Obecního úřadu Litvínovice
pro informaci místních občanů
neprodejné, *prosinec 2009*
občasník OÚ Litvínovice, Šindlovy Dvory 22, České Budějovice
tel./fax.: 387203480, e – mail : podatelna@litvinovice.cz; www.litvinovice.cz

*****Úvodní slovo starostky*****
Vážení spoluobčané,
Dostává se vám do rukou poslední číslo letošního
zpravodaje a tak, jak je zvykem, vždy v něm
hodnotíme rok uplynulý především z hlediska
investic a financí. Já se zaměřím více na finance,
na investiční akce pak článek stavebního technika
p. Jakeše.
Finanční krize a hluboký daňový propad se
promítl nejen v letošním rozpočtu, ale bude mít
neblahý dopad na příští rok, a i do budoucnosti.
Do roku 2009 jsme šli s úsporou 8 451 000,- Kč, a

Litvínovice

Daňové
příjmy

s nadějí, že daňové příjmy budou alespoň v takové
výši, jako v roce předchozím. První čtvrtletí roku
2009 ale ukázalo, že příjmy nebudou v žádném
případě dosahovat úrovně roku 2008 a že je nutno
počítat se snížením minimálně o 15 – 20 %. Pro
zajímavost a porovnání si dovolím hlubší srovnání
s minulostí. V tabulce a v grafu vám předložím
vývoj daňových příjmů za posledních 12 let
v návaznosti na růst obyvatel v naší obci.

Vývoj příjmů, výdajů dle druhu – obyvatelé a zaměstnanci
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Dle předloženého grafu je zřejmé, že v letošním roce budeme rádi, když dosáhneme úrovně roku 2007.
Vzhledem k tomu, že do 30.11.2009 naše daňové příjmy činí 11 501 000,- Kč, jeví se i tato skutečnost jako
utopie. Těžko se plánuje a ještě hůře realizuje, když nevíme, jak „velkorysé“ bude RUD ( rozpočtové určení
daní ). Pak jsme u planých slibů, které ale vycházejí z nutných potřeb.

Musíme brát v úvahu i to, že s nárůstem
obyvatelstva rostou i běžné výdaje obce (náklady
na MHD, VO, školství apod.), že výkon státní
správy je stále odborně i finančně náročnější, a že
mnoho nových povinností přechází na obec ze
zákona. Jednou z nových zákonných povinností je
i tzv. „chodníková novela“, kterou přechází na
města a obce jako vlastníky místních komunikací i
odpovědnost za zimní údržbu chodníků.
Této povinnosti jsme si vědomi. Zároveň je třeba
konstatovat, že finanční náklady na techniku a
pracovní síly pro dostatečné zajištění úklidu všech
chodníků jsou vysoko nad možnosti obce. Dojde–
li ke sněhové kalamitě, nebudeme schopni situaci
vlastními silami zvládnout. Další komplikací
zimní údržby je ukončení činnosti ZD Planá, které
nám až do letošní zimy zajišťovalo prohrnování
místních komunikací. To musíme zajistit
prostřednictvím firem, které k tomu mají
potřebnou techniku.
Dovoluji si proto obrátit se touto cestou na
spoluobčany, kteří uklízeli sníh před svými
nemovitostmi v minulosti, aby pokračovali
v zažité praxi i nadále. Za to jim budeme velmi
vděční. K tomuto účelu bude možno vyzvednout
si na obecním úřadě hrablo na sníh, posypový
materiál a pracovní rukavice.
Ráda bych se ještě zmínila o podzimním úklidu
biologického odpadu. K tomuto účelu bylo
vytipováno několik stanovišť v každé části obce a
tam byly přistavěny velkoobjemové kontejnery,
které byly dle potřeby vyváženy. Byla jsem velmi
potěšena, že je občané ukázněně využívali a že
pomohli uklidit i veřejná prostranství. Finanční

náklady s tím spojené nejsou malé, téměř 70 000,Kč, ale obec je dnes z velké části uklizená.
Naproti tomu se najdou jednotlivci, kteří vyvážejí
odpad (a to ne vždy biologický) na cizí pozemky.
Nejlépe do lesa, na pole, nebo zaváží stoky.
V tomto posledním případě se důsledky projeví
hned při prvním větším dešti; voda se pak valí po
cestě a zaplavuje zahrady, mnohdy i nemovitosti.
Jako příklad uvedu černou skládku za DD v Š.
Dvorech (viz foto).

Na poli je náletové křovisko, které někdo využil
jak k uložení biologického odpadu a následně i
stavební suti. Skládku jsme nechali několikrát
vyčistit za nemalé náklady, naposledy v rámci
letošního podzimního úklidu a umístili sem
výstražnou
ceduli.
Viníky
budeme
nekompromisně pokutovat.

Ráda bych končila optimisticky.
Přeji Vám a Vašim blízkým šťastné prožití Vánoc a do nového roku pevné zdraví, spokojenost a veselou mysl.
Děkuji zastupitelům obce za jejich časově a mnohdy i psychicky náročnou práci, děkuji pracovníkům OÚ a
občanům za spolupráci a pochopení. Mějme se v tom příštím roce všichni rádi, chovejme se k sobě
ohleduplně a s respektem.
Alena Nováková – starostka
************************************************************************************************

Schrnutí provedených i plánovaných stavebních prací :
V roce 2009 se nám podařilo realizovat následující
stavební záměry. V první řadě se jedná o dokončení
rozsáhlé rekonstrukce a doplnění chodníků ve staré
části Litvínovic, kde jak doufáme došlo k výraznému
zlepšení pohybu chodců. Dále byla provedena oprava
fasády obecního úřadu spojená s vyřešením odvodu
dešťových vod. Další stavbou byla oprava kapličky
v Šindlových Dvorech. Tato oprava zahrnovala statické
zajištění stavby a opravu fasády. Úprava vnitřních
omítek je úkolem pro příští rok. Další výraznou
stavbou je oprava místní komunikace na pozemcích
parc. č. 365/1 a 365/2 v Šindlových Dvorech. Tato
komunikace byla doplněna jednostranným chodníkem.
Zvýšený počet dětí v základní škole si vyžádal
prázdninové stavební úpravy školní budovy. Zde byla
vytvořena nová šatna pro děti v bývalém
nevyužitelném sklepě, přístupná po nově přistaveném
schodišti. Tím se uvolnily prostory uvnitř, které budou

v rámci provozu školy lépe využity. Na podzim
proběhla stavba spojovacího chodníku z Šindlových
Dvorů do Mokrého včetně úpravy autobusové
zastávky.
V příštím roce jsou plánovány zejména opravy
místních komunikací v Mokrém a Šindlových Dvorech.
Výraznou stavbou naplánovanou na rok 2010 je
spojovací chodník mezi Litvínovicemi a Šindlovými
Dvory. Tato stavba má zásadní význam pro bezpečný
pohyb chodců v tomto úseku. Neméně potřebná se jeví
modernizace mateřské školy v Litvínovicích, která je
ve velmi neutěšeném stavu. Zde by kromě základních
nezbytných stavebně technických zásahů měla být
provedena přístavba, která umožní zásadní změnu
dispozice školky a tím zlepšení životního prostředí
dětí. Dále se plánuje oprava kaple a historické
vodárny Lecián v Mokrém. Také v Mokrém se uvažuje
o doplnění chodníků mezi kostelem a kapličkou.
P. Jakeš – stavební technik

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory
Šindlovy Dvory 40, České Budějovice, 370 01
IČO: 750 00 709
tel.: 387 203 577

__

č. účtu: 51-8908330217/0100
e-mail: ruzickova@zssindlovydvory.cz
www.zssindlovydvory.cz

Téměř polovina školního roku 2009/2010 je za
námi, tak mi dovolte, abych Vám v krátkosti
přiblížila, co zajímavého jsme prožili a co nás
ještě do konce kalendářního roku čeká.
Hned druhý týden v září jsme začali povinným
kurzem plavání (20 lekcí), který absolvovali žáci
prvních a druhých tříd a některé děti z mateřské
školy.
Během celého čtvrtletí se uskutečnilo několik
projektů. V pátém ročníku to byl například projekt
Baroko, Šutrologie či V+W, ve čtvrtém ročníku
projekt Pravěk, který byl spojený i s návštěvou této
expozice v Jihočeském muzeu. Žáci třetího ročníku
se vydali na poznávací výlet do Českých Budějovic
spojený též s návštěvou muzea a dále uskutečnili
projekt Vznik ČR.
Celoškolním projektem pak byl projekt na téma
Dušičky versus Halloween, kdy se celý den
vyprávělo, soutěžilo i vyrábělo.
Během měsíce října proběhla ve všech třídách
autoevaluace na téma Žáci a školní klima, kdy se
prostřednictvím různých minitestů a dotazníků
hodnotil postoj žáků ke škole i to, jak se zde cítí.
Kromě několika divadelních představení se naše
škola zapojila i do soutěží jako je např. Matematická
olympiáda nebo Literární soutěž „Jihočeský úsměv“.

VÁNOČNÍ

V souvislosti s touto literární soutěží jsme navštívili
velmi zdařilý Festival dětských knih a časopisů,
besedu se spisovatelkou Markétou Zinnerovou a dvě
naše žákyně (R. Hauková a N. Petrovičová) byly
oceněny za své literární počiny.
Gratulujeme též naší žákyni Petře Bočkové, která se
zúčastnila
celorepublikového
kola
Logické
olympiády v Praze, kde získala skvělé 7.místo.
Velký ohlas měl začátkem prosince Den otevřených
dveří, kterého se zúčastnilo mnoho lidí nejen z řad
rodičů.
V pátek 4.12. k nám přišel Čert, Mikuláš i Anděl a
přinesli dětem bohatou nadílku. Tímto jim chci také
poděkovat za krásné dopoledne, které dětem
připravili.
Během posledního čtvrtletí jsme se snažili opět
modernizovat školu i školku. Bylo nakoupeno mnoho
nových didaktických pomůcek i hraček do školní
družiny a mateřských školek, čtyři nové počítače do
počítačové učebny a škola i školka Šindlovy Dvory
dostala k Vánocům svoji novou prolézačku.
Ještě nás čeká vánoční koncert, vánoční výtvarná
dílna, besídka hudebně-dramatického kroužku, výlet
do Jihočeského muzea na vánoční výstavu, bruslení
na náměstí, ale hlavně všechny srdečně zveme na

JAR MARK

v úterý dne 22.12. od 16.00 – 16.45 hod.
(tělocvična ZŠ)

a tradiční

ZPÍVÁNÍ U STROMU
(vystoupení všech tříd ZŠ před Obecním úřadem)

22.12. 2009 v 17.00 hod.
Přeji Všem krásně prožité vánoční svátky, hodně zdraví a pohody v roce 2010 a
všem dětem přeji, aby si je jejich rodiče v tom novém roce pořádně užili.
Dále chci poděkovat :
- všem svým zaměstnancům za profesionální přístup k práci a vytváření tvůrčí a pohodové
atmosféry na pracovišti
- Obecnímu úřadu za vstřícné řešení veškerých problémů
- rodičům za vzájemnou toleranci, otevřenost,ochotu a drobné dary
- všem našim letošním sponzorům

Krásný rok 2010 !!!
Mgr. Pavlína Růžičková
ředitelka ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory

****************Místní poplatky pro rok 2010 ***************
Místní poplatky vybírá obecní úřad jako správce poplatků.
SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ( dále jen poplatek za KO ) – tento poplatek je
povinna platit jednak každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, jednak fyzická
osoba, která vlastní na kat. území obce rekreační stavbu, ve které není hlášena žádná
osoba k trvalému pobytu.
 ze psů – poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců, poplatníkem je fyzická nebo
právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce
- JE DLE OZV OBCE LITVÍNOVICE DO 31.3. KALENDÁŘNÍHO ROKU.
Pro nadcházející rok 2010 se výše poplatku nemění a činí :
Poplatek KO =
 480,- Kč na osobu/rok pro trvale hlášené občany
 500,- Kč pro rekreační stavbu/rok.
Poplatek ze psů =
 200,- Kč za jednoho psa
 250,- Kč za druhého a každého dalšího
Při změně místa trvalého pobytu (TP) poplatníka během kalendářního roku se hradí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců v přísl. roce. Tzn. že při přihlášení
občana do obce v průběhu roku platí od kal. měsíce, ve kterém se k TP do obce přihlásil.
V opačném případě ( přihlášení k jinému správci poplatků ) musí tuto skutečnost poplatník
správci oznámit. Zjištěný přeplatek na poplatku za počet kal. měsíců v roce, kdy není
poplatník již hlášen k TP v obci, se na jeho žádost vrátí, činí-li tento více než 50,- Kč.
OÚ složenky nerozesílá. Poplatky je možno hradit :
- hotově do pokladny OÚ – za jednotlivé poplatníky ( za RD nebo BD ) může odvést
poplatky společný zástupce ( plátce ), který je povinen správci poplatků sdělit jména a
další data vedoucí ke správné identifikaci poplatníka. Z důvodu přechodu OÚ na
počítačové programy, jsou nyní k zaúčtování do účetních a pokladních systémů
potřeba uvádět RČ poplatníků. Proto bychom je chtěli požádat ( týká se hlavně
rekreačních poplatků ) o předložení tohoto údaje.
- Bezhotovostním převodem na č.ú. 6829231 / 0100, jako VS poplatník uvádí své RČ.
Pokud bude chtít odvádět poplatky přes účet za poplatníky spol. zástupce - plátce, i to
je možné. Potom je ale třeba každou platbu provést buď individuálně, nebo ji lze
provést najednou za předpokladu, že bude správci poplatků doručen jmenný seznam
poplatníků s jejich identifikací (RČ), konečnou celkovou odváděnou částkou a
sdělením uvedeného VS. Po připsání platby na účet správci poplatků, bude
poplatníkům doručena známka na příslušné popl. období pro označení popelnice.
Poplatníci tak nemusí již nic vyřizovat na OÚ.
- Případně složenkou – v takovém případě ji správce vydá na žádost poplatníka. Po
připsání příslušné platby na účet správce poplatků, bude poplatníkům doručena
známka na příslušné poplatkové období.
Upozorňujeme, že pokud se poplatník rozhodne uhradit poplatek jinou formou než v hotovosti, měl
by počítat s určitou časovou prodlevou při získání známky na popelnici. Proto doporučujeme provést
platbu včas, s dostatečným předstihem splatnosti poplatku.

Řízení ve věcech poplatků se řídí zákonem č. 337/1992 Sb, o správě daní a poplatků.
Nejsou-li poplatky poplatníkem uhrazeny včas nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatek platebním výměrem, přitom nezaplacený poplatek může zvýšit až na
trojnásobek. Platební výměr je exekučním titulem.

Dále se v obci vybírají tyto místní poplatky:
 ze vstupného
 za užívání veřejného prostranství
 z ubytovací kapacity - od 1.1.2010 dojde ke změně v sazbě místního poplatku
z ubytovací kapacity. S účinností OZV č. 1/2009 se bude vybírat tento poplatek ve
výši :
1) 6,- Kč za každé využité lůžko a den
2) po dohodě může být stanoven poplatek paušální částkou 2.500,- Kč / rok

Se zněním jednotlivých vyhlášek je možno se podrobně seznámit na OÚ, kde jsou uloženy
k nahlédnutí, nebo na internetových stránkách obce – záložka obecní úřad – vyhlášky.
Obecní úřad – Majerová Jana
******************************************************************************************

Informace OÚ:

Obecní úřad bude pro veřejnost naposledy otevřen ve středu dne
23.12. 2009. Provoz opět zahájí v pondělí dne 4.1.2010.
Děkujeme za pochopení – Váš obecní úřad

Vybírání místních poplatků pro rok 2010
bude zahájeno od 4.1.2010 na obecním úřadě :
 v úřední dny, tj. PO, ST od 8.00 do 17.00 hod v zasedací místnosti OÚ
 ostatní dny, tj. ÚT,ČT od 8.00 do 13.00 hod. v kanceláři sekretářky
PÁ od 8.00 do 13.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Svoz odpadu o vánočních svátcích :
Upozorňujeme, že v prosinci 2009 bude svoz komunálního odpadu i separovaných
složek ( papír, plast) prováděn v pravidelných termínech, tzn. i ve dnech,
které připadnou na státní svátky.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

SKLÁDKA ŠVÁBŮV HRÁDEK :
Obec v rámci likvidace odpadů pro občany smluvně zajišťuje prostřednictvím fa. A.S.A. odběr
odpadu, který vzniká z běžné činnosti fyzických osob, především se jedná o nebezpečné a
velkoobjemové složky odpadu , el.přístroje apod.( Stavební odpad ve větším množství / např. po
rekonstrukci domu / by si měl stavebník zajistit sám na vlastní náklady ! )

Sdělujeme, že doposud nastavená
„Pravidla pro bezplatné využívání skládky“
pro občany s trvalým pobytem v obci ( tzn. potvrzení od obce na vývoz 2x ročně )
přestanou platit k 31.12.2009.
Od roku 2010 bude možno odpad na skládku odložit na základě předloženého
dokladu o platbě KO na příslušný kalendářní rok a OP občana.

Výsledky krajské soutěže obcí
Jihočeský kraj společně s autorizovanou
obalovou spol. EKO – KOM, a.s. vyhlašuje
každoročně celokrajskou soutěž obcí a
měst Jihočeského kraje ve třídění odpadů
nazvanou „ My třídit umíme“. I letos tomu
nebylo jinak. Pro rok 2009 jsou podmínky
soutěže obdobné jako byly v minulém roce.
Do soutěže jsou zařazeny automaticky
všechny obce, které jsou zapojeny do
systému „EKO – KOM“ a jsou rozděleny do
čtyř kategorií podle počtu obyvatel. Obce
jsou bodově hodnoceny na základě
čtvrtletních výkazů zasílaných EKO-KOMu.

Hodnocení
je
prováděno
z hlediska
výtěžnosti sběru využitelných složek KO
( např. papír, plasty, sklo a další ),
efektivity sběru tříděných odpadů a kvality
sítě pro sběr tříděných odpadů. Stejně jako
loni pořadatel připravil pro vítěze soutěže
peněžní i věcné ceny.
Naše obec byla zařazena do kategorie
500 – 1999 obyvatel. Výsledky jsou
zpracovány doposud za tři čtvrtletí
letošního roku a prozatím jsme na 22.
místě z celkového počtu 125 zařazených
obcí ve stejné kategorii se 473 body.

*************************************************************************************

Volně

pobíhající

a

toulaví

psi

To je problém, který se vyskytuje velmi často a to nejen v rámci naší obce, ale i na jiných
katastrech. Přitom držitel psa je povinen ho zabezpečit tak, aby mu znemožnil volné
pobíhání po veřejném prostranství. Toto se ale stále děje a obci mnohdy vzniká neřešitelná
situace při nálezu psa. Apelovali jsme již v minulosti na vlastníky psů, aby dbali na jejich
řádné zajištění v rámci svého domu a zahrady. Jak je ale vidět, žádný výrazný efekt to
nepřineslo, proto obec bude muset v tomto směru přikročit k razantnějšímu řešení.
Pokud bude prokázáno, že se pes v důsledku neodpovědného přístupu jeho vlastníka
opakovaně volně pohybuje – tzn. bez doprovodu osoby a bez vodítka - po obci ( resp. po
veřejném prostranství ), může být držitel pokutován ve správním řízení za přestupek.
V případě, že nebude možno ihned zjistit vlastníka pobíhajícího psa, ten bude zajištěn
odchytovou službou do doby, než se vlastníka podaří zjistit, nebo než se vlastník nepřihlásí.
Majitele psa, který nebude označen evidenční známkou, obec zjišťovat nebude a ponechá
ho umístěného v kotci tak dlouho, než se majitel sám přihlásí. Tato služba bude
zpoplatněna a tak se to majiteli prodraží. Přitom to ale nezbavuje vlastníka psa možného
postihu za přestupek.
Proto všem „pejskařům“ opravdu a vážně doporučujeme, aby začali jednat zodpovědněji a
více mysleli na zabezpečení svého psa. Začít mohou jednoduše alespoň tím, že na obojek
svého psa připevní evidenční známku, případně kontakt na majitele. Ušetří si tak mnohé
nepříjemnosti i svou peněženku.
V případě, že nebudete moci nalézt svého „tuláka“, obraťte se pro informace na OÚ nebo
můžete vyhledávat psy ztracené a nalezené v rámci služeb : www.animal-rescue.cz. To
ovšem platí pouze v případě, že bude pes odchycen na katastru naší obce. Mějte však vždy
na paměti, že pes se může zatoulat ale i na jiné území.
Jana Majerová –OÚ Litvínovice

Z jednání zastupitelstva obce Litvínovice :
Na 22. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice dne 11.11.2009 mj. ZO odsouhlasilo :
 Změnu rozpočtu č. 3/2009
 Požádat o dotaci z programu obnovy venkova na opravu kaple a „Leciánu“ v Mokrém
 Rozšíření spoje MHD na lince č. 16 - jedná se o dva spoje dle požadavků občanů
( sledujte nový jízdní řád, platný od 12/2009 )
 Název ulice „POLNÍ“ v Litvínovicích v lokalitě „Za Humny“
 OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity. Sazba poplatku za každé využité lůžko a den
bude činit 6,- Kč
 Podporu fin. částkou 480,- Kč na objekt a rok 2010 pro vlastníky nemovitostí za úpravu
veřejné zeleně před jejich RD po výstavbě chodníků v Litvínovicích - č.p. 29, 30, 51,55,119.

***************„MÁTE PRÁVA NA SVÁ PRÁVA“****************
Projekt s tímto názvem
rozjely pro občany
Jihočeského kraje
společnosti ICOS Český
Krumlov,o.s. a Jihočeská
rozvojová, o.p.s. České
Budějovice. Jedná se o
zajištění bezplatných služeb
pro občany JČ, kteří se
dostali do situace, kterou
neumí nebo nemohou sami
řešit. Občanská poradna
v Č. Budějovicích i Právní
poradna v Č. Krumlově
budou nabízet své sociální a
právní poradenské služby
v oblastech např.
pracovního, občanského,
rodinného práva,
sociálního systému,
spotřebitelské problematiky,
diskriminace, lidských práv
atd. V opodstatněných
případech pak poradny
zdarma klienta příp. i
zastoupí v soudních i
mimosoudních řízeních.
Kontakty :

PRÁVNÍ PORADNA při centru soc. služeb ICOS Český
Krumlov, o.s.
nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, tel. 380727600,
774110124
e-mail : pravni.poradenstvi@krumlov.cz, www.css.krumlov.cz
PONDĚLÍ :
9.00 – 12.00 pro neobjednané klienty
13.00 – 17.00 pro objednané klienty
STŘEDA :
9.00 – 12.00 pro objednané klienty
13.00 – 17.00 pro neobjednané klienty
OBČANSKÁ PORADNA při Jihočeské rozvojové, o.p.s.
B. Smetany 34, 370 01 Č. Budějovice, tel.387222838,
606720095
e-mail : poradna@jr-spolecnost.cz, www.jr-spolecnost.cz
PONDĚLÍ :
9.00 – 13.00 objednaní klienti
14.00 – 18.00 neobjednaní klienti
ÚTERÝ :
8.00 – 12.00 e-mailové dotazy
STŘEDA, ČTVRTEK :
8.00 – 12.00 neobjednaní klienti
13.00 – 17.00 objednaní klienti
PÁTEK :
8.00 – 12.00 kozultace po telefonu
WEBOVÁ PORADNA : www.diskriminace.krumlov.cz

******************************************************************************************

Statistické údaje z evidence obyvatel - počet trvale bydlících obyvatel v obci = 2.093
( stav k 9.12.2009 )
rok 2009
 počet přihlášených osob = 123 ( k 9.12.2009 )
 počet stěhování v rámci obce = 22 (k 9.12.2009 )
 počet úmrtí = 9 ( k 31.10.2009 )
 počet odhlášených = 27 ( k 31.10.2009 )
 počet narozených = 29 ( k 31.10.2009 )
******************************************************************************************

Čertovský rej – V podvečer 3. prosince se na
paloučku za obecním úřadem uskutečnilo
shromáždění čertů. Na akci „Čertovský rej“ se
sešli velcí, malí, i ti úplně nejmenší čerti. Ti
ovšem dorazili v doprovodu svých rodičů. Tuto
akci, stejně jako v minulém roce pořádal
obecní úřad ve spolupráci s panem Josefem
Maxou, který celý program profesionálně

vedl. Pro děti, které se proměnily ve strašlivé
a nebojácné, ale i hodné a stydlivé čerty,
vytvořil v ten večer atmosféru plnou her,
soutěží a jiné
zábavy, včetně diskotéky,
pekelného ohně a celou akci pak zakončil
ohňostroj.
Doufáme, že se dobře bavili nejen děti, ale i
dospělí, kteří se zúčastnili se svými ratolestmi.

POZVÁNKA….
POZVÁNKA…..
KA…..
Již tradičně se uskuteční v předvečer Štědrého dne setkání u vánočního stromu.
V Litvínovicích „Setkání“ plně organizují členové sboru dobrovolných hasičů Litvínovice.
I letos Vás všechny srdečně zvou dne 23.12.2009 od 16.30 hodin pod vánoční strom.
Bude se podávat jako obvykle speciální vánoční hasičský grog, určitě nebude chybět ani skvělá
nálada a vánoční atmosféra.

Přijďte pod VÁNOČNÍ STROM k přátelskému setkání
Srdečně zve SDH Litvínovice

V Šindlových Dvorech bude
letos rozsvícen vánoční strom
22.12.2009 v 17.00 hod. Při této
příležitosti
zde
proběhne
vystoupení
žáků
základní
školy – viz pozvánka základní školy

SDH v Šindlových Dvorech
Vás zve 18.12.2009 od 18.00 hod.
na předvánoční posezení
v hasičské zbrojnici v Š. Dvorech.
Zdarma se podává grog a punč.
V průběhu večera proběhne
vyhodnocení nejlepšího
vánočního cukroví z vaší kuchyně

Kulturní akce na leden 2010:
od 19.00 hod. pořádá SDH Litvínovice v sále
pohostinství v Litvínovicích HASIČSKÝ BÁL.
K tanci hraje „AKCENT“. Všichni jste srdečně zváni.

V podstatě by měly být takové, jaké si je
každý z nás dokáže vytvořit. I v dnešní
době krize si můžete navodit kouzelnou
atmosféru, kterou tolik milují naše děti, a
není vůbec důležité obdarovávat se
hodnotnými dary. Tento fenomén do
tradičních svátků Vánoc totiž vnesla až
dnešní konzumní společnost. Pokusme se
tedy navrátit o několik, spíše mnoho let
nazpět a prožít opravdu Vánoční svátky
tak, jak byly původně našimi předky
vnímány. Vánoce nejsou jen dárky nebo
kapr s bramborovým salátem. Podstatná je
jedinečná atmosféra prožitá s celou

rodinou, kterou si doma vytváříme a
vnímáme jako něco výjimečného oproti
všednímu dni. Trochu tajemného očekávání
vytvořeného pro naše děti, zachovávání
tradic a zvyků, koledy a mnoho dalších
zdánlivých drobností, které nás nemusí stát
téměř nic, dokáží bezpochyby vykouzlit
také „šťastné „Vánoce pro nás i všechny
naše blízké. Možná budeme překvapeni, že
nám takové pojetí Vánoc přinese více klidu
a spokojenosti. Skromnost a životní pokora
není ani v dnešní překotné a hektické době
přežitkem a my dospělí bychom se měli
snažit být především vzorem pro naše děti.
Šťastné a veselé VÁNOCE
přeje Obecní úřad Litvínovice
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Na vánoční stůl můžete zkusit recept :

Na štědrovečerní stůl patří cukroví. Jeho pečení je bezesporu tradiční činností hospodyněk, které se
předhání v počtu a rozmanitosti druhů pečiva. A tak téměř každá domácnost je před Vánoci provoněna
vanilkou, kokosem, rumem, citronovou kůrou……
Jeden recept Vám nabízíme k vyzkoušení :
KOČIČÍ OČI – tento recept připravujeme den před Štědrým dnem. Je rychlý a jednoduchý. Budete
potřebovat : 100 g másla, 100 g pískového cukru, 4 žloutky, 2 pol. lžíce kakaa, 60 g pol. mouky, 60 g
nasekaných ořechů, ½ prášku do pečiva, sníh ze 4 bílků, kůra z citronu, piškoty, marmeládu, mandle a
šlehačku na ozdobení.
Postup – Všechny přísady promícháme v míse v hladké těsto, nakonec zlehka vmícháme tuhý sníh z bílků. Formu na
srnčí hřbet vymažeme tukem a vysypeme hrubou moukou. Nalijeme polovinu těsta, do něj uprostřed vpíchneme dvě
řady piškotů spojených k sobě marmeládou, Pak opatrně nalijeme zbytek těsta a dáme péct do vyhřáté trouby.
Vychladlé vyklopíme z formy, polijeme čokoládovou polevou. Před podáváním krájíme a zdobíme mandlemi a
šlehačkou.
Zdroj : Českobudějovický deník
Dobrou chuť a mnoho zdaru při přípravě vánočního cukroví a to i za účasti vašich dětí . Nebraňte jim, v iniciativě,
je kolem sice „trochu“ víc zmatku a nepořádku, ale za radost ze společné práce to určitě stojí, co vy na to,
hospodyňky ?
******************************************************************************************

BAZAR – LEVNÝ NÁBYTEK
DOVOZ NĚMECKO

VELKÝ VÝBĚR ZA SUPER CENY
Kuchyně vč. elektrospotřebičů, obývací stěny – masiv i klasika,
sedací soupravy, ložnice, dětské pokoje, skříně, stoly, postele,
komody a mnoho dalších doplňků do domácnosti
Otevírací doba: Po – Pá
So

10 – 17 hod.
10 – 16 hod.

Doprava: po dohodě

Kontakt: Andrejčenková Marie
Vitín 39 u Českých Budějovic, pošta Ševětín
Tel.: 387 997 472, 724 236 207
Mail: marieandrejcenkova@seznam.cz

GRANULE PRO PSY
Dopřejte Vašemu pejskovi pevné zdraví a spokojenost díky kvalitní výživě.

Špičková kvalita
•
•

•

obsah min. 150 g čerstvého masa na 100 g granulí
suroviny jen v potravinářské kvalitě – jasně určené zdroje
živočišných a rostlinných bílkovin
živočišné tuky, vitamíny, minerály, nutraceutika, kloubní podpora

Skvělé ceny – chovatelské ceny, akce

Kontakt:
Ing. Lenka Adámková

Zdarma:
•
•

Doprava po Českých Budějovicích a okolí
Poradenství v oblasti výživy psů

Litvínovice 114, České Budějovice
tel.: 733 170 230
mail: lenka.adamku@post.cz

______________________________________________________________________________
Obecní úřad Litvínovice, Šindlovy Dvory 22, 370 01 České Budějovice, tel./ fax. 387 203 480,
E – mail : podatelna@litvinovice.cz,, internetové stránky : www.litvinovice.cz,
Úřední dny na OÚ : PO, ST – 8.00 – 17.00 hodin

