Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litohoř konaného 26.1.2011(výpis)
přítomni: pí.J. Bártů, Ing. H. Dreslová, p.B. Kašík, pí. L.Venhodová, Mgr. J. Vodičková
ověřovatelé zápisu: Ing. H. Dreslová, p. B. Kašík

2011-01

Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Jak vznikl název Litohoř …
Dříve, než si lidé v našem kraji začali stavět svá obydlí, byly prý tu tak
hluboké lesy, že kdo v nich zabloudil, zahynul. I když se lidé těchto lesů báli,
vydal se do nich jeden člověk. Sotva zašel do lesního přítmí, zabloudil.
Dlouho bloudil a byl by snad i hlady zemřel, kdyby zde nebylo zvěře. Pak
přišel na spásnou myšlenku. Právě když si na ohni pekl zajíce, napadlo ho, že
kdyby les ve směru větru zapálil, že by mu cesta z lesa prohořela. Udělal to.
Vzal oheň ze své hranice a povídá lesu:“ Je mi tě líto, ale hoř.“ A les hořel. Cesta z něho prohořela,
člověk zase přišel mezi lidi. Když vyprávěl, kolik je v těch lesích krásy, zvěře, plodů, včel, poznali
lidé, že by se v něm a pod jeho ochranou dalo dobře žít. Zavedl je tedy ten člověk v místa, kde les
zapálil. Založili tam vesnici. Hledali pro ni jméno. Vymyslil je opět on:“Když jsem les zapálil,“ řekl
k ostatním, „bylo mi jej líto, ale přesto jsem řekl – hoř! Ať se tedy naše ves jmenuje Litohoř.“ A toto
jméno si podržuje dodnes.
Čerpáno z Obrazy z Jaroměřicka- Antonín Ondříček

Čekání na jaro
T.Navrátilová
Vypučel první lístek bříze
mezi jehnědami zabzučela včela
Po dlouhé zimě je to k nevíře
příroda se obtéká do zeleně celá.
Voda v potoce spěchá k řekám
a břehy zakvétají podbělem.
Cítím to chvění a čekám,čekám…
A vítr mi čechrá vlasy nad čelem.

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-Středa 8:00-12:00, 13:00-17:00 hod. /
Úterý-Čtvrtek 8:00-12:00, 13:00-15:00 hod. / Pátek 8:00-12:00
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Program: 1. Kontrola usnesení
2. Inventarizace obecního majetku k 31.12.2010
3. Jmenování kulturní komise
4. Změna konání veřejného zasedání
5. Prodej části pozemku p.č. 410
6. Žádost o odstranění stavby
7. Různé
8. Návrh usnesení
bod č. 2
Hodnota majetku v Kč:
Pozemky
3 718 066,12
Kulturní předměty
148 400,00
Stavby
63 575 554,60
Sam,movité věci
1 121 485,60
DDHM
1 321 720,84
Ost.dlouhodobý nehm.maj.
150 000,00
Nedokon.dl.hm.majetek
986 939,00
Provozní zálohy
134 900,00
Pohledávky
17 600,00
Ceniny
477,00
Peněžní prostředky
261 234,04
Byly zařazeny do majetku chodníky k Inseminační stanici za 1 351 881,-Kč, chodníky u
kostela za 92 201,-Kč, bezdrátový rozhlas za 276 800,-Kč, rekonstrukce ve školce 490 232,-Kč.
Byl zařazen drobný dlouhodobý hmotný majetek za 82 236,-Kč.
Byl vyřazen starý a nepotřebný majetek za 62 813,-Kč
Hlasování 5 – 0 - 0
bod č. 3
Návh na složení kulturní komise:
Mgr.Jana Dvořáková, Mgr. Jana Cvaková, Ing. Helena Dreslová, Mgr. Jiřina Vodičková,
Jiřina Svobodová , Hana Procházková
Hlasování 5 – 0 - 0
bod č. 4
Změna konání veřejného zasedání
Zastupitelstvo se dohodlo, že veřejné zasedání se bude konat nejméně 1 x za 3 měsíce,
nebo podle potřeb organizace a tímto se ruší usnesení 14/2006 ze dne 11.12.2006
Hlasování 5 – 0 - 0
bod č.5
Prodej části pozemku p.č. 410
Zastupitelstvo obce projednalo žádost MUDr. Josefa Salače o odprodeji části pozemku
p.č. 410 o výměře 2m2. Nesouhlasilo s prodejem pozemku, jelikož v této části vedou
inženýrské sítě a část zastavěného pozemku chodníkem bude zastupitelstvo tolerovat.
Hlasování 0 –5 – 0
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bod č.6
Žádost o odstranění stavby
Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní Lenky Kubové o odstranění stavby , která je na
jejím pozemku p.č. 170/2. S majitelem pozemku se bude jednat o odkoupení.
Hlasování 5 – 0 - 0
bod č.7
Různé
-- společnost AKTIV Opava s.r.o. Opava žádá o použití znaku obce Litohoř na sběratelskou
kolekci znaků měst a obcí ČR, zastupitelstvo souhlasí a navrhuje, aby společnost poskytla 500
napínáčků se znakem obce obci zdarma
Hlasování 5 – 0 - 0
-- v knihovně je potřeba obnovit zapojení internetu, ke kterému je třeba zakoupit wifi router
Hlasování 5 – 0 - 0
-- na Obecní úřad byl zaslán dopis od p. Luďka Nahodila , kde žádá o zrušení „knihy návštěv“
na webových stránkách obecního úřadu , kde nepodepsaní pisatelé píší urážlivé emaily. Jako
náhrada byla vytvořena sekce „napište nám“, kde si každý kdo má nějakou připomínku nebo
dotaz k obecnímu úřadu, vyplní svoji emailovou adresu , napíše svůj dotaz a na uvedenou
adresu mu bude odpovězeno .
Hlasování 5 – 0 - 0
-- TS nabídly odkoupení kontejneru na plast, jelikož v ulici u lihovaru je nedostačující
množství, nejdříve bude zaslán dotaz na EKO-KOM , zda není možnost získat kontejner od
této firmy do bezplatného užívání, poté bude rozhodnuto
Hlasování 5 – 0 - 0
Ověřovatelé zápisu : Ing. Helena Dreslová, p. Bohumír Kašík
Zapsala: Helena Hanzalová

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.3. 2011 (výpis)
Přítomni : pí. Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p. Bohumír Kašík, pí.Lenka Venhodová,
Mgr. Jiřina Vodičková
Omluveni :

Zapisovatelkou byla jmenována paní Helena Hanzalová.

Ověřovatelé zápisu : Mgr. Jiřina Vodičková, paní Jana Bártů

Program :
1. Kontrola usnesení
2. Výběrová komise na obecní zakázky
3. Prodej části pozemku p.č. 410
Kácení stromů na hřbitově
Úprava rozpočtu
Zpráva o bezpečnostní situaci v obci
Různé
Návrh usnesení
Hlasování 5 – 0 - 0
bod č.1 Kontrola usnesení
22 - prodej části pozemku p.č.410 – bude řešeno dále v bodě 3
24 - paní Lenka Kubová souhlasí s prodejem pozemku, zatím není vyřešena částka
25 - připínáčky od společnosti AKTIV Opava se znakem obce byly zaslány
26 - kniha návštěv na webových stránkách obce byla zrušena
27 - kontejner na plast od EKO-KOMU se nepodařilo získat zdarma, byl zakoupen nový
28 - wifi router pro napojení internetu v knihovně zakoupen, internet v provozu

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce
20 - schvaluje inventarizaci obecního majetku
21 - schvaluje členy kulturní komise ve složení Mgr.Jana Dvořáková, Mgr. Jana
Cvaková, Ing. Helena Dreslová, Mgr. Jiřina Vodičková, Jiřina Svobodová , Hana
Procházková
22 – nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 410 ,o výměře 2m2, ale bude část
zastavěného pozemku tolerovat
23 - schvaluje konání veřejného zastupitelstva minimálně 1 x za 3 měsíce, nebo podle
potřeb organizace a ruší usnesení 14/2006 ze dne 11.12.2006
24 – ukládá místostarostce obce projednat odprodej části pozemku p.č. 170/2 od paní
Lenky Kubové obci, termín do příštího zasedání zastupitelstva
25 - schvaluje žádost společnosti AKTIV OPAVA s.r.o., Opava o užití znaku obce
Litohoř na sběratelskou kolekci znaků měst a obci ČR
26 - schvaluje zrušení „knihy návštěv“ na webových stránkách obecního úřadu
27 - ukládá starostce obce prověřit možnost získání kontejneru na plast do
bezplatného užívání od firmy EKO-KOM
28 - schvaluje zakoupení wifi router pro napojení internetu v obecní knihovně

Hlasování 5 – 0 – 0

bod č.2

Výběrová komise na obecní zakázky

Do výběrové komise na obecní zakázky na čtyřleté volební období byli navrženi všichni členové
zastupitelstva obce a dle potřeby z nich bude vždy při jednotlivých zakázkách určen potřebný počet
členů.
Hlasování 5 – 0 - 0
bod č.3
Prodej části pozemku p.č. 410
Byla projednána opětovná žádost MUDr. Josefa Salače na odkup části pozemku p.č. 410.
Zastupitelstvo revokuje usnesení č.22 ze dne 26.1.2011 a souhlasí s prodejem , veškeré náklady
s tímto související si uhradí žadatel na vlastní náklady.
Hlasování 5 – 0 - 0

Ověřovatelé zápisu : Ing. Helena Dreslová, p. Bohumír Kašík
Zapsala: Helena Hanzalová
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bod č.4 Kácení stromů na hřbitově
Na hřbitově je třeba do konce března pokácet 8 vzrostlých stromů , které jsou přestárlé , kořeny
nadzvedávají obruby hrobů a hrozí jejich pád.Kácení bude provádět odborná firma.
Hlasování 5 – 0 - 0
bod č.5 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce projednalo předložené rozpočtové úpravy č.1 a doporučuje ke schválení.
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k pravomoci schválení rozpočtových změn do doby zasedání
ZO, kde proběhne projednání a dodatečné schválení jednotlivých opatření.
Hlasování 5 –0 - 0
bod č.6 Zpráva o bezpečnostní situaci v obci
Policie České republiky zaslala zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu obce Litohoř za rok 2010.
Bylo šetřeno 8 trestných činů a 5 přestupků.
Hlasování 5 – 0 - 0
bod č.7 Různé
byly předloženy zadávací podmínky pro výběrové řízení na revitalizaci vodního toku Niva a
doporučeny firmy pro uvedenou zakázku.
Hlasování 5 – 0 - 0
-- Obec Želetava je objednatelem služby dopravní obslužnosti provozováním
linkové
osobní dopravy s BK BUS, s.r.o. linka M.Budějovice- Želetava Předín. Jelikož je tato linka
ztrátová, rozhodlo zastupitelstvo obce Želetava tento spoj od 4.3.2011 zrušit.
--ke dni 26.3.2011 se uskuteční sčítání lidů, domů a bytů. Občané mají možnost připojení
k veřejnému internetu v knihovně a vyplnit sčítací formuláře v elektronické podobě.
-- Bc.Tomáš Bařinka předložil návrh o úpravách prostor na koupališti a žádost o odkoupení části
pozemku, předloženým návrhem se zastupitelstvo bude zabývat na příštím zasedání po
podrobnějším seznámením s předloženým návrhem
Hlasování 5 – 0 - 0
Paní Kubová Marie: Když jsem byla s vnuky na koupališti, byl na hokejovém kluzišti natažen drát o
který se mohly děti vážně zranit.
Paní Šiborová Marie : Přikláním se k tomu, aby na koupališti pro místní děti a studenty
nebylo hřiště na nohejbal zpoplatněno.
Starostka ukončila zasedání po projednání všech bodů programu v 17.55 hod.
Ověřovatelé zápisu : Mgr. Jiřina Vodičková, pí Jana Bártů
Zapsala: Helena Hanzalová

Zima v základní škole
Po Vánocích přišel na naší škole klidný čas pro pečlivé dokončení prvního
školního pololetí. Vysvědčení si odnesly děti většinou dobré, neboť ve třídách se pracuje velmi
dobře – dětí není mnoho, mají pro práci klid i potřebnou pomoc v pravý čas.
1. února jsme se nadechli a doplnili plán školních i mimoškolních aktivit pro druhé pololetí. Začali
jsme netradiční činností pro tuto roční dobu – žáci 3. a 4. ročníku zahájili výuku plavání v bazénu
ZŠ Havlíčkova ul. v Mor. Budějovicích.
Následovala pravá zimní zábava. Dne 2. února jsme se sešli s dětmi i rodiči v hojném počtu na
našem zimním stadiónu. Mráz neodradil malé ani velké, vždyť jsme měli k dispozici díky naší paní
kuchařce nejenom horký čaj, ale i dobrou svačinu. Za odvážné soutěžní výkony na ledě si odnesli
všichni sladkosti i drobné dárky.
Pobavili jsme se i ve škole. Obdivovali jsme šikovnost hned dvou kouzelníků – profesionála i
mladého amatéra Pavla Sobotky, kterého si děti zvláště pro perfektní výkony oblíbily. Některé děti
také zasvětil to tajů magie – a ve školní družině se potom žilo celý týden kouzlením.
Pěkný zážitek si děti školky i školy odnesly také díky pracovníkovi ze Záchranné stanice dravců a
sov v Brtnici
panu Hořákovi.
Poznali jsme
opět
velmi
zajímavá
zvířátka, která
si mohou ti
odvážní
většinou
i
pohladit
(některá bývají
i exotická a pro
nás nezvyklá –
např. leguán,
tarbík apod),
zblízka
pozorovat,
zazpívat o nich
písničku.
Dlouho se děti
těšily
na
Dětský
karneval. V našem krásném kulturním domě opět zněla hudba a zářily oči hlavně těch nejmenších.
Všichni přítomní si jistě užili tance, soutěží a zábavy. Za krásné kostýmy dětí patří obdiv
vynalézavým maminkám.
Čas běží a my máme popsaný kalendář činnostmi až do konce školního roku. Už se také těšíme na
teplé počasí a na pěkná odpoledne na naší školní zahradě.

Mgr. Jiřina Vodičková

Stránka 5 z 16

Stránka 6 z 16

Zimní radovánky v Litohoři

Začátek roku 2011 v mateřské škole
Ani mrazivé lednové počasí život v MŠ nezastavilo. Děti se svými učitelkami si plně užívaly
teplého pohodlí nově zrekonstruovaných prostor MŠ. Všechny děti se aktivně zúčastnily
výzdoby školky zimními motivy. Výzdoba se opravdu povedla a všichni z ní měli velkou radost.
17. ledna proběhl zápis našich děti do první třídy ZŠ. Letos naši mateřskou školu opustí 9 dětí. 29.
ledna se v tělocvičně základní školy konalo další kouzelnické představení. Kouzelník tentokrát
přijel až z dalekého Mikulova. Šikovný iluzionista dětem předvedl celou škálu zajímavých
magických triků a kouzel, což
děti vždy odměňovaly
bouřlivým potleskem.
Počátkem února kulturní
komise ve spolupráci
s učitelkami obou litohořských
škol zorganizovala pro děti
zábavné veřejné bruslení na
místním ledovém kluzišti. Pro
děti byly přichystány různé
soutěže, v nichž mohly předvést
mnohé dovednosti. Všichni
zúčastnění byli v závěru
odměněni. Velký dík patří paní
kuchařce, která pro všechny
uvařila kotel teplého čaje a
upekla ty nejchutnější koblihy. Celá akce se i díky velmi příjemné atmosféře setkala se skutečně
příznivým ohlasem.
Ještě v měsíci únoru do Litohoře opět zavítal ornitolog ze záchranné stanice v Brtnici. Tentokrát
s sebou známý ochránce přírody přivezl i zvířata, která se pohybují především po zemi. Děti si
tedy mohly prohlédnout nejen orla skalního, ale třeba i ježka ušatého či užovku korálovitou. Vidět
tyto živočichy živé a tak blízko, dětem přineslo nevšední zážitek.
Vzhledem k tomu, že dlouhá zima pomalu přenechává vládu nejkrásnějšímu ročnímu období –
jaru, se učitelky rozhodly dětem připomenout dávnou tradici tzv. vynášení Morany, které
symbolizuje konečné zahnání zimy. Moranu děti vyzdobily a odnesly k rybníku, kde byla Morana
zaříkána a nemilosrdně vhozena do vody. Zima tak byla z Litohoře definitivně vypovězena.
V něděli 13. března kulturní komise společně s učitelkami obou škol zorganizovala velký dětský
karneval. Celé karnevalové odpoledne se neslo ve znamení soutěží a reje masek, které divoce
tančily při živé hudbě, kterou všechny přítomné úspěšně bavil Ing. Pavel Seidl.
V současné době se starší děti společně se svými kamarády ze základní školy připravují na
každoroční vystoupení při příležitosti výroční schůze moravskobudějovické Jednoty.
Jaro je za dveřmi a celá MŠ se na něj po dlouhé a studené zimě opravdu těší.

Bruslení na oblíbeném venkovním kluzišti u sportovního areálu Sportland
v Litohoři bylo i letos v provozu. Kluziště bylo denně otevřené. Přístup
na ledovou plochu byl zcela zdarma, bruslit na ní mohly zájemci denně
do setmění. Když se zachtělo někomu prodloužit bruslení, bylo potřeba,
aby zde bylo alespoň 10 zájemců, aby se rozsvítila světla na bruslení.
V zimní sezóně bylo pro Vás připraveno přírodní kluziště hokejových
rozměrů 52,5m x30m. Podklad kluziště je tvořen z prosívky, na povrchu je pak tvořen led
z nastříkané vody. „ Je možné tam sportovat, ale pohyb na přírodním ledě je vždy na vlastní
nebezpečí.“ Mějte prosím na paměti, že náš areál je přírodní kluziště, a jako takovému odpovídá i
kvalita ledu. Ikdyž byla plocha alespoň 1x týdně stříkána z místního obecního vrtu, mohly se v ledu
objevit drobné praskliny. Děkujeme za pochopení. Kluziště navštěvovali především sportovci, kteří
zde konali tréninky, aby nás pak reprezentovali na městské lize v Moravských Budějoviccích, ale
také naši fotbalisté si zde zdokonalovali fyzickou kondici přes zimu. Využít ho mohly i rodiče, aby
naučili své ratolesti bruslit. U ledové plochy jsou umístěny i dvě kryté střídací kabiny, kde jste si
mohli po náročném úsilí odpočinout.
Text: Lenka Venhodová

Dětský karneval v Litohoři
V neděli dne 13. března pořádala kulturní komise OÚ v Litohoři spolu se základní a mateřskou
školou karneval pro děti. V zaplněném sále kulturního domu se sešli zástupci všech generací.
V začátku se roztančily malé masky se svými nejbližšími. Rytmus hudby potom již sám lákal k
tanci, který byl prokládán přestávkami pro různé soutěže. Děti plnily úkoly, které prověřovaly jejich
zručnost a rychlost. Velmi milé byly odvážné výkony těch nejmenších.
Za svou snahu obdržely všechny děti velký sáček sladkostí.

J. Kostelecká (vedoucí učitelka)
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Toulky okolím - Mařenka

Informace o odpadech za rok 2010

Dnešní návrh na výlet bude do zalesněných oblastí na severozápad od Litohoře. Konkrétně se jedná
o oblast mezi Štěměchy a Želetavou - horu Mařenku a její okolí.
Dříve měl tento celkem nenápadný zalesněný vrchol označení Hora a občané Lesné užívají toto
pojmenování doposud. Název Mařenka dostal podle pověsti, která vypráví o loupežné vraždě dívky
Mariany, která nesla do Želetavy peníze. Nedaleko odtud na západ byl kámen s vročením 1689
a nápisem Mariána.
Vrchol Mařenka je trigonometrickým bodem I. řádu. S nadmořskou výškou 711,2 m je nejvyšším
bodem Brtnické vrchoviny, lesního komplexu táhnoucího se od Brtnice až po Jemnici, ale i celé
oblasti.
Oblast Mařenky je ale také rozvodím čtyř toků.
V Lesné z rybníka vytéká voda říčky Brtnice, která teče severním směrem na Brtnici a pod
zříceninou hradu Rokštejna se vlévá do řeky Jihlavy.
Západně od Lesné pramení řeka Želetava -jeden z jejich přítoků pramení na úpatí Mařenky u
Lesné, která teče jižním směrem přes Želetavu, dále na Jemnici a pod bítovským hradem se vlévá do
Vranovské přehrady (řeka Dyje).
Nad Blatnou hrází (u hájenek) pramení Šebkovický potok, který protéká čáslavickým katastrem
a nad obcí Lesůňky odevzdává svou vodu řece Rokytné.
V Černém lese, severně od vrchu Mařenky, začíná nejkratší z uvedených toků, Dašovský potok,
končící pod Římovem ve stejnojmenném potoce.
Na tento výlet se můžeme vydat přes Želetavu. Auto zaparkujeme u hájenek, v místě zvaném
Blatná hráz, na silnici do Třebíče. Pojmenování nese po zaniklé vesnici Blatná. Po asfaltové účelové
komunikaci se vydáme severním směrem a po asi dvou kilometrech u seníku odbočíme vlevo na
zpevněnou cestu vedoucí pod vrchol.
U aleje je pomníček hajného Poláčka, který zde působil před umučením v koncentračním táboře
za druhé světové války. Byl postaven u jedle, jejíž stáří se odhadovalo na 200 let. Přímo pod
vrcholem je ponechán starý bukový porost pralesovitého charakteru. Po překonání vrcholu sejdeme
na západ a na cestě odbočíme doprava. Po zhruba 300 m vlevo u potůčku stávala vesnice Dašovice
s tvrzí. Zanikla krátce po r. 1464. Dosud jsou patrná místa, kde stály domy a příkop kolem vesnice i
kolem tvrze. V náhradu za zaniklou vesnici byl nedaleko založen panský hospodářský dvůr Valdorf,
nyní vesnice Lesná.
Z této křižovatky lesních cest se vydáme na východ a dojdeme do osady Dašov, kde byly dva
mlýny a panský dvůr. Po lesní silničce
směřující do strmého kopce na jih
dojdeme do výchozího bodu našeho
putování.
V roce 2000 vznikl dobrovolný
svazek sedmi obcí , zapsaný pod
názvem Mikroregion Podhůří Mařenky
, který usiluje o znovuvybudování
rozhledny na tomto vrcholu. Jednou z
nejvíce navštěvovaných akcí je již
tradiční předsilvestrovský „Výšlap na
horu Mařenku“.
Text: Jana Bártů

Druh a množství vyprodukovaného odpadu:
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papír
2 918 kg
plasty
3 804 kg
sklo
5 770 kg
bioodpad
10 680 kg
objemný odpad
30 303 kg
směsný odpad (popelnice)
83 276 kg
Množství na jednoho poplatníka číní
260,5 kg

Náklady na odpad:
celkové náklady
zisk za třídený odpad
částka vybraná od poplatníků
Náklady na jednoho poplatníka činí

332 579,00 Kč
-32 000,00 Kč
204 910,00 Kč
611,00 Kč

Tyto náklady můžeme snížit pokud nebudeme vhazovat do popelnic odpadky, které je
možno vytřídit.
Další možností je nepřistavovat k vyprázdnění popelnici, která není z větší části
naplněná .
Plastové lahve se vhazují do kontejnerů sešlápnuté.
Žádáme také všechny občany, aby neodkládali pytle s nevytříděným odpadem vedle
kontejnerů, tak jak bylo možno vidět u lihovaru (viz.obrázek)
Jak může mít někdo dobrý pocit, že si doma pěkně uklidil.
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TAKHLE SE SPRÁVNĚ TŘÍDÍ ODPADY !!!!!

SKLO BAREVNÉ
ZELENÉ SBĚRNÉ NÁDOBY NÁM
SLOUŽÍ PRO:
- láhve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů
- sklo barevné
- velké skleněné střepy
- tabulové sklo
DO ZELENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB
NIKDY NEDÁVÁME:
- zrcadla, porcelán
- drátěné sklo
- žárovky, zářivky, výbojky
- televizní obrazovky
- automobilová skla

MODRÉ SBĚRNÉ NÁDOBY NÁM SLOUŽÍ
PRO:
- noviny, časopisy
- knihy, brožury, sešity
- rozložené papírové krabice
- čisté papírové obaly a sáčky
- karton, reklamní letáky
- kancelářský papír
DO MODRÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB NIKDY
NEDÁVÁME:
- použité papírové kapesníčky
- papírové pleny, ubrousky
- uhlový papír (kopírovací)
- voskový papír, mastný papír

SKLO BÍLÉ
BÍLÉ SBĚRNÉ NÁDOBY NÁM
SLOUŽÍ PRO:
- láhve od kečupů
- láhve od kávy
- láhve od dětské výživy
- láhve od kompotů a zeleniny
Láhve od kompotů a zeleniny vyhazujte bez
kovových víček.

ŽLUTÉ SBĚRNÉ NÁDOBY NÁM SLOUŽÍ PRO:
- plastové obaly, polystyren
- igelitové tašky a sáčky
- PET láhve - sešlápnuté s víčky
- kelímky od jogurtů a jiných potravin
- PEHD obaly - plastové obaly od šampónů,
mýdel, čisticích, mycích a pracích prostředků
nápojové kartony od mléka, džusů, vína ad.
DO ŽLUTÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB NIKDY
NEDÁVÁME:
- gumu, pneumatiky, molitan, kabely
- podlahové krytiny, lina – PVC
- textil z umělých vláken, nádoby od léčiv
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Vážení spoluobčané,
chci poukázat na několik věcí, které se mi v naší obci nelíbí.
Cestou do vsi vždy vidím kolik nepořádku je kolem silnice a na návsi. Věřím, že se zapojíte do
jarního úklidu každý kolem svého domku, aby naše obec byla čistá, aby se nám všem zde dobře žilo.
Stále mi chybí a Vám jistě také, více upravená náves, dále upravené prostranství kolem
transformátoru a také slibovaná úprava či rekonstrukce hřbitova. Věřím, že obecní úřad s těmito
úpravami v obci počítá.
Dnes Vám však chci hlavně sdělit co mě donutilo psát tyto řádky.
Od zimy chybí na naší zastřešené autobusové zastávce v oknech několik tabulek. Když já jsem
chodila do školy a podařilo se nám rozbít ve třídě okno, museli jsme sami odnést okno ke sklenáři a
nechat jej zasklít a také zaplatit. Tedy naši rodiče. Dnes už tato pravidla neplatí ?
Nedávno (začátkem března), když jsem došla k autobusové zastávce jsem viděla žě nějaký mladý
nenechavec vysypal odpadkový koš, který stojí venku u zastřešené části zastávky. Vysypal jej přímo
dovnitř do rohu. A vítr hned roznášel jeho obsah.Všechny papíry, hlavně drobné jízdenky,
poletovaly všude kolem. Ten nepořádek se mi vůbec nelíbil. A jistě se nelíbil ani Vám litohořští
občané ! A udělal s tím někdo něco ?
Za prvé. Je potřeba, aby rodiče vysvětlili svým dospívajícím ratolestem, že veřejná prostranství obce
jsou pro všechny a nikdo nemá právo tam dělat nepořádek.
A za druhé. Kdo se vlastně o zastřešenou autobusovou zastávku stará a kdo má pravidelně tento
odpadkový koš vyprazdňovat ? Je to starost obecního úřadu.
Zase ale všechno neházejme na naše zastupitele. Před několika roky obecní úřad za naše
peníze(!)celou autobusovou zastávku nechal zrekonstruovat. Je pěkná reprezentativní. Také by tak
měla být !Naše obec leží na důležité vnitrostátní i mezinárodní silnici, které se už před sto lety
říkalo „císařská“. Všichni lidé, kteří po této silnici přijíždějí do naší obce si všímají, jak se o své
životní prostředí staráme. A stará pravda je, že ve vesnici, kde mají opravený kostel, školu i
hospodu, žijí dobří lidé. Naše obec přece nemusí vypadat úplně jako u našich jižních sousedů, aby
zde bylo všechno akorátní. Avšak pořádek a čistota je tím základním v kulturní společnosti a je
vizitkou naší obce. Tak musíme sami pořádek dodržovat a také to vyžadovat ode všech ostatních.
Vaše T. Navrátilová
Pokud budete mít i vy nějaký příspěvek do litohořských novinek, rádi vám ho otiskneme.
Kolektiv autorů
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Myslivecké sdružení Litohoř

Městská liga 2010/2011

Jako každý rok, i letos se sešli členové mysliveckého sdružení Litohoř, aby
zhodnotili svou práci v uplynulém roce. Pracují ve prospěch myslivosti,
přírody i vesnice již celou řádku let, a tak je, myslíme na místě v krátkosti
seznámit širší veřejnost s jejich činností.

V uplynulém ročníku Městské ligy jsme sehráli 16 utkání z nichž tři zápasy náš tým vyhrál,
jedenáctkrát jsme byli poraženi a jednou vyhráli v prodloužení.Chyběl nám dobrý
střelec a trochu sportovního štěstí, protože sedm zápasů skončilo těsným
výsledkem. Navíc náš tým patří s věkovým průměrem 37 roků mezi nejstarší v
městské lize, hrajeme proti mužstvům, které mají věkový průměr okolo 20-ti
roků a proto se stává, že ke konci zápasu už našim chlapům fyzické síly trochu
chybí.
Je smutné, že v naší obci není u mladých o hokej , a sport všeobecně, zájem.
Celá zimní sezona Městské ligy stála naše hráče 35 500 Kč. Na podporu
týmu nám obec přispela částkou 5 000 Kč, za což děkujeme. Zbytek si hráči
platí sami. Doufám, že nám fyzické síly a věk dovolí bojovat v dalších ročnících. Samozřejmě
uvítáme každého, kdo má chuť si jít zahrát hokej.
Text: Bohumír Kašík ml.

Myslivecké sdružení Litohoř má 16 členů a hospodaří v honitbě
o výměře 1555 hektarů. Z toho je 128 ha lese a 49 ha rybníků. Hlavní lovnou
zvěří je zajíc polní, díky odchovu bažant a kachna divoká, ze spárkaté zvěře
především srčí, občas se objeví zvěř černá.
Každoročně se, jako většina sdružení , potýká se škodnou,
a tak málokdy chybí na výřadu liška, popřípadě i jiná škodná
zákonem povolená k odlovu.
Problémem sdružení je, že honitba valnou částí přiléhá k rušným sídlištím
města, jejichž obyvatelé při procházkách se svými psy nerespektují
z velké části zákony a nařízení a nechávají své psy volně pobíhat po
honitbě. Občas se krajem lesa prožene jezdec na koni a také mladí adepti
motocyklového sportu na svých „nadupaných“ strojích moc potřebného klidu zvěři nedopřejí. Část
honitby proťal obchvat města, a tak se hospodaření v honitbě opět něco zkomplikuje.

Výsledky z hokeje odehraného v Moravských Budějovicích
2. liga (2010/2011)
#
1
2
3
4
5
6

tým
HC Jakubov
Vranín
HC Rafani
HC Panteři
HC Westige
HC Ctidružice

záp
16
16
16
16
16
16

v vpp
16 0
12 1
12 0
11 1
10 0
10 0

r
0
0
1
0
0
0

ppp
0
0
0
0
2
1

p
0
3
3
4
4
5

skóre
139 . 35
83 . 42
86 . 43
76 . 46
92 . 60
68 . 48

bodů
48
38
37
35
32
31

Závěrem je možno říci, že kolektiv
myslivců z Litohoře je partou lidí
ochotných pro myslivost i jeden
druhého udělat maximum.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Motáci Třebětice
Zlobři Myslibořice
Kohouti Vesce
SK Vícenice
HC Krokodýli
TJ Lukovští Draci
HC Červený Hrádek
Litohoř
HC Kobry
Luňáci Dědice

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

9
7
7
6
5
6
5
3
2
1

0
2
0
1
2
1
0
1
1
0

3
1
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
1
2
1
0
1
0
1
1

4
6
8
7
7
9
10
12
12
14

76 . 61
74 . 65
79 . 68
69 . 72
54 . 50
49 . 46
45 . 63
48 . 65
29 . 83
13 . 116

30
26
22
22
21
20
16
11
9
4

Text: Myslivecké sdružení Litohoř

17

HC Častohostice

16

1

0

0

0

15

13 . 148

3

Sdružení má své sídlo za rybníkem Šingrotem „ Na dvorku“. Díky mnoha letům obětavé práce
aktivních členů mysliveckého sdružení zde vznikla příjemná klubovna zařízená v mysliveckém
duchu, hospodářská stavení a sklady. Široké, nejen myslivecké, veřejnosti , je tato základna známa
především pořádáním kynologických akcí, zejména zkoušek ohařů a retrívrů z vodní práce.
Klubovna slouží i k pořádání různých společenských akcí. Především však je místem, kde se
členové MS scházejí nejen na brigádách a honech, ale i při různých životních výročích, popřípadě si
přicházejí jen tak posedět a podělit se o své zážitky.
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TABULKA ÚSPĚŠNÝCH STŘELCŮ
PŘIJMENÍ A JMÉNO

Společenská kronika
GOLY

TRESTY

Bártů Dominik

3

8

Bulička Zdeněk

2

4

Dománek Antonín
Fučík František

4
5

6
10

Fučík Tomáš

5

4

Jaša Milan

0

8

Kašík Bohumír

2

4

Křikava Milan

2

12

Měsíc: Leden
Pokorná Milada
Venutová Anežka
Špaček Antonín
Václavková Jarmila
Straňák Antonín
Dvořáková Antonie

60 let
65 let
65 let
83 let
91 let
98 let

65 let
83 let
86 let

Měsíc: Únor
Straňáková Marie
Procházka František
Václavek Jan Mgr.
Slámová Marie

Kuba Ladislav

10

16

Měsíc: Březen
Kabelka Ladislav Ing.
Urbánková Marie
Janíčková Květoslava

Nahodil Luděk
Nedvědicky Arnošt

2
2

44
6

Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili své narozeniny

Pintér Josef

5

4

Řepa Bohuslav

1

4

Štěpnička David

2

0

Toman Marek

0

18

Urbánek Jiří
Vonka Oldřich

1
0

6
2

Dne 2.ledna 2011 oslavila své 98. narozeniny
nejstarší občanka naší obce Litohoř paní
Antonie Dvořáková.
Žije nyní spokojeně a šťastně u své dcery. Se
svým mužem vychovala dvě děti, lásku a péči
poznalo také jejich pět vnuků. Přejeme ji do
dalších let hodně spokojenosti, zdraví a
optimismus, který rozdává kolem sebe. A
těšíme se na „STOVKU! “

STATISTIKA MĚŘENÍ POČTU A RYCHLOSTI AUTOMOBILŮ,
KTERÁ PROJELA NAŠÍ OBCÍ
Rok
2010/11
měsíc
listopad
prosinec
leden
únor
měsíc
listopad
prosinec
leden
únor

60 let
60 let
65 let
91 let

VODOJEM
celkový
počet aut
105518
102516
95556
94120

nad 50
km/h
77770
75807
72846
71469

V%
73,7%
73,9%
76,2%
75,9%

nad 55
km/h
51484
50513
48889
47678

V%
48,8%
49,3%
51,2%
50,7%

nad
100km/h
297
271
314
354

V%
0,3%
0,3%
0,3%
0,4%

77356
77134
72989
73747

74,3%
73,2%
77,6%
79,0%

53552
53011
51447
51995

51,4%
50,3%
54,7%
55,7%

10.4.2011 Plavání v Hrotovicích (bazén, sauna, whirpool)
odjezd autobusu v 13:00 od obecního úřadu, návrat kolem 17:00 hod
cena: dospělí-50Kč, děti-30Kč, přespolní- 80Kč
30.4.2011 Stavění Máje v parku (obnovení tradice)
21.5.2011 Pouťová zábava- hraje Víkend Hostěhradice

KOLOVRATY
104171
105356
94107
93395

Co nás nyní čeká …

553
384
439
397

0,5%
0,4%
0,5%
0,4%
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25.6.2011 Obec našim dětem tentokrát v Domamili
X .6.2011 Celodenní výlet do okolí Vranova, hrad Bítov a rozhlednu Rumburak
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