věci
881.136.- Kč
- ost. dlouh. nehm. majetek150.000.- Kč
- drob. dlouh. hm. Majetek1.265.848.- Kč
- provozní zálohy
51.760.- Kč
- ceniny
327.- Kč
- peněžní prostředky 689.863.- Kč
 Dotace ve výši 140.000.- Kč bude použita na výměnu oken v mateřské škole.
 Bylo schváleno uspořádání setkání rodáků spojenou s oslavou 820. výročí první
zmínky o Litohoři na 19. a 20. června.
 Bylo schváleno podání žádosti z Programu Vysočiny na oslavu 820. výročí.
Únor
 Výběr dodavatele bezdrátového rozhlasu.
Vybíralo se ze čtyř nabídek:
EMPEMONT Val. Meziříčí, celková cena 451.176.- Kč
JD Rozhlasy, Rožnov pod Radhoštěm, celková cena 326.004.- Kč
TEROSAT, Hluboká, celková cena 257.668.- Kč
Bártek, Val. Meziříčí, celková cena 288.333.- Kč.
Výběr dodavatele nebyl proveden z důvodu zjištění dalších podrobností a zjištění
finančního zajištění, protože s touto akcí nebylo v rozpočtu počítáno.
 Plánovalo se setkání rodáků, vybírání upomínkových předmětů (pohlednice,
čepice, klobouky, tužky, tašky, trička, šálky s podšálky…), zajištění účinkujících
(mažoretky, martínkovský soubor, jakubovský soubor, vyřezávání sochy, freestyle,
taneční zábava…) a rozdělení úkolů. Byla podána žádost na podporu kulturních
aktivit z kraje Vysočina.
 Byla schválena stavba cvičné tenisové stěny a umělé lezecké stěny v místech
tenisových kurtů, které bude stavět nájemce firma TKS spol. s r.o.
 Ředitelství silnic a dálnic zaslalo souhlasné vyjádření ke stavbě chodníků směrem
na M.B. Obec po realizaci stavby chodníků vyřídí majetkoprávní vztahy.
Březen
 Byl proveden výběr firmy pro realizaci bezdrátového
rozhlasu. Výběr byl zúžen na dvě firmy. Nabídka firmy
Terosat byla za 257 tisíc s tím, že provede ještě v ceně
demontáž stávajícího rozhlasu. Firma Bártek z původních
288 tisíc snížila cenu na 276 tisíc s tím, že v ceně získáme
ještě ozvučovací techniku, kterou bude možné využít na
dětském dnu, hasičských akcí apod. Starosta potvrdil
finanční zajištění. Proběhne ve dvou splátkách. První
polovina se zaplatí v letošním roce a druhá v roce příštím.
Po krátké diskuzi byla vybrána firma Bártek.

Přítomní byli seznámeni s výběrem firmy, která vybuduje inženýrské sítě pro stavbu
rodinných domů u koupaliště.
Porovnávaly se 3 nabídky: - Ateliér BDŠ spol. s r.o. 2.890.718,- Kč
- STABO spol. s r.o.
2.573.481,- Kč
- AGSTAV Třebíč a.s.
2.745.374,- Kč
Z těchto nabídek byla vybrána firma STABO spol. s r.o.
 Bylo schváleno osvobození místních organizací od placení poplatku za
pronájem kulturního domu při pořádání kulturních akcí (netýká se
energií).
 Při stavbě chodníků bude omezen provoz na silnici.
 Byl vyhotoven program Sportoviště 2010 pro získání dotací na údržbu
sportoviště (fotbalové hřiště, hasičská dráha, nohejbalové hřiště).
Celkový objem financí 48.000,- Kč, žádost o podporu 18.720,- Kč.
Obecní prostředky 29.280,- Kč.
 Dále se řešilo vyčištění rybníčka, které by se mělo provést do
plánovaného setkání rodáků. Bude se řešit ještě na dubnovém
zasedání.
Připravil Rostislav Šibor

A zase ty odpady
máme li se poohlédnout po loňských zkušenostech s odpadovým
hospodářstvím, nelze se příliš radovat. Napsali jsme toho již spoustu.
Téměř v každých novinkách je nějaká zmínka o odpadech, ale
pokroky jsou velmi malé, téměř neznatelné. Odpady sice do jisté míry
třídíme, ale stále převládá směsný komunální odpad nad tím
vytříděným. Řečeno jednoduše: místo abychom doma nepořádek
přebrali a vhodili do těch barevných kontejnerů, tak to všechno
vrzneme do popelnice a nebo do velkého kontejneru.
Co se týče těch velkoobjemových kontejnerů, to je kapitola sama pro sebe. Obec koupila
dva kontejnery, které jsou střídavě umisťovány na několika místech obce a slouží buď pro
objemný směsný odpad, čili takové to domácí harampádí jako matrace, staré židle, koberce
a podobně nebo pro takzvaný „Bioodpad“.
Bioodpad = tráva, větve kytky .... a tak dále. Takže všechno, co vyroste na zahradě.
V tomto případě je kontejner zřetelně označen cedulí „BIOODPAD“ Do takového
kontejneru nesmí přijít NIC JINÉHO !!!!! Jakmile tam někdo naháže staré boty, lahve a
podobně, nelze již takový kontejner vyvézt jako „BIO“ ale jenom jako „směsný“ odpad a tedy
za zcela jiné náklady. A zase naopak: pokud je kontejner neoznačen a je tedy na směsný
odpad (na to harampádí), tak tam nebudeme házet větvě. Nevadí to sice z hlediska
zatřídění, ale je to zbytečně drahé a kontejner není využitý ani z hlediska objemu. Všechno,
co může shořet se dá vyvézt za koupaliště a bude spáleno na čarodějnice. Drobný bioodpad
můžeme také doma kompostovat.
Zdá se to jednoduché, ale bohužel to u nás stále nefunguje a sami sebe připravujeme o
peníze, které obec zcela zbytečně vydává.
Několik dalších postřehů:
do skla patří jenom sklo, NE ještě zavřené a plné zavařeniny!
do skla NEpatří zrcadla, keramika, drátěné sklo!
pokud je sklo nebo i jiný odpad „větší“, dejte si prosím tu práci a nějak ho
„naporcujte“, aby se vešel do kontejneru. Nenechávejte ho stát vedle kontejneru.

-

-

pokud jsou kontejnery plné, zkuste zajet na jiné místo v obci. Máme jich dost a
vždycky se nějaké to místo najde.
pokud u hřbitova narazíte na plnou popelnici, zkuste prosím udělat pár kroků ke
kontejneru nebo ke sběrnému místu. Popelnice bude jistě brzy vyvezena a
odpadky se nemusí válet všude kolem ní.
neházejte prosím odpadky přes hřbitovní zeď na mez.

Pokud si nevíte rady, jak nějaký odpad zlikvidovat, nebojte se zeptat p. starosty nebo
místostarosty. Rádi Vám poradí. Mnoho užitečných informací naleznete také na
www.tridime-vysocina.cz
Zde je pro Vaši představu přehled, kolik tun odpadu jsme za rok 2009 vyprodukovali a kolik
z celku jsme vytřídili:
Komunální odpad
Objemný odpad
Biologický odpad
Papír
Komunální odpad
netříděný odpad

89,997 t
46,759 t
9,750 t
2,242 t

Plasty
Sklo
Pneumatiky
Oleje

3,434 t
4,498 t
1,100 t
0,030 t

Obaly od barev
Suť s azbestem

0,100 t
2,500 t

(popelnice) + objemný odpad (velkoobjemové kontejnery) = směsný

Vytříděno: 52 t / nevytříděno: 137 t
Jde to určitě v opačném poměru. Máme co zlepšovat.
Dnes je v oblasti podnikání na každém kroku skloňováno heslo „trvale udržitelný rozvoj“.
Jedná se o změnu našeho myšlení vzhledem k životnímu prostředí při všech každodenních
aktivitách. Znamená to mimo jiné i to, že i firma, která se chová lépe k životnímu prostředí je
svým okolím vnímána lépe a má i větší šanci na úspěch na trhu. Podobně to platí i mezi
lidmi.
Připravil Zdeněk Bulička

Velikonoční koutek
Naši šikovní kutilové a tvůrci nádherného
vánočního Betlému se pustili tentokráte do
velikonoční výzdoby, která se jim opět
podařila. Při každém průjezdu kolem se
člověk zadívá a potěší oko pohledem na
veselou zaječí rodinku.
Lence, Heleně ... a všem, kteří pomáhali:
Děkujeme !!

Doprava

Předjaří v MŠ

Opět je zde statistika průjezdů vozidel. Tentokrát nám
graf znázorňuje uplynulých dvanáct měsíců (duben 2009 –
březen 2010).
Ve směru od Mor. Budějovic

Nadvláda zimy již definitivně skončila a
nejkrásnější období v roce - jaro se
výrazně hlásí o slovo. I v MŠ se tedy
všichni připravují na každoroční vítání jara.
Ale ani v období chladnějším se život v MŠ
nezastavil.
20. února se naše děti s nadšením
zúčastnily tradičního karnevalu, který ve
spolupráci s MŠ a ZŠ uspořádaly členky
kulturní komise Mgr. Blanka Buličková a
Mgr. Jana Dvořáková. 3. března se naši
předškoláci se svými kamarády ze
základní školy vypravili na výlet do Třebíče, kde v kulturním středisku shlédli pohádkové
představení „Sněhurka“. Představení se dětem velmi líbilo, stejně tak výlet do okresního
města.
V pátek 19. března se po roční pauze k naší radosti do litohořského kulturního domu opět
vrátil tradiční „fialkový ples“. Pořadatelé se rozhodli ples uspořádat i přesto, že hlavní
protagonista plesů minulých – přerovský zpěvák Pavel Novák loni svůj statečný boj se
zákeřnou nemocí prohrál. Na stejné pódium, se však vrátil jeho syn Pavel Novák, který se
svou kapelou Family hrdě představil zbrusu nový vzpomínkový program „Novák zpívá
Nováka“. Účastníci plesu si tak opět mohli zatančit či zazpívat písničky, které se vryly do
paměti několika generacím příznivců bronzového slavíka Pavla Nováka. Novák junior se
svou kapelou plnou vynikajících instrumentalistů přesvědčil, že rodinný klan Nováků má
stále co nabídnout. Všichni přítomní byli utvrzeni, že Novák je zpátky a navíc v nejlepší
formě! Závěr plesu musel překvapit i samotného Pavla Nováka, neboť většina účastníků
plesu jakoby pozapomněla tančit a rozhodla se věnovat především zpěvu, kdy si všichni
s velkou chutí společně s Pavlem zazpívali sérii lidových písniček. V úplném závěru byl
Novák mladší odměněn bouřlivým potleskem, po kterém se vrátil na pódium a v emotivní
atmosféře zazpíval novou píseň s názvem „Jsi tu stále“. Komu tato píseň patřila, nebylo v tu
chvíli pochyb. Ples měl opět vysokou společenskou úroveň a více jak 200 návštěvníků si
z plesu jistě odneslo nevšední hudebně-kulturní zážitek. Akce měla opět benefiční charakter
a tak se děti z naší MŠ mohou opět těšit na nové hračky, pomůcky a vybavení. Velký dík
patří všem sponzorům, bez kterých by akci na této úrovni nebylo možno uspořádat.
Svou chvilku slávy si užily též i děti z MŠ, neboť 22. března vystoupily s kulturním
programem na výroční schůzi podniku JEDNOTA. Největší úspěch zaznamenalo retro-
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Naměřené teploty jsou v období od
dubna 2009 do letošního března.
Jsou vždy průměrem ráno a večer
v měsícových intervalech.
Po lednu 2006 byl letošní leden
nejchladnější co provádím měření od
roku 2003.
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představení v duchu „beatlmánie“ s originálními kostýmy a hudbou slavné
„lieverpoolské“ čtveřice. Konec března se již nesl v duchu příprav na Velikonoční svátky
a vítání jara. Děti s chutí pracovaly na velikonoční výzdobě školky i litohořského parku.
Nutno říci, že výzdoba se díky šikovným rukám našich žáčků velmi povedla.
Poděkování patří též paní Pavlíně Tučkové, která pro děti upekla velikonoční perníčky.
Další velký dík patří paní Machátové, Ing. Stojánkovi, paní Doležalové, Ing. Buličkovi,
paní Svobodové a paní Cihlářové, kteří na velikonoční výzdobu dodali výtvarný
materiál. Hezké a pohodové jaro všem přeje
J. Kostelecká

Základní škola
Naše škola byla po celou zimu pod bílým
příkrovem sněhu. I uvnitř byl nebývalý klid.
Připravovali jsme se na pololetní hodnocení
práce.
První sluníčko nám zlepšilo náladu, opět
jsme se dostali do čilého pracovního tempa.
Všechny děti jely do třebíčského Fóra na
pohádku Sněhurka. Třeťákům a čtvrťákům
začal plavecký výcvik v bazénu ZŠ
Havlíčkova ul. V Mor. Budějovicích. Šikovní
počtáři se připravovali na okresní kola matematických soutěží. Děvčata se zase věnovala
taneční přípravě. Svoje vystoupení předvedla v úvodu plesu MŠ a OÚ. Velmi se také líbila
na programu schůze Jednoty v moravskobudějovické Sokolovně.
Zima byla dlouhá, děti si užily bohatě své školy. Většina v ní tráví podstatnou část dne.
To, že se mnohým ani nechce v 15 hodin odcházet, hovoří za všechno. Mají zde veškeré
pohodlí pro odpočinek po celodenní práci i dostatek činností a her pro relaxaci. Ve školní
družině máme obnovenou část nábytku a děti těší nový velkoplošný obraz na stěně.
Aby byly děti zdravé, dostávají v rámci programu Ovoce do škol dvakrát týdně zcela
zdarma
ke
svačině
ovoce, ovocné šťávy
nebo zeleninu.
Velikonoční
svátky
jsou
jedny
z
nejradostnějších dní v
roce. Děti se seznámily
s historií, podstatou a
symbo-likou
velikonočního
týdne.
Domů
si
odnášely
několik výrobků, které
určitě zkrášlí domácí
prostředí.
Jiřina Vodičková

SPORT
Fotbal

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
14.

Litohoř
Martínkov
Litohoř
Čáslavice „B“‘
Kojetice
Litohoř
Opatov „B“
Litohoř
Police
Litohoř
Lesonice
Nové Syrovice
Předín

-

Třebelovice
Litohoř
Jakubov „B“
Litohoř
Litohoř
Želetava „B“
Litohoř
Jemnicko „B“
Litohoř
Horní Újezd
Litohoř
Litohoř
Litohoř

Výsledky již odehraných jarních zápasů:

28.3.
4.4.
11.4.
17.4.
24.4.
2.5.
8.5.
16.5.
23.5.
30.5.
5.6.
13.6.
20.6.

Litohoř
Martínkov -

10.15
15.30
10.15
16.00
16.00
10.15
16.30
10.15
16.30
10.15
16.30
16.30
16.30

Třebelovice
Litohoř

NE
NE
NE
SO
SO
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
3: 2
2: 0

Hokej
Výsledky zbývajíc. utkání zákl. části:
Litohoř
- Vranín
0 : 7
Krnčice - Litohoř 10 : 1
Dědice
- Litohoř
6 : 1
Litohoř
- Agros
7 : 1
Nástavbová část:
Litohoř
- Dědice
0 : 10
Krnčice - Litohoř
2 : 2
Litohoř
- Vícenice 4 : 4
Č.Hrádek - Litohoř
3 : 2
Kroodýli - Litohoř
7 : 3
Střelci branek:
Bártů Vít
8
Kašík Bohumír
8
Pintér Jožin
6
Kuba Ladislav
5
Dománek Antonín 4
Štěpnička David
3
Šibor Rostislav
3
Kašík David
1
Nahodil Luděk
1
Hanzal Tomáš
1
Toman Marek
1
Fučík František
1
Bulička Zdeněk
1

Ve čtvrtém ročníku Městské ligysezóna 2009-2010 se naše mužstvo
umístilo na 10. místě. Hrací systém byl
následující: ve skupině bylo 12 mužstev
a hrál každý s každým. Po skončení
základní části se tabulka rozdělila na 1.6. místo a 7. - 12. místo, kde se hrálo
také každý s každým.
Po odehrání celé soutěže jsme skončili
na 10.místě.
Tabulka po skončení soutěže je
následující:
1.
HC Lukáš „B“
2.
Hokej Vranín
3.
Panteři
4.
Rafani
5.
TJ Lukovští Draci
6.
HC Westige
7.
IHT Krnčice
8.
Vícenické Berušky
9.
Luňáci Dědice
10. Litohoř
11. HC Krokodýli
12. HC Červený Hrádek

Přehled kulturních akcí

Dětský karneval v Litohoři

Keramika pro děti
Základní a mateřská škola
v Litohoři
ve
spolupráci
s kulturní komisí obecního
úřadu uspořádaly 20. února
dětský karneval, na kterém
se sešlo skoro 40 dětských
masek.
Na programu byly dva
bloky zábavných dovednostních soutěží, kterých se
zúčastnila každá maska.
Přísní rozhodčí sledovali
předváděné výkony a na
závěr byli vyhlášeni vítězové
– všichni soutěžící. K tanci
hrála živá hudba a prostředí
dokreslovala pestrá karnevalová výzdoba.
V nově opraveném kulturním domě si všechny děti i někteří rodiče řádně zadováděli.
Snaživé výkony byly odměněny malou sladkostí po každé disciplíně a balíčkem pamlsků
nakonec.
Na každého ještě vyšel i nějaký ten balónek na památku. Zúčastnili se nejenom ti
nejmenší v doprovodu maminek, ale i mládež vyššího vzrůstu.
Všichni nakonec odcházeli spokojeni po příjemně prožitém odpoledni.

16.4.2010 v 16.00.hodin se v sále kulturního domu uskuteční keramická dílna. Ze
samotvrdnoucí hlíny si budete moci sami vytvořit vlastní výrobek.
Cena: 20,00 Kč.
S sebou podložku na přenesení výrobku domů. Děti do 5. třídy v doprovodu rodičů.

Plavání v Hrotovicích
25.4.2010 se uskuteční již tradiční zájezd na plavání do
Hrotovic. K dispozici bude již tradičně bazén, sauna a vířivka.
Odjezd v 13.00 hodin od kulturního domu. Děti opět v
doprovodu rodičů. Zájemci se mohou hlásit na obecním
úřadě.
Cena : děti: 30,00 Kč
dospělí:50,00 Kč

Čarodějnice
30.4. 2010 přijďte společně oslavit filipojakubskou noc do areálu Na
koupaliště. Košťata a jiné létající pomůcky s sebou.

Pouťová zábava
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 15 .května 2010 v
sále kulturního domu v Litohoři pouťovou zábavu. K poslechu a
k tanci hraje skupina Víkend Hostěradice.
Všichni jsou srdečně zváni.

Výlet
Na přelomu měsíce května a června se uskuteční tradiční vlastivědné
putování po krásách naší země. Tentokrát naše kroky budou směřovat
na Znojemsko. Možná spolu navštívíme krokodýlí farmu, znojemské
podzemí a ještě něco navíc. Všichni zájemci jsou již nyní srdečně zváni.

Setkání rodáků k 820. výročí první zmínky o obci
19.6. a 20.6. se uskuteční velké setkání občanů a rodáků obce. O programu a dalších organizačních
záležitostech vás budeme podrobně informovat pozvánkou a na internetu.

Připravili: Kabelková/Bulička

Životní jubileum
Na tomto místě bychom rádi zaslali
srdečnou gratulaci k překrásnému jubileu
paní Marii Slámové a panu Antonínu
Straňákovi.
Oba oslavili nádherné 90. narozeniny.
Do dalších let přejeme hodně zdraví a
radosti v kruhu svých nejbližších.

Nakreslete nejkrásnější Vánoce
Redakce deníku Mladá fronta DNES a dětský
internet Alík.cz uspořádali již 4. ročník výtvarné
soutěže pro děti do 15 let: Nejkrásnější Vánoce.
Úkolem bylo - nakreslete libovolnou technikou jak si
představujete nejkrásnější Vánoce.
Z celkového počtu 2015 obrázků se v kategorii 12
– 15 let umístila na 1. místě Markéta Tučková se
svým obrázkem „Jak se tvoří zima“.
K tomuto úspěchu připojujeme i naši gratulaci.

