Starosta zastupitelstvu oznámil skutečnost,
že svazek obcí „Vodovody a kanalizace“
rozhodl na valné hromadě o vstupu svazku
do
„Sdružení
obcí,
vlastníků
VH
infrastruktury“.

2007-03

Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Slovo úvodem.
Vážení spoluobčané,
opět po prázdninách jsme pro Vás připravili několik článků, které Vám
jak doufáme přinesou nové informace o dění v naší obci.
Od posledního vydání se konala dvě zasedání zastupitelstva.
Program vám stručně přiblížíme, podrobné znění zápisů naleznete
opět na obecních internetových stránkách.
Kolektiv autorů

Na zasedání zastupitelstva
ve dnech 10.9. 2007 a 15.10.2007 byly řešeny následující záležitosti:
Výjimka počtu žáků v ZŠ – zastupitelstvo schválilo žádost základní školy žádá o výjimku
z počtu dětí na školní rok 2007/2008. Ve školním roce 2007/2008 bude naši školu
navštěvovat 22 dětí, potřebný počet je 24 dětí.
Jelikož se někteří rodiče rozhodli vozit své
děti do školy do Moravských Budějovic, chybí
potřebný počet v naší škole a tím vzniknou
obci nemalé výdaje na vzdělávací činnost
školy.
Dotace z EU: Starosta p. Kašík informoval o
žádostech ohledně dotací z EU. Budou
zpracovány projekty na kanalizaci, chodníky,
náves, komunální techniku
a rekonstrukci kulturního domu.
Stížnosti občanů týkající se soužití se
sousedy – stížnosti nebyly postoupeny
přestupkové
komisi
do
Moravských
Budějovic, ale řešil je pan starosta osobně
Obec získala z Fondu Vysočiny dotaci na
koupi kontejneru na bioodpad ve výši
27.000,- Kč.Zbývajících 22.000,- + dovoz
uhradí obec. Kontejner je již objednán a měl
by být dodán do konce roku.

Obecní úřad Litohoř, č.p. 155, 675 44, tel.: 568 422 024,
e-mail: ou-litohor@volny.cz www.obec-litohor.cz
x/x

Úřední hodiny: Pondělí: 7:00-12:00, 13:00-17:00 hod. / Středa: 7:00-12:00, 13:00-17:00 hod.

Zastupitelstvo se dohodlo, že pojištění
obecního majetku bude pojištěno u Hasičské
vzájemné pojišťovny.
Zastupitelstvo se dohodlo do rady školy v
Litohoři jmenovat Ing. Zdeňka Buličku za odstupující Ing. Renatu Komínkovou.
Započala stavba chodníku v kopci v Americe po pravé straně směrem do Budějovic. Obec
obdrží na stavbu dotaci v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny ve výši 119.000,- Kč.

Brambory
Brambory u nás patří k základním zemědělským plodinám. Dříve se jim říkalo „chléb
chudých“, protože se pěstovaly téměř na každé zahradě či poli a pro chudé to bylo jedno
z mála jídel, které si mohli dovolit.
Že se k nám do Evropy dostaly z Ameriky, vědí mnozí z nás. Málokdo však ví, že
zpočátku nebyly určeny ke konzumaci, ale k okrase. Zejména mezi šlechtou byly
považovány za květinu. V 18. století se staly krmivem pro dobytek. Lidé je začali jíst spíše
z nouze až v době hladomoru za vlády Josefa II.
Název prý dostaly podle kraje, odkud je k nám přivezly, tedy z Branibor v Německu.
Říkalo se jim však také zemská jablka, zemčata, zemáky či erteple ( z německého „erde“ –
země, „apflel“ – jablko).
K této plodině se neváže příliš mnoho zvyků. Snad jen na Českomoravské vrchovině,
kde se pěstovaly na větších statcích, po ukončení sklizně hospodyně pohostila sběrače
dobrým obědem a nějakým alkoholem. Společně se pak veselili v hospodě.
Po ukončené sklizni zůstalo na poli sem tam pár brambor. Ty pak sbírali pasáčci a
pasačky a pekli si je v ohni z bramborové natě. Čekání na výbornou pochoutku si krátili
různými hrami.
Zajímavá, ne příliš stará lidová tradice
s názvem „Jabkancová pouť“ ( podle výrazu
„zemská jablka“) vznikla v České Třebové.
Peče
se
tam
místní
specialita
z bramborového těsta – „jabkancové placky“
plněné tvarohovou nebo povidlovou náplní.

Připravila : Blanka Buličková

Posvícenská zábava ( zamyšlení )

Začíná topná sezóna

V sobotu 20.října se v kulturním domě konala tradiční
posvícenská zábava s tentokráte „netradiční“ kapelou Galenit.
Účast 85 platících byla bohužel dosažena především za
přispění přespolních. Litohořákům se na zábavy „doma“ stále
jaksi nechce. Před nějakými 20 lety býval kulturák o plese či
„posvícenské“ plný a i dříve narození se přišli podívat, „co se
děje“. Babičky sedávaly na židlích na sále a někteří se chodívali
podívat alespoň „pod okno“. Je to asi tím, že tenkrát ještě
nevysílala „naše Vaše televize“ Nova a posedět se známými,
pobavit se a zatančit si bylo přece jen lákavým povyražením.
Dnes se ve virtuálním světě megafilmů a superseriálů,
nesmrtelných hrdinů a počítačových her jeví spoustě lidí všední
realita jako příliš šedá, nezáživná a málo „akční“. Strávit večer jenom se známými a
sousedy už nikoho moc nebere. Možná, kdyby přijela nějaká ta hvězda, třeba Tom
Cruise, bylo by „narváno“. Ono je to vidět už při plese Pavla Nováka, kde si obvykle není
ani kam sednout.
Jsem toho názoru, že záplava především americké rádoby kultury, kterou jsme dnes a
denně zaplavováni, bourá staré hodnoty a výrazně mění chování lidí. Mrtvých na
obrazovce za jeden večer byste se těžko dopočítali a to ještě obvykle musí jít o vraždu
obzvláště brutální, jinak už ani nezaujme. Jsem rád, že si svoje místo vydobyly alespoň
Četnické humoresky, které se staly nejsledovanějším pořadem, přestože nechrlí do
obýváku potoky krve a nemají
neporazitelných a nesmrtelných
Knihy našeho života
hrdinů.
T. Navrátilová
Svět se nedá zastavit. Naše
generace se zdála být naším
Jako květina rozevřela přede mnou své listy kniha.
rodičům jistě stejně divoká a
A jak mravenci v mraveništi se to v ní písmeny míhá.
zkažená, jako se dnes zdá být
Nad slovem znaménko, barevný motýl, usedlo na tento list
generace našich dětí nám. Ale
Zavoněly samohlásky i slabiky a já začala číst
stejně se nemohu ubránit
dojmu, že posun hodnotového
Už v pohádkách vítězila láska a pravda
žebříčku se děje nesprávným
a Bílé Karpaty nejsou bratrství žádná hradba.
Příroda živá a neživá vždyť je to tak prosté,
směrem a přál bych si, aby se
Naše dějiny jsme pochopili na Karlově mostě.
tradiční hodnoty a skutečné
nazírání světa zase vrátili do
V jiné knize probleskovaly boje a války,
našeho běžného života převážili
Hanzelka a Zikmund nám přiblížili dálky.
nad
tím
převráceným
Spočítali jsme přibližně a přesně modré vlny oceánu
americkým světem filmovým.
A naučili jsme se znát své tělo a ovázat ránu.
Těleso ponořené do kapaliny bylo nadlehčováno silou….
a k ošetření révy máme skalici modrou ne bílou.
Těch pouček v učebnicích, těch odborných knih,
detektivek a z beletrie nám mnohdy i zrak zjih.
Tak provázely nás životem, byly to mezníky u cesty.
A to, že je máme, můžeme mluvit o štěstí.
Všechny byly důležité, krásné a vázané,
Ve své paměti je mám do pestré kytice svázané.

Zdeněk Bulička

Milí Litohořáci, s příchodem topné sezóny se nám opět vyskytují
případy, kdy někteří neukáznění spoluobčané čekají na začátek zimy
s napěchovanými pytli nepořádku, který hodlají prohnat komínem a
něco tak „ušetřit za drahý plyn“
Rádi bychom Vás upozornili, že takovéto chování je nejenom velice
společensky nežádoucí ale i protizákonné. Myslete ale především na
to, že zplodiny s takového nedokonalého hoření se rozptylují do
vzduchu, který dýcháte vy i my. Dýchají ho vaše děti, vnoučata,
rodiče. Ten kdo se tímto způsobem zbavuje odpadu, tráví všechny
kolem, včetně sebe.
Dnes už není doba, kdy odpady z domácnosti byly víceméně přírodního původu.
Dnes se jedná o samou chemii a hoření komunálního odpadu produkuje látky velice
jedovaté. Obzvláště při podzimním inverzním počasí trvá velice dlouho, než se jedovaté
zplodiny alespoň trochu rozptýlí. Ale i potom se tyto jedy hromadí v přírodě, v rostlinách, i
na vašem poli ve vaší zelenině, obilí a bramborách. To vše se potom ať už vdechnutím
nebo přes potraviny vrací zpět do našeho těla.
Vyzýváme tedy všechny Litohořáky, aby NEPÁLILI DOMA KOMUNÁLNÍ ODPAD !!!!
Poplatek za odvoz odpadu platíte stejně všichni a spálením nepořádku doma v kotli
téměř nic neušetříte. Myslete tedy na svoje i naše zdraví !!
Věřím, že to všichni pochopí a obecní úřad nebude muset řešit žádný přestupek tohoto
druhu.
Obecní úřad

Stromy v krajině
Vážení a milí spoluobčané, oslovila mě jedna věta v „Litohořských
novinkách“ z letošního léta ze zasedání OÚ. Věta zní: „ Referát
životního prostředí bude požádán o návrh výsadby stromů ve volné
krajině.“
Ano, při svých vycházkách do přírody zjišťuji, že v blízkém okolí naší
vesnice je velmi málo stromů. Jsem ráda, že by se to mělo zlepšit.
Při čtení již zmíněných „Litohořských novinek“ jsem si totiž
vzpomněla na zprávičku, která kdysi proběhla v nějakých novinách.
Totiž, ve městě Jičíně si děti vysázely lesík a nazvali jej příznačně
„Cipískův Řáholeček“.
Tato jičínská akce se mi moc líbila. A třeba i děti v naší vesnici by něco takového
s pomocí OÚ, školy a rodičů dokázaly. Třeba by se dala vyhlásit i obrázková soutěž o
nejlepší lesík na výkrese. A také akce o názvu lesa, o jehož čistotu by lidé děti pečovaly.
V takovém lese bych chtěla mít i já svůj strom.
T. Navrátilová

Škola

Novinky z Mateřské školy

Nový školní rok 2007/2008 je v plném proudu.
Šest prvňáčků již čte první slova a věty, u druháků vítězí přací věta: Ať už jsou Vánoce.
Třeťáci bojují s násobilkou a čtvrťáci pomalu chápou, že anglická slovíčka se opravdu musí
poctivě učit doma. A páťáci? Ty už nic nepřekvapí a ve své přirozené autoritě nejstarších
mají docela dobrý vliv na mladší kamarády.
Jak běží čas ve škole?
Hned v září jsme si nechali překontrolovat tělovýchovné nářadí odborníky. V tělocvičně děti
rády pobývají a vše využívají.
Mladší děti obdržely dárky od banky SPARKASSE a těší se na Dětský den, kdy nám banka
zapůjčí skákací hrad.
Při sběru papíru jsme za přispění téměř všech dětí a také OÚ nasbírali 1 060 kg.
Na vítání dětí účinkovala v programu tři děvčata, na setkání důchodců devět dětí.
Čtrnáct dnů u nás probíhal projekt PODZIM. Měli jsme ve škole bohatou výstavku
podzimních plodů a celá výzdoba byla v podzimních barvách. Děti splnily i poslední úkol
projektu – vyplnit pracovní list a vyrobit zvířátko z podzimních materiálů.
Ještě dnes nás na výstavce obveselují krásní ježci, medvídek, housenky, želvy, ale i
strašidla. Vše si přišly prohlédnout i kamarádi z MŠ, které jsme také vzali s sebou do
divadla Pasáž v Třebíči na pohádku Jagababa a tři loupežníci. Prošli jsme se ještě do
třebíčského zámku na výstavku starých hraček a betlémů.
Počasí se zhoršilo, ale dětem to vůbec nevadí. Již teď se těšíme na další naplánovaný
projekt Vánoce.
Jiřina Vodičková

Letošní prvňáci: Zleva: Kája Sobotka, Pepík Kuba, Tomáš Dočekal, Zdeněk Votka
Zuzka Vodičková, Katka Šafratová

Je po prázdninách a chladnější počasí již hlásí
neodvratný příchod barevného podzimu. Se
začátkem školního roku se po teplých
prázdninách naplno rozběhl život v mateřské
škole. Ve školním roce 2007/2008 bude MŠ
navštěvovat 25 dětí, z toho 13 dívek a 12
chlapců. Do naší školky bude letos dojíždět 6 dětí
z Mor. Budějovic, což je vlastně počet „rekordní“.
Do první třídy letos odešlo 9 dětí, 4 dívky a 5
chlapců.
Právě konec školního roku je dobou kdy
se budoucí školáci loučí se svou mateřskou školou. V červnu minulého školního roku se
poprvé podařilo uspořádat tzv. „Týden radosti“, jehož průběh byl nabit atraktivním
programem. Týden radosti byl v pondělí zahájen dnes již tradiční malou maturitou, kterou
vždy na konci školního roku skládají naši budoucí školáci. Za přítomnosti ředitelky základní
školy Mgr. Vodičkové děti předvedly své znalosti a dovednosti, kterým se naučily během
docházky do MŠ, čímž vlastně složili svoji první životní zkoušku. Všichni „maturanti“ byli na
závěr odměněni drobnými upomínkovými dárky. Na úterý byl naplánován velký výlet do
Znojma. Na Nám. Republiky děti shlédly muzikálové představení „Příběhy kocoura
Modroočka“. Představení secvičili děti ze znojemské Základní školy Nám. Republiky. Na
závěr představení protagonisté muzikálu všem dětem věnovali papírového kocourka, coby
symbol proběhlého představení a se všemi se vyfotografovali. Dětem se program velice
líbil. S velkým nadšení se setkala okružní poznávací jízda okolím Znojma populárním
výletním vláčkem. Výlet do Znojma se opravdu vydařil. Poděkování patří všem
zaměstnancům MŠ a dvěma maminkám - paní Jitce Kašíkové a paní Haně Procházkové,
kteří pomohli zajišťovat bezpečnost dětí během celého výletu do Znojma. Ve středu se
všechny děti přesunuly do základní školy, kde se zúčastnily tradiční pěvecké soutěže
„Superstar“. Malí zpěváci interpretovali libovolně zvolené písně, jejich pěvecké výkony poté
hodnotila porota složená z žáků základní školy. Všichni zúčastnění byli odměněni diplomy
a sladkostmi. Ve čtvrtek si děti v rámci společenské výchovy vyzkoušely průběh svatebního
obřadu. Do příprav a realizace „svatebního obřadu“ se aktivně zapojily všechny děti.
Poslední den „Týdne radosti“ se nesl ve znamení pohybu a sportovního zápolení. Na školní
zahradě ZŠ si děti vyzkoušely některé olympijské disciplíny. Vítězové i poražení byli
odměněni malými dárky.
Budova školky zaznamenala pouze menší změny. Z bývalého skladu uhlí byl vytvořen
sklad učebních pomůcek. Blízko k MŠ má pořád paní učitelka Václavková (nyní
v důchodu), která zhotovila pro dětské kouty vkusné ozdobné ubrusy.
Do nového školního roku přeji všem žákům i rodičům hodně štěstí, úspěchů a celkové
pohody.

svatební obřad

pěvecká soutěž

J. Kostelecká

Tenisový turnaj o titul „Mistr Litohoř“
3. ročník obecního tenisového
turnaje se odehrál v neděli 7.října
v odloženém termínu. Posunutý
termín se vyplatil, počasí bylo pro
turnaj vynikající. Je škoda, že se
letos zúčastnilo pouze 8 hráčů a
kategorie ženy a děti se vůbec
nehrála.
Los určil tentokrát všechny
favority do jedné skupiny, což
znamenalo prakticky předčasné
finále již v základním kole mezi
Frantou Šiborem a Jirkou Kosem.
Jirka Kos nakonec zvítězil a
porazil i dalšího favorita Rosťu
Šibora. Ve finále potom hladce získal titul nad Zdeňkem Buličkou. Ve hře o 3. místo zvítězil
Rosťa Šibor.
Na všech účastnících byl vidět určitý pokrok oproti minulým ročníkům a turnajový borec
Jirka Kos již letos nezískal 1. místo tak lehce, jako předloni. Turnaj byl zakončen krátkým
posezením u tradičního párku.
Skupiny - rozlosování:
A1 Jiří Kos
A2 Rostislav Šibor
A3 Jožin Pinter
A4 František Šibor

B1 Bohumír Kašík
B2 Zdeněk Bulička
B3 Jiří Urbánek
B4 Jan Urbánek

Výsledky:
1. Jiří Kos
2. Zdeněk Bulička
3. Rostislav Šibor

Pořadatelé děkují sponzorům za poskytnutí drobných darů pro vítěze.
BAST , ISOBAST, Atelier BDŠ, PBS Industry

Hokej
2. ročník městské ligy se
rozběhne 2.11. Do letošního
ročníku se přihlásilo 32
mužstev, které byly rozděleny
podle výkonů z loňského
ročníku do dvou skupin:
A skupina / I.liga / :
HC Bowling, Helfisch,
HC Lukáš, TJ Sokol Želetava,
HC Lesonice, HC Blue Wings
Jemnice, HC Jaroměřice n/R.,
HC Bast - Isobast, Sokol
Opatov,
Třebětice,
HC
Blížkovice, Old Boys, Elko, Tornádo Dešov, TJ Litohoř, HC Kinetice

B skupina / II. liga / : HC Nové Syrovice, Kohouti Vesce, Vranín,
Medvědi, Inex, TJ Lukovští draci, Drůbež - Vysočina, IHT Krnčice,
Vícenice, Motáci Třebětice, Sokol Hrotovice, Luňáci Dědice, HC
Westige, Panteři, HC Šebkovice, HC Lukáš B
Schválená struktura soutěže : 2 skupiny po 16, systém každý
s každým, tedy 15 zápasů .
II skupina poté končí. První dvě mužstva postupují přímo do I. skupiny / v případě
nezájmu o I. skupinu další mužstva v pořadí /.
I skupina po zákl. části 15 utkáních hraje dále prvních 8 mužstev play – off, čtvrtfinále na
1 zápas, semifinále na 1 zápas, stejně tak utkání o 3 . místo. Finále bude hráno na 2
vítězná utkání. Poslední 2 mužstva v I. skupině po zákl. části přímo sestupují do II.
skupiny, v případě nezájmu postupujících z II. skupiny v první skupině zůstávají.
Hrací doba 2x35 min v zákl. skupinách, play-off 3x30 minut hrubého času.
Připravil: Z Bulička

Fotbal
Žáci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Želetava
Čáslavice-Sádek
N. Syrovice
Šebkovice
Třebelovice
Litohoř
Předín
Domamil

6
7
6
7
7
7
7
7

6
5
5
4
3
2
1
0

0
1
1
0
0
0
0
0

0
1
0
3
4
5
6
7

51
47
26
31
29
5
3
1

:
:
:
:
:
:
:
:

4 18 ( 12)
6 16 ( 4)
2 16 ( 7)
9 12 ( -3)
21 9 ( 0)
67 6 ( -6)
38 3 ( -6)
46 0 ( -9)

Fotbalisté starších
žáků mají již
odehraná všechna
utkání podzimní
části II. třídy.
V průběhu soutěže
se odhlásili mužstva
Jakubova a Police a
proto zůstalo pouze
8 týmů. Odehráli
celkem 7 zápasů
z nichž 2 vyhráli a 5
prohráli s celkovým
skórem 5:67.
Umístili se na 6.
místě. Branky stříleli
Mirek Tuček 2,
Martin Křikava,
Honzík Vodička a
David Šibor.

Muži

Podzim

Fotbalisté mužů mají odehraných celkem 11 zápasů III. třídy skupiny „B“. Zatím jich 7
vyhráli a 4 prohráli s celkovým skórem 23:18. Nejvíce branek celkem 6 jich nastřílel
Radek Bumba který k nám přišel v letní přestávce z Mor. Budějovic na hostování a stejný
počet jich dal i moravskobudějovický Pavel Šplíchal který je už naším hráčem.

Začal nám podzim. Ve školách děti kreslí
barevné stromy, obkreslují listy a školním
rozhlasem zní hlášení o zahájení sběru kaštanů.
Fotografové vyráží do přírody fotit nejbarevnější
roční období do kalendářů a malíři vycházejí z
ateliérů ven, kde je nejvíce inspirace právě na
podzim.

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

M.Budějovice B 11
Želetava
11
Šebkovice B
11
Litohoř
11
Jemnicko B
11
H.Újezd
11
Čáslavice-Sádek B 11
Třebelovice
11
Radotice
11
N. Syrovice
11
Lesonice
11
Martínkov
11
Domamil
11
Jakubov B
11

Zbývá odehrát

9
7
7
7
6
5
5
4
3
3
3
2
1
1

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

Litohoř
Horní Újezd -

1
2
3
4
5
4
5
5
4
4
5
6
7
8

41
49
25
23
22
18
14
17
20
15
21
14
16
10

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

12
17
14
18
19
20
19
26
17
16
22
26
39
40

Mor. Budějovice „B“
Litohoř

28
23
22
21
18
17
16
14
13
13
12
9
6
5

( 13)
( 5)
( 4)
( 3)
( -3)
( 2)
( 1)
( -1)
( -8)
( -2)

28.10. 10.15 hod.
4.11. 14.00 hod.

Podzim
Vzpomínám si, že ve škole byl jeden bezvadný
učitel na přírodopis. Skvěle se s ním zapovídala
hodina o úplně jiných věcech, které se ani trochu
netýkaly přírodopisu nebo biologie. Měl vždycky svůj vlastní názor a já na něho moc ráda
vzpomínám. Někdy nás ale i zklamal. To bylo jednou na podzim, když jsme probírali různé
druhy savců... Došli jsme až k ježkovi a jeho zimnímu spánku.
Dozvěděli jsme se totiž, že paní učitelky ve školce lhaly. Pro některé to tehdy byla
smutná zpráva, když jsme se dozvěděli, že ježci nikdy jablka jíst nebudou, tudíž ježeček +
jablíčko = nikoli jednička, ale pětka.
Pan učitel vtipným způsobem (jak bylo jeho zvykem) pokračoval, že až uvidíme ježka,
máme mu dát na bodliny jablko nebo hrušku a on je stoprocentně shodí a pokud ne, jedná
se o určitě o nový druh ježka, který se ještě nebyl objeven. Přemýšlela jsem nad tím, proč
ve školkách pletou dětem hlavy. Vím, je to sice roztomilé, ale pamatuji si, že i já ve školce
a ještě dokonce v páté třídě, kreslívala usměvavého ježka jak si na bodlinkách nese
jablíčko. Takže pokud někdo při přírodopisu nedával pozor, varování - ježek je
hmyzožravec! Rozeznáváme 2 druhy ježků a oba jsou ohroženi:
Ježek západní
V poslední době jeho stavy klesají zejména
pod vlivem automobilového provozu. Žije pouze
v západní části ČR (naším územím probíhá
hranice jeho areálu).
Ježka západního rozeznáme od podobného
ježka východního podle větší tmavé skvrny na
hlavě kolem očí, takzvaných brýlí, a pravidelně
pruhovaných, jakoby učesaných bodlin. Bodliny
měří 2 až 3 centimetry.
Ježek východní
Ježek východní je druhem teplejší otevřené krajiny a dosahuje v ČR nejzápadnější
hranice svého areálu rozšíření.
U mladých jedinců převládá na hlavě a na břiše tmavohnědé zbarvení s výraznou bílou
náprsenkou, v dospělosti je srst v těchto místech světlá. Kresba „brýlí“ kolem očí a na
čenichu chybí. Zbarvení a uspořádání bodlin je nestejnoměrné – některé jsou
jednobarevně bílé nebo šedé, jiné kroužkované a směřují dopředu, dozadu i do stran
(jakoby „rozcuchané“). Bodliny jsou větší než u ježka západního. V místech hojnějšího
výskytu ježka východního i ježka západního se někdy objevují obtížně určitelní jedinci
nesoucí znaky obou druhů (kříženci).

Připravil: R. Šibor

Připravili: B+Z. Buličkovi

Před 70. lety ( výňatek z kroniky r. 1937 )

Společenská kronika

Kulturní a zábavné podniky
V lednu byl pořádán hasičský ples. 7. března se pálila Masarykova vatra a pak měli žáci
v hostinci besídku. V létě v červenci Obec legionářská s starostenský sbor odhalili na
rodném domě* Boh. Filipskému legionáři padlému v Rusku pamětní desku. V srpnu agrární
dorost pořádal dožínkovou zábavu v sadě Staňkov **, na které měl projev poslanec Molík.V
listopadu sehrál Sokol divadlo, spojené s Mikulášskou nadílkou. 28 října měli děti školní
besídku s přednáškou a na vánoce sehráli divadlo, při kterém byla nadílka.
Učitelstvo
Bohumila Slovenčíková byla přeložena do Jemnice na měšťanskou školu a na místo
řídícího učitele, byl ustanoven Boh. Holčapek. Jan Diviš byla jmenován do Lesůněk
zatimním sparávcem školy a na jeho místo vypomocným učitelem byl ustanoven Jan Holík.
Stavby a přestavby
Maršík V. čís. .... postavil na místě starého domku nový domek, dále
stavěl na místě starého nový domek Musil čís. .... a Vacek čís. 70.
Šimka František nadezdíval a dával novou střechu na obytné stavení.
Dále byla přestavěna na novou budovu fara a opravena škola.
Stavební ruch byl velmi čilý v tomto roce.
Stavba silnice
V tomto roce se stavěla přes obec dlážková silnice, stavba trvala od května do podzima.
Pohyb obyvatel
V roce 1937 zemřelo 6. dospělých osob a narodilo se .... dítek.
Úmrtí prv. pres. Tom. G. Masaryka
Dne 14. září zemřel první president Československé republiky, Tomáš G. Masaryk. V den
pohřbu byla konána ve škole smuteční slavnost, které se zúčastnily obec i všechny spolky.
Jeho životního díla vzpoměl p. řídící Holčapek.
První sníh padal 10. října, zbylo však z něho jen hodně bláta.

Výročí:
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili své narozeniny !

Měsíc: Červenec
Böhmová Anna
Litohoř
Karásková Božena Litohoř
Nevoralová Marie Litohoř
Prodělalová Marie Litohoř

39
39
110
33

82 let
65 let
60 let
86 let

Měsíc: Září
Peřinková Ludmmila Litohoř 73

81 let

Pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce
Kulturní komise zve všechny občany důchodového věku na společné posezení , které se
uskuteční 4.11. ve 14.hod. v sále kulturního domu.

Kulturní komise zve všechny zájemce o pletení
z pedigu na pátek 9.11. do kulturního domu. Přijďte se
naučit něčemu novému. S sebou pevné zahradnické
nůžky, 50,- Kč a chuť do práce.

V pátek 30.11. v 16.30 si přijďte opět do kulturního
domu vyrobit vlastnoruční adventní věneček. S sebou
děti pastelky.

U p. Salaquardy se konají večerní kursy samaritské, účast je slušná přihlásilo se 14 děvčat.
Tyto se učí první pomoci při zranění, onemocnění a jak se počínati při leteckém útoku.
V tomto roce bylo 2x zatemňovací cvičení do kterého zasáhly všechny složky.
Zapsala :

Lud. Dvořáková

pozn:
* dům stával na místě současného čp. 11
** jedná se pravděpodobně o park u rybníčku, který se dříve jmenoval „Staňkův park“ podle
agrárního poslance Františka Staňka - předseda Poslanecké sněmovny Národního
shromáždění ČSR, ministr veřejných prací, ministr pošt a telegrafů, ministr zemědělství
Všimněte si, že si kronikářka nedělala žádné starosti s chybějícími údaji. V rubrice obecní
rozpočet bylo v kronice dokonce pouze nadepsáno:
Potřeba ...... / Úhrada ....... / Schodek ........ a doplnit údaje se jaksi zapomnělo.
Přpravil: Zdeněk Bulička

V tělocvičně školy pod vedením p. Cvakové probíhá aerobic a to
každé pondělí a čtvrtek od
18.00 – 19.00 hod.

11.1.2008 pořádá kulturní komise zájezd do Horáckého
divadla na divadelní představení „Donaha“. Mimořádné
představení s velkým smyslem pro humor.Zájemci si mohou
rezervovat místa na OÚ u p. Hanzalové. Cena 80,- Kč.
Podrobnější informace v dalším čísle zpravodaje.

