Jiří Helán s doprovodem a známý
bavič a imitátor Libor Pantůček.
V pestrém vystoupení se hostům a
především svým blízkým představili
žáci základní a mateřské školy v
Litohoři. Velký úspěch u diváků měl
Jakubovský hudební soubor a
martínkovský
folklórní
soubor
Džbánek.
Večer
na
program

2010-02

Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Slovo úvodem.
vážení čtenáři, tak jsme tu opět po kratší odmlce s našimi
Novinkami. Vzhledem k rodákům jsme jedno číslo vynechali a
proto v tomto čísle přineseme souhrn událostí a informací za
delší uplynulé období. Tyto novinky jsou také poslední v tomto
volebním období současného zastupitelstva. Volby do obecních
zastupitelstev se budou konat 15. a 16. října. V naší obci je
tentokrát sestavena pouze jedna kandidátní listina, nicméně přijít k volbám je přesto
třeba. Můžete pomocí preferenčních hlasů vyjádřit podporu svému kandidátovi a
stanovit tak např. výchozí pozici vašeho oblíbeného zastupitele pro volbu starosty.
Tak pěkné čtení !
Kolektiv autorů

navázala taneční zábava se
skupinou Sabrin band, která
navodila
v
zaplněném
kulturním
domě
veselou
atmosféru.
V neděli v 9 hodin byla
sloužena mše svatá za

Setkání rodáků u příležitosti 820. výročí první písemné zmínky o Litohoři
ve dnech 19. a 20. června se uskutečnilo Setkání rodáků u
příležitosti 820. výročí první písemné zmínky o Litohoři. Byla to
první akce tohoto druhu v Litohoři. S největší pečlivostí sestavovali
pořadatelé seznam rodáků a sháněli jejich adresy, aby se pokud
možno na nikoho nezapomnělo. Seznam čítal úctyhodných 290
jmen rodáků žijících mimo Litohoř.
Program byl zahájen v sobotu krátce po 13. hodině, kde
v příjemném prostředí zrekonstruovaného kulturního domu
přítomné
přivítal
starosta
pan
Bohumír Kašík.
V proslovu nahlédl
do obecní historie
a poté pohovořil o
jednotlivých
etapách výstavby obce od jejího
osamostatnění v roce 1990.
Nejprve byli položením věnce k
pomníku v parku vzpomenuti a uctěni
občané padlí v obou světových
válkách. V následujícím zábavném
odpoledním programu vystoupil zpěvák

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

všechny rodáky v kostele sv.
Jana Nepomuckého a poté
program pokračoval besedou
rodáků, kteří opět dokázali
zaplnit sál kulturního domu.
Pan starosta seznámil rodáky s
pracemi, které se v posledních
letech podařily a také s plány
do budoucna. Ve 14 hodin
předvedlo družstvo místních
hasičů na koupališti ukázku
štafety a útoku. Výstava
dobových i současných fotografií ve vestibulu kulturního domu zaznamenala u všech
návštěvníků velký ohlas. V sobotu i v neděli byly zpřístupněny budovy školy, školky,
kostel, hasičská zbrojnice a kulturní dům.
Na památku si každý mohl zakoupit pamětní mince se znakem obce a kostelem, které
byly raženy přímo na místě stejně jako trička čepice a další upomínkové předměty
s obecními emblémy. Historicky první setkání rodáků proběhlo důstojným způsobem a
jistě v srdcích všech přítomných zanechá pěkné vzpomínky.
Na obci je stále možno zakoupit některé upomínkové předměty stejně jako DVD
s fotografiemi a videozáznamem z této akce.
Kolektiv autorů
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Obecní vodník

Zasedání zastupitelstva

jednou
z mnoha
atrakcí
letošního setkání rodáků bylo
vytvoření
dřevěné
sochy
obecního vodníka. Sochu
vyřezal na školní zahradě
pomocí motorové pily pan
Jindřich
Sadovský
z Moravských Budějovic.
Na internetových stránkách
posléze proběhla anketa o
umístění sochy. Rozhodovalo
se
především
o
dvou
lokalitách: pod vrbou v Kozím
perku a u rybníčka před
kulturním domem.
V Kozině
se
výhledově
plánuje
vybudování
odpočinkového
prostoru
s lavičkami a vodník by tak
měl svoji statnou vrbu mohl by
se stát cílem vycházky do
pěkného
koutku
přírody
v klidné části obce.
U
rybníčka
by
byl
samozřejmě více na očích což
má svoje klady i zápory.

Stručný přehled programu jednání obecního zastupitelstva za uplynulé období. Plné
znění najdete na obecních internetových stránkách.
Duben
 Kontrola hospodaření obce za rok 2009, kterou provedl krajský úřad kraje
Vysočina, proběhla bez závad a nedostatky nebyly zjištěny.
 Přítomní byli seznámení, že od 15. června začne příprava na rekonstrukci
v mateřské škole. Výdaje na rekonstrukci jsou následující: 40% - 196 000 Kč bude
hrazeno z Fondu Vysočiny projektu „Naše školka“. Podíl obce 60% - 294 000 Kč.
Z programu obnovy venkova na výměnu oken a dveří dostaneme dotaci 116 000
Kč.
 Byla započata dostavba chodníků u silnice směrem na Mor. Budějovice. Bylo
svoláno jednání o zhotovení přechodu pro chodce. Výsledek jednání byl, že
v uvedeném místě nelze přechod pro chodce zřídit z důvodu malé frekvence
chodců.
 Bylo dohodnuto, že Zemědělská společnost provede vyčištění rybníčka.
 Připomínka ohledně zpevnění místní komunikace k domu číslo popisné 80. bylo
odsouhlaseno zpevnění štěrkem.
Květen
 Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem změny územního plánu s
fotografiemi rodinných domů, které by zde mohly být postaveny.
 Byly zhotoveny formy na betonové sloupky. Samotné betonování sloupků probíhá
pracovníky obce na školním dvoře. Sloupky budou osazeny podél místních
komunikací.
Červen
 Zastupitelstvo obce stanovilo, že ve dnech 15.÷16. října 2010 bude do
zastupitelstva obce voleno celkem 9 členů obecního zastupitelstva.
 Byla projednána žádost p. Slabého o směnu pozemků. Žádá o směnu ½
2
pozemku p.č. 142 o celkové výměře 1379 m za část pozemku p.č. 395/1.
Zastupitelstvo souhlasí se směnou.
 Proběhlo zhodnocení oslavy Setkání rodáků a první písemné zmínky o Litohoři.
Akce byla hodnocena jako vydařená i když původně byla plánována v parku
poblíž kostela, tak z důvodu počasí proběhla v kulturním domě a přilehlých
prostorách.
 Budou vydány kalendáře mikroregionu ve spolupráci s příhraniční obcí.
 Byla podána žádost z programu „Žijeme aktivně a zdravě – Hřiště pro prťata“ na
vybudování dětského hřiště v dolní části parku.

S celkem
velkou
převahou
zvítězil
rybníček, kde již také
náš nový obyvatel
stojí. I ta vrba se pro
něj našla a tak má
obecní vodník vše, co
k pořádnému
vodníkovi patří. Má
svoje místo na hrázi,
hlídá si svůj obecní
rybníček a čeká, až
mu
mladá
vrba
vyroste a zastíní ho
v parném létě.

Září
 Byl schválen nový řád veřejného pohřebiště.
 Moravskobudějovický mikroregion žádá o dotaci ze Státního intervenčního fondu
na rok 2011. Obec Litohoř požaduje zakoupení lavic a stolů pro venkovní použití.
Zda mikroregion tuto dotaci obdrží bude známo po 1.9.2010.
 Manželé Kolářovi zažádali o prodej části pozemku, který mají v užívání a je
2
oplocen. Jedná se o část pozemku p.č. 798/4 o výměře 37m . Zastupitelstvo
souhlasí s prodejem.
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Starosta poskytl zastupitelstvu informace o možnosti získání dotace na komunitní
kompostárnu konkrétně na nákup techniky. Jedná se o žádost v rámci
Operačního programu životního prostředí – zkvalitnění nakládání s odpady.
Dotační program pokrývá 90%, 10% se podílí obec. Zastupitelstvo souhlasí
s přípravou žádosti.
ZŠ žádá o přidělení nadnormativních výdajů včetně povinných odvodů na školní
rok 2010/2011, v tomto školním roce je v základní škole 22 žáků.
Bylo provedeno závěrečné vyúčtování grantového programu „Naše školka“ a
„Program obnovy venkova“. Programy zahrnovaly rekonstrukce kuchyně, soc.
zařízení, jídelny, výměnu oken, novu malbu a novou podlahu.
Z Ministerstva pro místní rozvoj obdržela obec dotaci na výstavbu inženýrských
sítí pro rodinné domky na koupališti ve výši 300 000,- Kč.
Při sepsání kupní smlouvy mezi obcí a manžely Kabelkovými došlo k chybně
uvedené částky (výměně) mezi ornou a ostatní plochou. Rozdíl 118,- Kč bude
vrácen manželům Kabelkovým.
Stará travní sekačka, kterou obec již nepoužívá, bude prodána za cenu mezi
15÷20 tisíci korun.

Pamětní mince
Na památku 820. výročí první zmínky o obci byly také
vyraženy pamětní mince a přívěšky. Bylo možno je
zakoupit v několika materiálech a provedeních. Je to
unikátní upomínkový předmět, který bude i našim
potomkům připomínat tuto slavnostní událost.
Je to první upomínkový předmět tohoto druhu v obecní
historii.
Posledních několik kusů je možno zakoupit na obecním
úřadě. V případě velkého zájmu by bylo možno
zorganizovat i dodatečné vyražení.
Zdeněk Bulička

Výlet do Znojma a okolí

Komunitní kompostárna
Na zářijovém zasedání obecního zastupitelstva
se mimo jiné odsouhlasilo podání žádosti na
získání podpory pro zřízení obecní komunitní
kompostárny. Jako impuls k tomuto vedlo placení
bioodpadu technickým službám ve výši 500,- Kč
za 1 tunu, které se platí od letošního roku.
Pro informaci pár bližších údajů. Pro komunitní
kompostárnu bylo ze dvou možných lokalit
vybráno místo směrem od koupaliště k Toulatům
na parcelním čísle 314/3. Pro provozování
kompostárny je zapotřebí pořídit traktor, čelní
nakladač,
překopávač,
drtič
odpadu,
síto pro třídění
drceného odpadu. Celková částka by měla činit
kolem 2 mil. korun. 90% financí pokrývá dotační
program a 10% bude hradit obec.
Dále pro místní obyvatele bude možnost si vyrábět
kompost doma. Pro tento účel bude zakoupeno dle
financí cca 200 kompostérů (1kus v hodnotě cca
2.500.- Kč), které si po podepsání bezplatné nájemní
smlouvy odnesou zájemci domů.
Rostislav Šibor
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V sobotu 22. 5 2010 se skupinka
40 zájemců z Litohoře vydala na
vlastivědný výlet do Znojma a okolí.
Nejdříve jsme navštívili znojemské
podzemí,
které
patří
svým
systémem
chodeb
k jednomu
z největších ve střední Evropě. Po
strašidelné
prohlídce
doplněné
řadou zajímavých postav a zvuků
jsme se vydali na prohlídku věže.
Z ptačí perspektivy jsme si prohlédli
Znojmo a přilehlé okolí. V muzeu motorismu jsme mohli pozorovat zajímavé exponáty
19. a počátku 20. století.
Poté nás autobus odvezl do Slupi, kde jsme navštívili národní kulturní památku –
vodní mlýn. Budova mlýna náleží mezi nejvýznamnější a architektonicky
nejpozoruhodnější objekty svého druhu na našem území. Dnes je tedy budova mlýna
ojedinělou památkou renesančního užitkového stavitelství. V původních obytných
prostorách mlýna jsou instalovány cenné dokumenty o vývoji mlecí a mlynářské
techniky.
Poté jsme se přesunuli do nedalekého Šatova. Po chutném obědě v Moravském
sklípku se několik zájemců přesunulo
na zajímavou degustační ochutnávku.
Na závěr jsme navštívili nedaleký
Malovaný sklep. Tento vinný sklep je
vyzdobený
plastickými
malbami
lidového umělce. Obě strany hlavní
chodby i stěny pěti přilehlých salonků
zdobí barevné plastické obrazy, které
tu vytvořil Maxmillian Appeltauer
(jednoruký malíř).
Po příjemně stráveném teplém a
slunečném dnu jsme se kolem 19.
hodiny vrátili domů.
6/16

Přivítal je ve školních lavicích i pan starosta a přinesl rodičům tradiční tisícikorunu na
dobrý start.
Vítáme děti mezi nás a přejeme jim všichni, aby se jim ve škole vždy líbilo.

Základní škola
Jaro přineslo do naší školy plno radosti a nových aktivit.
Dopoledne jsme plnili poctivě učební plány, ale protože je před námi vždy ještě
odpoledne, máme čas nejen na hry a odpočinek po dobrém obědě, ale i na zábavné
aktivity.
V únoru se děti těšily na karneval v kulturním domě, se kterým nám vždy pomáhají
členky kulturní komise při obecním úřadě.
V březnu jsme navštívili spolu s kamarády ze školky divadelní představení v
třebíčském Fóru „Sněhurka“. Tato klasická pohádka nezklamala, velmi se nám líbila.
Žáci třetího a čtvrtého ročníku začali svoji dvacetihodinovou výuku plavání, tentokrát v
bazénu ve škole na Havlíčkově ulici v Mor. Budějovicích. Všichni se vždy těšili a byli
zde spokojeni. Budeme tento bazén využívat i letos. Děvčata z tanečního kroužku se
letos „vyřádila“. Se svými španělskými rytmy vystupovala na okresní přehlídce
pódiových skladeb v Třebíči, na krajské přehlídce v Počátkách, na přehlídce
parketových tanců v Třebíči, na schůzi Jednoty v moravskobudějovické Sokolovně, na
plese naší mateřské školky a vše završila na prvního máje zájezdem a tancem ve
vídeňském Prateru, kam jezdíme již po mnoho let.
V dubnu se mnozí „pobavili“ při tvoření keramického sluníčka – vše v kulturním
domě, kde mohli prožít pěkné tvořivé odpoledne i s maminkou. V tomto měsíci si
tradičně připomínáme dne 22. 4. svátek naší Země. Ten letošní jsme prožili trochu
zábavně i poučně v malém projektu. Mladší děti se soustředily na květiny a veškerou
zeleň kolem nás, starší zase zajímalo odpadové hospodářství. Vyrobili vkusné a
užitečné kontejnery na papírový a plastový odpad. Těšilo nás, že se naši páťáci dobře
umístili i v okresní soutěži Matematické olympiády.
V květnu prožili starší žáci poučné dopoledně při výuce na dopravním hřišti v Mor.
Budějovicích. Všichni se velmi těšili na již tradiční návštěvu příslušníků policie a
armády u nás ve škole, kde se zájmem sledovali ukázky z výcviku i zásahů. Mnohé si
děti samy vyzkoušely.
V červnu jsme měli opět velmi mnoho práce. Po zábavném Dnu dětí, který pro děti
pořádají místní hasiči na koupališti, se čtrnáct litohořských dětí zúčastnilo Dne dětí
našeho mikroregionu, který byl tentokrát v Želetavě. Celou sobotu plnili soutěžní
disciplíny, byli šikovní a umístili se na pátém místě. Diplomy, účastnické listy a loňský
pohár za třetí místo nám zdobí chodbu ve škole.
Nejvíce jsme se připravovali na setkání rodáků naší obce. Chtěli jsme se důstojně
představit programem a výstavou dokumentů a fotografií z našich činností. Těšil nás
příznivý a pochvalný ohlas všech příchozích.
Konec roku je vždy věnován výletům a zábavě. Naše kroky vedly tentokrát do Telče,
která jako výletní místo nikdy nezklame a kde je vždy co obdivovat. Také jsme
uspořádali pro děti cyklistickou jízdu zručnosti.
Během roku jsem dvakrát pořádali sběr papíru. Je škoda, že za našich 1.400 kg
jsme obdrželi pouze 800 Kč, neboť prošlý rok byl těmto akcím nepříznivý.
Kvůli počasí se nám nepodařilo shromáždit ani větší množství bylin. Za ně jsme utržili
500 Kč. Tradičně sbíráme pomerančovou kůru. Jsou přeborníci, kteří jí nasbírají i 6až
7 kg.

Jiřina Vodičková

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MŠ
Po letních prázdninách se vrátil život i do
mateřské školy. Na školní rok 2010/2011 bylo do
MŠ zapsáno 28 dětí, z toho 18 dětí litohořských,
5 dětí z Vranína, 2 děti z Martínkova a 3 děti
z Mor. Budějovic. Do základní školy odešlo 6
malých školáků.
Konec minulého školního roku se nesl
především ve znamení tzv. týdne radosti. Týden
plný radovánek a her začal tradičním loučením
s dětmi, které po prázdninách odešly do ZŠ. Malí
žáčci se rozloučili dnes již tradiční „malou
maturitu“, která z nich symbolicky udělala malé
školáky. Za přítomnosti p. řed. Vodičkové ze ZŠ
budoucí školáci předvedli svoje znalosti a
dovednosti, kterým se naučili během docházky
do MŠ.
Druhý den po „malé maturitě“, se všechny děti
z MŠ zúčastnily též již tradiční pěvecké soutěže
„Superstar“. Malí zpěváci interpretovali
libovolně zvolené písně, jejich pěvecké
výkony poté hodnotila porota složená
z žáků základní školy. Celé soutěžní
klání zpestřili svým velmi povedeným
hudebním vystoupením žáci ZŠ Ondřej
Bulička hrou na flétnu a Karolína
Kabelková hrou na kytaru.
Na prvním místě se umístila Terezka
Kabelková, na druhém Anička Kubová a
Terezka Karásková, třetí místo obsadili
Kristýnka Slabá a Nikolka Chvátalová a
na čtvrtém místě se umístili Ladík Polák
a Karolínka Bohatcová.
Další velmi oblíbenou událostí je
v posledních letech volba sympaťáků
roku. Pro letošní rok své sympatie od
svých kamarádů získali Ladík Polák a
Heduška Doležalová.
Čtvrtý den „týdne radosti“ mezi
litohořské děti zavítali skuteční policisté,
kteří dětem předvedli celou škálu ukázek
ze své práce. Děti si též mohli vyzkoušet
i policejní techniku. Ze setkání s policisty

Při tvorbě letošního plánu práce nemáme opět o zábavu ale i o povinnosti nouzi.
Drtivá většina dětí se již do školy opět těšila, zvláště čtyři naši prvňáčci. Jsou to:
Kristýnka Slabá, Anička Kubová, Jakoubek Cvak a Terezka Kabelková.
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si děti odnesly mnoho nevšedních zážitků. Týden radosti završil den plný her a kouzel,
který pro naše děti zorganizovali žáci znojemské ZŠ Náměstí Republiky. Poslední den
týdne radosti vyvrcholil vystoupením mladého talentovaného iluzionisty Pavla Sobotky.
Mladý kouzelník svým uměním doslova ohromil dětské publikum, které mága
odměňovalo bouřlivým potleskem. Během týdne radosti se naše děti též aktivně
zúčastnili oslav 820. výročí první zmínky o Litohoři při setkání rodáků. Děti se svými
učitelkami secvičily pestré kulturní vystoupení.
Poslední týden školního roku se budova MŠ začala připravovat na rozsáhlou
rekonstrukci interiéru a tak se k radosti dětí mateřská škola přestěhovala do
dočasného azylu v základní škole. Vnitřní prostory MŠ doznaly tentokráte velkých
změn. Budova MŠ získala zbrusu nová plastová okna včetně balkónových dveří,
kompletní rekonstrukcí prošlo sociální zařízení pro děti i zaměstnance, v prostorách
sociálního zařízení pro děti bylo instalováno podlahové vytápění. V ostatních
prostorách byla vyměněna podlahovina a zakoupen koberec. Vymalovány byly
všechny prostory školky včetně nátěru dveřních zárubní. Okna byly vybaveny novými
žaluziemi, záclonami a garnyžemi. Lehkou rekonstrukcí prošly všechny radiátory a
jejich kryty. Též školní kuchyně získala nové vybavení. Byla zakoupena myčka na
nádobí, nový dřez a standardní kuchyňské potřeby. Byl zakoupen nový televizor a
vysavač. Na školní zahradě byl upraven terén. Všechny rekonstrukční práce byly
zdárně dokončeny ještě v průběhu letních prázdnin. Rekonstrukce v tak krátké době
se podařila realizovat též díky vydatné pomoci zaměstnanců obce a obětavých tatínků
dětí. Pan Petr Chvátal, Luboš Doležal, Karel Cihlář, Jaroslav Dvořák, Dušan Dvořák,
Bohumil Řepa a Karel Machát ve svém volném čase výrazně pomohli k urychlení celé
rekonstrukční akce. A za to jim patří náš velký dík. I díky nim mohli 1. září děti přijít do
téměř nové školky.
Nechť se všem současným či budoucím žáčkům v naší „nové“ mateřské škole líbí.

malá maturita

Fotbal
Po velmi krátké přestávce mezi sezónami 2009 a
2010 se znovu rozběhl 13-ti zápasový podzimní
maratón ve III. třídě skupiny B na okrese Třebíč. Do
naší soutěže se po roční přestávce vrátilo mužstvo Šebkovic "B", které v minulé
sezóně nasbíralo zkušenosti v II. třídě okresu Třebíč a po několika letech navrátivší se
mužstvo Heraltic, které vyhrálo IV. třídu. Naše mužstvo bylo doplněno několika hráči
převážně z Jemnicka a Moravských Budějovic, prozatím na půlroční hostování. V
případě, že budeme spokojeni s jejich sportovním výkonem, budeme jednat s jejich
mateřskými kluby o případném prodloužení jejich hostování. Vše je samozřejmě, ale
podmíněno také dobrou ekonomikou našeho klubu, protože hostování hráčů není
levná záležitost. Rudolf Szabó a Petr Obrdlík se stali hráči TJ Litohoř, doposud hráči
TJ Moravské Budějovice, kdy se vedení obou klubů dohodli na definitivním přestupu.
Nemůžeme opomenout ukončení hostování mladých hráčů Litohoře v Jakubově, kteří
budou postupně získávat zkušenosti se staršími spoluhráči. Po několika sezónách,
kdy měl trenér Milan Křikava k dispozici 13-ti členný kádr má nyní k dispozici asi 20
hráčů. Jménem hráčů a výboru TJ Litohoř Vás zveme na všechna sportovní utkání.
Výbor TJ

Odehrané zápasy:
Litohoř
Šebkovice B
Litohoř
Kojetice
Litohoř
Litohoř
Třebelovice
Litohoř

malí maturanti

-

Lesonice
Litohoř
Želetava B
Litohoř
Jemnicko B
Předín
Litohoř
Čáslavice B

3 : 3 Holubec Fr., Kašík K., Coufal L.
4 : 0
7 : 0 Coufal L. 4, Šafrata M., Szabó R., Pinter J.
2 : 3 Kašík K., Pinter J., Holubec Fr.
0 : 2
0 : 4
5 : 2 Holubec Fr., Coufal L.
odloženo

Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jiřina Kostelecká (ved. MŠ)
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Jemnicko B
Šebkovice B
Třebelovice
Čáslavice-Sádek B
Martínkov
Předín
Kojetice
Heraltice
Litohoř
Lesonice
Jakubov B
H.Újezd
Police
Želetava B

8
8
8
7
8
8
8
8
7
8
8
8
7
7

6
6
6
6
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
2
1
1
0
1
1
1
1
0
0

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

29
21
31
20
21
14
16
20
15
12
14
13
15
11

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

7
4
16
5
21
12
19
23
20
19
24
23
24
35

19
19
19
19
11
10
10
9
7
7
7
7
6
6

Tenis:

Mistr Litohoř - ročník 2010

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

6. ročník tenisového turnaje o titul Mistr Litohoř se
odehrál 18.09.2010 v areálu Sportland.
Hrálo se stejným způsobem, jako předešlé ročníky.
Zúčastnilo se 7 hráčů. Počasí bylo pro turnaj jako
stvořené. Slabý vítr, pod mrakem a kolem 20°C byly
optimální podmínky.
Již z předešlých ročníků zavedený systém
nasazování hráčů do skupin podle dosažených bodů
z minula zajistil, že se favorité nevyřadili hned v
základní skupině.
Letos jsme přivítali dvě nové tváře a Petr Bartes ihned útočil na 3. místo. Nakonec
však těsně podlehl Arnoštovi. Ve finále se opět střetli bratři Šiborové. I letos zvítězil ve
vzájemném duelu Franta a obhájil tak potřetí za sebou titul. Rosťu letos trošku
potrápila fyzická kondice, takže boj nebyl tak úporný jako např. vloni.
Zdravotní potíže ostatně trápily i další borce, takže boj o 3. místo se nakonec hrál jen
na 1 set a finále se hrálo na 2 sety.
Vítězové obdrželi věcné ceny, které darovali tradiční sponzoři: BAST / ISOBAST / BDŠ
Sponzorům tímto děkujeme!

Mistr Litohoř Franta
Šibor se může opět
další
rok
těšit
z
putovního poháru, na
kterém
bude
jeho
jmenovka celkem již po
čtvrté.

V neděli 26. září jsme ve 14:00 hodin přivítali 6 nových litohořských občánků.
Slavnostní akt proběhl v zasedací místnosti obecního úřadu.
Naši obec posílí 1 chlapec a 5 děvčátek. Starosta obce přivítal všechny přítomné a
poblahopřál rodičům k narození jejich dětí. Nechyběl krátký kulturní program dětí
z místní základní a mateřské školy, které přednesly básničky.
Maminky dostaly od obecního úřadu květinu a děti byly obdarovány plyšovým šaškem.
Na závěr se rodiče podepsali do pamětní knihy.

Voda
T. Navrátilová

Pořadí

1.František Šibor
2.Rostislav Šibor
3.Arnošt Nedvědický
4.Petr Bartes

Je nenápadnou součástí všeho živého.
Je nádherně zlatě živá.
Hází zlatinky do rákosí
a mezi kameny zpívá.
Je věčným symbolem znovuzrození.
Je okem Země v lagunách.
Chutná jak čistý vzduch,
jak svěží vítr v korunách.
Je nenápadnou součástí všeho živého,
je nádherně stříbrně živá.
Měsíc se pohupuje na vlnách,
zatímco nad obzorem se stmívá.
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Obec našim dětem 2010

Porovnání srážek v letních měsících za rok 2009 a 2010

V Želetavě se dne 12. června konal již 3. ročník zábavného
klání „Obec našim dětem“ které pořádá moravskobudějovický
mikroregion. Zúčastnilo se celkem 17 družstev. Našich 12
soutěžících se sice na stupních vítězů neumístilo, nicméně
zážitky ze soutěží jim zůstaly pěkné. Akce se konala v areálu
Sokolské zahrady a na fotbalovém hřišti. Počasí dětem naštěstí
přálo, bylo příjemně a slunečno. První místa obsadila družstva
Kojatic, Jakubova a Komárovic.

200
154 153

150

149
126 120

100

58

2009
2010

50
0
červen

červenec

srpen

David Šibor

Keramická dílna

Bulička/Buličková

Dětský den v Litohoři
Neděle 5. června patřila tradičně v Litohoři dětem. Po 14. hodině se za teplého
slunného dne sešla čtyřicítka dětí na místním koupališti. Zde na ně čekalo spoustu
zajímavých her a soutěží, například skok v pytli, slalom s míčem, hod na tygra a
spoustu dalších. Nejzajímavější disciplínou bezesporu bylo pojídání lívanců plněných
nuttelou bez pomoci rukou.
Nikdo neodešel s prázdnou. Na všechny čekaly lákavé sladké odměny.

v pátek 16.04. pořádala kulturní komise pro zájemce novou akci: Keramická dílna.
Zájemci si mohli vyzkoušet práci se speciálním keramickým materiálem, který se po
upravení dopatřičného tvaru sám vytvrdí bez nutnosti vypalování v peci. Lze tak
celkem jednoduše vytvořit zajímavé a originální bytové doplňky. Zúčastnilo se asi 15
„amatérských výtvarníků“.
Blanka Buličková

Foto: Lenka Venhodová / Text: Jana Dvořáková
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Před 60ti lety

Chystané kulturní a společenské akce:

tři zajímavé události uvádí naše kronika pro rok 1950:
Koncem února přišla do provozu inseminační stanice.

16.10.2010 se v sále kulturního domu koná tradiční posvícenská zábava. K tanci a
poslechu hraje skupinou GENETIC. Občerstvení zajištěno. Všichni jste srdečně zváni.

Máme tedy 60tileté výročí činnosti podniku, který již patří
neodmyslitelně k Litohoři a je to to první, co člověk uvidí při
cestě od Moravských Budějovic.

Začátkem měsíce listopadu se uskuteční v kulturním domě tradiční beseda
s důchodci. Přesnější termín bude včas upřesněn.

*******
18. června se konala jubilejní oslava šedesátiletého založení dobrovolného
hasičského sboru.

Koncem měsíce listopadu se v kulturním domě uskuteční tradiční výroba adventních
věnců.

Toto je zajímavá informace, neboť místní hasičský sbor byl založen v roce 1889. Asi to
tenkrát nestihli

Na Štědrý večer se sejdeme ke zpívání u vánočního stromu.
Po vánočních svátcích se uskuteční další ročník obecního turnaje ve stolním tenise.

*******
30. listopadu zahájil činnost místní rozhlas, odpadlo svolávání trubkou, od
nepaměti obvyklé.
Á to je náhodička. Máme nový rozhlas k 60tému výročí toho starého. I když takové
svolávání trubkou by také nebylo k zahození.

Společenská kronika
Před 50ti lety
Hodně práce čeká národní výbor při úpravě vodní nádrže, která bude sloužit také
jako koupaliště. Místo bylo vhodně vybráno na loukách za vesnicí, téměř všichni
občané si dali závazek k brigádnické pomoci při úpravě koupaliště. Hlavní práce
měly být hotovy v létě 1960. Práce byla zdržena nepříznivým počasím, téměř
denně pršelo po celé léto a podzim.

Před 40ti lety
Na jaře se začalo s opravou státní silnice. Původní dlažba se celá léta
neopravovala, bylo v ní mnoho děr, oprava byla velmi nutná. Byl opraven úsek
od železničního mostu v Moravských Budějovicích přes celou Litohoř
k Jakubovu, kde byla asfaltová silnice napojena na nově vyasfaltovanou silnici
až do Jihlavy.

Výročí:
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili své narozeniny !

Měsíc: Duben
Božena Kadlecová
Jaroslav Blaise
Jan Svoboda

č. 68
č. 43
č. 126

Měsíc: Květen
Květoslava Heralecká č. 96

Tak ta většinou proklínaná silnice už má ha hřbetě taky 4 křížky (myšleno po položení asfaltu)
Z obecní kroniky vybral Zdeněk Bulička
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Měsíc: Červen
Marie Wolheimová
Františka Nováková
Helena Matnerová
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82 let
80 let
65 let

82 let

č. 40 86 let
č. 142 84 let
č. 136 84 let

Měsíc: Červenec
Marie Prodělalová
Milada Bártů
Antonín Mrvka
Anna Filipská
Marie Böhmová
Bohumíra Krulová

č.
č.
č.
č.
č.
č.

33
24
88
117
30
141

Měsíc: Září
Ludmila Peřinková
č. 73
Květoslava Rusínová č. 66
Marie Václavková
č. 25

89
80
80
80
75
65

let
let
let
let
let
let

84 let
75 let
60 let

