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Vážení
spoluobčané,
dovolte mi, abych po roce opět shrnula rok 2019, který se pomalu blíží ke svému závěru.
V jednotlivých článcích se budeme věnovat uplynulým událostem roku 2019 a také nastíníme
vývoj a směr pro rok 2020.

Oprava silnice
Spousta věcí se udála a hodně jsme toho za ten letošní rok museli překonat. Úvodem bych ráda
poděkovala všem občanům naší obce za to, že vydrželi dobu opravy průtahu silnice. Vím, že
omezení, která nám všem přinesla, byla značná. Toto spočívalo hlavně v nekomfortním
a mnohdy až nebezpečném pohybu chodců a starších lidí podél stavenišť. Parkování a další
nepříjemnosti s tímto spojené jsme úspěšně přestáli. Abych ale nezdůrazňovala jen negativa
této opravy, nutno zmínit, že když nic jiného, tak alespoň chodníky máme nové, a to z hlediska
financí není tak málo. Pro nezasvěcené pouze dodávám, že položení a celá výměna chodníků
byla financována Ředitelstvím silnic a dálnic.
Většina z nás by pochopitelně raději viděla snahu nebo alespoň naději na vybudování obchvatu
Litohoře. Toto je však záležitost, která je zcela mimo gesci obce a dokonce i samotného vlastníka komunikace Ředitelství silnic a dálnic, toto řídí stát a rozhoduje Ministerstvo dopravy.
Úvahy a selský rozum sice říkají, že by to bylo přinejmenším rozumné, ale realita je bohužel
jiná. Snad naše vnoučata nebo pravnoučata se tohoto dočkají!
Ani rok následující nebude z hlediska oprav a úprav veřejných ploch beze změn. Nakonec se
podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V současné době máme příslib
zhruba na 8,5 milionu. Za tyto prostředky bychom rádi opravili střed návsi od obchodu až po
odbočku do vilové čtvrti. Ve vazbě na tuto rozsáhlou revitalizaci vznikne jeden přechod pro
chodce a jedno místo pro přecházení. Společně vnímáme tento, dlouhá léta připravovaný
projekt nejen jako praktický a účelový, ale i jako estetický, jelikož Litohoř stále čekala na to, až
se uloží veškeré sítě, kanalizace atd. Tímto by měla Litohoř získat novou tvář na příští dlouhá
desetiletí. Žádná omezení provozu se ale již v této souvislosti nechystají. Věřím tedy, že i toto
proběhne bez problémů a ráda bych Vás ještě poprosila o trpělivost.
Věřím, že všechny tyto změny, ať už prošlé nebo připravované, budou mít pouze pozitivní
dopad a zpříjemní a zkvalitní život každému z nás. Vždyť přece prostředí, ve kterém žijeme,
a to, co nás obklopuje, vytváří obrazy vzpomínek na prožitý život.
Text: Hana Bustová
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Zeleň a my
V tomto článku bych se velmi ráda věnovala žhavému tématu současnosti, kterým bezpochyby
je odlesňování a nedostatek vody v přírodě.
Musím říct, že co mě velmi trápí, nebo spíše překvapuje, je skutečnost, že většina z nás si dosud
neuvědomila vážnost situace, která tu panuje. Tou je fakt, že zde již minimálně pátou sezónu
zápasíme s kůrovcovou kalamitou, v jejímž důsledku dochází k hromadnému odlesňování
krajiny kolem nás. Lesy mizí před očima, tam, kam jsme všichni ještě nedávno chodili na
houby, nacházíme jen vykácenou paseku. Při projížďce na kole uhýbáme automobilům
většinou cizích státních poznávacích značek, které odváží dřevo z našich lesů. Dřevo, které zde
rostlo 40, 50, 60 i více let. Osobně to vnímám jako obrovský problém, který nás v příštích letech
dožene. Toto si ovšem mnozí z nás neuvědomují a nepřemýšlí o tom. Co bude za pět či deset
let? Hromadná likvidace lesů bude mít za následek celkovou nerovnováhu v přírodě, což se
ostatně projevuje už nyní např. změnou klimatu, nedostatkem vláhy, přemnožováním hlodavců
právě v důsledku sucha, vymíráním včelstev, úbytkem ptactva, naopak pak přemnožením
některých druhů lesní zvěře atd…. Zkrátka to, co přírodě dáváme, to se nám vrací. Všichni
vnímáme jen svoji existenci a jako bychom si někde v sobě žili podle rčení „po nás potopa“.
Každý strom, každý porost, který prospívá, je zapotřebí chránit a nejen to. Je zapotřebí sázet
mladé stromy, nejlépe listnaté, protože ty mají velký potenciál svou produkcí kyslíku. Jedině
proces obnovy zeleně může alespoň částečně vyvážit produkci skleníkových plynů. Často
slýchám od známých i kolegů „to musí ti nahoře“, není tomu tak. Každý musíme začít od sebe
a nesvádět vše na systém a spoléhat se na něj.
Nemysleme si, že jeden strom nic neznamená, protože tak to opravdu není. Kdyby si totiž každý
z nás řekl, že jeden strom nic neznamená, nebo naopak, jsme měli povinnost ho zasadit, přibylo
by na naší planetě rázem 7,5 miliardy stromů. Je to hodně, nebo je to málo? Nevíme. Jisté je, že
v současnosti chybí na planetě Zemi 1,5 bilionu stromů. Přesně takové množství by bylo potřeba k tomu, aby se vyvážila produkce CO2, kterou jako civilizace vytváříme svým počínáním.
Naši předci žili v souladu s přírodou, nenapadlo je ji ničit. Dnes už ani malé děti nemají cit
a empatii ke zvířatům a mnohdy ani k sobě mezi s sebou. Máme se příliš dobře na to, abychom
se dokázali vžít do těžkých životů našich babiček a dědů.
Přichází zima, část roku, která je klidnější. Zkuste věnovat svůj čas k zamyšlení nad těmito
řádky a přijít třeba s vlastním nápadem jak pomoci přírodě a sobě samým k lepšímu životnímu
prostředí. Vždyť dnes téměř každé dítě zápasí s nějakým druhem alergie. V době našeho dětství
šlo zcela o výjimečné případy, položme si každý otázku proč tomu tak je.
Co udělat proto, abychom si řekli, že i my jsme udělali něco pro záchranu života našich potomků. Jsou věci, které ovlivnit můžeme, tahle mezi ně patří. Sázet stromy, obnovovat lesy, vyvarovat se požadavkům na kácení zdravých stromů z nesmyslných důvodů.
Věřím, že alespoň někteří z Vás najdou v těchto větách důvod k zamyšlení.
Text: Hana Bustová

3

Veřejná prostranství a zelené plochy
V důsledku letošních prací v obci bylo nutné vyčlenit parkovací plochy i v místech, která
k tomuto účelu primárně určena nejsou. V současné době po odchodu stavebních firem, které
zde práce prováděly, došlo k revitalizaci zeleně v částech, které jednak stavba využívala, dále
ploch, které byly využívány jako místa pro náhradní parkování Vás občanů. Toto pro roky
následující již nebude možné. Místa pro parkování budou vyčleněny a parkovat na zeleni bude
zakázáno.
Ráda bych tímto způsobem apelovala na všechny občany, a to v otázce právě parkování
osobních automobilů na veřejných prostranstvích. Každá rodina má doma minimálně dva, ne-li
tři plechové miláčky, které je nutno někde parkovat, to je pochopitelné. Ovšem je nutné, aby si
každý z Vás parkování aut vyřešil na vlastním pozemku. V této souvislosti avizuji dopředu, že
po úpravách návsi a opravách chodníků toto nebude ze strany obce tolerováno. Ve chvíli, kdy
by obec nezačala toto nějakým způsobem regulovat, stane se z Litohoře po čase jedno velké
parkoviště podél silnice. Ti z Vás, kteří chodíte s otevřenýma očima po naší obci, jste si toho
určitě všimli. Pokud totiž tyto návyky nezměníme, nejsme schopni usilovat o to, aby se celková
tvář naši vesnice proměnila.
Litohoř nikdy nepatřila k těm nejhezčím vesnicím. Vždy jsem jako dítě slýchala srovnávání
s okolními vesnicemi, které zde nechci přímo jmenovat a které vždy působily tak nějak
uspořádaněji ve srovnání s Litohoří. Ráda bych, aby se i Litohoři říkalo, že je hezká. Myslím,
že prostranstvím kolem kostela, parku a rybníčku máme hezky našlápnuto, ale ještě tomu pořád
něco schází, taková ta opravdová „třešinka na dortu“.
Prosím, pojďte do toho s námi !
Jak vidíte, v příštím roce se zase nudit nebudeme a nedostatek práce si stěžovat opravdu
nemůžeme.

Okénko do Mateřské školy
Vánoční prázdniny utekly jako voda a školka se opět rozezněla dětským smíchem. Děti
s radostí přinesly ukázat nové hračky, které na ně čekaly pod vánočním stromečkem.
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 plno velice krásných a originálních masek. Ani letos nechyběli princezny
a kouzelné víly, berušky, hasiči a další masky. Pestrý program byl vyplněn nejoblíbenějšími
písničkami z dětských pohádek. Kromě tanečků byly pro děti připravené i soutěže, které zvládli
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.
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Celý březen patřil v Mateřské škole pilným přípravám k zápisu do Základní školy, kterého se
děti zúčastnily 10. dubna. Školku opustilo 6 dětí- dvě děvčata a čtyři chlapci.
28. března se děti jak ze školky, tak ze školy, zúčastnily hudební pohádky Tři bratři v Základní
umělecké škole Moravské Budějovice. Program byl doplněn hudebními hádankami a ukázkou
známých i méně známých hudebních nástrojů.
V dubnu se nejstarší děti vydaly s kamarády ze školy na představení oblíbeného dětského
zpěváka Pavla Nováka do besedy v Moravských Budějovicích. Koncem dubna proběhla ve
školce kontrola zraku dětí. Měření kvality zraku probíhá formou hry. Firma naši školku
navštěvuje několikátým rokem.
Květen patřil zápisu dětí do Mateřské školy, který se konal 14.5. Rodiče s dětmi měli možnost
si školku prohlédnout a seznámit se se zázemím. K zápisu přišlo 5 dětí.

Den dětí byl pro děti připraven na koupališti. Pro děti ze školky si starší děti ze školy připravily
stanoviště s různými úkoly. Děti plnily vše s nadšením a smíchem. Na konci je čekala sladká
odměna. Poté si děti pohrály na místním hřišti. Na závěr si opekly špekáčky a nadšené se vrátily
do školky.
17. června se děti z obou škol společně vydaly opět na místní koupaliště, kde pro ně byl
připraven program s mezinárodní cyklistickou štafetou Klimatour, která se zaměřuje na
ochranu životního prostředí. Děti plnily připravené úkoly na danou tématiku. Na závěr se starší
děti ze školky předvedly s připraveným tancem Popeláři a odcházely s velkým potleskem.
Ve čtvrtek 20. června se děti konečně dočkaly, jelo se na školní výlet do Jevišovic. I když
některé děti seděly v autobuse poprvé, všichni to bezvadně zvládly. Po příjezdu shlédly hranou,
známou pohádku Bajaja, která měla velký úspěch a děti se loučily velkým potleskem.
S koncem školního roku se děti rozloučily vystoupením v Kulturním domě v Litohoři.
Nejmenší děti se proměnily v berušky a broučky. Starší děti předvedly tanec pro maminky od
Pavla Nováka Máma a taneček Popeláři.
Po prázdninách jsme se všichni přivítali v plné síle a přivítali nové děti. Na děti čekaly nové
hračky a kamarádi.
Vendula Komendová
(vedoucí učitelka)
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Základní škola
Nový rok 2019 začal jako vždy odpočatými a rozjařenými dětskými tvářemi, které jsou ještě
plné vánočních zážitků a jen pozvolna se zapojují do běžných povinností. Návrat do reality
umocňuje fakt blížícího se pololetního vysvědčení a tak nezbývá nic jiného, než posbírat všechny síly a následně se radovat z většího i menšího úspěchu.
Již se stalo tradicí, že každým rokem pořádá Základní škola a Mateřská škola v Litohoři pro děti
karneval. I letos, přestože řádila chřipková epidemie, byla hojná účast. Čekalo nás příjemné
nedělní odpoledne plné tance a soutěží. Kulturní dům se začal plnit již před začátkem programu. Kolem padesáti dětí se svými rodiči i prarodiči si přišlo užít očekávaný karnevalový rej.
Hned u vchodu obdržela každá maska kartičku s očíslovanými stanovišti, na kterou se následně
zaznamenaly splněné úkoly. Mnozí se velice snažili a zápolili s vypětím všech sil. Sálem zněly
dětské písničky a zábavu si užívali všichni v masce i bez ní. Kreativitou rodiče rozhodně
nešetřili a k vidění byly opravdu krásné masky. Po skončení druhého kola soutěží a splnění
všech úkolů obdržel každý soutěžící odměnu v podobě balíčku.
V druhém dubnovém
týdnu proběhl zápis do
první třídy. Bylo přijato
sedm šikovných budoucích prvňáčků. Nikoho
nepřekvapila žádná záludná otázka. Nikdo
nezaváhal nad barvičkami, čísly, slyšeli jsme
dokonce i básničky
a písničky. Po příjemně
stráveném odpoledni si
každý budoucí žáček
odnesl odměnu za svoji
šikovnost.

Opět se šikovní počtáři pátého ročníku zúčastnili okresního kola matematické olympiády
a přivezli si chvályhodné výsledky. Navštívili jsme několik divadelních představení, některá
zavítala i k nám do školy. Absolvovali jsme dopravní soutěž v Moravských Budějovicích
a sportovali na domamilských hrách. Odměnou nám byla i zlatá medaile.
Na konci května jsme oslavili Den dětí. Starší žáci spolu s paní učitelkou připravili šipkovanou
pro své mladší spolužáky a děti z mateřské školky. Hledání šipek a plnění úkolů všechny děti
naprosto nadchlo. Zasloužená odměna čekala na koupališti v podobě pokladu a opékání párků.
Celé dopoledne si děti užily a s nadšením a plni zážitků odcházely zpět do školy a školky.
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Letos jsme byli po sedmi letech osloveni Krajem Vysočina a požádáni o účast v projektu Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina s názvem Klimatour. Akce byla zahájena 17. června na
koupališti v Litohoři. Po úvodním proslovu paní starostky předvedly děti z naší mateřské
i základní školy své taneční vystoupení. Byl pro ně připraven workshop na téma čistoty životního prostředí, předcházení vzniku odpadů, třídění a nakládání s odpady a obnovitelné zdroje
energií. Následně jsme se s žáky základní školy připojili k pelotonu, který převážel štafetu do
Domamile. Dojetím do cíle jsme předali pomyslné poselství čisté planety a tím podpořili
ekologicky šetrnou dopravu a vzbudili u dětí radost z pohybu pro dobrou věc.
Další školní rok skončil a my jsme se opět loučili s žáky 5. ročníku. Tentokrát se páťáci loučili
trochu slavnostněji. Předposlední červnovou neděli se uskutečnila v kulturním domě školní
akademie, na které při vystoupení žáků pátého ročníku zjihly všechny oči v sále. Nikomu se
neodchází na druhý stupeň lehce a při loučení s kamarády si mnohdy postesknou, zda by nebylo
možné otevřít alespoň šestý ročník v naší škole. Loučení není jednoduché ani pro nás, učitele,
ale těší nás fakt, že děti chodí do školy rády a rády se k nám následně vrací pochlubit se svými
výsledky z vyšších ročníků. Stejně jako každý rok, byl všem, kteří absolvovali celých pět let,
předán finanční dar od obce na podporu dalšího vzdělávání v hodnotě 5000 Kč. V dalším studiu
všem přejeme mnoho úspěchů.
Během letních prázdnin byla zrekonstruována plynová kotelna v základní škole. Staré, již nevyhovující plynové kotle byly nahrazeny novými. Byly upraveny topné okruhy, již není vytápěna
celá škola najednou, ale z hlediska úspory je možno topit pouze v určitých částech budovy.
Ušetřené provozní finance pak bude možno věnovat dětem na nové výukové materiály a lepší
vybavení tříd.
Letos jsme i přes nepřízeň počasí zahájili školní rok opět plni očekávání. Přivítali jsme sedm
nových prvňáčků, kteří přicházejí mnohdy s obavami a napětím, ale už první den jsou nadšeni
z nového prostředí. Jejich pozornost upoutaly plné lavice školních pomůcek a učebnic doplněné
o kufříky z kraje Vysočina. Opět, jako každý rok, obdrželi všichni prvňáčci od obecního úřadu
příspěvek na učební pomůcky v hodnotě 1000 korun.
Nově se od školního roku 2019/2020 naše dvoutřídní škola díky změně legislativy mohla stát
školou trojtřídní. Spojený zůstal první a druhý ročník a čtvrtý a pátý ročník, třeťáci jsou samostatnou třídou. Možnost tohoto rozšíření jsme s radostí uvítali a věříme, že více pedagogů
a rozvolněnost učiva budou přínosem hlavně pro naše žáky.
Stejně jako v minulých letech i letos děti mateřské a základní školy netrpělivě očekávaly večer
plný strašidel a úkolů. Paní učitelky obou škol spolu s žáky vyšších ročníků připravili pro
mladší spolužáky dýňovou stezku na poslední říjnový týden. Tentokrát se po setmění proměnila
v dýňovou stezku zahrada základní školy. Děti mnohdy se zatajeným dechem procházely
světélkující cestou a na stanovištích za asistence strašidel plnily dané úkoly. Na závěr byl každý
hrdina odměněn dárečkem a sladkostí. Kromě odměny si každý jistě odnesl domů nezapomenutelný zážitek. Za spolupráci moc děkujeme také rodičům, kteří přispěli krásnými vyřezanými
dýněmi.
Za celý kolektiv základní školy Romana Kabelková
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Kultura
Trochu zábavy
Stejně jako v předešlých letech jsme se letos věnovali kultuře. Litohoř žila i v zimě společenským životem, a tak jsme zahájili jako tradičně Hasičským plesem, který je stálicí litohořského společenského života. Po zimní společenské sezoně přišel na řadu další z koncertů,
dnes už legend české pop-music, tentokrát v podání Petry Janů. Tradiční výlet do Prahy se
uskutečnil v dubnu, a to na muzikál karlínského divadla Sestra v akci. V květnu lampionový
průvod a také tradiční pouťová zábava. V červnu jsme se pomalu připravili na léto. Zaměstnávala nás příprava na sezónu ve sportovním areálu. V červnu zde také proběhla putovní soutěž
Moravskobudějovického mikroregionu „Obec našim dětem“. Šlo o dvanáctý ročník a zúčastnilo se jí 19 družstev. Příprava dala organizátorům pořádně zabrat, o to sladší byl pocit pochvaly
ze strany zúčastněných obcí. Vítězem se letos stal opět již podruhé v řadě Dešov.
Léto pak pokračovalo velmi aktivně. V areálu se střídala jedna tenisová a fotbalová škola za
druhou, a tak není divu, že než jsme se nadáli, byl konec prázdnin a opět jsme vítali ve škole
nové prvňáčky.
Září nám okořenilo vystoupení činoherních herců Divadla Na Vinohradech s komedií
„Příbuzné si nevybíráme“. Ve francouzské komedii se nám představila řada známých herců
tohoto divadla, Svatopluk Skopal, Lenka Skopalová, Simona Postlerová, Martin Zahálka, Jan
Čenský. Všichni jsme se výborně bavili a již nyní připravujeme něco veselého na rok 2020.

Koncert Lucie Bílé
Týden před adventem, 24. listopadu zavítala do naší obce, již podruhé, paní Lucie Bílá se svým
programem Bílé Vánoce Lucie Bílé II. Se svými hosty Janem Toužimským a Zbignewem
Czendlikem nám přivezli vánoční atmosféru v malém předstihu. Jsme velmi rádi, že se Lucii
a jejímu týmu v Litohoři libí a věříme, že se k nám za nějaký rok opět vrátí!
Text: Hana Bustová
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Lucie Bílá a Petr Malásek
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Adventní čas
První adventní neděle letos připadla na 1. prosince. Stalo se hezkou tradicí, že zahájení adventu
je spojeno se setkáním s dříve narozenými. Všichni jsme se večer po společně stráveném
odpoledni přesunuli k vánočnímu smrku před základní školu a rozsvítili první adventní svíci na
našem věnci. Došlo tak k přirozenému spojení všech generací od těch nejmenších až po ty
nejstarší.
Letošní výzdoba vánočního stromu je úplně nová. Na stromu září 2 640 kusů led diot a řetěz
má délku 440 m. Nové je i osvětlení na zábradlí kulturního domu, výzdoba oken a nádob před
kulturním domem. Vše dohromady tvoří velmi vkusný a kompaktní celek.
Text: Hana Bustová

Divadlo Járy Cimrmana v Litohoři
Letos nebyla zajímavá jen první adventní neděle, ale i druhá. Přivítali jsme u nás opravdu
vzácnou návštěvu. 8.12.2019 si v litohořském kulturním domě zahrálo své legendární představení Divadlo Járy Cimrmana. Šlo o komedii Dobytí severního pólu, v hlavních rolích se
představili Zdeněk Svěrák, Petr Brukner a také nový člen sboru Ondra Vetchý.
Musím říct, že jsem se ještě nikdy nesetkala s tak obrovským hereckým mistrovstvím a zároveň
obrovskou lidskou pokorou. Osobní setkání s těmito lidmi pro mě byl opravdový zážitek.
Text: Hana Bustová
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Vánoce a zpívání
Jaké by to byly v Litohoři Vánoce, kdyby nebylo vánoční zpívání na Štědrý den. Tento,
řekněme již, rituál patří k litohořským Vánocům stejně jako řízek z kapra a bramborový salát.
Díky partě obětavců, kteří rok co rok vždy v listopadu začnou poctivě cvičit proto, abychom si
v podvečer Štědrého večera s nimi mohli zazpívat ty nejkrásnější koledy.
Znovu bych ráda všem zpěváčkům litohořského vánočního sboru poděkovala za to, že obětují
velké množství svého volného času na to, aby nás pobavili a rozněžnili.
Termín konání Vánočního zpívání je 24. 12. 2019 v 15 hodin v kostele sv. Jana
Nepomuckého v Litohoři.

V rámci Císařského posvícení jsme oslavili 130 let
vzniku Sboru dobrovolných hasičů v Litohoři.
Sbor dobrovolných hasičů má v Litohoři bohatou tradici a rozhodně patří mezi ty nejaktivnější
spolky. Nejenže plní funkci organizátora mnoha společenských akcí v průběhu celého roku, ale
vychovává i mladou nastupující generaci hasičů, která reprezentuje obec na okresních
a krajských hasičských soutěžích.
Na oslavách 130 let došlo k vyznamenání mnoha dlouholetých členů, které se v průběhu let
zasloužili o plodný chod a funkčnost SDH v Litohoři. Sbor celou organizací akce ukázal, že
patří mezi „živé“ spolky naší obce. Svoji návštěvou okořenila celý průběh oslav i návštěva
senátorky paní Hany Žákové, která přijala pozvání starostky Hany Bustové.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě těchto oslav.
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Text: Hana Bustová

Kultura v roce 2019/2020
Štěpánský turnaj ve stolním tenise 26.12.2019 od 14 hod.
Silvestrovský pochod 28.12. 2019 v 10 hodin sraz u kulturního domu v Litohoři
29. 2. 2020 - Ples SDH
21. 3. Koncert Václava Neckáře
Duben - Stavění máje
Květen – lampionový průvod, pouťová zábava
Hostování Divadla Járy Cimrmany
Vánoční koncert Hany Zagorové

Další akce budou upřesněny na počátku kalendářního roku.

Sport
TJ Litohoř
Do sezóny 2018/19 jsme nastoupili s novými hráči, kteří přišli do našeho týmu. Jsou to: Ondřej
Kostka, David Puchnar, Radek Jelínek, David Raab. Náš tým naopak opustili : Ondřej Dvořák
a Kamil Svoboda.
Novou sezónu ve 4.třídě jsme začali v nově zrekonstruovaných kabinách, které jsou nyní
v prvním patře budovy areálu. Staré kabiny jsme po mnoha letech uvolnili obci. Obec nám
kabiny nově vybavila na míru dělaným nábytkem, komfortem jsou také lepší sprchy a celkově
světlý a výtapěný prostor kabin.
Bohužel na hřišti už to tak slavné není, představy po pádu do 4. třídy byly takové, že se pokusíme postoupit zpět do 3. třídy. Realita je úplně jiná. Jsme rádi, že se vůbec fotbal v Litohoři
podařilo udržet takový jaký je. Vývoj je podobný jako v okolních vesnicích, kde celá řada
mužstev skončila kvůli nedostatku hráčů. Věřím, že budoucnost bude lepší.
Text: Marek Šafrata
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SEZÓNA 2018/2019
Sezónu 2018/2019 jsme skončili na 5. místě.

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

Čáslavice Sádek
Předín
Stařeč „B“
Blatnice „B“
Litohoř
Podhorácko
Želetava „B“
Přibyslavice „B“
Police
Heraltice
Štěměchy
Rokytnice „B“
Domamil

66 bodů
62 bodů
50 bodů
43 bodů
41 bodů
38 bodů
34 bodů
30 bodů
25 bodů
20 bodů
17 bodů
15 bodů
9 bodů

Do III.třídy postoupily Čáslavice, do naší skupiny sestoupil Jakubov.

SEZÓNA 2019/2020
K 13.10.2019 bylo odehráno 9 kol.
Litohoř - Police 4:1
Podhorácko – Litohoř 1:1
Litohoř – Želetava „B“ 5:1
Přibyslavice „B“ Litohoř 4:3
Litohoř – Předín 1:4
Domamil – Litohoř 1:6
Litohoř – Stařeč „B“ 2:6
Heraltice – Litohoř 5:1

Branky: Coufal, Bouda,Svoboda K.,Puchnar
Branky: Svoboda K.
Branky: Šafrata , Coufal 2, Puchnar,Finda
Branky: Puchnar, Coufal, Krška
Branky: Obrdlík 2, Krška, Šťastný, Finda, Svoboda K.
Branky: Jelínek, Svoboda K.Krška, Obrdlík, Finda,
Kostka
Branky: Obrdlík, Krška
Branky: Svoboda K.

Po 9 kolech nám patří 5.místo s 13b a skóre 29:25.
Současný kádr TJ Litohoř tvoří tito hráči:
Pinter J., Szabó R.,Szabó P., Finda R., Obrdlík P., Coufal L., Bouda D., Svoboda K., Puchnar
D., Krška Z.,Štastný P., Raab D., Šafrata M., Vaníček R., Zabloudil R., Jelínek R., Svoboda B.,
Kostka O., Šplíchal P. , Bártů Z.
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Hokejisté
Hokejisté Litohoře se zúčastnili dalšího ročníku Městské ligy na zimním stadionu
v Moravských Budějovicích. Sezóna 2017/2018 byla pro náš tým velice úspěšná. Liga byla
rozdělená na dvě části a to na základní část, kde hraje každý s každým dva zápasy. Po odehrání
této základní části se týmy rozdělily podle postavení v tabulce na zápasy v Play-off o první
místo a na zápasy o udržení.
Litohoř odehrála v základní části celkem 16 zápasů. 9 zápasů bylo vítězných a v 7 zápasech
jsme odešli jako poražení. S 18 body to stačilo na čtvrté místo a tudíž nás čekaly zápasy o titul
ve 2 lize. Zde jsme odehráli čtyři utkání. První utkání bývá vždy důležité. Hráli jsme se Šebkovicemi a vyhráli 5:4. Utkáním s Třeběticemi jsme měli potvrdit dobrou formu a pohodu
v týmu. I toto utkání skončilo výhrou a to v poměru 10:4. Ve třetím zápase měli hokejisté za
soupeře velice silný tým Lesonic. Po dobrém výkonu byla výhra 9:3 a naděje na celkové druhé
místo. V posledním zápase na nás čekal lídr soutěže tým hokejistů ze Starče. Tento zápas jsme
prohráli 2:5. V celkovém hodnocení 2 ligy se tedy hokejisté Litohoře umístili na pěkném 3.
místě.
Ani v soutěži o nejlepšího střelce 2 ligy se naši hokejisté neztratili. Petr Bystřický byl s 31 góly
na prvním místě. V první dvacítce jsme ještě měli na jedenáctém místě Libora Šťastu se 14
zásahy a na osmnáctém místě Lukáše Slavíčka s 11 góly.
Ani sezóna 2018/2019 nebyla lidově řečeno k zahození. Sice začátek nebyl podle představ,
protože po odehrání šesti kol jsme měli v kolonce vyhraných zápasů pouze jeden zápis. S postupem do Play-off to vypadalo velice špatně. Ale naši hokejisté předvedli velkou bojovnost
a také v této sezóně postoupili do boje o medaile. Zde jsme však už neměli takové štěstí a herní
pohodu jak v loňské sezóně a po odehrání všech kol, to stačilo na pěkné páté místo.
Za úspěšnou reprezentaci obce bych chtěl všem hráčům poděkovat a do dalších ročníků
Městské ligy popřát hodně sportovních úspěchů.
Milan Křikava
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Menší akce roku 2019
a připravované na rok 2020
Sportovní areál
Jak jsem již předeslala v úvodním článku, čeká nás jedna z největších stavebních akcí, a tou je
úprava návsi. To ovšem nebude zdaleka jediná práce, která nás čeká. Rádi bychom dokončili
započatou rekonstrukci sociálního zařízení v kabinách sportovního areálu. Na opravu sociálního zařízení dojde i v kulturním domě a dále na opravu chodby u tohoto sociálního zařízení.
V létě přijde na řadu opět provozování sportovního areálu, jehož kapacita je již dnes na sezónu
2020 ze 70% pokryta. U sportovního areálu bych se krátce zastavila. Dovolte mi, abych zde
shrnula sezonu 2019, tedy sezonu letošní.
Začalo se hned v lednu, kdy bylo potřeba radikálně zmodernizovat celou budovu kabin, a to jak
přízemí, tak i první patro. Litohořští fotbalisté nám uvolnili staré kabiny a my jsme jim na
oplátku zmodernizovali bývalé tenisové kabiny. Mají zde nový nábytek i vytápění a celkově
vyšší komfort. V dalších tenisových kabinách jsou nyní kabiny pro fotbalisty hostů.
V starých kabinách domácích je nyní sklad prádla a zázemí pro výčep. Celá budova má nové
ústřední plynové vytápění. V přízemí prošla rekonstrukcí výdejna jídla, prostor celého výčepu
a na něj přiléhající toalety. Jediné co nám zde chybí, jsou bývalé pánské toalety v přízemí, na
které možná dojde v roce 2020. Mnoho prací v prostorách dnešního výčepu a výdejny vznikalo
svépomocí tak, aby se co nejvíce snížily náklady na tuto rekonstrukci. Byly však věci, které si
vyžadovaly práci odborných firem a s blížícím se jarem také dobrovolníkům docházely síly.

Letošní sezóna provozu jasně potvrdila, že areál má z hlediska příjmů velký potenciál.
Budeme se společně snažit, aby ta nadcházející sezóna byla neméně úspěšná. Děkuji také
všem, kteří v průběhu provozu areálu nezištně pomohli!
Text: Hana Bustová
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Zrekonstruovaný sportovní areál
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ODPADY
Nemohu nezmínit odpadovou problematiku. V posledních dvou letech se enormně zvýšily
náklady za vývoz odpadů. Pokud bychom tento nárůst měli promítnout do poplatků, musely by
poplatky na občana činit 750,--Kč na rok, bez rozdílu věku. Asi si kladete otázku, proč tomu
tak je. Odpověď je taková, že se sice nenavyšuje produkce od Vás občanů, ale bohužel se
zvyšují náklady na likvidaci jako takovou. Celá tato problematika je velmi složitá a těžko bych
Vám nyní v tomto článku vše logicky popsala.
To, co bych ale chtěla zmínit, je fakt, že pro příští rok zůstává částka na odpady stejná, a to
proto, že si můžeme dovolit dotovat tyto náklady z výnosů ze sportovního areálu. Ráda bych,
abyste si tedy uvědomili, že každý z Vás v této podobě má určitý malý prospěch z existence
tohoto provozu. Je to, dle mého názoru, ta nejspravedlivější forma jak mohou občané toto
pocítit.
Pro úplnost dodávám, že v Moravských Budějovicích budou od příštího roku poplatky činit
660,--Kč na občana z původních 600,-- Kč.

Text: Hana Bustová
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Kanalizace Litohoř – Jakubov a další….
Poté, co byly v roce 2015 dokončeny práce na splaškové kanalizaci Litohoř, bylo nutné řešit
ještě odkanalizování části Kolovrat a ul. k Litonu, protože toto nebylo součástí původního
projektu z roku 2014, kdy se odkanalizovávala celá Litohoř. Podařilo se tedy najít řešení
a spojit dohromady akce dvě, a to odkanalizování celého Jakubova a bývalé STOKY E
Kolovraty. Tento projekt byl finančně podpořen Státním fondem životního prostředí. O dalším
dofinancování Krajem Vysočina se bude rozhodovat v průběhu roku 2020. Pro ty z vás, kteří
měli dotazy a možná i výhrady k tomu, proč se tento projekt realizoval společně s Jakubovem,
na vysvětlenou pouze doplňuji, že sami bychom na tuto dotaci nedosáhli vůbec. Fond už nyní
podporoval pouze velké projekty, ty malé byly zamítány a na rozsah 8,7 mil., na kterou je
rozpočet na část litohořskou, bychom v samostatné žádosti nedosáhli, čili toto spojení bylo
účelové. Z rozpočtu obce bychom si takovou částku nemohli dovolit investovat. V současné
době je litohořská část vybudována a nyní se pracuje na vybudování čerpací stanice v západní
části ve směru na Jakubov. Do provozu bude tato stoka uvedena až v druhé polovině roku 2021
spolu s celým Jakubovem.
Celou zakázku, jejímž investorem je Svazek vodovodů a kanalizací Třebíč, vyhrála společnost
MBM a Mobiko. Obě firmy mají dobrou pověst a jsou ve svých oborech uznáváni. S šetrností
a čistotou s jakou provedly do této doby stavební práce k Kolovratech, je z mého pohledu velmi
výjimečné a lze konstatovat, že takto by měly pracovat všechny stavební firmy v celé republice.
Bohužel průtah a kanalizace nejsou jedinými stavbami, které v naší obci proběhly. Kolovraty
ještě čeká přeložka vedení „NN“. Ta bude v podstatě kopírovat trasu kanalizace. I když původní
záměr byl, že se toto uskuteční ještě letos do zimy, nakonec se celá akce přesune do roku 2020.
Firma, která pro společnost EON danou zakázku vysoutěžila, nemá již v roce letošním lidské
kapacity na její realizaci.
Text: Hana Bustová
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Práce na přípravě stavebních míst na „Širokém“
Souběžně se vším, co jsem výše popsala, pokračujeme i na přípravě projektu k síťování pozemku pro novou výstavbu domků na „Širokém“. Toto je velmi administrativně složité a je nutné
pokračovat v krocích, které mají jasnou časovou chronologii a upřímně řečeno, nedá se to příliš
časově urychlit.
Zde prostě platí, že „trpělivost přináší růže“.

Ohlédnutí za počasím
Rok 2019 budeme moci směle zařadit k řadě suchých let, které trápí nejen naši republiku. I když
jaro přineslo více srážek než v roce 2018 a už to vypadalo, že se můžeme těšit na srážkově
bohatší rok. Toto očekávání se nakonec bohužel nenaplnilo.
Na změnu klimatických podmínek si patrně budeme muset zvyknout, klimatologové bijí na
poplach. Letošního roku však nebyly tak parné dny a ani jich nebylo tolik, jako například v roce
loňském.
Dlouhodobě lze konstatovat, že klesá hladina spodní vody, sucho působí potíže hlavně
zemědělcům, kteří v tomto důsledku zápasí nejen s přemnoženými hlodavci, ale také s menší
úrodou. V tomto roce byla velmi špatná i úroda ovoce.
Co nezničil mráz při jarním kvetení, to dorazilo sucho a plody na stromech uschly. Dlouhodobá
předpověď na zimu 2019/2020 hovoří o teplotně nadprůměrné zimě. Dlouhodobým předpovědím počasí lze věřit jen částečně, ale poslední zimy bývají spíše mírné a chudé na sníh.
Text: Hana Bustová
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Závěr

Závěrem vydání tohoto občasníku, bych ráda poděkovala za celoroční spolupráci zastupitelstvu
obce a dále svým blízkým a přátelům, kteří mi pomohli a stále pomáhají a jsou přitom velmi
trpěliví. Bez jejich nezištné pomoci by nebylo možné vykazovat tak pozitivní výsledky, a to jak
při práci třeba ve sportovním areálu, tak i při organizaci kulturních akcí a chodu celé obce.
Věřte, nevěřte, ono to mnohdy opravdu není vůbec jednoduché a sám člověk nemůže takové
množství různorodé problematiky obsáhnout.

Vážení spoluobčané,
Přeji Vám jménem svým i jménem celého zastupitelstva naší obce, krásné a pokojné vánoční svátky.
Do nového roku 2020 mnoho zdraví, pohody
a osobních úspěchů!
S úctou Hana Bustová
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Opustili nás, jubilea, narodili se
Opustili nás v roce 2019
Antonín Straňák, Augustin Trnka, Ing. Karel Čada.

Jubilanti v roce 2019
Věra Trnková 80 let
Emilie Gálová 80 let

Narodili se v roce 2019
Anna Motáková, Vítek Svoboda, Jana Černá, Rebeka Bumbová, Vendula Votková, Václav
Venhoda, Emily Boudová, Lukáš Bartoš, Ema Dolanská, Julie Bartesová, Anežka Zedníková,
Tereza Křikavová.
Srdečně blahopřejeme!

Ráda bych poděkovala také fotografům, kteří svými fotkami přišpěli do Litohořských novinek:
Jan Švanda - Moravské Budějovice, Petr Bartes - Litohoř, Patrik Černoch - fotograf Lucie Bílé,
Mgr. Dana Popová, Ivana Bártíková, Lubomír Pokorný
Celé Litohořské novinky 2019 jsou v souladu s nařízením Evropské komise o GDPR.
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