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Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Slovo úvodem.
Vážení spoluobčané,
máme za sebou opět další rok. Pro některé byl letošní rok úspěšný,
pro jiné snad přinesl alespoň nové poznání nebo zkušenosti. Jelikož
předposlední číslo 2008 - 03 vyšlo začátkem listopadu rubriku
„Sport“ najdete pouze ve zkráceném vydání. V tomto letošním
posledním čísle můžeme například v „Meteorologickém okénku“
porovnat mírný nástup letošní zimy s uplynulými roky nebo si přečíst
proč vlastně máme mít rádi bobry. Zároveň začínají zimní školní prázdniny a k těm paří
sníh i nějaký ten mrazík. Uvidíme, třeba se brzy dočkáme a děti si budou moci užít
zimních radovánek.
Kolektiv autorů by vám chtěl touto cestou popřát klidné prožití svátků vánočních, pevné
zdraví, spokojenost a ať se daří v novém roce 2009. Budeme rádi pokud budete mít
nějaká zajímavá témata nebo příspěvky, abychom mohli naše „Novinky“ obohatit.

Sněhulák
( T. Navrátilová )
Sněhuláčku v bílém fráčku
zajdi s námi na klouzačku.
Uvidíš Lukáše, Víta i Honzíka
i jak nám bezva klouzačka utíká.
Klouzačku vyzkoušíme hned teď ráno.
Rozjedeš se a jede to samo.
Potom nám ji trochu pohlídáš,
nebude ti zima, červený nos už máš.
A zase po škole na našem hřišti
tě znovu přesvědčíme jak to sviští.
Do party vezmeme i holky,
přece je známe z mateřské školky.
.......
Věřím, že než se tuto básničku
naučíte, sníh vám dozajista napadne.

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.

Listopad
 Byl schválen prodej celkem 6
stavebních pozemků na koupališti
 Schvaluje se zvýšení ceny pronájmu
obecních pozemků na 1653,- Kč/ha
 Schválena byla správa finančního
výboru – nebyly shledány nedostatky
 Dále bylo schváleno podání žádosti o
dotaci z grantového programu Fondu Vysočiny „Bioodpady 2008/II“. Jedná se o
pořízení jednoho velkoobjemového kontejneru a dvanácti BIO odpadových nádob.
V případě získání podpory obdržíme 48% finančních prostředků na pořízení výše
uvedených kontejnerů
 Ukládá zpracovat novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
odpady (jedná se o navýšení poplatku z 350,-Kč na 400,-Kč na osobu)
 Ukládá předložit na prosincovém zasedání návrh rozpočtu na rok 2009 a výhled
na rok 2011-2014
 Pro prohrnování sněhu z obecních komunikací a veřejných prostranství bude
uzavřena dohoda s p. Tučkem
Prosinec
 V listopadu bylo provedeno rozšíření vodovodu v ulici za školkou pro možnost
napojení nových rodinných domků
 Byl předložen a schválen rozpočet na rok 2009 (podrobněji o rozpočtu na další
straně)
 Schválena byla Obecně závazná vyhláška č.2/2008 – o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (jedná se o zvýšení poplatku z 350,-Kč na
400,-Kč na osobu)
 Dále byla schválena směna pozemků s Ing. L. Kabelkou
 Bylo schváleno jmenování výběrové komise na akce které budou probíhat v roce
2009. Do komise byli jmenováni všichni členové zastupitelstva
 Byla zaplacena poslední splátka bezúročné půjčky na vodovodní řád ve výši
842 000,-Kč
 Byla uhrazena poslední splátka na výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Pod vsí
ve výši 949 568,80 Kč
 Pro Agro - Měřín nájemní smlouva na pozemky je připravena a bude odeslána k
odsouhlasení
Celá znění zápisů jsou vystavena na internetových stránkách obce

K nové vyhlášce o odpadech
Ještě pro upřesnění ohledně zvyšování poplatků za svoz
komunálního odpadu.
Skutečné náklady za svoz pro rok 2008 činily 303 000,- Kč. Počet
osob rozhodujících pro rozúčtování skutečných nákladů je 573. Z toho
vyplývá, že náklady na jednu osobu v naší obci činí 529,- Kč.
Poplatek bude tedy zvýšen dle schválené vyhlášky na 400
Kč/osobu. Rozdíl mezi těmito částkami doplácí obec.

Návrh rozpočtu na rok 2009

Jsou pro nás bobři užiteční ?

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
Příjmy z pronájmu
Dotace
Úhrn příjmů

831.000,70.000,1.400.000,1.700.000,350.000,50.000,3.000,7.500,2.500,260.000,70.000,80.000,4.824.000,-

Rozpočtové výdaje
Silnice, chodníky
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Základní škola
Činnost knihovny
Záležitosti kultury
Tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení1
Výstavba a údržba míst.inž.sítí1.
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
Výdaje celkem

684.000,25.000,60.000,500.000,10.000,400.000,50.000,50.000,220.000,5.000,390.000,410.000,30.000,240.000,500.000,150.000,4.824.000,-

Výhled rozpočtu na rok 2010
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje
Splátka úvěru
Výhled rozpočtu na rok 2011
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje
Splátka úvěru
Výhled rozpočtu na rok 2012
Splátka úvěru
Výhled rozpočtu na rok 2013
Splátka úvěru
Výhled rozpočtu na rok 2014
Splátka úvěru

4.850.000,4.700.000,150.000,-

Když si uděláme procházku k Novému rybníku tak
v místech kde končí louka (asi 200m za přejezdem)
uvidíme tři velké stromy které nesou stopy „přírodního
opracování“. Jeden už je ohlodán celý a je vklíněn
mezi další stromy přesně nasměrován do potoka. Až
spadne vytvoří pevnou hráz. Další strom (zatím) stojí
asi 5m vedle. V současnosti je ohlodán asi do jedné
čtvrtiny. Myslím si, že to nebude trvat dlouho a bude
ležet v potoce. Další překážka pro náš dnes již dosti
neudržovaný potok. Třetí strom stojí také asi 5m vedle druhého a ten jak se zdá je
zatím jenom označený a přijde také na řadu. Je z něho zatím ohlodána jenom kůra.
Nejsem znalcem, ale pro mě i lépe zasvěcené se jedná zcela určitě o přítomnost
Bobra evropského.

Bobr evropský je velký zavalitý hlodavec s hustou dlouhou srstí a dlouhým plochým
ocasem. Je výborně přizpůsoben vodnímu životu, rád si staví soustavy kanálů a
hrází. Jeho potravu tvoří kromě bylin i větvičky a lýko. Má hmotnost až 30 kg a je
druhým největším hlodavcem. Je dokonale přizpůsoben životu ve vodě díky plovacím
blanám, které jsou na zadních končetinách. Umí uzavřít tlamu ihned za řezáky, které
tak může ve vodě plně využívat. Oči má před vodou chráněny průhledným víčkem –
mžurkou. Pod vodou je schopen setrvat až 20 minut. Bobři jsou aktivní po celý rok,
nemají zimní spánek a dožívají se až 35 roků.

Tímto pro nás určitě
užiteční nejsou!

4.900.000,4.750.000,150.000,150.000,150.000,150.000,-

Rostislav Šibor

Sport

Před 100 lety nejen o Litohoři:

Hokej
V moravskobudějovické Městské lize odehrála Litohoř zatím 7 zápasů s těmito
výsledky.
18.10.
8.11.
15.11.
17.11.
29.11.
3.12.
20.12.

Litohoř
Litohoř
Vesce
Litohoř
Nové Syrovice
Bast
Dešov

1. HC Šebkovice
8
2. Tornádo Dešov
7
3. HC Orlí křídla
7
4. HC Nové Syrovice 6
5. Motáci Třebětice 8
6. Inex
7
7. HC Kojetice
5
8. Kohouti Vesce
7
9. HC Bast-Isobast 7
10. HC Westige
8
11. Elko
7
12. Litohoř
7

Mariáš
V sobotu 22.listopadu se
konal již 11.ročník turnaje v
mariáši. Do Litohoře se
sjelo přes třicet příznivců u
nás nejoblíbenější karetní
hry mariáš. Za Litohoř se
zúčastnili: Marek Šafrata,
Aleš Daněk a Stanislav
Gröling,
kteří
v soutěži
družstev obsadili 7 místo.
Vítězem jednotlivců se stal
Josef Nevoral.
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44:22
45:24
34:22
35:12
43:41
27:31
30:21
31:29
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Chtěl jsem se podívat kolik informací se dá běžně sehnat o
naší obci a našem státě obecně z doby před 100 lety. Obecní
kronika Litohoře začíná rokem 1925 a o roce 1908 se tam
nedočteme. Existují sice další publikace, např. „Pamětní kniha z
let 1792-1944, knihy kostelních účtů“ nebo „Archiv obce Litohoř
1877-1945(1953)“, uložené v okresním archivu. Ty však nejsou
běžně dostupné. Není tedy jednoduché vyhledat, co se u nás
v obci před 100 lety odehrávalo. Lepší je to už s událostmi, které
se týkají našeho státu. Každopádně si musíme uvědomit, že
jsme tehdy byli součástí rakouské monarchie a na vlastní stát
jsme si zatím mohli jen pomýšlet. Hlavou mocnářství byl tehdy
František Josef I, v českých zemích posměšně nazýván přezdívkou „Starej
Procházka“
Data končící osmičkou jsou vzhledem k událostem českých dějin často
považována za "osudová" na osmičku končí datum bitvy na Moravském poli,
založení Karlovy univerzity nebo vypuknutí stavovského povstání. Nejčastěji bývají
"osudové osmičky" zmiňovány v souvislosti s dvacátým stoletím. Roky 1918, 1938,
1948 nebo 1968 byly pro náš stát přelomové. O roce 2008 se nedá říct, že by se tak
významně zapsal do české historie, nicméně např. drtivé vítězství Soc.dem.
v krajských volbách v určitém směru přelomové je.
Litohoř:
O roce 1908 jsem nenašel nic konkrétního. Ač to není zase tak dávno a o dění
v Království českém se již zachovala spousta písemností, o naší vísce to neplatí.
Každopádně můžeme říci, že Litohoř měla v té době kolem 630 obyvatel společně
s osadou Kolovraty, která byla v té době ještě považována za víceméně
samostatnou část.
Něco málo o původu a historii osady Kolovraty:
U Moravských Budějovic vznikla roku 1780 při parcelaci pozemků panského dvora u
obce Litohoř osada Kolovrat, pojmenovaná z vděčnosti podle osvícené vrchnosti.
Zdejší panství totiž patřilo hraběti Leopoldovi Krakovskému z Kolowrat, který tehdy
zastával ve Vídni vrcholový úřad nejvyššího kancléře. Na svých moravských
panstvích se spolu s některými osvícenými šlechtici dobrovolně připojil k tehdejší
experimentální pozemkové reformě, označované jako raabizace. Při ní byly rušeny
poplužní robotní dvory na státních (panovnických), církevních a městských
panstvích, jejich půda byla rozparcelována na malá rodinná hospodářství tzv. familie,
pronajata a robotní povinnosti byly převedeny na peněžní platy. V českých zemích
tehdy vedle nové osady Kolovrat vzniklo 244 dalších vesnic. Od roku 1893 se nová
osada nazývala Kolovraty a jako část Litohoře existovala do roku 1950, kdy splynula
s uvedenou obcí. Jiné obdobné pojmenování lidského sídla ani přírodního útvaru
není v českých zemích známo.
( převzato z: http://spolkolowrat.sweb.cz/ )
Litohoř v roce 1908 ještě nebyla elektrifikována, nacházela se zde však škola, pošta,
záložna, působil zde živnostenský spolek, sbor dobrovolných hasičů, čtenářský
spolek, sokol. Hlavním způsobem obživy v Litohoři bylo zemědělství.

Rakouské mocnářství a české země 1908 ve zkratce:

Konec roku v mateřské škole

- České země té doby a Praha především byla plná
národnostního napětí. Na denním pořádku byly
šarvátky mezi českým a německým živlem. Na 12.
říjnovém zasedání zemského sněmu došlo k prudkým
potyčkám mezi českými a německými poslanci.
Dobové noviny uvádějí: „německý poslanec Wolf se
s výkřikem „bídný pse" vrhnul na českého poslance
Kartu. Rána střídala ránu. Český agrárník Douša
rozmlátil stůl pro stenografa. Poslanec Švehla se rval
s poslancem Schreinerem, Klofáč s Glöcknerem a
společně s dalšími rváči vytvořili „husté klubko
zmítajících se těl".
Vláda uzavírá parlament (16. říjen 1908)
Sedm týdnů trvající nacionalistické bouře v Praze
vyvrcholily krvavou řeží v úterý 1. prosince 1908
Nato bylo v Praze vyhlášeno stanné právo, které
platilo 12 dnů, od 2. do 14. prosince 1908.

Podzimní vítr zavál do naší mateřské školy nejen čas předvánoční, ale i nového žáčka.
Počet dětí tedy stoupl na 27. Ani podzimní nevlídné počasí život v MŠ nijak neochromilo.
Pro děti byl stejně jako v ostatních měsících připraven pestrý a zajímavý program.
V měsíci říjnu děti se svými učitelkami připravily nový kulturní program pro vítání
občánků a na setkání s důchodci. S oběma programy děti také úspěšně vystoupily. V
listopadu navštívil obě litohořské školy známý moravskobudějovický chovatel plazů pan
Jaroš, který s sebou přivezl i některé své svěřence. Děti si mohly zajímavá zvířata
pohladit a během poutavého vyprávění se o plazech i něco dozvědět. Na počátku
prosince byl pro děti přichystán pestrý mikulášský program, který pro své malé kamarády
připravily děti ze základní školy. Přímo v „mikulášský den“ do školky zavítalo nebývale
velké množství věrohodně vypadajících čertů, kteří děti nejprve lehce postrašili, ale záhy
se s nimi velmi rychle spřátelili. Zanedlouho po čertech se objevil i všemi očekávaný
Mikuláš, který dětem přinesl plnou nůši dárků a sladkostí. Oním hodným Mikulášem byla
tradičně bývalá absolventka naší MŠ Markétka Tučková (nyní studentka Gymnázia).
Mikulášské veselí vyvrcholilo návštěvou Horáckého divadla, kde předškoláci se svými
kamarády navštívili čertovské divadelní představení, které se dětem velmi líbilo.
11. prosince se děti opět zúčastnily tradiční recitační soutěže „Upovídaný budíček“,
kterou již léta organizuje DDM Mor. Budějovice. V napínavém soutěžně recitačním klání
se našim dětem podařilo vybojovat dvě medailová místa. Druhé místo získala Nikolka
Chvátalová, třetí místo obsadila Adélka Vodičková. 14. prosince se děti obou škol
zúčastnily každoroční vánoční besídky, kde vystoupily s pečlivě nacvičeným vánočním
programem. Plný sál kulturního domu všem účinkujícím srdečně tleskal.

- V Praze se konal 2. slovanský sjezd, ten první se sešel před šedesáti lety - v
revolučním roce 1848.
- Češi se účastnili olympijských her v Londýně.
- 5. října – Bosna a Hercegovina anektována Rakousko-Uherskem.
- Proběhly volby do českého zemského sněmu, nejsilnější sněmovní stranou se stala
Strana konzervativního velkostatku.
- A jeden teplotní rekord, který ale asi nebyl příliš vítaný. Minimálně po tři dny v srpnu
nedosáhla rtuť teploměru ani na 9 stupňů Celsia.
Tak co na to říkáte? My dnes sledujeme žabomyší války levice a pravice o poplatek
30Kč a myslíme si, jaké se to nedějí věci. A jeden pohlavek pana Macka panu
Rathovi se přetřásá půl roku v médiích. To ti naši předkové do toho šli s jiným
zápalem.
Svět:
- Tunguzský meteorit : 30. června 1908 došlo v prostoru centrální Sibiře
k obrovskému výbuchu o síle až 50 Mt TNT. Výbuch je připisován pádu velkého
meteoritu a jeho výbuchu ve výšce asi 5–10 km nad zemským povrchem. Exploze
Tunguzského meteoritu byla natolik silná, že v oblasti přibližně 2000 km² vyvrátila a
přelámala kolem 60 milionů stromů a zvuk výbuchu byl slyšitelný do vzdálenosti
1000 km. Podle některých autorů byl průlet tohoto tělesa atmosférou pozorován i v
zemích Koruny české v době okolo půlnoci a letící žhavé těleso ve velké výšce prý
směřovalo východním směrem. Dodnes nebyl původ výbuchu spolehlivě objasněn.
- V lednu byla založena organizace The Boy Scout - 1. skautská organizace na
světě
- 16. září – bulharský kníže Ferdinand vyhlašuje v Buchlově na Moravě nezávislost
Bulharska na Turecku a přijal titul krále
Z různých zdrojů a především z internetu sestavil Zdeněk Bulička

Jiřina Kostelecká

Pěkné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti do nového roku všem přeje
kolektiv zaměstnanců mateřské školy.

Základní škola

Doprava
Tentokrát také přinášíme porovnání přijíždějících vozidel do
vsi ve vybraných měsících.

Dětem se zdá, že předvánoční
čekání utíká velmi pomalu.
Ve škole nám tento čas trochu
zrychlily tři tématické okruhy –
podzimní, čertovský a vánoční.

Jenom pro zajímavost: v časovém období ve kterém je
uváděn níže zobrazený graf byla naměřena nejvyšší rychlost
dne 22.9. a to 176 km/hod. ve směru od Mor. Budějovic.

Podzimní začal aktuálními
svátky: sv. Václavem, Dušičkami,
v angličtině Helloweenem. Vše
jsme odstartovali setkáním s
chovatelem hadů, kdy si ti
nejodvážnější
mohli
hada
podržet.
Jeden den jsme věnovali
„obyčejným“, ale pro nás už nezbytným bramborám. Dozvěděli jsme se o nich mnoho
zajímavostí, mladší žáci si o nich zazpívali písničku, řekli básničky, vyrobili bramborové
korále a tiskátka. Starší si sestavili bramborové skřítky.
Nakonec paní kuchařka uvařila i brambory k obědu, samozřejmě s masíčkem.
Čertovskému období předcházely přípravy i ve školní družině. Vyráběly se dekorace, v
žádném ročníku nechybělo toto téma i v učení. Navštívili jsme také divadelní představení
v Horáckém divadle s názvem „Jak se čerti ženili“. Vše vyvrcholilo čertovským dnem, kdy
všichni naši žáci – čerti šli překvapit kamarády do mateřské školky. Pamatujeme na ně
téměř ve všech našich projektech nebo akcích.
Nejradostnější je ale vánoční čas. Navštívili jsme výstavu v Jihlavě, ale pro nás začal
advent výrobou betlému z modelíny. Ve škole byly do pozdního odpoledne slyšet vánoční
písně a koledy. Nacvičovali jsme na naši Vánoční besídku, která byla opět v kulturním
domě.
Tradicí se stává předvánoční posezení s rodiči ve škole. Tentokrát jsme si při družném
hovoru vyráběli svícen. Mnohé z dětí ukázalo svým blízkým svoji třídu i svátečně
vyzdobené další školní prostory. Jsme škola otevřená, rádi přivítáme každého.
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Poslední den před prázdninami jsme
se sice ještě zlehka dotkli učení, ale
všichni se již těšili na poslední hodinu,
kdy jsme si ještě vyrobili přáníčko pro
svoji rodinu nebo kamarády.
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Za všechny pracovníky Základní školy
a Mateřské školy v Litohoři přeji všem
radostné svátky, dětem trochu sněhu na
zimní radovánky a dospělým hlavně klid
a zdravíčko.

60

129

listopad

říjen
2007 od M.B.

134

129

2008 od M.B.

134

117

109

115

102

100
80

40
20
0

Jiřina Vodičková

září
2006 od Jihl.

říjen
2007 od Jihl.

listopad
2008 od Jihl.

Pozvánka na kulturní, společenské a sportovní
akce
Štědrovečerní zpívání
Na Štědrý den v podvečer si přijďte zazpívat koledy
k vánočnímu stromu ke škole. Asi v 16.15 hodin (přesněji po
skončení mše v kostele) se za doprovodu varhan a kytar
rozezní pod vedením pana Sobotky koledy, které určitě
zpříjemní vánoční podvečer. V případě nepříznivého počasí
se bude koncert konat v kostele.

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

Měsíc: Říjen
Šiborová Marie
Straňák Antonín
Heralecká Anežka

Litohoř 64
Litohoř 153
Litohoř 124

70 let
60 let
86 let

Litohoř 33
Litohoř 79

89 let
85 let

Měsíc: Prosinec
Mrvka Alois
Zajíčková Jarmila
Čtveráčková Viktorie
Kašík Alois
Puchnar Bohumil

Měsíc: Listopad
Prodělal Oldřich
Šimka František

Litohoř 163
Litohoř 99
Litohoř 103
Litohoř 157
Litohoř 4

75 let
75 let
97 let
65 let
70 let

Vánoční turnaj ve stolním tenise
V sobotu 27. prosince se od 17 hodin uskuteční již tradiční turnaj
ve stolním tenise. Zúčastnit se může každý občan nebo rodák
Litohoře. Pro úspěšné soutěžící bude připraven putovní pohár a
drobné ceny.

Meteorologické okénko
Silvestrovský fotbálek
Silvestrovský fotbálek bude sehrán na místním fotbalovém hřišti od
10 hodin. Všichni fotbalisté i fanoušci jsou zváni.
Hrát se bude za každého počasí.
Hasičský ples
Všichni jste zváni na sobotu 14. února 2009 do sálu kulturního domu, kde se bude
konat Hasičský ples. K tanci a poslechu bude hrát oblíbená skupina Genetic.Všichni
jste srdečně zváni!!

V tomto čísle si srovnáme teploty v říjnu, listopadu a prosinci od roku
2004 do letošního roku. V letošním prosinci jsou počítány teploty do
21.12.
Teploty jsou průměrem měření ráno a večer.
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Z činnosti kulturní komise
21.listopadu se uskutečnil zájezd do
Horáckého divadla na představení
Slaměný klobouk. Představení plné vtipu,
humorných zápletek a smíchu jistě zpestřilo
páteční podvečer.
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Stalo se již tradicí, že před začátkem
adventu si můžete přijít udělat adventní
věneček do sálu kulturního domu. I letos
jsme se sešli v pátek 28.listopadu. Za
doprovodu koled si dospělí za chvíli
odnášeli domů své výtvory – věnečky,
svícny. Ani děti nezůstali pozadu. Po chvilce
pilného snažení si i ti nejmenší odnesli
krásný obrázek.
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