2005-02
Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Slovo úvodem.
Vážení spoluobčané,
v tomto letním čísle bychom Vám rádi přinesli stručný přehled dění
od minulého vydání. Najdete zde opět některé své oblíbené rubriky a
věříme, že se opět něco nového dozvíte.
Kolektiv autorů

Postřehy pana starosty
Projdeme-li se obcí po místních komunikacích vidíme, že jsou často
znečišťovány projíždějícími vozidly. Na vozovkách a přilehlých
plochách jsou odstavena vozidla i nepojízdná, která zde parkují což
obecní vyhláška zakazuje. Pokud se podíváme do kontejnerů na sklo
jsou zde uloženy např. zavařovací sklenice i se zavařeninami, které při dalším ukládání lahví se
rozbijí a obsah vytéká. Kolem hřbitovní zdi vidíme plno kalíšků od vyhořelých svíček a odhozené
uvadlé květiny. U skládky, kde se má ukládat jen tráva a odpad rostlin ze hřbitova, jsou ukládány
plastové láhve, suť a další domovní odpad.
Co k tomu dodat. Někteří z nás vidí jen sami sebe a ostatní,
kterých
je většina, na to doplácejí. Abychom neviděli jen vše
Máme okurkovou sezónu
špatné . Je mezi námi ale i mnoho těch, kteří se starají o
T. Navrátilová
pořádek kolem svých nemovitostí a starají se i o prostranství,
které je obecní a za to jim patří poděkování.
Řeknu ti, jak voní léto
v horkém dni na polích, na mezi
cítím chleba země této
kombajn se soumrakem zvítězí.
Léto má vůni letního jablka
a rudne jak meloun rozkrojený
vtom divoký holub zavrká
a hvozdy tichnou jako pěny.
Voní jak kvetoucí kukuřice
jak máta, je nahořklé pelyňkem
nebe se rozhořelo jako svíce
dnes posedíme nad vínkem.
Cvrčci rozprostřeli svoje partesy
ve voňavém podvečerním ozónu
z dáli kukačka kuká na časy
máme okurkovou sezónu.

Obecní úřad Litohoř, č.p. 155, 675 44, tel.: 568 422 024,
e-mail: ou-litohor@volny.cz www.obec-litohor.cz
Úřední hodiny: Pondělí: 7:00-12:00, 13:00-17:00 hod. / Středa: 7:00-12:00, 13:00-17:00 hod.
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Bohumír Kašík

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. června 2005 v 17.00
hodin v zasedací místnosti kulturního domu v Litohoři.
Přítomni:

Omluveni:

p. Kašík Bohumír, p. Smetana František, Mgr. Sobotka
František, p. Šibor Rostislav, p. Jelínek Vladimír, Ing.
Filipská Dana, Mgr. Vodičková Jiřina, pí. Bártů Jana.
Ing. Komínková Renata

Ověřovatelé zápisu : Mgr. Vodičková Jiřina, p. Jelínek Vladimír
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Úprava rozpočtu
Odprodej pozemků
Žádosti o příspěvky
Smlouva o umístění antény na vodojemu
Různé
Usnesení

K bodu č.1
Úvodem proběhla kontrola usnesení z minulého zasedání.
K bodu č.2
Úprava rozpočtu, poskytnuta dotace na zpracování územního plánu z kraje Vysočina 105.000.-Kč
zbytek 35.000.- Kč z rozpočtu obce. Zůstatek z roku 2004 použit na nákup kopírky, vysázení
stromků v lese, oprava v kulturním domě (lakování, broušení parket na sále), umístění dopravních
značek v obci a příspěvky na Svazky obcí a měst.
K bodu č.3
Žádost na odprodej pozemku byla doručena firmou LITON spol s r.o. a žádost p. Řoutila na
umístění garáží.
Pro firmu LITON spol s r.o. se jednalo o odprodej p.č. 1141/30 a p.č. 1141/29. Zastupitelstvo
souhlasí s prodejem.
Žádost p. Řoutila na odprodej pozemků byla zvážena a zájemci bylo nabídnuto jiné místo, protože
zde je vedeno vodovodní potrubí a případná havárie by komplikovala opravu.
K bodu č.4
Na Obecní úřad byla doručena žádost Farní společnosti na přispění finančních prostředků na
hromosvod na kostele. Prošetřením způsobu provedení instalace hromosvodu byla přijata možnost
slanění. Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem na tuto instalaci hromosvodu.
Žádost svazu postižených o příspěvek. Obec poskytne příspěvek ve výši 3.000.-Kč.
Žádost p. Nováka o příspěvek na stavbu Motorestu se zastupitelstvo dohodlo na odložení této
žádosti až bude probíhat samotná stavba.
K bodu č.5
Pro provoz Metropolitní sítě připojení na Internet byly nainstalovány antény na vodojem a na
Základní školu. Starosta seznámil přítomné se smlouvou uzavřenou na 5 let provozu. Zastupitelstvo
souhlasí s dohodou.
Rozbor novely zákona o střetu zájmů – p. Vodičková. Netýká se ale obcí I. typu kam patří naše
obec.
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Různé:
p. Jelínek Vl. – v Jakubově se bude stavět rybník, který by zamezil
toku vody do koupaliště. Starosta jednal v Mor. Budějovicích na
životním prostředí, kde bude dále přizván k jednání ohledně této
stavby.
- příprava koupaliště – chybí nerezová síta a písek
- pronájem Kulturního domu byl ukončen z důvodu malého zájmu
pí. Bártů J. – smlouva o nájmu koupaliště – je připravena
k podepsání schválena byla na minulém zasedání. Smlouva o
nájmu kulturního domu – byla ukončena již výše uvedeno.
Ing. Filipská – kácení stromů, vysázení stromků v parku a
v mateřské škole.
- výměna pozemků p. Chvátalovi schváleno na minulém zasedání
- rekonstrukce kulturního domu v příštím roce
- úprava chodníků a opravení propadlých chodníků
- Správa a údržba silnic nemá prostředky na opravu silnice – napíše se písemně o opravu
- ulice u koupaliště opraveno čelo propustku u silnice (odtok vody)
- vyčištění potoku u mostu (v části Kozí perk) napsat zprávu ohledně havarijního stavu při
případném velkém dešti
p. Kowalczyk seznámil přítomné se záměrem stavby nemíní nikomu škodit
- kontejner u hřbitova
- objemný odpad do sběrného dvora do Mor. Budějovic zaplatí si každý sám
- kolaudace chodníků okolní prostory měly být dány do původního stavu
Zapsala : Helena Hanzalová
Zpracoval: Rostislav Šibor

Odpovídá : Bohumír Kašík
starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Jiřina Vodičková
Vladimír Jelínek

Usnesení z jednání zastupitelstva obce konaného dne 20. 6. 2005 v zasedací
místnosti kulturního domu v Litohoři
1. Zastupitelstvo obce schvaluje: předloženou úpravu obecního rozpočtu.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1141/29 a p.č. 1141/30 v k.ú.
Litohoř
3. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Svazu postižených civilními chorobami
v Moravských Budějovicích ve výši 3.000.-Kč
4. Zastupitelstvo obce schvaluje částku ve výši do 10.000.-Kč na úhradu hromosvodu na
kostele
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy ohledně umístění antény pro provoz
Internetu na obecním vodojemu
6. Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Řoutila a navrhlo jiné řešení, projednání na příštím
zasedání
7. Žádost p. Nováka na příspěvek k zamyšlené stavbě Motorestu odložilo zastupitelstvo na
jednání až bude stavba probíhat.
8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí ukončení pronájmu kulturního domu za účelem
pořádání kulturních akcí
V Litohoři 20. června 2005
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Základní škola – končí školní rok 2004/2005
Poslední čtvrtletí školního roku bývá velmi rušné. Dokončuje se a k nelibosti žáků také kontroluje
zvládnutí předepsaného učiva.
Radostnější jsou činnosti další, například :
- již podruhé u nás letos proběhl sběr papíru. Výtěžek 600 Kč hned „padl“ na sešity a výkresy
- navštívili nás členové sdružení SLEPÍŠI a my jsme v praxi poznali život slepých a nevidomých
lidí
- schůzi rodičů navštívilo 39 zástupců dětí z celkového počtu 41
- 12 dětí strávilo jedno celé odpoledne v Třebíči na atletických přeborech a dalších 12 tanečníků
slavilo letošní 1. máj ve vídeňském Prátru
- místní dopravní soutěž byla průpravou na reprezentaci v oblastním kole v Mor. Budějovicích. Tam
jsme nakonec pro onemocnění družstva najeli
- z důvodu dvoudenního školení pedagogů měly naše děti dne 27. května ředitelské volno. Někteří
však přece do školy přišli. Byl zde zajištěn dozor a děti si užily volného dne po svém.
Den dětí jsme oslavili opékáním párků, hrami a vycházkou, 4. a 5. ročník absolvoval kurz na
dopravním hřišti v Mor. Budějovicích za odborného vedení učitelů autoškoly. Odměnou za školní
práci bývá vlastivědný školní výlet. 14. června jsme jeli po trase Lednice, Mikulov, Nové Mlýny,
Pálava. Cestou jsme si zopakovali i nově poznali spoustu tamních zajímavostí.
Mrzí nás, že pro velkou nemocnost se nám nepodařilo uskutečnit besídku ke Dni matek. Vše jsme si
vynahradili v neděli 26. června v kulturním domě na ŠKOLNÍ AKADEMII. Věříme, že se Vám
naše vystoupení líbilo a že Vás pobavilo.
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Letos odchází na druhý stupeň ZŠ početná skupina 12 páťáků. Po celou školní docházku u nás
byli naší školičce velkou oporou v různých vystoupeních a soutěžích – sportovních, tanečních i
vědomostních.
Jsou to: Dominik Bártů, Vojtěch Bastl, Pavla Blaisová, Michaela Krejčová, Martin Křikava, Lucie
Nahodilová, Helena Rojíková, Ondřej Sosnar, David Šibor, Antonín Špaček, Ondřej Tržil a
Markéta Tučková.
Přejeme jim hodně úspěchů v dalším studiu.
Mgr. Jiřina Vodičková

Z mateřské školy
V současné době navštěvuje MŠ Litohoř 25 dětí, měsíční
průměr je 17 – 18 dětí. Do MŠ dojíždí i děti z okolí, z
Martínkova a Kosové. Po zápisu dětí na školní rok
2005/2006 je zapsáno 27 dětí. Do naší MŠ budou
dojíždět i 4 děti z Moravských Budějovic.
V měsíci květnu se naši žáčci opět zúčastnili populární
výtvarné soutěže z příznačným názvem „Čárytužka“,
kterou pořádá moravskobudějovický DDM Budík.
Všichni doufají v medailová umístění. Jelikož se blíží
konec školního roku, školka se připravuje na jeho závěr.
Děti se svými učitelkami připravili slavnostní program,
který opět vyvrcholil závěrečnou „maturitou“, kterou
složili naši předškoláci.
V letošním roce odejde 5 dětí do první třídy ZŠ a to 2
děvčata a 3 chlapci. Mateřská škola se již těší na všechny
nové žáčky nejen z Litohoře.
Kostelecká Jiřina

Občanské průkazy
Pro výměnu občanských průkazů, kterým končí v letošním
roce platnost, zajistil Obecní úřad v měsíci březnu pro
starší a méně pohyblivé občany vyfotografování
v kulturním domě a v domácnostech. Byly vyplněny
žádosti a předány na Městský úřad v Mor. Budějovicích. Po
vystavení nových OP pracovníci Městského úřadu v Mor.
Budějovicích předali v kulturním domě a domácnostech
nové průkazy 38 občanům.
Obecní úřad
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Fotbal
Skončila jarní část fotbalové soutěže a tím i ročník 2004-2005. V tomto ročníku měli naši fotbalisté
snad nejblíže k postupu do II. třídy. Po odehrání všech zápasů se umístili na druhé příčce. O
postupu Kněžic rozhodl až poslední zápas (odložené 1. kolo).
Pro připomenutí ještě uvádíme výsledky jarních zápasů:
Blatnice
Litohoř
Radkovice
Litohoř
Třebelovice
Výčapy
Litohoř
Šebkovice B
Litohoř
Předín
Litohoř
Svatoslav
Litohoř

-

Litohoř
1:4
Čáslavice B 1 : 0
Litohoř
0:3
Myslibořice 1 : 1
Litohoř
6:3
Litohoř
1:0
M. Buděj. B 2 : 2
Litohoř
2:0
Kněžice
3:2
Litohoř
1:8
Horní Újezd 6 : 2
Litohoř
0:5
Heraltice 4 : 1

Zde uvádíme statistiku střelců:
František Holubec
21 branek
Michal Pavela
21
Kamil Kašík
15
Ladislav Dolanský
5
Jiří Svoboda
3
Lukáš Kabelka
3
Milan Křikava
1
Petr Větrovský
1
Arnošt Vaněk
1
Marcel Forman
1
Milan Jaša
1

Za celou sezónu jsme obdrželi 2 červené karty a nejstarší hráč z našeho mužstva byl
dvaačtyřicetiletý František Holubec.
Samozřejmě dík za vydařenou sezónu patří všem 15 hráčům z kterých se naše mužstvo skládalo a
trenérům Ladislavu Dolanskému a Milanovi Křikavovi.
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Dětský den
V neděli
5.6.2005
se
v areálu
koupaliště uskutečnil Dětský den.
Přípravy proběhly dopoledne. Hlavní
patronát
nad akcí držel pan
místostarosta
s p.
Bohumírem
Kašíkem
mladším.
S přípravou
jednotlivých disciplín pomáhali mladí
hasiči. Přestože počasí dopoledne
hrozilo bouřkou a červnových teplot
jsme se také nedočkali, nakonec se na
odpoledne udělalo celkem hezky a
akce mohla začít.

Soutěžilo se v deseti disciplínách. Např.: ve skákání v pytli, v hodu kroužky, v jízdě na kole atd.
Poslední disciplínou bylo přetahování lanem, kdy jeden konec patřil dětem a druhý rodičům. Letos
byly děti slabší a vyhráli rodiče.
Nakonec místní oddíl Sboru dobrovolných hasičů předvedl požární útok. Pro malé přihlížející to
byl jistě velký zážitek. Mnozí něco podobného viděli vůbec poprvé. Chlapcům se podařilo
zvládnout zkrácený útok bez chybičky.
Akce se zúčastnilo asi 50 dětí.
Věříme, že se celá akce účastníků líbila a znovu děkujeme sponzorům:

- Sbor dobrovolných hasičů Litohoř
- Zemědělská společnost Litohoř
- LITON
- Šafrata Marek – pořez dřeva

- Delfita – pilařská výroba
- Tenis sport klub
- Obec Litohoř

za finanční příspěvek, bez kterého by nebylo tolik sladkých odměn pro nejmenší a především
pořadatelům, kteří celou akci velice dobře připravili.
Přiravili: B+B+Šibor R.

Hasiči
Donedávna se v naší obci vždy ztěží scházelo mužstvo hasičů ať mladých nebo těch starších, kteří
se měli účastnit soutěže v požárním sportu.
To už není pravda, protože naši mladí hasiči to vzali za ten správný
konec a začali pilně nacvičovat a dokonce se už zúčastnili třech
soutěží ve Vesci, Častohosticích a Martínkově. Dokonce se dali
dohromady i mladé hasičky, které se také zúčastní už koncem
června soutěže v Jakubově.
Nezbývá nic jiného než jim vytvořit takové podmínky, abychom
jezdili ze soutěží úspěšní jako například sousední Vranín.
Takže jim držme palce.
Přiravil: Šibor Rostislav
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Mistr Jan Hus
Jihočeský rodák z Husince u Prachatic Jan Hus (asi 1371-1415)
vystudoval nejdříve artistickou fakultu, na níž dosáhl hodnosti
mistra svobodných umění, potom bohoslovectví a stal se
knězem. Působil jako univerzitní profesor a byl zvolen také
rektorem univerzity. Ve své učitelské funkci psal hlavně
latinsky. Významné bylo jeho kazatelské působení v kapli
Betlémské od r. 1402. V kázáních neváhal kritizovat bohaté
církevní hodnostáře i rozmařilost zámožného panstva. Jeho
kázání strhovala lid, měšťany i nižší šlechtu a působila
radikálně na jejich názory. Kazatelna neznamenala Husovi jen
místo, odkud rozjímal o náboženských otázkách; je mu
veřejnou tribunou, z níž často znějí vášnivé výzvy
k posluchačům a slova, obracející se k nejpalčivějším časovým
otázkám.
Když začal Hus na kázáních vystupovat stále ostřeji, zesílily
proti němu útoky církevní vrchnosti, které měly nebojácného
kazatele umlčet. Odpor vysoké hierarchie budil hlavně Husův
požadavek církevní chudoby a jeho obhajoba Viklefových
knih. (Vikef dokazoval, že se církev odchýlila od učení a praxe
prvních křesťanů. Příčinu úpadku církve viděl v hromadění
majetku.).
Napětí mezi Husem a jeho odpůrci vyvrcholilo r. 1412, kdy betlémský kazatel vystoupil nebojácně
proti kramaření s odpustky. Když došlo v Praze k pouličním bouřím proti hlasatelům odpustků,
uvalil papež na Husa přísnou klatbu, spojenou s interdiktem (zákaz v Praze konat církevní obřady).
Hus však odmítl poslušnost papeži a odvolal se ke Kristu. V této kritické chvíli se od Husa odvrátil
král Václav IV., který až dosud přál Husovi a jeho stoupencům. Hus proto opustil Prahu a uchýlil se
ke svým příznivcům na Kozí Hrádek a Krakovec.
Na jaře r.1414 vyzval císař Zikmund Husa, aby se ospravedlnil před církevním koncilem svolaným
do jihoněmecké Kostnice. Koncil jej nařkl z kacířství a zástupci církve ho žádali, aby své učení
odvolal a podřídil se autoritě církve. Protože však i po dlouhých útrapách, vězení a duševních
bojích vytrval ve svém předsevzetí, koncil odsoudil jeho spisy jako kacířské a Hus byl 6. července
1415 upálen na hranici.
Mezi jeho díla patří spis O církvi (psáno latinsky), dále Výklad Viery, Desatera a Páteře (psáno již
česky).Nejútočnějším Husovým spisem jsou Knížky o svatokupectví.
Jako spisovatel přispěl značně k rozvoji literatury v národním jazyce. Ještě silněji působil mravním
příkladem: měl odvahu postavit se na odpor církevní moci, odvahu zkoumat a promýšlet učení
církve, kritizovat její praxi a z této praxe vyvozovat důsledky. Své myšlenky podepřel hrdinskou
smrtí.
Blanka Buličková
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Opět z obecní historie – konec feudálního období (pokračování)
V místě byla fara a škola, obě budovy přízemní, ale kryté cihlovou krytinou, 3 obecní domky a
jednopatrová hospoda s velkými místnostmi, stájemi a ubikacemi, vše kryté cihlovou krytinou. Byl
zde moučný mlýn dominikalisty o 1 složení, kde 1 dělník ročně semlel 30 měřic pšenice a 230
měřic žita.
Domy na vsi byly nízké s malými okny, stavěné z kamene nebo z nepálených cihel
(„truplů“ či „vepřovic“), krytých na střeše slaměnými došky, střecha byla společná pro obytnou část
i chlévy, dřevěné stodoly, kryté rovněž slámou byly stavěny opodál obydlí nebo na konci zahrad.
Majetek tehdy představovala především půda a hospodářská zvířata představující zdroj obživy.
Uživit se ( myšleno přežít) tehdy byl hlavní smysl veškeré činnosti většiny obyvatel. A k tomu
v místním zemědělském kraji potřebovali půdu a hospodářská zvířata. Hromadění majetku a
pěstování blahobytu v dnešním slova smyslu tehdy nepřipadalo v úvahu. Pokud se někomu dařilo a
majetek zvětšoval, šel vždy směrem dalšího rozšiřování prostředků obživy. To znamená více půdy,
více zvířat. Maximálně si dopřál lepší jídlo a oblečení. Jen si porovnejte, jaké věci dnes
v domácnostech hromadíme my. Většinou nemají s přímou obživou moc společného. Spíše se jedná
prostředky zábavy a pohodlí. Inu neměli to ti naši předkové jednoduché. Ve vsi se v roce 1843
chovalo 49 koní, 50 volů, 62 krav, 60 kusů mladého dobytka, 290 kusů ovcí a 85 vepřů. Průměrný
stav dobytka na jednu usedlost byl 2 koně, 2 voli, 2 krávy, 2-3 kusy mladého dobytka, 6 ovcí a 3
vepři. Desátky byly odváděny panství Budeč. Místním trhem pro Litohoř bylo město Moravské
Budějovice.
Jen jeden dům byl tehdy pojištěn proti ohni ! Vzhledem k tomu, z čeho se tehdy stavělo, hrozilo,
že při vzniku se oheň velmi rychle rozšíří a škody budou velmi vysoké. Přesto si naši předkové
nemohli nějaká pojištění dovolit. Ve většině obcí tehdy vznikaly hasičské sbory určené jako
primární ochrana majetku proti požáru. Byla vlastně jediná naděje. Žádné profesionální
záchranářské sbory, které nad námi bdí dnes tehdy neexistovali. Tradice místních dobrovolných
hasičských sborů se udržela dodnes.
Zdeněk Bulička

Pod čarou
V diskusi na zasedání zastupitelstva zaznělo mezi jinými jedno postěžování pronesené paní
Řoutilovou, kde se zmínila o vlastním nedávném zážitku. Přistihla neznámé mladé lidi, jak u
kulturního domu ořezávali obecní růže a schovávali si je do auta. Velice pohoršeným tónem
vyprávěla, jak je napomínala a snažila se je od jejich vandalismu odradit. Bohužel se jí to
nepovedlo, co také zmůže jedna paní proti dvěma mladým nevychovancům. Na její výtky reagovali
slovy „však to není vaše, je to obecní, tak co se staráte“
Já bych naopak rád vyzdvihnul chování p. Řoutilové, „že se starala“ a neváhala zasáhnout právě
ve prospěch a na ochranu ne osobního ale obecního tedy „našeho“ majetku. Bohužel se často
setkáváme pouze s aktivitou lidí ve svůj osobní prospěch a to obecní jako by opravdu bylo cizí.
Nezapomínejme, že obecní si zaslouží stejnou pozornost jako to „jenom naše soukromé“ a že každý
takový byť zdánlivě nevýznamný čin nakonec povede k nápravě věcí veřejných.
Zdeněk Bulička
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Z obecní kroniky ( před 91 lety )
Mobilisace , Světová válka
Dne 28. července 1914 vypovědělo Rakousko Srbsku
válku a nařízena mobilisace. Přikvačila světová válka. Hned
v počátku narukovalo všechno mladší mužstvo. Rád nešel
nikdo, ale musilo se. A doufalo se, že vojna dlouho
nepotrvá. I v zdejší obci bylo mnoho smutku. Hned v roce
1914 padlo ze zdejší obce několik vojínů v příštích letech
smutné ty případy se množily. O mnohých se nevědělo, tu a
tam některý psal ze zajetí, některý se vracel zraněn na zotavenou. Jak radostné bylo shledání, tak
žalostné bylo loučení po vyléčené při novém odchodu na frontu. Utrpení obyvatelstva bylo hrozné a
jen naděje, že bude lépe, že národu našemu nadejde okamžik svobody, usnadňoval snášeti válečné
bídy a strasti.
K službě vojenské byli povoláni: z čís. 2 Raab Frant. S Alois. Z čís. 3. Dvořák Karel ( v rus.z.),
Šilhavý František , Šilhavý Josef ( nezvěstný ), z čís. 5 Kyprý František a Karel, Dolanský Antonín
( v rus. zaj.) Dolanský Bohumil, Nosek Jan ( raněn do nohy) ....... a následuje výpis podle popisných
čísel na tři strany v kronice i s osudy některých osob.
Celkem se zmiňuje 88 ! mužů – viz ukázka níže
20.září 1915 se konala přehlídka 43-50ti letých
30. října 1915 se konala přehlídka 43-50ti letých
11.května 1916 se konala přehlídka ročníku 1898
.... atd. tzv. Přehlídka se konala dle potřeby vždy pro určitou skupinu, ročník narození.
Muži uznáni schopnými na přehlídce už jen čekali, zda budou povoláni.
Kronika dále zmiňuje hrdinnou smrt v roce 1917:
Dne 26.února padl Šilhavý Frant. a 28. února Entler Frant.
Válečné útrapy skončily až rokem 1918 ale o tom si povíme zase příště.

Zdeněk Bulička
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Do prázdninové nepohody
PO VYŠKRTÁNÍ VŠECH SLOV NAJDEŠ TAJENKU
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BAVIČ, BRAVO, ČETAŘ, ČÍSLO, DÍLNA, LIS, MALINA, MEDARD, MELA, NEKLID,
OHON, PÁRA, PERLY, PERO, POKLAD, PRALES, SILÁK, VES, VÍTR, ŽABKA, ŽMOLEK
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZPĚVNÝ PTÁK
SLABÝ ČLOVĚK
VYSOKÝ ŽENSKÝ HLAS
PILOT STÍHAČKY
STÝ DÍL
NÁDOBKA NA SŮL
LEHKÁ OBUV
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Společenská kronika
Výročí:
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili své narozeniny !

Měsíc: Duben
Kašík Alois
Litohoř
Svoboda Jan
Litohoř
Kodedová Žofie Litohoř
Blaise Jaroslav Litohoř

125
126
36
43

Měsíc: Červen
Pastorek Jan
Litohoř
Vacek Antonín
Litohoř
Wolheimová Marie Litohoř

91 let
60 let
92 let
75 let

138
75
40

60 let
84 let
81 let

Sport bar

Internet

V areálu koupaliště již od počátku června
funguje kiosek s vychlazeným pivem, teplými
i studenými nealko nápoji, i drobnými
pamlsky, které po celý rok jistě přijdou vhod
sportovcům i ostatním návštěvníkům areálu.

Na vodojemu a škole
bylo
nainstalováno
přenosové zařízení pro
bezdrátové
šíření
internetu. Během června
budou
domácnosti
obeznámeny
s podmínkami
zřízení
a
provozování připojení pro domácnosti.
Každý bude muset zaplatit počáteční
jednorázovou investici a poté bude platit
měsíční paušál dle zvolené přenosové
rychlosti. Připojení bude k dispozici 24 hodin
denně.

Otevírací hodiny:
Po÷Čt:
16÷22
Pá:
16÷23
So:
10÷23
Ne:
10÷21

Pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce
Tenis:
V areálu na koupališti jsou pro toto léto plánovány následující akce:
8. – 10. července
30. – 31. července
2. - 4. září
23. – 25. září

PARLAMENT CUP 2005
ŽELEZNÝ CUP- krajské kolo VYSOČINA
TSK CUP
BURČÁK CUP

Místní rekreační hráči mají také v plánu uspořádat obecní tenisový turnaj –
obdobu vánočního turnaje ve stolním tenise. Předpokládaný termín je konec
srpna.

Nohejbal:
Během prázdnin se uskuteční místní turnaj v nohejbalu. Termín bohužel není možno přesně
stanovit, závisí na zprovoznění nohejbalového hřiště.
Program i časy se však mohou ještě změnit, sledujte proto plakáty a informace na internetových
stránkách obce.
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