Zápis 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 13.2.2012
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Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně

Vítání jara - jeden z nejstarších svátků světa
Velikonoce patří k hlavním křesťanským svátkům. Podle církve
připadalo Kristovo utrpení na dobu, která následovala po jarní
rovnodennosti a zároveň mu předcházel jarní měsíční úplněk.
Velikonoční neděle, se slaví vždy první neděli po prvním jarním
úplňku. Přejeme Vám požehnané svátky velikonoční.
Obecní úřad

Bylo to obětí, o kterém jsem snila
T. Navrátilová

Potkala jsem tě s náručí prázdnou
a já z té své chtěla rozdávat.
Oči se zahledí a ruce váznou
a ústa chtěla by se smát .
Ze srdce na jazyk se mi slova tlačí:
„Jsem ráda, že tě potkávám .“
Mozek se snaží srdce přechytračit :
„Je to ňouma anebo donchuán.“
Však noha vykročí tím správným směrem:
„Je to obětí, o kterém jsi snil ?“
Se srdcem v hrdle za ruce se berem
a teplo tvé krve se rozlévá i do mých žil.

1

Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.Bohumír Kašík
Nepřítomni: 0
Omluveni: Mgr. Jiřina Vodičková
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení
Úprava rozpočtu
Výběrové řízení na kompostárnu
Veřejná služba, veřejně prospěšné práce
Dotace
Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní
pojištění
Žádost o umístění reklamní tabule
Různé
Návrh usnesení
Hlasování 4 – 0 – 0

bod č.2 Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce Litohoř projednalo předložené rozpočtové úpravy č.9 za měsíc 12/2011
a doporučuje ke schválení (viz příloha).
Hlasování 4 – 0 – 0
bod č. 3 Výběrové řízení na kompostárnu
Dne 20.1.2012 se uskutečnilo výběrové řízení na Komunitní kompostárnu. Hodnotící
komise ve složení pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, p. Kašík posuzovali jednotlivé
nabídky.
Hodnocení bylo prováděno dle stanoveného kritéria – hodnotícím kritériem byla nejnižší
nabídková cena .
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks traktoru s čelním nakladačem , 1 ks
štěpkovače a 200 Ks kompostéru.
Na základě výše nabídnutých cen byla shledána jako nejvhodnější nabídka firmy Agro
Trnava s.r.o. Uchazeč nabízí nejnižší cenu . Starostka byla pověřena podpisem smlouvy.
Hlasování 4 – 0 – 0
bod č. 4 Veřejná služba, veřejně prospěšné práce
Starostka seznámila zastupitelstvo s přijetím osob vykonávající veřejnou službu v obci. Od
letošního roku je tato služba zabezpečena Úřadem práce. Smlouva bude uzavřena tak, že
se osoby vykonávající tuto službu budou po čtyřech měsících obměňovat, aby se vystřídalo
více osob. Osoby odpracují maximálně 20 hodin týdně.
Hlasování 4 – 0 – 0
Na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací bude zažádáno o
dvě pracovní místa
Hlasování 4 –0 – 0
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bod č. 5 Dotace
Zastupitelstvo se dohodlo na podání žádosti z Programu obnovy venkova na opravu vodní
nádrže na koupališti. Dále z programu ČEZ a Programu pro místní rozvoj na dotaci
na vybudování dětského hřiště v parku a v Kozím perku. Paní Jana Bártů
informovala zastupitelstvo o cenách k vybudování ( zpevnění) přístupové cesty
k vodnímu toku za koupalištěm a zabetonováním ledové plochy na hokejovém
kluzišti.
Hlasování 4 –0 - 0
bod č. 6 Zpráva o výsledku plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Dle plánu kontrol byla provedena 23.1.2012 pracovníky VZP ČR kontrola plateb pojistného
za období 6/2008 – 12/2011. Zdravotní pojištění bylo zaplaceno za všechny měsíce a
v řádných termínech.
Hlasování 4 –0 - 0
bod č. 7 Žádost o umístění reklamní tabule
Pan Miloš Dvořák, Litohoř 29 zaslal žádost o umístění dvou reklamních tabulí své firmy na
sloupy veřejného osvětlení. Jedná se o sloup veřejného osvětlení před bytovkou č.p.176 na
pravé straně ve směru od Želetavy a před rodinným domem č.p.141 na levé straně silnice
ve směru od Moravských Budějovic. Zastupitelstvo s tímto umístěním souhlasí.
Hlasování 4 – 0 – 0
bod č. 8 Různé
Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy
Zastupitelstvo projednalo předložené kritéria podle kterých budou přednostně umísťovány
děti k pravidelné docházce do mateřské školy Litohoř.
1. Děti žijící v obci Litohoř.
2. Děti v posledním ročníku MŠ,tj, před zahájením povinné školní docházky.
3. Děti zaměstnaných rodičů.
4. Děti, které dovršily věk 4 let.
5. Opakované žádosti, tj. děti neumístěné v minulém školním roce.
6. Děti z neúplných rodin.
Hlasování 4 – 0 - 0
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole
Zastupitelstvo projednalo stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské
škole:
1) dítě, které dochází do MŠ 5 dnů v měsíci……………………50,- Kč
2) dítě, které dochází do MŠ každý den na 4 hodiny…………...70,- Kč
3) dítě, které navštěvuje MŠ každý den celodenně …………...100,- Kč
4) dítě v posledním ročníku MŠ je vzděláváno bezplatně nejvýše 12 měsíců
Hlasování 4 – 0 – 0
Zvýšení členského příspěvku
Moravskobudějovický mikroregion požádal ředitel Zdravotnické záchranné služby
v Třebíči Prim.MUDr. Michal Kříž o poskytnutí finanční podpory na vybavení nového
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resistutačního přístroje do sanitek . Zvýšením členského příspěvku z 10,-Kč na 15,-Kč na
obyvatele by tato částka byla použita na zakoupení resistutačního přístroje.
Hlasování 4 – 0 - 0
Žádost o finanční příspěvek
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Moravské
Budějovice žádá o finanční příspěvek pro zdravotně postižené spoluobčany . Jelikož v této
organizaci jsou i někteří obyvatelé naší obce, rozhodlo zastupitelstvo zaslat finanční
příspěvek v částce 1000,- Kč.
Hlasování 4 – 0 - 0
Inventarizační zprávaPředseda inventarizační komise p. B.Kašík seznámil zastupitelstvo
s výsledky inventarizace obecního majetku.
Hlasování 4 – 0 - 0
Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Dreslová
p. Bohumír Kašík

Zapsala: Helena Hanzalová

USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř konaného 13.2.2012

Zastupitelstvo obce
1/2012/92 Schvaluje úpravu rozpočtu č. 9 za období 12/2011

1/2012/93 Pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy na projekt Komunitní kompostárna
Litohoř s firmou Agro Trnava s.r.o.
1/2012/94 Schvaluje podepsat s Úřadem práce smlouvu na veřejnou službu v obci
1/2012/95 Souhlasí, aby obec Litohoř požádala o dva občany na VPP
1/2012/96 Souhlasí s podáním žádosti na dotace z POV na opravu vodní nádrže,
z programu ČEZ a z Programu pro místní rozvoj na dětské hřiště
1/2012/97 Bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na VZP
1/2012/98 Souhlasí s umístěním dvou reklamních tabulí p. Dvořáka
1/2012/99 Schvaluje kritéria pro přijímání dětí do MŠ
1/2012/100 Bere na vědomí Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ
1/2012/101 Schvaluje finanční příspěvek Moravskobudějovického mikroregionu v částce
15,- Kč na jednoho obyvatele
1/2012/102 Schvaluje příspěvek 1000,- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami
1/2012/103 Schvaluje provedení inventury obecního majetku k 31.12.2011

4

Základní škola
S novým kalendářním rokem byla na základě konkurzního řízení uskutečněna změna
ředitelky školy. Protože s sebou tato událost nese zásadní změny, byl částečně upraven i
rozvrh hodin dětí. Vzhledem k tomu, že učitelská sestava je prozatím stejná, přijaly děti
veškeré změny bez obtíží.
V polovině ledna proběhl v naší škole zápis do 1. ročníku. K základnímu vzdělávání bylo
přijato 7 šikovných dětí, z nichž se nám bohužel jedno dítě odstěhovalo do Moravských
Budějovic. Budoucím prvňáčkům i jejich rodičům se ve škole líbilo a jistě se stejně jako my
už těší na 1. září.
Den předávání pololetního vysvědčení jsme dětem zpestřili výletem do Znojma na
představení Pavla Nováka ml. Vystoupení s názvem „Jak se správně chováme“ přiblížilo
dětem veselou a hravou formou způsoby vhodného chování na veřejnosti, ve škole, mezi
kamarády, ale i doma. Dopoledne bylo zakončeno předáním pololetního vysvědčení,
s kterým byla většina dětí spokojena.
Koncem února navštívil naši školu kouzelník, jehož
představení uvítali nejen žáci školy, ale i děti z mateřské
školky. Poutavá forma ukázky kouzelnických triků byla
přizpůsobená věku dětí a obohacená vtipným komentářem.
Odvážné děti se kouzlení přímo účastnily.
Stejně jako každý rok, se i letos těšily všechny děti na karneval, který se uskutečnil 11.
března v kulturním domě. Kulturní komise ve spolupráci se ZŠ a MŠ připravila pro děti
odpoledne plné zábavy, pohybu, tance a dobré nálady. Účast masek byla hojná. Všechny
děti obdržely na závěr karnevalového rejdění balíček s odměnou.
Týden na to děvčata z tanečního kroužku základní
školy předtančila spolu s dětmi z MŠ na plese
v Litohoři. Se stejnou skladbou vystoupila ještě o tři
dny později na schůzi Jednoty v Moravských
Budějovicích. S vystoupením s deštníky se děvčata
loni zúčastnila přehlídky pódiových skladeb v Třebíči
a pro svoji úspěšnost byla vybrána i na přehlídku do
vídeňského Prateru.
Jako každý rok, byla i letos v březnu zahájena výuka plavání ve 3. a 4. ročníku, kterou žáci
absolvují na ZŠ Havlíčkova v Moravských Budějovicích. Neplavci jsou nenásilnou formou
učeni nebát se vody a plavci se během výuky zapojí do mnoha soutěží a her. Výuka
obsahuje 10 lekcí a je žáky velmi oblíbená.
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Nejšikovnější počtáři 4. a 5. ročníku byli vysláni koncem března do okresního kola
matematické olympiády. Soutěž se konala v Třebíči a matematického zápolení se zúčastnili
čtyři žáci – Josef Kuba, Zuzana Vodičková, Nikola Kašíková a Libor Sobotka. Jako úspěšný
řešitel byl s dostatečným počtem bodů vyhodnocen Josef Kuba.
Shrnutím událostí prvního čtvrtletí nového roku přecházíme do čtvrtletí druhého, kde nás
v nejbližší době čekají velikonoční svátky. Zúčastníme se velikonoční výstavy v zámeckých
konírnách v Moravských Budějovicích a ve spolupráci s kulturní komisí přichystáme pro
děti a jejich rodiče odpoledne plné zábavy.
Romana Kabelková

ZPRÁVY Z MŠ
Do nového roku jsme vstoupili vskutku kouzelně, neboť hned začátkem roku navštívil
Základní školu v Litohoři kouzelník. Děti z obou místních škol s úžasem sledovaly jeho
vystoupení, kterého se někteří odvážlivci osobně zúčastnili. Děti kromě jiného obdivovaly
zmizení prstýnku paní učitelky, nechyběl ani králík z klobouku.
V úterý 31.1. jsme s dětmi Mateřské i Základní školy v Litohoři vyjeli za kulturou do
nedalekého Znojma. Tam jsme byli pozváni Základní školou nám. Republiky, která
uspořádala vystoupení známého hudebníka, skladatele, též podvodního kameramana a
potápěče Pavla Nováka. V místním kině Svět jsme se zúčastnili hudebně – výchovného
pořadu „Jak se máme chovat“. To, že je důležité, aby si děti zásady slušného chování
osvojovaly od útlého dětství, snad ani není nutné zmiňovat. Pavel Novák zábavnou
formou, i pomocí vlastních písniček a nápaditých převleků tato pravidla dětem vštěpoval,
hovořil o vztazích mezi lidmi, toleranci a proč je důležité vědět, kdy poděkovat, jak se
chovat u stolu i k sobě navzájem.
Bylo příjemné pozorovat, jak se děti baví,
komunikují, pohupují do rytmu, zpívají,
někteří si i zatančily. Pavel byl náležitě
odměněn bouřlivým potleskem. Ještě po
cestě zpátky si děti v autobuse
prozpěvovaly.
Nezbývá než poděkovat Základní škole
náměstí Republiky, se kterou občas a rádi spolupracujeme, za zprostředkování skvělého
kulturního zážitku!
V neděli 11.3. proběhl v pestře nazdobeném Kulturním domě v Litohoři dětský karneval.
Zde byl pro všechny děti, kterých dorazilo opravdu mnoho připraven bohatý zábavný
program, který zajistily členky kulturní komise. Děti soutěžily v mnoha disciplínách, za což
byly všechny odměněny balíčkem s pamlsky.
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Stalo se již tradicí, že děti z Mateřské i Základní školy v Litohoři vystupují na výročním
setkání zaměstnanců Jednoty Moravské Budějovice. V letošním roce se představily
tanečními vystoupeními. Děti z mateřské školy se nechaly inspirovat populární televizní
soutěží Star Dance. Odměnou jim byl kromě bouřlivého potlesku také balíček sladkostí.
V brzké době nás čeká zápis nových žáčků, na které se už teď velmi těšíme!
Blíží se svátky jara, proto všem občanům Litohoře za všechny zaměstnance mateřské školy
přeji bohatou pomlázku, hodně sluníčka a pevné zdraví!
Jiřina Kostelecká

Pavel Novák opět v Litohoři
Večer 16.3. se po roční pauze do Kulturního domu v Litohoři vrátila tradiční akce – ples
mateřské školy, na kterém s železnou pravidelností vystupují hudebníci z rodinného klanu
Nováků z Přerova. Hlavním protagonistou večera byl již podruhé Pavel Novák ml., který
zdárně pokračuje v díle, jež započal jeho otec. Jasným důkazem toho, že se mu to daří
opravdu dobře, byl po strop naplněný sál litohořského kulturního domu, který byl dlouhou
dobu dopředu beznadějně vyprodán.
Uvedení plesu vždy náleží starostovi obce, která je vždy ochotným a spolehlivým
spolupořadatelem. Proto letošní ples zahájila starostka obce Lenka Venhodová.
Následovala vystoupení dětí z mateřské i základní školy. Děti z mateřské školy se nechaly
inspirovat populární taneční soutěží Star Dance, neboť jejich vystoupení se neslo v duchu
společenských tanců. Sympatické taneční vystoupení sklidilo velký úspěch, neboť malí
tanečníci byli odměňováni bouřlivým potleskem během celého vystoupení. Výrazný podíl
na úspěchu předtančení měli též rodiče, kteří své tančící děti vybavili opravdu překrásnými
kostýmy. Druhá část předtančení patřila dívkám litohořské základní školy, které účastníkům
plesu představily netradiční taneční variaci na současnou moderní hudbu. Dokonale
sladěné pestrobarevné vystoupení s deštníky se též všem velmi líbilo, což potvrdil
obrovský aplaus.
Hlavní část večera byla vzhledem
k tradici zahájena Štrasovým
valčíkem Na modrém Dunaji,
který celý sál spolehlivě
roztančil. Během celého večera
zazněla celá plejáda známých
hitů a šlágrů nejen od Pavla
Nováka
staršího.
Všichni
účastníci plesu si proto mohli
většinu písní zazpívat společně
s vynikající kapelou.
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Letošní ples se konal již po šestnácté, díky čemuž si za celou dobu své existence získal
respekt a mnoho nadšených příznivců, ze kterých se během let stali známí či dobří přátelé,
kteří se pravidelně do Litohoře rádi vracejí.
Ples měl opět vysokou společenskou úroveň a jeho atmosféra okouzlila i návštěvníky, kteří
se zúčastnili plesu poprvé. Celý ples probíhal v přátelské atmosféře pohody a dobré
zábavy. Účastníci si z plesu jistě odnesli příjemný společenský zážitek.
Pořadatelé mohou být právem pyšní, že se jim v Litohoři podařilo vybudovat tradiční akci,
která společenský život v obci výrazně obohatila. Šestnáct ročníků plesu se podařilo
uspořádat nejen díky neutuchajícímu entusiasmu pořadatelů, ale i díky štědrosti sponzorů
a jednotlivých přispěvatelů, kteří vždy ples ochotně podpořili. I díky jim se mohou děti
z mateřské školy, těšit z nových hraček a školních pomůcek. Velký dík patří všem, kteří se
na přípravě plesu podíleli – zaměstnancům MŠ i ZŠ, jejich rodinným příslušníkům, rodičům
dětí a Obecnímu úřadu v Litohoři.
Jiřina Kostelecká

Jak plynul čas v Litohoři
V Litohoři se pletlo z pedigu
Pedig je pružný, ohebný, snadno se barví a má rovnoměrnou sílu. Proto je oblíbeným
materiálem pro výrobu košíků, ošatek, podnosů a na oplétání lahví. Touto činností si ženy
z Litohoře mohly vyzkoušet svoji zručnost na akci Pletení z pedigu, kterou si pro ně
připravila kulturní komise v pátek 17. února v Kulturním domě od 16 hodin. Ženy se
nejprve inspirovaly již hotovými výrobky, které zde byly k nahlédnutí a poté se ihned vrhly
s chutí do práce. V letošním roce mnoho zúčastněných využilo možnost vyzkoušet pedig
v kombinaci s jinými přírodními materiály jako je např. mořská tráva. Když bylo třeba
poradit jak postupovat, nebo jak vůbec začít byla zde po celou dobu nápomocna paní
Mgr. Jana Dvořáková, které bych chtěla touto cestou poděkovat za vydařenou akci. Těšíme
se někdy na viděnou při pletení.
Ing. Helena Dreslová

Ohlédnutí se za dětským karnevalem v Litohoři
Litohořská kulturní komise ve spolupráci s místní základní a mateřskou školou uspořádala
v neděli 11.3. v kulturním domě dětský karneval. Účast byla nad očekávání vysoká! Celkem
se přišlo pobavit na 60 dětí, mnohdy s bohatým doprovodem rodičů i prarodičů. Pro děti
byl nachystán bohatý program: Tančilo se, soutěžilo se, kreslilo se, jedlo a pilo se!
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Za každou soutěž děti – i ty
předškolkové – sbíraly
bodíky, za které pak byly
odměněny balíčkem dobrot
a drobných radůstek. Děti,
které vydržely až do
samotného konce
karnevalu, byly odměněny
ještě jednou: již tradičně se
„ničila“ výzdoba sálu a děti
si mohly s sebou domů odnést všechny nafouknuté balónky! Doufáme, že se v příštím roce
karneval opět vydaří ke spokojenosti dětí – a o to nám jde!
Za kulturní komisi Mgr. Jitka Roupcová

Slaměný klobouk
V pátek 30. března kulturní komise zorganizovala pro místní občany zájezd do městského
divadla ve Znojmě na představení dle předlohy Miroslava Horníčka Slaměný klobouk.
Bývalý záletník Ferdinand se jede oženit. Jeho kůň však náhodou zničí slaměný klobouk
jisté dámy-a delikátní zápletka je tu. Ztráta klobouku brání svatbě a svatba brání hledání
klobouku. Byla to komedie o nepředvídaných dobrodružství ve svatební den, která nás jistě
mile pobavila.
Ing. Helena Dreslová

Jarní výzdoba
Ženy z kulturní komise se sešly v sobotu 31.3.2012
odpoledne, aby zkrášlily veřejné prostranství obce a
tím uvítaly příchod jara. Jelikož jim v letošním roce
počasí příliš nepřálo, výzdobu musely zrealizovat pouze
u vchodu do kulturního domu, kde je chráněna před
nepříznivými povětrnostními vlivy. U vstupu do
kulturního domu je umístěna slepička s kohoutkem pod
dekorací z vrbových proutků. Okna kulturního domu
zdobí
jarní
truhlíky.
Ing. Helena Dreslová
Co se odehrává během velikonočního týdne
Škaredá středa
Tradice: Podle lidového obyčeje se nesmíte mračit a škaredit, jinak se budete mračit po
všechny středy v roce.
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Zelený čtvrtek
Název Zelený čtvrtek pravděpodobně vznikl z toho, že se v dřívějších dobách v tento den
měla jíst jen zelená strava (zelené byliny), aby byl člověk zdravý po celý rok.
Tradice: Když zazvoní naposledy zvony, máme si zacinkat penězi, aby se u nás po celý rok
držely.
Velký pátek
Tento velikonoční svátek je připomínkou dne smrti a ukřižování Ježíše Krista, proto je
prožíván jako den ve znamení ticha, smutku a rozjímání. Tomuto dni se říká tzv. aliturgický
den, protože se zásadně neslaví mše svatá ani jiné svátosti, kromě pomazání nemocných a
svátosti smíření.
Tradice: Velký pátek je postním dnem, tedy postem od masa a újmy v jídle.
Bílá sobota
Jakmile skončí Bílá sobota po západu slunce, skončí s ní i dlouhotrvající půst.
Tradice: Na Bílou sobotu se uklízí, bílí, připravuje a chystá. Pečou se mazance i velikonoční
beránci, pletou se pomlázky z vrbového proutí, zdobí se vajíčka.
Boží hod velikonoční
Tento den vstal Kristus z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu”, neboli „prvního dne po
sobotě”. Svým zmrtvýchvstání dovršil Boží stvořitelské dílo. Proto se křesťané v tento den
začali pravidelně scházet k tzv. lámání chleba.
Tradice: Na Boží hod velikonoční se provádí svěcení velikonočních pokrmů – mazanec,
beránek, chleba, vejce, víno.
Velikonoční pondělí
V toto pondělí je pomlázka, velikonoční hodování… Chlapci chodí dům od domu za
děvčaty s pomlázkami z vrbového proutí. Šlehají dívky a za to dostanou malovaná vajíčka.
Někde je zvykem, že v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde chlapce polévají vodou
Bílá neděle
Druhá neděle velikonoční. Toho dne nosili novokřtěnci naposledy bílé roucho. V dnešní
době je Bílá neděle často dnem slavnostního prvního sv. přijímání

MS Litohoř
Myslivecké sdružení Litohoř má 16 členů, kteří se starají nejen o zvěř a přírodu,
což je jeho hlavní náplní, ale také o okolí Litohoře a myslivecké chaty u rybníka „Šingrot“.
Zima skončila a tak si mohou myslivci chvíli odpočinout od těžké práce, kdy se museli
starat o to, aby zvěř nestrádala.
V době nouze se stará každý člen o své krmelce, které musí být neustále plné
krmiva. Při špatném počasí je to někdy nelehký úkol, se kterým se musí každý vypořádat.
Možná se zdá, že během jara a léta není co dělat. Opak je však pravdou. Na jaře je třeba
vyčistit a opravit krmelce i jiná myslivecká zařízení jako jsou např. posedy a boudy pro
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zásoby sena a obilí. V létě je pak nutno obstarat zásoby krmiva na následující zimu, za
které MS vděčí místním zemědělcům, bez jejichž pomoci by to nebylo vůbec snadné.
I letos se členové MS Litohoř zúčastní
akce „Čistá Vysočina“, při které bude proveden
sběr odpadků v úseku Moravské Budějovice,
Kosová, Litohoř.
Jako každý rok proběhne na chatě MS
pálení čarodějnic, kam jsou všichni občané
srdečně zváni. V létě se pak v areálu a okolí
myslivecké chaty pořádají zkoušky loveckých psů
(Speciální vodní práce). Každý pes musí zvládnout
nelehké disciplíny potřebné pro úspěšné splnění těchto zkoušek. Obě tyto akce jsou hojně
navštěvovány nejen pro myslivecké zážitky, ale také pro občerstvení a pohodu v jaké
probíhají. To vše je důkazem dobré organizace a připravenosti všech místních členů, jež se
starají o celý průběh.
Honitba MS Litohoř se skládá zejména z polí, dvou větších rybníků a menších částí
lesa v oblasti Kosová a Hora. V těchto oblastech se částečně vyskytuje i černá zvěř. Myslivci
se snaží udržet tuto zvěř na takové hranici, aby nebyly působeny místním zemědělcům
velké škody na jejich majetku. Během loňského roku tak bylo uloveno několik kusů černé
zvěře. Honitba je však příznivější pro chov srnčí a drobné zvěře. Srnčí patří mezi trofejovou
zvěř, a tak se MS může pochlubit několika krásnými srnci ulovenými v loňském roce. Tyto
trofeje jsou důkazem dlouhodobého a pečlivého chovu. I přesto, že celkově drobné zvěře
neustále ubývá, daří se jí držet na určité minimální hranici, zejména odlovem škodné zvěře.
Minulý rok se podařilo odlovit poměrně velké množství lišek, kun a další zvěře škodící
myslivosti.
Jaro je obdobím, kdy příroda kolem nás začíná ožívat. Mnoho lidí vycházejících se
svými psy za krásným počasím do okolní přírody si mnohdy neuvědomuje, jaké škody
mohou napáchat. Nechávají volně puštěné psy, kteří páchají nenahraditelné škody na
drobné, ale i spárkaté zvěři. Důkazem je nedávné usmrcení srny v oblasti pod Horou. Pes,
kterého neměl majitel pod kontrolou, zadávil mladou srnu, jež v sobě měla dva zdravé
plody srnčat. Nazmar tak přišly tři životy. Proto bychom chtěli apelovat na všechny občany,
aby si hlavně v nastávajícím období, kdy se rodí nová mláďata, dávali pozor a pokud možno
drželi raději psa pod kontrolou na vodítku.
J.Charvát
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Přehled množství odpadů, které obec Litohoř vyprodukovala.
druh odpadu

rok 2010 (kg)

rok 2011 (kg)

papír

2918

2590

plast

3804

3711

sklo

5770

6839

bio

10680

32820

objemný

30303

29520

směsný (popelnice)

83276

85469

Cílem nás všech má být odpad třídit a co nejméně ukládat do popelnic. Díky tomu se
náklady na likvidaci odpadů sníží, ještě důležitejší je, že 90% vytříděného odpadu se
recykluje. Kapacity skládek jsou omezené a je i na nás jaké životní prostředí máme a
budeme mít.
Připomínáme, že u zámku je hnědý kontejner na kovový odpad.
Jana Bártů

Rozpis fotbalových utkání v jarní sezóně 2012
15.

LITOHOŘ x PŘEDÍN

NE

10:15

25.3.

16.

ŽELETAVA B x LITOHOŘ

SO

15:30

31.3.

17.

LITOHOŘ x KOJETICE

NE

10:15

8.4.

18.

JEMNICKO B x LITOHOŘ

NE

15:30

15.4.

19.

LESONICE X LITOHOŘ

SO

16:00

21.4.

20.

LITOHOŘ x ROKYTNICE B

NE

10:15

29.4.

21.

RADOTICE x LITOHOŘ

SO

16:30

5.5.

22.

LITOHOŘ x HERALTICE

NE

10:15

13.5.

23.

ČAS. - SADEK x LITOHOŘ

SO

16:30

19.5.

24.

LITOHOŘ x MARTINKOV

NE

10:15

27.5.

25.

ŠEBKOVICE x LITOHOŘ

SO

16:30

2.6.

26.

LITOHOŘ x JAKUBOV B

NE

10:15

10.6.

14.

OPATOV x LITOHOŘ

NE

16:30

17.6.
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Výsledná tabulka Městské ligy ledního hokeje 2011/12, II. liga

Toulky starou Litohoří.
Pozemková kniha obce Litohoř, r. 1804-1883

Rk

tým

záp

v

r

p

skóre

bodů

1

Storks Výčapy

17

15

0

2

116 : 38

45

2

HC Ctidružice

17

14

0

2

129 : 31

43

3

HC Veteráni Bílkov

17

12

0

3

90:66

40

4

HC Westige

17

13

0

4

98 : 54

39

5

HC Panteři

17

11

0

6

86 : 56

33

6

HC Krokodýli

17

10

0

7

93:60

30

7

Zlobři Myslibořice

17

9

0

6

77:61

30

8

TJ Lukovští Draci

17

9

0

6

72:63

29

9

Motáci Třebětice

17

8

0

7

75:70

27

10

SK Vícenice

17

7

0

7

65:68

25

11

HC Červený Hrádek

17

8

0

9

46 : 48

24

12

Litohoř

17

6

1

9

65:74

21

13

Ice Team

17

5

0

10

59:81

19

14

HC Kobry

17

5

1

11

58:94

16

15

Kohouti Vesce

17

3

0

12

60:87

12

16

Luňáci Dědice

17

3

0

12

45:111

11

17

HC Vlci Boskovštejn

17

2

0

12

53:137

10

18

HC Inex

17

0

0

15

26:116
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MZA Br., C17-Pozemkové knihy, č. 10295-Litohoř, r.1804-1883.
Panství Budeč. Pozemková kniha vesnice Litohoř, která v roce 1800 od správce Franze
Wokurky založena byla.
Herrschaft Butsch / Grundbuch des Dofr Littahorn / Welches im Jahre 1800 von dem
direktor Franz Wokurka emenerf Worden.
Následující výtah z uvedené pozemkové knihy si nečiní nárok na dokonalost a
bezchybnost. Je to dříve pobídka pro místní patrioty k hlubšímu studiu a především
k založení domovopisu (doplnit o údaje z matrik za účelem příbuzenských vztahů). Starší
zápisy jsou vedeny formou listin, takže je zde možno vyčíst jak údaje o předávané
usedlosti tak dědické podíly, věna nevěst aj. Zpracovala Jana Bártů za přispění J.Součka.
Pokračování
Č 18
14 staré.
3/4lán
1803(?) Kořínek Franz prodávající, Dvořák Josef kupující f.74/6; 1807 Sušický Tomáš a
Kateřina ovdovělá Dvořáková zasnoubená Sušická f.75/6; 1821
Dvořák Tomáš
prodal po své matce Františku Salaquardovi – kupující, Marii Dvořákové spolukupující, nyní
provd. Salaquardové- manželé kupující selskou živnost č. 18; f.77/7; 1861 Salaquardová
Marie, vdova; 1863 Fabeš Franz; 1863
Dvořák Jan a Marie r. Nevoral
Č. 19
3/4lán
Po + Smetana Tomáš, (poslední vůle z r. 1812) převzal 1813 Smetana Matěj f.83/7; 1870
Svoboda Anton a Antonie; 1871 Vaníček Jan.
Č. 20 nové, 16 staré
chalupa/ domek
Smetana Ondřej postoupil 1804 Smetana Anton nastoupil f.213/20; 1837 Smetana
Anton a Marie manž.
1872 Smetanová Josefa a ženich Papoušek Jan; 1880 Vaníček Jan
Č. 21
obecní kovárna-chalupa
obec Litohoř prodala (dnes se stal mezi počestnou obcí litohořskou, respektive rychtářem
Šimonem Svobodou … 1811 kupec Strnad Jiří z Jakubova f.245/26; 1845 nastoupil syn
Ondřej; 1849 Havlín Pavel a Anna kupující z Lukova, zv. stará kovárna f.253/28
Č. 22
1841

1

domek
Pelikán Jan

f.194/16
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Společenská kronika- výročí :

Č. 23 nové, 18 staré
domek
1803 Smetana Šimon a Kateřina prodávající, Petrů Jakub kupující, f.216/21; 1806 Čurda Jan
kupující
f.216/21; 1845 Čurdová Marie f.216, 221/21; 1859 Kolba Jan a Marie
Č. 24 nové, 19 staré
1/4lán
1806 Postupa Jakub odstupující otec, nastoupil syn Franz. f.201/17;
1848 Dvořák Jan
1867 Kabelka Matěj
Č. 25
3/4lán
1812 Filipská Sofie odstupující vdova po + otci Václavu Ambrožovi (Doručený list) f.6/1
předala r.1816 synu Filipskému Janovi f.7 /1; 1843 nastoupil syn Matěj
f. 14 /1
Č. 26 nové, 26 staré
chalupa
1804 Holub Vavřinec a Marie manž. převzali
1804 Hambálek Franz a Marie Hambálková roz. Holubcová f.247/26
Č. 27 nové, 22 staré
dům / Haus
Alexová Terezie odstoupila r. 1804 a nástoupil manželé Vrba Martin a Anna f.219/22;
1836 Smetana Jan; 1865 Vihnálek Jan a Marie.
Č. 28

mlýn

Č 30
3/4lán
1815 porovnání po + Josefu Kabelkovi, nástupce Kabelka Jakub, f.106/8; 1837 po otci
Jakubovi syn Josef f.106/8; 1881 koupili Chloupek Josef a Marie f.107/8

3

leden
Dvořáková Antonie
Straňák Antonín
Václavková Jarmila
Navrátilová Antonie
březen
Urbánková Marie
Kuba Josef
Pastorková Veronika

únor
99 let
92 let
84 let
65 let

84 let
70 let
65 let

Slámová Marie
Danihel Viliam

92 let
60 let

duben
Kadlecová Božena
Blaise Jaroslav
Maršík Jaroslav
Svobodová Drahomíra

84 let
82 let
81 let
65 let

Plánované akce:
30. dubna - stavění máje, pálení čarodějnic
19. května - pouťová zábava

Č. 29 nové, 24 staré
3/4lán
1778 Dvořák Matouš, 1809 získal pozůstalost po 1809+ Matouši - Dvořák Kašpar f.99/7;
1847 odevzdala Dvořáková Marie usedlost synu Filipovi, f.100/7; 1878 Dvořáková Anna po
+ Filipovi Dvořákovi. (uvedeny dědičné podíly) f.101/7

Č. 31
3/4lán
1840 po + 1835 Václavu Vihnálkovi nastoupil dědičně syn Jakub.

Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili významné jubileum.

20. května - vystoupení žáků z mateřské školy v kulturním domě
26. května - celodenní výlet
červen -

den dětí

23. června - „ Obec našim dětem“ v Nových Syrovicích

f.43/5
Pokračování příště
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