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Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Slovo úvodem.
Milí spoluobčané,
čas letí přímo úprkem. Nedávno jsme slavili Vánoce a nyní
stojíme na prahu jarních měsíců.
Jaro je pro většinu z nás nejkrásnějším obdobím v celém roce.
Příroda se po zimním spánku probouzí opět k životu. Ráno nás
probouzí zpěv ptáků a vůně kvetoucích stromů z našich zahrad.
Ráda bych Vás v této souvislosti vyzvala k takovému malému
zamyšlení. Příroda, stromy, keře a zeleň obecně, je to, co
neodmyslitelně patří k životu na vesnici. Bohužel mám dojem, že
mnozí z nás na tuto skutečnost nějak pozapomněli. Obtěžuje nás
to, že ze stromů padá pyl a listí, prostě to co k přírodě patří stejně,
jako k lidskému životu narození, dětství, dospělost a stáří. Každý z nás by si měl uvědomit, že
my lidé si nikdy přírodu nemůžeme podmanit. Vždy nám nakonec ukáže, kdo je silnější a kdo
je zde „pánem“. Vichřice, prudké deště a jiné nezvyklé jevy, to vše je z části důsledek toho, co
my lidé přírodě dáváme. Naší obcí projede za jedem měsíc průměrně 160 tisíc aut v obou
směrech. Tyto auta nám zde zanechají zplodiny. Jak jinak vyvažovat nepřiměřenou zátěž
přírody, než právě tím, že ji budeme chránit a rozšiřovat výsadbu veřejné zeleně.
Vždy, když před svým domem sbírám ve strouze krabičky od cigaret, kelímky od kávy, či jiné
„poklady“, které nám projíždějící auta zanechají jako památku na to, že naší obcí projely,
přemýšlím, jaký je problém vyhodit odpadky doma do popelnice po té, co vystoupím z auta.
Tomu asi nezabráníme, jsou ale věci, které ovlivnit můžeme.
Takovým problémem, který ovlivnit můžeme, je to, čím topíme ve svých kotlech na tuhá
paliva. Pouze dřevo a uhlí to bohužel není. Nevím, jak může mít někdo dobrý pocit z toho, že
se hřeje třeba od pneumatiky, a že tím do ovzduší vypustil rakovinotvorné karcinogeny, které
vdechují miminka, děti ze školky, které právě vyrazily na procházku, aby se nadýchaly
„čerstvého vzduchu“. Zkuste si udělat procházku po Litohoři třeba v podvečer a ještě, když je
inverzní počasí. To co vychází z komínů některých domků v Litohoři je opravdu přinejmenším
bezohledné. Copak těm, kteří používají, k topení nelegální paliva nedochází, že zamořují
prostředí nejen pro sebe, ale i své děti a vnoučata? Kde se v nás bere to sobectví a
lhostejnosti, na jejímž konci vidíme napsáno „po nás potopa“! Jaký příklad dáváme budoucím
generacím? To vše jsou otázky, na které si už musíte odpovědět sami. Pokud nezačneme
každý od sebe, nikdy se nic nezmění. Nečekejme, že to za nás udělají TI druzí!
Věřím, že většina z nás má ráda sebe, svůj život, svoje děti, svá vnoučata a také prostředí, ve
kterém žije a proto se nad těmito řádky zamyslí.
Přeji Vám jaro plné vůní a příjemných dnů a krásné prožití Velikonočních svátků.
S úctou Hana Bustová, starostka obce

USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř konaného 20.1. ÷ 6.3.2015
ZO schvaluje úpravu rozpočtu č.11 za 12/2014
ZO schvaluje Strategický rozvojový dokument
ZO schvaluje podání žádosti z MMR o dotaci na hřiště a obnovu zeleně před školou a školkou
ZO schvaluje zpracování energetických průkazů Ing. Bémem na obecní budovy, které této
povinnosti podléhají
ZO bere na vědomí informaci o vedení obecní kroniky, o přípravě Pamětních listů
ZO bere na vědomí informaci o průběhu prací na kanalizaci
ZO schvaluje zrušení pořízení změny č. 2 Územního plánu obce Litohoř
ZO schvaluje pořízení nového Územního plánu Litohoř na základě ust. § 44 písm. a) zák. č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění
ZO bere na vědomí inventarizační zprávu k 31. 12. 2014 a výsledky inventur
ZO bere na vědomí informaci o průběhu prací na kanalizaci
ZO schvaluje podání žádosti z OPŽP na projekt Eko-školka
ZO neschvaluje příspěvek na dopravní obslužnost městu Moravské Budějovice na linku
Moravské Budějovice - Domamil
ZO bere na vědomí informaci o průběhu prací na kanalizaci
ZO neschvaluje příspěvek na žáky do Mor. Budějovic
ZO souhlasí s úpravou hranic katastrálních území pro Obec Jakubov

KANALIZACE LITOHOŘ
Vážení spoluobčané,
probíhající práce na kanalizaci v naší obci se dostávají do závěrečné fáze. V
současné době jsou provedeny všechny hlavní stoky (A, B, C a D). Dále probíhá provádění
přípojek a zemních prací „Stoka B-4-1“, „Stoka B“ – vilová čtvrť a zahájení prací „Stoka B-4“ –
přechod přes místní vodoteč a soukromé pozemky. Práce probíhají dle harmonogramu firmy
SYNER.
V průběhu března a dubna se bude provádět „Stoka – A-2“ a „Stoka A-1“. Zde bude
provedena uzavírka silnice II. třídy (směr na Vranín a od kostela do Kozího perku) a
stanovena objížďka. Jedná se o překop komunikace u mostu přes vodoteč tedy „Stoka A -2‘‘
od 16.3.2015 do 7.4.2015. Dále bude uzavírka komunikace v důsledku výstavby „Stoka A-2‘‘
a „Stoka A-1‘‘ od 7.4.2015.
Na základě jednání mezi zástupci obce, zhotovitele, investora a KSÚS Třebíč byly
dohodnuty úpravy komunikace ve směru na Kosovou a to bez spoluúčasti obce (na začátku
všech jednání měla být spoluúčast obce cca 450 000 kč , ale po „velkém boji‘ ‘jsme s paní
starostkou uhájili nulovou spoluúčast!). Povrch vozovky bude vyspraven v celé šířce, při
zachování stávajících zahradních obrubníků, které tvoří hranu přilehlého chodníku.
Probíhají také práce na čerpací stanici. Zde byly dokončeny zemní a výkopové práce
a osazena plastová čerpací stanice. Vzhledem k provádění prací na veřejných komunikacích,
tak dochází k znečištění těchto ploch. Prosím občany o vstřícnost a trpělivost. Veškeré vzniklé
škody budou uplatněny na zhotoviteli.

Dne 12. 2. 2015 proběhla veřejná
schůze za účelem informování
občanů o dalším postupu výstavby
a možnosti začínat připojování
jednotlivých nemovitostí na hlavní
řád kanalizace. Také Vám byl
doručen manuál ohledně připojení.
Kdo by měl ještě nějaké nejasnosti
ohledně připojování, je možné nás
navštívit na obecním úřadě a zde
se Vám pokusíme odpovědět na
Vaše dotazy.
Zhotovitelská
firma
Syner by měla vše uvést do
původního stavu. Všichni si
uvědomujeme, že realita bude jiná
a že nás po odchodu stavebních
dělníků čeká mnoho práce. Prakticky se dá říci, že konečně budeme moci systematicky
zahájit práce spojené s finální úpravou povrchů cest, chodníků, asfaltů, ozelenění návsi, atd.
To vše jsou akce, se kterými se počítalo po vybudování kanalizace. Nebude to vše za jeden
rok, opravy budou probíhat postupně podle priorit, finančních možností a na ně návazných
dotačních titulů. Závěrem bych všem rád poděkoval za trpělivost, se kterou omezení snášíte.
Jsme společně v „cílové rovince“ a proto ještě chvíli vydržme.
Milan Křikava, místostarosta
ODPADY
Oznamujeme občanům, že obec Litohoř bude mít již od 16. března 2015 uzavřenou smlouvu
s Technickými službami v Moravských Budějovicích. Občané Litohoře budou tedy moci nově
využít tento sběrný dvůr k uložení odpadu – zdarma, MIMO SUTI!
Dále bude v průběhu dubna organizován mobilní svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU VČETNĚ
PNEUMATIK. Přesné datum bude vyhlášeno TSMB a po té budou občané informováni
prostřednictvím rozhlasu i webových stránek obce.
Hana Bustová, starostka obce
Vážení spoluobčané,
letošní zima se nám pomalu blíží ke konci a nastávající jaro nám bude dělat vrásky na čele
s úklidem našich příbytků a jejich přilehlých ploch. Ať už je to vyhrabování trávníků,
prořezávání stromů nebo odstranění nepotřebných starých předmětů (hrnce, pneumatiky a
podobně).
Obecní úřad Vám tímto vychází vstříc přistavením kontejnerů na určených místech v obci.
Budou to kontejnery na bio odpad anebo na směsný odpad. Žádám tímto občany, aby do
kontejnerů vhazovali jen ten odpad, na který je určen - vždyť třídit je normální.
Dřeviny (větve) můžete vozit přímo na obecní kompostárnu nebo je nechávat vedle
kontejneru. Zde pak budou zeštěpkovány. Víme, že větve jsou neskladné a objemové a pár
větví kontejner hned zaplní. Proto je nutné skladovat větve mimo kontejner.
Za pochopení Vám všem děkuji a přeji pěkné prožití jarních dnů.
Milan Křikava, místostarosta

SDH Litohoř
V závěru loňského roku probíhaly téměř ve všech městech a obcích, kde má členskou
základnu Sbor dobrovolných hasičů, valné hromady spojené s volbou nového výboru.
Ne jinak tomu bylo v sobotu 20.12.2014 v obci Litohoř. V úvodu programu přivítal všechny
přítomné starosta pan Bohumír Kašík a zhodnotil činnost SDH Litohoř za rok 2014. Poté
proběhla volba nového výboru. Do funkce starosty SDH Litohoř byl nově zvolen pan Petr
Chvátal. Starostka obce poděkovala panu Kašíkovi za jeho obětavou a dlouholetou práci pro
SDH a zároveň pogratulovala panu Chvátalovi ke zvolení.
První kulturní akcí sboru v letošním roce byl hasičský ples, který se uskutečnil v sobotu
21.2.2015. K tanci, poslechu a k velké spokojenosti všech návštěvníků hrála hudební skupina
S.P.Band.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás přišli podpořit na hasičský ples. Poděkování
patří i sponzorům, díky kterým byla bohatá tombola a všem, kteří bezproblémový chod
zabezpečovali.
V tomto roce to jistě nebyla poslední naše akce. Chceme uspořádat ještě několik kulturních
akcí, o kterých vás průběžně informujeme prostřednictvím webových stránek obce.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se aktivně podílejí na práci SDH.
Petr Chvátal, starosta SDH

Silvestrovský pochod
Obecní úřad pořádal v neděli 28.
prosince 2014
1. ročník
Silvestrovského pochodu. Sraz
účastníku byl před kulturním
domem v 10 hodin. Pak se téměř
80 účastníků vydalo směrem k
Vranínu. Poté pokračovali k
rybníku Hrachovec, kde pro ně
bylo připraveno občerstvení v
podobě teplého čaje. Dále se
vydali směrem na Kosovou a
zpět do Litohoře. Po zdolání více
jak desetikilometrové trasy byli
všichni účastníci pochodu zváni na malé občerstvení do kulturního domu. Odměněni byli
výborným gulášem, teplým čajem a svařeným vínem.
B. Buličková

Listina (2.část)
Litohoř měla 76 domovních čísel s následujícími
majiteli: 1. Fara. 2. Škola. 3. a 4. Dvořák Karel, rolník,
- 5. a 6. Smetana Jan, statkář. 7. Česnek František,
kovář. 8. Smetana Jan. – J. Ignát Svoboda čís. – 10.
Kabelka Isidor, rolník. – 14. Klečka František,
hostinský, kolár, a, c. k. poštmistr. -17. Petříček
Antonín. 18. Dvořáková Marie. 19. Vaníček Antonín,
rolník. -21. Metal Josef. – 22. Pelikán František, krejčí.
– 23. Říha František. 24. Kabelka Jan, rolník. –
Filipský Ignác, rolník. 25. – 26. Finoučková Marie. 27.
– Karásek Josef. – 28. Dvořák Antonín; mlynář. – 29.
Pop Karel. -30. Virgl Cyril. - 31. Vyhnálková Antonie.
32. Novák Antonín. – 33. Pelikán Jan. – 34. Smetanová Marie. – 35. Smetanová Marie. – 36.
Dvořák František, rolník. – 37 Kadlec Jan, rolník. – 38. Smetana František, rolník. – 39.
Smetana František. – 40. Smetana Josef. – 41. Venhoda Josef. – 42. Postupa Rudolf, rolník.
– 44 Kabelka Ignác. – 45. Lojda Josef, rolník. – 43. Postupa Jan, rolník. – 46. Dvořák Jan,
rolník. – 47. Kadlec Antonín, rolník. – 48. Zásměta Antonín, řezník a hostinský. – 49. Smetana
Ludvík. – 50. Kabelková Antonie. – 51. Šimková Marie. 52. Filipský Josef, rolník. – 53.
Salaquarda Ignác, stolař a natěrač. – 54. Filipský Ignác. – 55. Petrů Josef. – 56. Sobotka
František, kovář. – 57. Filipská Antonie. – 58. Mrvka František. 59. Procházka Filip. – 60.
Mrvka Kašpar. – 61Umshausová Marie. – 63. Mrvková Františka. – 64. Filipský Antonín, - 65.
Kabelka František. – 68. Papoušková Josefa. – 69. Smetana Václav. – 62. A 66. Smetana
Jan. – 67. Obec Litohoř. 70. Slavíková Julie, obchodnice. – 71. Svoboda Kašpar. – 72.
Abraham Jan. – 73. Urbánek Matěj. – 74. Herýnková Anna. – 75. Dvořák František. – 76.
Němcová Marie.
Osada Kolovraty měla 29 domovních čísel s následujícími majiteli: 1. Kabelka Matěj. – 2.
Smetana Josef. – 3. Pokorný Antonín. – 4. Vídeňský Josef. – 5. Roublíček Antonín. – 6.
Bartes Josef. – 7. Pospíšil Jan. – 8. Klobouček Jan. – 9. Abraham Antonín, řídící učitel ve
výslužbě. – 10. Dočkal Ludvík. – 11. Jelínek František. – 12. Entler Václav. – 13. Nahodil
Antonín. – 14. Rada Antonín. – 15. Albrecht Tomáš. – 16. Rada Antonín. – 17. Filipský Jan. –
18. Doležal František. – 19. Vyhnálek Josef. – 20. Chromý Leopold. – 21. Václavek Josef. –
22. Vejkruta Jan. – 23. Říha Lambert. – 24. Dvořák Jan. – 25. Ambrož Jan. – 26. Kašík Alois.
– 27. Čtveráček Stanislav. – 28. Salaquarda Václav. – 29. Vyhnálek František. Litohoř s
Kolovraty dle sčítání lidu z r. 1900 měla 630 obyvatel.
Místní školní rada sestávala z těchto členů: předseda: Smetana Jan, statkář; místopředseda.
Ignác Filipský, rolník; členové: Bartes Josef, rolník z Kolovratů, Dominik Křišťan, farář a
Konrád Raab, řídící učitel.

Tříkrálová sbírka
Oznamujeme farníkům a občanům, že v letošní Tříkrálové sbírce bylo vybráno

11.059,-Kč.
Všem, kteří do této sbírky přispěli, děkujeme.

Kostelní výbor byl takto složen: předseda: Dom. Křišťan, farář; kostelní hospodář: Dvořák Jan
a Novák Antonín, rolníci; otec chudých: Kadlec Jan, rolník.
Obec měla dvoutřídní obecnou školu s těmito učiteli: Konrád Raab, řídící učitel, Koudelka
Štěpán, učitel a Viléma Osvačilová, učitelka ženských ručních prací.
V obci jest fara a té doby Dominik Křišťan, farářem.
V obci byly tyto spolky:
a)
Sbor dobrovolných hasičů, založený r. 1889, jehož předsedou byl Jan Krejčí, rolník a
velitelem Antonín Vaníček, rolník.
b)
Odbor Nár. Jednoty pro jz. Moravu, sloučený se čtenářským spolkem a založený r.
1900. Předsedou byl František Dvořák, rolník.
c)
Spořitelná a záloženský spolek s neobmezeným ručením. Předsedou byl František
Dvořák, rolník. Týž byl založen r. 1889.
V obci byl c. k. poštovní a telegrafní úřad, jehož prvním c. k. poštmistrem byl František Böhm
v čís. 16.
V té době byly zde 2 obchody a sice Ig. Kabelky v č. 10 a Julie Slavíkové v č. 70, obchodníci
drůbeží a vejci: Vejkruta Jan, Frant. Jelínek v Kolovratech a Františka Mrvková, Mrvka
Antonín, Prycl Jan, Němec František a Kabelková Antonie v Litohoři.
Z řemesel se nacházeli: 1 mlynář, 2 hostince, 1 řezník, 2 kováři a zkoušení pod kováři, 1
kolář, 1 truhlář a natěrač, 2 obuvníci, 6 továrních dělníků obuvnických, 1 perleťář, 1 koralář a
2 krejčí.
Obyvatelstvo velkou většinou živilo se polním hospodářstvím a chovem dobytka. Rolníci
hospodářství používali různých strojů hospodářských, a sice secích, žacích a mláticích.
Osev polí se řídil tříletým turnusem, a sice ozimem, jaří, pícninami (úhorem). Z ozimu
pěstováno bylo žito a pšenice, z jaře oves, ječmen, z pícnin: směsky, jetel červený, žlutý či
skalák a bílý či plaňák.

V Litohoři se odehrál devátý ročník turnaje ve stolním tenise
Devátý ročník turnaje ve stolním tenise se v Litohoři
uskutečnil na druhý svátek vánoční po čtyřleté odmlce.
Turnaje se zúčastnilo šestnáct rodáků a občanů Litohoře.
Mezi zúčastněnými byli zástupci všech věkových
kategorií. Účastníci byli před začátkem turnaje
rozlosováni do čtyř skupin. Z každé skupiny postoupili do
další fáze turnaje hráči na prvních dvou místech, kteří se
poté mezi sebou utkali vyřazovacím způsobem. Turnaj
premiérově vyhrál František Šibor, který ve finále zdolal
Davida Šibora v poměru 2:1 na sety. V zápase o třetí
místo Arnošt Nedvědický porazil Milana Křikavu 2:0.
Vítěz turnaje převzal od paní starostky Hany Bustové
putovní pohár. Hráči na prvních čtyřech místech obdrželi
drobné ceny.

Hokej
V probíhající městské hokejové lize byla dohrána základní část a to
odehráním zápasů každý s každým. Tým Litohoře v této části odehrál
12 velice těžkých utkání. V šesti zápasech naši hokejisté vyhráli v
základní hrací době. Jedno utkání vyhráli v prodloužení a v pěti
zápasech bohužel prohráli. Se ziskem 20 bodů a skóre 48:45 se
umístili naši hráči na pěkném šestém místě tabulky třetí ligy a
vybojovali si postup do play-off o postup do druhé ligy.
V zápase o postup do vyšší ligy náš tým narazil na zlepšující se tým
Vícenic, který skončil po základní části na třetím místě. Play-off se v městské lize
Moravských Budějovic hraje pouze na dva zápasy! Zde se počítá každý vstřelený i
inkasovaný gól, který znamená postup a v opačném případě i vyřazení v bojích o přední
pozice v tabulce. V prvním zápase se nám nepodařilo navázat na dobrý a velice
koncentrovaný výkon ze základní skupiny (naši hokejisté vyhráli 4:0). Play-off je úplně něco
jiného a toto utkání jsme prohráli zaslouženě rozdílem jedné branky a to prohrou 3:2. Každé
utkání play-off je velice tvrdé a bohaté na fauly a zranění. Také náš tým se v tomto utkání
musel vyrovnat se zraněním (D. Bártů) a dohrávat ve změněné sestavě!!
Druhé utkání bylo úplně jiné.
Začátek utkání se nám povedl.
Soupeř byl pod velkým tlakem,
který však z naší hry nebyl
gólově využit.
Naopak se
soupeři podařilo hru vyrovnat a
vstřelit v přesilové hře první gól
utkání. V průběhu dalších minut
utkání se střídaly útoky z jedné
strany na druhou. Šance na
vstřelení
důležitých
postupových gólů měly oba
týmy. Hokejové štěstí se k nám
ale obrátilo zády, kdy při hře
bez brankáře jsme inkasovali
rozhodující gól. Následně jsme i
druhé utkání také prohráli v
poměru 4:2. Další zápasy
budou ve skupině o 5-8 místo,
kde se hraje o celkové umístění
v tabulce.
Závěrem bych popřál našim
hokejistům hodně zdaru a co
nejlepší umístění.

Milan Křikava
Místostarosta

Fotbalisté TJ Litohoř informují
Fotbalisté TJ Litohoř zahájili přípravu na jarní část sezóny v sobotu 7.
února. V ten stejný den se po zahajovacím tréninku konala výroční schůze
fotbalového oddílu, kde kromě sportovního zhodnocení loňského roku, byla
také přednesena zpráva o hospodaření. Důležitým bodem jednání byla
také volba výboru, který se stará o chod celého klubu.
Členové výboru:

Předseda: Arnošt Vaněk
Pokladník: Ladislav Dvořák
Sekretář: Vít Bártů
Členové výboru: Ladislav Dolanský, Bohumír Kašík

Příprava fotbalistů probíhá od 7. února každou sobotu. Náplní je především „oblíbené“
nabírání fyzické kondice. Celý tento tréninkový blok bude zakončen dvěma přátelskými
zápasy, kdy zároveň budou tréninky přesunuty na tradiční pátek. Nejdříve se utkáme 14.
března na umělé trávě v Jevišovicích s účastníkem okresního přeboru Znojemska týmem IE
Znojmo B. A 21. března ve 14 hodin se utkáme na „domácím“ trávníku (pokud to počasí
umožní) s mužstvem Blatnice, které hraje okresní přebor našeho okresu.
První mistrovské utkání nás čeká v neděli 29. března v Litohoři s Martínkovem v tradiční čas
10:15. V III. třídě skupiny B jsme se po podzimu umístili na 4. místě s malou ztrátou třech
bodů na vedoucí příčku. Na jaře bychom chtěli na toto umístění navázat a pohybovat se v
mezi nejlepšími.
Na podzim nás nejvíce trápil úzký kádr, a proto
se výbor FO snažil hlavně udržet stávající hráče
( což se nakonec povedlo) a přivést ještě
někoho nového. Na hostování dál zůstávají O.
Putyera a Kamil Svoboda. Hostování se v
přestup změnilo L. Klejdusovi a Karlu
Svobodovi. Novou tváří bude Martin Lovicar,
který přichází na hostování z M. Budějovic a
jedná se ještě o Patriku Szabó, který naposled
hrával v N. Syrovicích. Navíc by se měl po
zranění vrátit do sestavy kapitán L. Dolanský.
Pavel Šplíchal

Poděkování

Vedení obce děkuje paní Mgr.Jiřině Vodičkové za dlouholeté vedení obecní kroniky a přeje
hodně úspěchů do dalších let.

Základní škola
Začátkem nového roku jsme
přivítali
všechny
děti
odpočaté a plné dojmů po
vánočních prázdninách. 20.
ledna jsme zorganizovali
zápis dětí do prvního
ročníku, který byl největším
překvapením
pro
naše
současné
prvňáčky.
Vzpomínali na svůj zápis a
nechtěli věřit tomu, že chodí
do školy už půl roku a
dostanou
svoje
první
vysvědčení.
Pro následující školní rok 2015/2016 bylo zapsáno sedm šikovných budoucích prvňáčků:
Eliška Machovcová, Karolína Švejdová, Tereza Votková, Dušan Dvořák, Štěpán Jelínek,
Adam Klouda a Matěj Sosnar. Děti nám předvedly, že znají barvy, ovládají číselnou řadu,
mnozí se umí podepsat a každý hravě odříká básničku. Už se na ně moc těšíme.
Kromě vzdělávání se snažíme naše žáky vést a motivovat k ochraně životního prostředí.
Chceme, aby brali jako automatické i třídění odpadů. Jsme zapojeni do soutěže ve sběru
starého papíru, plastových víček a hliníkových obalů od nápojů. Sbíráme také pomerančovou
kůru. V loňském roce jsme nashromáždili přes 5 t starého papíru, což je průměrně 203 kg na
žáka a utržili jsme 5588,- Kč. Pomerančové kůry jsme nasbírali 74 kg a utržili jsme 890,- Kč.
Výtěžek ze sběru je použit na nákup školních potřeb pro děti.
Mgr. Romana Kabelková, ředitelka školy

ŽIVOTE, NESPĚCHEJ!
T. Navrátilová
Živote, postůj, živote, nespěchej
čekám na tu svou lásku nevšední.
Živote, postůj, nedopusť, nenechej
ji odejít, až se rozední.
Živote, postůj, živote, neschovávej se
a běž své lásce naproti.
Otevři náruč a milovat nauč,
ta tvoje váhavost jen zarmoutí.
Živote, postůj, živote, neklopýtej,
nebrzdi, když není třeba.
Nemáš-li k rozdání květy a je ti hej
rozdávej prozatím vodu či chleba.

Teploty se o loňských Vánocích přiblížily normálu

Průměrné teploty 24. 12. - 26. 12.
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V grafu jsou znázorněny průměrné teploty o vánočních svátcích (Štědrý den, Boží hod a Štěpán) v letech
2006 - 2014. Průměrnou teplotu jsem vypočítal z hodnot, které jsem měřil každý den v sedm ráno, ve dvě
hodiny odpoledne a v deset hodin večer.
Průmětná teplota se v tomto období pohybuje kolem 1 °C. O loňských Vánocích se teplota průměrně
pohybovala na 1,7 °C. Na Št ědrý den i Boží hod byly teploty relativně vysoké, ale ochlazení, které přišlo na
Štěpána průměrnou teplotu, srazilo na zmíněné 1,7 °C. 26. 12. se ve ve černích hodinách teplota dokonce
pohybovala kolem -4 °C.
Nejteplejší Vánoce jsem zaznamenal v roce 2013, kdy se průměrná teplota vyšplhala na 4,1 °C, p řičemž
nejtepleji bylo na 2. svátek vánoční. Naopak nejchladnější Vánoce ve sledovaném období byly v roce 2007,
kdy se teplota držela během vánočních svátku pod bodem mrazu (průměr -4,3 °C), navíc b ěhem všech tří
dnů bylo zataženo, mlhavo a tvořila se jinovatka. Nejvyšší absolutní teplotu o Vánocích mezi lety 2006 2014 jsem zaznamenal v odpoledních hodinách 25. 12. 2009, kdy bylo jarních 10 °C. Naopak nejnižší
absolutní teplotu jsem naměřil 25 .a 26. 12. 2003, kdy bylo ráno shodně -14 °C. V tomto období jsem
teplotu neměřil v odpoledních hodinách, proto dřívější roky nejsou v grafu zahrnuty.

David Šibor
Litohořský zájezd na muzikál
Kulturní dění roku 2015 jsme zahájili výletem do Prahy na muzikál Marie Antoinetta. I když 24.ledna
mohlo být počasí všelijaké, nám štěstí přálo a cestovali jsme bez sněhu i problémů na dálnici.
V 8,30 hod. se sešlo 50 účastníků zájezdu před Kulturním domem. Od počátku vládla v autobuse veselá
atmosféra. Všichni se těšili na kulturní zážitek. Po příjezdu do Prahy jsme společně procházkou došli přes
Václavské náměstí a Příkopy až na náměstí Republiky. Poté jsme se společně dohodli na dvouhodinovém
rozchodu, který každý využil dle své libosti. Někteří se vydali na romantickou procházku Prahou, jiní vyrazili
na nákupy, pánové navštívili známý hostinec U Pinkasů. Před představením jsme se společně sešli před
divadlem Hybernia. Pohnutý osud poslední královny Francie a jejího muže Ludvíka XVI. se jen málo koho
nedotkl. V hlavních rolích se nám představili Monika Absolonová a Roman Vojtek. Všichni byli z muzikálu
nadšeni.
Při zpáteční cestě jsme měli rezervovanou večeři v Kozlovně ve Velkých Popovicích. Touto zastávkou
jsme udělali největší radost hlavně mužské části výletníků. Společná večeře u džbánku dobrého piva byla
velmi příjemnou tečkou za vydařenou akcí. Domů jsme dorazili kolem 22 hod. všichni příjemně unaveni. Již
nyní se těšíme na podobné výlety!

Hana Bustová

Nový rok v Mateřské škole
Vánoční prázdniny utekly jako voda a
školka se opět rozezněla dětským
smíchem.
Letošní
zima
dětem
nepřinesla mnoho sněhu. Ale i těch
pár dní sněhové nadílky jsme si užili
naplno. Naši školku zdobili dva krásní
sněhuláci a nechyběla pořádná
koulovaná a hry na sněhu.
Celý leden v mateřské škole patřil
pilným přípravám k zápisu do Základní
školy, kterého se děti zúčastnily
začátkem února. Letos školku opustí 8
dětí- čtyři děvčata a čtyři chlapci.
Poslední
únorovou
neděli
se
v Kulturním domě v Litohoři uskutečnil
tolik očekávaný a vytoužený dětský
karneval. Karnevalové veselí začalo
společným tanečkem. Tanečním parketem se prohánělo na 60 velice krásných a originálních
masek. Ani letos nechyběly urozené princezny a kouzelné víly, stateční rytíři a mušketýři,
berušky ani tři krásné vosičky. Pestrý program byl vyplněn nejoblíbenějšími písničkami
z dětských pohádek. Kromě tanečků byly pro děti připravené i soutěže, které zvládly i ti
nejmenší. Tečkou maškarního reje bylo vytvoření dlouhé mašinky s doprovodem
stejnojmenné písničky, při které si všichni mohli na závěr pořádně prohlédnout masky. A na
konec
na
všechny
čekala sladká odměna
s barevným balónkem.
Všichni
odcházeli
příjemně unavení a
s úsměvem na tváři.
I letos se děti těší na
velikonoční svátky a
přípravy ve školce jsou
v plném
proudu
malování
vajíček,
výroba
velikonočních
zajíců a beránků.
Ve středu 8. 4. 2015
proběhne
zápis
do
Mateřské školy pro rok
2015/ 2016.

Vendula Komendová
(vedoucí učitelka)

Společenská kronika
V letošním roce oslavili své životní jubileum paní Slámová a pan
Straňák. Oslavencům přejeme především pevné zdraví, štěstí,
spokojenost a ještě mnoho dalších let prožitých v kruhu svých
blízkých.

Pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce
Připravujeme v oblasti kultury.
20. března 2015 se uskuteční floristické tvoření s Lubošem Dobrovolným. Tato akce bude
organizována následujícím způsobem: od 17 hod. – 18,30 hod. bude pan Dobrovolný
předvádět své umění a vy se budete moci inspirovat. V druhé části akce, si bude moci
vytvářet své jarní dekorace sami, pan Dobrovolný Vám bude nápomocen radou. Je možné
přinést si s sebou své nádoby i dekorace. Na základě podnětů, které jste nám říkali na
vánočním tvoření, bude možno na této akci dekorační materiály a přízdoby zakoupit. Přízdoby
tentokrát NEBUDOU zdarma, ale bude možné zakoupit i zelený materiál, jako jsou petrklíče,
macešky, cibuloviny a další.

Hostování ochotnického divadla z Víru u Svratky.
Protože obec nyní organizuje zájezdy na muzikály do Prahy a ne každý z Vás si již na
celodenní výlet troufne, rozhodlo se vedení obce spolu s kulturní komisí, připravit nějaké
kulturní představení přímo zde v kulturním domě. Pozvaní ochotníci mají pro letošní sezonu
nastudované představení známé české pohádky S ČERTY NEJSOU ŽERTY. Věříme, že
tímto představením zaujme nejen dříve narozené, ale i děti s rodiči. Termín konání této akce
je předběžně naplánován na sobotu 6. června. Vzhledem k tomu, že nebylo vůbec snadné
přesvědčit herce, aby vážili tak dalekou cestu, prosíme všechny občany, aby této možnosti
využili a na divadelní představení přišli. VSTUPNÉ 75,- Kč

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic proběhne ve spolupráci s Mysliveckým spolkem. Uskuteční se jako již
tradičně na myslivecké chatě u rybníka Šingrot.

Oslavy 70 let 2. světové války
Oslavy 70 let od konce 2. světové války proběhnou v předvečer státního svátku a to ve čtvrtek
7. května 2015. Zahájeny budou již v odpoledních hodinách besedou, která bude věnována 2.
světové válce. Vyprávět o faktech a životě lidí za války nám přijdou pamětníci – paní Marie
Wolheimová a pan František Smetana. Dále bude následovat položení věnce u památníku
padlých za 1. světové války a na závěr se uskuteční lampionový průvod dětí ze školy a
školky.

