2006-02
Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Slovo úvodem.
Asi největším zážitkem za uplynulé období byly jarní povodně.
Někoho se nedotkly, někomu přivodily nelehké spaní. Naštěstí však
můžeme konstatovat, že nikomu nevznikly vážné škody. Příroda si
s námi někdy zahrává avšak naše obec naštěstí neleží v žádné
kritické oblasti. Teď si už ale užíváme teplého ( někdy až moc )
letního počasí, děti mohou vychutnávat prázdniny a dospělí si
mohou oddechnout na dovolené od pracovního nasazení. Mezitím si
jistě najdete chviličku na přečtení dalšího vydání našeho občasníku.
Letní čísla budou jako obvykle poněkud kratší.
Kolektiv autorů

Glosa k počasí ( z obecní kroniky - rok 1957 )
… i dřív se děly věci:
„24. června uhodil kulový blesk do stavby u Ambrožů,
spadla celá stodola, střecha byla vichřicí snesena dolů o
kus dále. Při bouřce potloukly kroupy brambory, žito,
ovocné stromy. Bouře řádila v 21 vesnicích našeho
okresu.
5. července bylo u nás naměřeno tropické vedro 40°C,
celý měsíc bylo velké teplo a ke konci měsíce přišly silné
deště.“

CHODNÍK JE OD
SLOVA „PĚŠKY“
T. Navrátilová
Chodník je od slova chůze
tedy na krátkou procházku
každý po něm šlapat může
dopředu a třeba i pozpátku.
Chodníček může být zarostlý
býlím, trním i hložím
chodívalo se po něm za humny
s kdejakým vzácným zbožím.
Nebo pěšina anglickým
parkem
sypaná pískem zlatým
chodívalo se po ní do zámku
či do kostela ke všem svatým.
Pěšinka borovým mlázím
po březích žabího rybníka
když v dlani tvá ruka schází
pomalu neděle utíká.
Cestičky, pěšinky, chodníky
jsme rádi, že vás máme
můžeme se spolu setkávat
a navštěvovat známé.

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.

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 24.5.2006 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti kulturního domu v Litohoři
Přítomni:
Omluveni:

p. Kašík B., Smetana F., Bártů J. Šibor R., Mgr. Sobotka
Fr.,Ing.Filipská D
Ing. Komínková R., Mgr. Vodičková J., p.Jelínek Vl.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Filipská D., pí Bártů J.
P r o g r a m:

1) Kontrola usnesení
2) Projednání nájemní smlouvy
3) Smlouva o poskytování služeb
4) Prodej stavebních míst
5) Různé
6) Návrh usnesení

K bodu č.1
Úvodem proběhla kontrola usnesení z minulého zasedání.
K bodu č.2
Zastupitelstvo obce projednalo uzavření nájemní smlouvy s firmou MAME Moravské
Budějovice, s.r.o. pro umístění zařízení elektronické komunikace:
- zařízení 1 umístěné na vodojemu v obci Litohoř, stavba je zapsaná jako vodojem na listě
vlastnictví 10001 pro obec a katastrální území Litohoř pod parcelním číslem 1280/2
- zařízení 2 umístěné na střeše nemovitosti č.p. 98 v obci Litohoř, stavba je zapsána jako
Škola pod parcelním číslem st. 69.
Nemovitosti, na nichž je umístěn předmět nájmu jsou vlastnictvím obce.
K bodu č.3
Smlouva o poskytování služeb v oblasti připojení k síti Internet prostřednictvím bezdrátové
sítě společnosti MAME Moravské Budějovice, s.r.o. Předmětem této smlouvy je závazek
poskytovatele poskytovat pro uživatele služby spočívající v napojení k síti Internet
prostřednictvím bezdrátové sítě společnosti MAME M.Budějovice,s.r.o.
K bodu č.4
Byly projednány žádosti o stavební místa v části za mateřskou školou. Žádost podali
manželé Saskovi, manželé Slabých a manželé Charvátovi. Vzhledem k zájmu prvních
dvou žadatelů o jedno stavební místo, parcelní číslo 395/7 nedošlo v zastupitelstvu ke
shodě. Starosta obce projedná s majiteli nemovitosti manželi Slabých prodej parcely
parcel.číslo st.142, která se nachází uprostřed stavební parcely 395/7. Manželům Slabým
by bylo nabídnuto stavební místo parcel.číslo 466/7. Žádost manželů Charvátových bude
řešena po vyřízení výše uvedených žádostí.
K bodu č.5
Různé:
Městský úřad M.Budějovice, odbor životního prostředí uděluje souhlas obci Litohoř
k nakládání s nebezpečnými odpady tj. ke shromažďování, soustřeďování, skladování a
třídění odpadů.
Město Moravské Budějovice a obec Litohoř uzavřeli dohodu na úhradu neinvestičních

nákladů na děti, které plní povinnou školní docházku v Moravských Budějovicích a trvalé
bydliště mají v obci Litohoř.
Vedoucím Vodohospodářské zemědělské správy Ing. Dusíkem byla provedena prohlídka
vodních toků procházejících katastrem obce. Bylo přislíbeno vyčištění potoků dle
finančních možností.
Byla projednána žádost pí. Wolheimové o zachování stávajícího příkopu v případě stavby
chodníků. V tomto případě by chodník probíhal po druhé straně, proto příkop zůstane
zachován .
Byl předložen návrh studie na zástavbu dvou rodinných domků na bývalém hřišti, nebylo
připomínek. Nutno projednat s vlastníky pozemku.
Obec získala z grantového programu Fond Vysočiny finanční podporu 30 000,- Kč na
projekt doplnění sportovního hřiště pro děti. 32 200,- Kč na projekt zřízení stanoviště
s kontejnerem na bioodpad .
V rámci Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2006 získala obec dotaci 127 000,- Kč
na výměnu oken v základní škole.
Obec podala žádost o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na program Bezpečná silnice
2006.
Zapsala : pí. Helena Hanzalová

Ověřovatelé zápisu : Ing. Filipská Dana
pí. Bártů Jana

Bohumír Kašík
starosta obce

USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř ze dne 24.5.2006
10/2006 Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu s firmou MAME Moravské
Budějovice s .r.o.
11/2006 Schvaluje smlouvu o poskytování služeb v oblasti připojení k síti Internet
s firmou MAME Moravské Budějovice s.r. o.
12/2006 Ukládá starostovi obce projednat s manželi Slabých prodej nemovitosti a
nabídnutí jiného stavebního místa.
Ověřovatelé zápisu : Ing.Filipská Dana
pí. Bártů Jana

Zapsala : pí. Hanzalová Helena

Kašík Bohumír
Starosta

Odpady
Velkoobjemový kontejner - pokud bude přistaven u transformátoru (vjezd do zámku) tak
se do něj odkládá BIOODPAD a pokud bude přistaven u školky nebo u lihovaru tak se do
něj odkládá domovní odpad.

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce konaného 28.6.2006 v 17.00 hodin v zasedací místnosti
kulturního domu v Litohoři.
Přítomni :
Omluveni :

p. Kašík B., Smetana F., Mgr. Vodičková J., Mgr. Sobotka F., Šibor R.,
Ing. Filipská D., Ing. Komínková R., Jelínek V.
pí. Bártů J.

Ověřovatelé zápisu : Mgr. Vodičková J., p. Smetana Fr.
Program:

1) Kontrola usnesení
2) Úprava rozpočtu
3) Prodej stavebních míst
4) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
5) Různé
6) Návrh usnesení

K bodu č.1
Úvodem proběhla kontrola usnesení z minulého zasedání.
K bodu č.2
Úprava rozpočtu, neinvestiční dotace na zajištění výdajů s konáním voleb do Poslanecké
sněmovny
Parlamentu
ČR
12000,Kč,
investiční
příspěvek
na akci
Moravskobudějovického mikroregionu „Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs“ 7300,-Kč.
K bodu č.3
Byla projednána žádost manželů Charvátových na stavební místo parcel. číslo 466/7.
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem, v případě neuskutečnění výstavby ze strany žadatele,
bude žadatel hradit veškeré výdaje spojené s převodem zpět obci.
Na parcely na které byly poskytnuty investiční dotace k vybudování inženýrských sítí
požádá obec Ministerstvo pro místní rozvoj o termín ukončení výstavby rodinných domků
na které byla poskytnuta dotace. Obec osloví stavebníky o upřesnění zahájení a ukončení
staveb.
K bodu č.4
Zastupitelstvo obce stanovilo, že v obci Litohoř se ve volebním období 2006 – 2010 bude
volit 9 členů zastupitelstva obce.
K bodu č.5
Z Fondu Vysočiny na program „Bezpečná silnice 2006“ byla přiznána finanční podpora ve
výši 148 000,- Kč za účelem realizace projektu Rychlostní ukazatele v obci. Obec se podílí
částkou 50 453,- Kč.
Zaurgovat opravu chodníků a místních komunikací, kde záruka na provedené práce končí
8.3.2007.
Zapsala: pí. Helena Hanzalová
Ověřovatelé zápisu : p. Smetana F.
Mgr. Vodičková J.

Bohumír Kašík
starosta obce

USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř ze dne 28.6.2006

13/2006 Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu.
14/2006 Stanovuje 9 členů zastupitelstva obce pro volební období 2006 – 2010.
15/2006 Souhlasí s prodejem stavebního místa p.č. 466/7 manželům Charvátovým.
16/2006 Dotaz na Ministerstvo pro místní rozvoj - termín ukončení výstavby rodinných
domků, na které byla poskytnuta dotace.
Oslovení stavebníků o zahájení a ukončení
stavby.

Ověřovatelé zápisu : p. Smetana
Mgr. Vodičková Jiřina
Zapsala :

pí. Helena Hanzalová

Kašík Bohumír
Starosta

Zajímavý postřeh:
( z obecní kroniky rok 1935 )
„ Člen obecního zastupitelstva Dvořák František, rolník čís. 29., byl z obecního
zastupitelstva vyloučen, jelikož byl zvolen za stranu republikánskou a přestoupil do strany
Národní obce fašistické. Na jeho místo byl zvolen Dvořák Antonín, rolník čís.28. Člen
obecního zastupitelstva Filipský František, domkař
v Kolovratech čís. 17., zvolen byl do okresního
zastupitelstva a proto byl na jeho místo zvolen do obecního
zastupitelstva Mrvka Antonín, domkař v Litohoři čís. 84.“
… zdalipak by byl dnes poslanec vyloučen v případě, že by
přešel k jiné straně, než za kterou byl zvolen ?

Zdeněk Bulička

ZŠ Litohoř
Další školní rok je za námi. Všechny děti se něco nového naučily, ze školních akcí mají
nové zážitky.
Nejčerstvější vzpomínky jistě máme na příjemně strávený Den dětí. Věnovali jsme ho
dopravní soutěži, opékání párků a také plnění zábavných disciplín, jako je například hod
kufrem či nošení vratkých břemen přes překážky.
Všichni zúčastnění si jistě odnesli pěkné dojmy i ze školního výletu na pohádkový zámek
Červená Lhota a hrad Kámen. Zajímavosti jsme viděli i v Muzeu rekordů a kuriozit v
Pelhřimově.
Prvňáci nedávno navštívili mladší kamarády v MŠ, kterým ukázali, co všechno se již
naučili a budoucím školákům jistě dodali odvahy k prvním krokům do velké školy.
Pro všechny děti jsme uspořádali odbornou přednášku s praktickými ukázkami
1.
pomoci. Starší žáci ještě absolvovali teoretickou i praktickou výuku na dopravním hřišti v
Mor. Budějovicích a zasloužili se každý o svůj Průkaz cyklisty.
V kulturním domě jsme také uspořádali dětský karneval, kde kromě tradičního tance a
soutěží předvedly děti několik nacvičených pohybových skladeb. Program zpestřily recitací
a tanečky i děti MŠ.
Letos se s námi bude loučit osm páťáků. Doufám, že budou na svoji školu, kde se učili
svoje první písmenka, vzpomínat vždy dobře. Odchází také paní učitelka Mgr. Lenka
Klimešová, která zde působila 7 roků.
Dětem přeji hodně úspěchů v učení a své kolegyni děkuji za výbornou a obětavou práci
pro děti i pro naši školu.
Na dalším působišti na ZŠ v Domamili jí přeji hodně úspěchů.
Jiřina Vodičková

Zleva nahoře:
Martin Heralecký - Denisa Tržilová – Mgr. Lenka Klimešová - Honza Vybíral - Adam Benda
- Honza Nevoral - Lukáš Bulička - Vítek Komínek - Martina Řiháčková

JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Pravé jaro začíná vždy s Velikonočními svátky. Sněhová pokrývka zmizí a sluneční
paprsky zahřejí i ty největší zmrzlíky. I mateřská škola ožila atmosférou velikonočních
svátků a začínajícího jara. Jarní program dětí v MŠ byl tedy opět velmi pestrý. Malí žáčci
navštívili výstavu dětských prací s velikonoční tématikou, kterou připravili žáci místní ZŠ.
Výstava se jim velmi líbila.
V měsíci dubnu se žákům ZŠ a MŠ podařilo připravit program pro oslavu Dne matek,
která se konala s předstihem 23. 4. 2006. Program slavnostního odpoledne vyvrcholil
dětským karnevalem. Hudební produkci obstaral Ing. Seidl z Mor. Budějovic.
V tom samém měsíci vykonávala na naší MŠ souvislou pedagogickou praxi studentka
Vyšší odborné pedagogické školy Kristýna Formanová.
S jarem přišly na řadu i práce na budově a areálu MŠ. Budova MŠ získala nový kabát v
podobě venkovního nátěru, byl opraven komín. Vyspraven byl též zahradní altán a chatka.
Ani na malé žáky nebylo zapomenuto. Díky výtěžku z benefičního plesu děti dostanou
nové učební pomůcky a také hračky. V měsíci červnu proběhla oprava některých dveří
budovy MŠ, opraven by měl být i chodník na školní zahradě.
Den dětí oslavily děti z MŠ v tělocvičně ZŠ, neboť nepříznivé počasí
nedovolilo oslavit svátek dětí venku. Pro děti byl přichystán pestrý program plný her a
zábavy. Nejvíce se líbila pěvecká soutěž „Superstar“, kdy malí zpěváci soutěžili v
interpretaci oblíbených písniček. Porotu vytvořili žáci III. třídy ZŠ.
Předškoláci se se svojí mateřskou školou rozloučili dnes již tradiční „malou maturitou“.
Pěkné prázdniny všem dětem přeje
Jiřina Kostelecká (ved. MŠ)

FOTBAL
V sezóně 2005-2006 se naši fotbalisté umístili na 5. místě se
ziskem 41 bodů. Naše mužstvo bylo nejlepší v zápasech venku a
na druhé straně nejhorší v zápasech doma. Naši hráči vstřelili
celkem 54 branek a inkasovali 49 branek, přičemž jsme celkem za
celou sezónu obdrželi 45 žlutých a 2 červené karty.
V červnu byl pořádán tradičně již 3. ročník zájezdu do Frýdlantu nad Ostravicí, kde
litohořští staří páni odehráli čtyři zápasy s bilancí - jedna prohra, jedna výhra a dvě remízy,
z nichž vzešla po penaltách opět jedna výhra a jedna prohra. Na tomto turnaji
s mezinárodní účastí obsadili pěkné 3. místo. Nejlepší střelec z litohořských fotbalistů byl
Ladislav Dolanský (starší). Součástí zajímavého programu byl výšlap na Lysou Horu 1324
m.n.m. Na tento vydařený zájezd si všichni účastníci přispívali 1000,- Kč na osobu
(doprava, ubytování).
Část nové sezóny budou fotbalisté Třebelovic hostovat na našem hřišti do 28. září, kdy
v tento den budou slavnostně otevírat po rekonstrukci své hřiště a při této příležitosti
sehrají přátelský zápas s naším mužstvem.
Pro sezónu 2006–2007 se nebude moci počítat s hráči, kteří odcházejí do Želetavy
(Veselý, Poledna, Chalupa, Pavela) a dále končí také František Holubec.
Po pauze se vrací na post brankářské jedničky Ondřej Kašík a na hostování přichází Jan
Binder z Nových Syrovic.

Konečná tabulka (2005 – 2006)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Blatnice
Přibyslavice B
Šebkovice B
H.Újezd
Litohoř
M.Budějovice B
Myslibořice
N.Syrovice
Radotice
Svatoslav
Výčapy
Třebelovice
Čáslavice B
Heraltice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

15
15
13
14
12
12
11
10
10
9
9
7
7
2

6
3
6
2
5
4
7
9
7
5
3
7
6
2

5
8
7
10
9
10
8
7
9
12
14
12
13
22

68
61
46
42
54
56
68
48
56
53
35
44
42
30

: 34
: 47
: 34
: 57
: 49
: 39
: 40
: 48
: 53
: 71
: 53
: 44
: 45
: 89

51
48
45
44
41
40
40
39
37
32
30
28
27
8

(12)
( 9)
( 6)
( 5)
( 2)
( 1)
( 1)
( 0)
( -2)
( -7)
( -9)
(-11)
(-12)
(-31)

Střelci branek (2005 – 2006):
Pavela M.
Kašík K.
Pintér J.
Holubec F.
Dolanský L. ml.

20
19
4
4
2

Veselý M. (brankář)
Kabelka L.
Coufal
Šibor R.

1
1
1
1

Rostislav Šibor / Arnošt Vaněk

Od podzimu se mění čas domácích zápasů mužů - bude se hrávat v neděli dopoledne
v 10:15 hodin.
29. července 2006 - fotbalový turnaj starých pánů soupeři budou ještě upřesněni
na plakátech
5. srpna 2006
- fotbalový turnaj pořádá firma LITOBAL s.r.o. a zúčastní se
mužstva hokejistů Mor. Budějovic „A“, hokejistů Mor. Budějovic „B“,
hokejistů Čechočovic a starých pánů Želetavy.

Žáci
Do fotbalové sezóny 2006 – 2007 jsou přihlášeni starší žáci Litohoře. Už jsou objednány
dvě sady nových dresů (žluté a modré), ve kterých budou hrávat. Trénuje se 2x týdně a
každého tréninku se zúčastňuje kolem 15 hráčů. Na zápasy se budou dopravovat podle
vzdálenosti autobusem nebo auty. Přijďte je povzbuzovat určitě to budou tito mladí
fotbalisté potřebovat, vždyť každá branka v síti soupeře bude potřebovat pořádnou
pochvalu.
Domácí zápasy žáků budou začínat v neděli ve 14.00 hodin.
Žáci budou hrát II. třídu skupinu B - západ a jejich soupeři budou:
SK Čáslavice
Družstevník Jakubov
Sokol Kněžice
FC Police

TJ Třebelovice
SK Nové Syrovice
FC Svatoslav
Sokol Výčapy
Rostislav Šibor

HASIČI
V minulém
čísle
Litohořských
novinek
jsme psali jak se začali
scházet hasiči (mladší).
Dnes už vám přinášíme
první
výsledky
jejich
práce. Během jara a
začátku léta se zúčastnili
celkem pěti soutěží. Na
okrskové
soutěži
v Moravských
Budějovicích časem 32
vteřin obsadili 7. místo, na
oblastní soutěži v Jemnici
s časem 34 vteřin 9.
místo,
v Martínkově
časem 25,48 vteřin 8.
místo
a
v Jakubově
časem 24,88 vteřin 9.
místo. Dále se ještě
zúčastnili v Jindřichovicích soutěže o pohár starosty SDH Jindřichovice.
Nejlepší čas dosažený na tréninku (probíhá minimálně 1x týdně) byl 21,16 vteřin. Až se
ještě podaří přenést výkony z nácviků do soutěží tak budou umístění určitě lepší.
Tito členové se aktivně účastní soutěží v požárním útoku:
Babič Vasil
Bártů Vít
Bártů Zdeněk
Bém Ladislav
Gál Daniel

Jelínek Vladimír ml.
Mrvka Lukáš
Svoboda Radek
Venhoda Tomáš

Dětský den
Dětské odpoledne se uskutečnilo
18.června 2006 jako obvykle v areálu Na
koupališti. Za velmi hezkého a teplého
počasí se zúčastnilo asi na 45 převážně
místních dětí. Soutěžilo se celkem ve
čtrnácti disciplínách a při každé byly děti
odměněny
oplatkem,
lízátkem,
čokoládou a jinými dobrotami. Jako
obvykle oblíbeného přetahování lanem
se zúčastnili v hojném počtu i dospělí.
Pěkně vydařené odpoledne strávené
v příjemném prostředí jsme zakončili
ukázkou požárního útoku na hořící
papírový domek, který si předtím sami
hasiči vyrobili.

Rostislav Šibor / Bohumír Kašík ml.

Úryvek z obecní kroniky
Vzpomínka na dobu, kdy obyvatelstvo ještě chovalo své politické představitele v úctě
(a mělo k tomu zřejmě důvody).
„Dne 13. června 1928 projížděl naší obcí p. president Tomáš G. Masaryk. Přijel k nám
po 16. hodině. Obec byla vyzdobena prapory a četnými praporečky a u Zásmětových
postavena byla slavobrána. K uvítání shromáždilo se u slavobrány všechno občanstvo
s obecním zastupitelstvem v čele, sbor dobrovolných hasičů, tělocvičná jednota Sokol,
dítky školní se svými učiteli a mnoho lidí ze sousedních obcí.“

Komentář ( vyjadřuje osobní názor autora ) :
Dnes by se kolona pana prezidenta nejspíš prohnala obcí za hukotu sirén a blikání
světel minimálně stokilometrovou rychlostí. Vyvěsit prapory bychom asi nestihli. Dítky
školní by byly rády, kdyby ten průjezd kolony přežily bez újmy na zdraví a Zásmětova
hospoda už ostatně taky nestojí. Inu časy se mění.
Naši dnešní volení představitelé tráví čas dohadováním, která stovka poslanců je
většina ve dvousetčlenném parlamentu, kdo unesl a neunesl volební výsledky a kdo
může za volební neúspěch té které strany zatímco nás občany zajímá, kdy bude
postaven silniční obchvat vesnice, kdy státní orgány vynutí dodržování pravidel na
našich silnicích, kdy se sníží nezaměstnanost, jak podržet naše zemědělce v EU … a
další „přízemní“ problémy, na které teď při té „vysoké politice“ nezbývá čas.
Ono to je ostatně „praktické“ mít sudý počet členů rozhodovacího orgánu, který
platíme z našich daní denně pár miliony ať rozhoduje nebo nerozhoduje. V soukromé
firmě když nejsou výsledky, není na výplaty. Když nejsou výsledky, někdo to odskáče.
Majitel firmy ji založil aby výsledky byly a dělá pro to maximum. Jinak se mu ta firma
jaksi nevyplatí.
Stát je svým způsobem taky firma. Majitelé jsou občané a chtějí výsledky. Jinak se
jim ten stát jaksi nevyplatí.
Když občan nezaplatí daně, dostane přes prsty. I pro 1 Kč nedoplatku neváhá stát
utratit několik desítek korun za její vymáhání. Když si stát neplní svoje povinnosti,
nedostane přes prsty nikdo. Tam jsou ta pravidla jaksi „jinak“ nastavena. Prebendy se
rozdělí ať jsou výsledky nebo ne.
Osobně se celkem divím, kolik ještě občanů je za současné situace ochotno jít
k volbám. Tím nikoho nenabádám, aby nevolil. Naopak! Volte toho, kdo to snad jednou
změní a navíc dejte našim politiků vědět, co
od nich chcete. Dnes v době rozvinutého
mediálního světa, v době internetu, může
každý přispět svojí troškou do mlýna. Pište
těm, které jste zvolili a dejte jim najevo, co od
státu očekáváte.
Doufejme, že to jednou zabere.
Občané, držte se !
Zdeněk Bulička

Společenská kronika
Výročí:
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili své narozeniny !

Měsíc: Duben
Kašík Alois
Kodedová Žofie
Maršík Jaroslav
Kašíková Hana

Litohoř
Litohoř
Litohoř
Litohoř

125
36
82
169

92 let
93 let
75 let
60 let

Měsíc: Červen
Nováková Františka
Matnerová Helena
Vacek Antonín
Wolheimová Marie
Jelínková Anna

Litohoř
Litohoř
Litohoř
Litohoř
Litohoř

142
136
75
40
121

80 let
80 let
85 let
82 let
70 let

připravily: Blanka Buličková
Helena Hanzalová

Pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce
Tenis:
22.7 – 23.7.2006
19.8 – 20.8.2006
30.9. – 1.10.2006

Kvalifikace v tenise na MČR
KEVOS CUP – tenisový turnaj
BURČÁK CUP – tenisový turnaj

Tenisové turnaje jsou vypsány pro neregistrované hráče ve dvouhrách nebo čtyřhrách. Po
celou dobu turnajů je zajištěno občerstvení v místním Sport Baru. Večer se vždy koná
taneční zábava.
Na přelomu srpna a září se uskuteční 2. ročník obecního tenisového turnaje občanů a
rodáků Litohoře. Termín bude sdělen později.
Plážový volejbal:
červenec a srpen 2006
neregistrovaných hráčů

–

beachvolleyballový

turnaj

Nohejbal:
Během prázdnin se uskuteční místní turnaj v nohejbalu.
Program i časy se však mohou ještě změnit, sledujte proto plakáty a informace na
internetových stránkách obce.

Příjemné, pohodové a veselé prázdniny dětem, pěknou
dovolenou dospělým!
AŤ ŽIJE LÉTO !!
Obecí úřad a redakce

