PŘEDVÁNOČNÍ ŽIVOT V LITOHOŘI
Adventní věneček
2010-04

Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

Vážení spoluobčané,
neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh nejkrásnějšího
období roku. Vánoc. Pro každého známý pocit a jasná představa
krásných chvil strávených v kruhu rodiny.
Vždyť být obklopen svými blízkými o Vánocích je krásný dar,
který si přejeme všichni. To, že nás čas Vánoc vrací do minulosti a
do krásných let mládí, nás naplní pocitem štěstí, lásky a pokoje.
Vždyť během celého urychleného roku, plného každodenních
starostí je pocit bezpečí, spokojenosti, štěstí a lásky zaslouženým darem. A proto se
pokusíme vytvořit podobnou atmosféru v našich domovech a našich rodinách.
Zachovejme si posvátnou úctu k těmto svátkům, svátkům
pokoje, lásky a porozumění.
Vánoce jsou pro každého z nás něčím magickým a
tajemným. Je to čas, kdy se nám otevírají naše srdce a opět,
my lidé, máme k sobě o něco blíž. Mnozí z nás si jistě
vzpomenou na ty předešlé Vánoce nebo svoje dětství, a to
jak jsme prožívali přípravy na tento nejočekávanější den v
roce. Jistě si však vzpomeneme i na ty, kteří již bohužel
nejsou mezi námi, ale stále jsou živí v našich srdcích a
vzpomínkách.
Dovolte mi proto, abych všem spoluobčanům popřála
příjemné svátky, štěstí, pokoj v duši, lásku a pevné zdraví.
Zároveň Vám všem přeji, aby jste do nového roku vykročili
šťastnou nohou a s optimismem, všem přeji hodně štěstí,
zdraví, lásky, pochopení a osobních i pracovních úspěchů.
Jistě nás potkají krásné, ale i nepříjemné chvíle a okamžiky,
neboť i to patří k životu. Nezapomeňme však na lidskost,
toleranci, vzájemnou pomoc a porozumění.
Popřejme si nádherné Vánoce a pokoj v duši ať se udrží i po celý budoucí rok.

Předvánoční čas si občané v Litohoři zpříjemnili již
každoroční výrobou adventních věnečků, která se
uskutečnila v pátek 26. listopadu 2010 v kulturním domě.
Pro výrobu měli místní občané přichystáno několik druhů
chvojí, zároveň měli k dispozici i různé druhy sušených i
přírodních přízdob a také vánoční ozdoby, které mohly za
pomoci tavné
pistole
jednoduše a
pevně
přichytit k věnečkům. Zúčastnění si takto
věneček mohli vyrobit sami podle vlastní
fantazie. Atmosféru při výrobě věnečků
zpříjemňoval
poslech
vánočních koled.
Zatímco maminky vyráběly, děti si mohly
vymalovávat obrázky s vánoční tématikou.
TT

Ing.Helena Dreslová, Lenka Venhodová

Betlém ze sena
Vánoční betlém, který neodmyslitelně patří
k symbolu Vánoc, vyrostl v sobotu 27.listopadu
2010 již podruhé na návsi v parku. Betlém
znázorňující právě narozeného Ježíška ležícího
v jesličkách, Pannu Marii, svatého Josefa a
zvířátka. V letošním roce se rozrostl ještě o Tři
krále. Betlém
ze sena má
v zátiší
dva
krásné rostlé
smrčky, které
místní školka
a škola vylepšila svými výtvory v podobě vánočních
ozdob. Betlém ze sena, který příjemně umocní vánoční
náladu, vytvořily s nadšením místní dívky. V neděli
v podvečer proběhlo rozsvícení Betlému i vánočního
stromku.

Lenka Venhodová
starostka
Obecní
úřad Litohoř, č.p. 155, 675 44, tel.: 568 422 024,
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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

Ing.Helena Dreslová
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Setkání dříve narozených
Neděle 28. listopadu 2010 byla v Litohoři věnována občanům dříve narozeným, kterým
kulturní komise připravila setkání v kulturním domě. Nejprve pod vedením svých učitelek
vystoupily děti z mateřské školy a poté děti ze základní školy. Přítomným seniorům děti
zazpívaly
a
zarecitovaly
krásné básničky. Poté se
slova ujala nová starostka
Lenka
Venhodová,
která
přítomné občany seznámila
s akcemi, které se v obci
povedly realizovat za minulé
období a dále nastínila činnost
obce v příštím roce. Svůj
projev zakončila poděkováním
bývalému starostovi panu
Bohumíru Kašíkovi, za jeho
činnost, kterou věnoval obci
v letech minulých. Součástí
programu byla videoprojekce
z již
proběhlého
setkání
rodáků obce Litohoř. Během
toho se přítomní posilnili občerstvením, na jejíž přípravě se podílela kulturní komise, za což
jim patří poděkování.
Ing.Helena Dreslová

„Mikuláš ztratil plášť“ – hodně často zaznělo v domech, které navštívil v neděli
5.prosince Mikuláš s andělem a čerty. Mocnosti nebeské a mocnosti pekelné se objevily i
v Litohoři.
Zlí jazykové tvrdí, že to bylo
především proto, že naše děti prý
nejsou zdaleka tak hodné, jak by to
mělo být. Nakonec se ale ukázalo, že
to tak docela pravda není.
I když zpočátku tak trošku naháněli
právě čerti hrůzu, nakonec Mikuláš
spolu s andělem vše uvedli na
správnou míru.
V rukou Mikuláše sice zářila „Zlatá
kniha“ hříchů našich dětí ale jak se
nakonec ukázalo, nebylo to tak
hrozné. A co navíc? Každý z našich,
ať již malých, či takzvaně "odrostlejších“ hříšníků, se nakonec především čertíkům dokázal
vykoupit pěknou básničkou, nebo písničkou, a tak nakonec sám Mikuláš musel uznat, že
toho tentokráte „Peklu moc nezbude.
Byly sice situace, kdy už se čerti radovali a do svých pytlů cpali některé dětské duše, které
zpočátku dávaly najevo svou nedotknutelnost, ale nakonec i ty musely pustit, protože sliby
a prosby dítek, mnohdy se slzami v očích a na tvářích, je nakonec přesvědčily že „budou
skutečně již hodné“. Že se jim opravdu žádné z našich dítek odnést do své říše nepodařilo
svědčí obrázek, který jsme pořídili. Jasně dokumentuje,
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že zde nakonec zůstaly prázdné pytle a čerti
odešli tedy s nepořízenou.
Z toho měl samozřejmě velikou radost anděl,
když na pokyn Mikuláše rozdával drobné dárky
a pochutinky, tentokrát ale jen těm skutečně
"hodným" dětem, které jej dokázaly přesvědčit.
ing. Helena Dreslová, Lenka Venhodová

Konec roku v mateřské škole
Letošní příchod zimy přinesl nejen bohatou sněhovou nadílku, ale též teploty hluboko pod
bodem mrazu. Život v mateřské škole však „nezamrzl“, ba právě naopak. Vždyť sníh a
mráz, téměř vždy signalizují příchod nejkrásnějších svátků v roce – Vánoc.
Již počátek měsíce prosince, se nesl ve znamení příprav na vánoční svátky. Děti se
s velkou chutí pustily do výzdoby celé MŠ. Samy vyrobily ozdoby, slavnostní svícny a
přáníčka, které věnovaly svým rodičům a blízkým. Zdobení perníčků se též stalo příjemnou
a veselou tradicí. Naše děti nezapomněly ani na velký litohořský betlém v parku, na který
vyrobily ozdoby.
V prvních prosincových dnech zavítal k radosti všech do školky opravdový Mikuláš, kterého
opět velmi živě a věrně ztvárnila studentka gymnázia Markétka Tučková. Děti před
Mikukášem předvedli celou škálu dovedností, kterým se naučily v mateřské škole.
Mikulášem pak byly po zásluze odměněni, kdy každý žáček dostal svůj balíček plný dobrot
a sladkostí.
7. Prosince se jako každý rok litohořští zúčastnily recitační soutěže „Upovídaný budíček“,
kterou pro děti předškolního věku organizuje DDM Budík. Naše děti znovu vybojovaly
přední místa. Druhé místo obsadila Nikolka Řepová a třetí místo získala Anetka
Dvořáková. 19. prosince naši malí žáčci vystoupili se svými kamarády ze ZŠ s kulturním
programem na tradiční litohořské vánoční besídce. Vystoupení obou škol se všem velmi
líbilo. Na 20. prosinec si děti z MŠ pozvaly své kamarády – školáky, neboť do MŠ opět
zavítal kouzelník. Svou magickou show přijel dětem předvést žák 8. třídy ZŠ nám.
Republiky Znojmo Pavel Sobotka. Mladý zástupce umělecké magie celé publikum doslova
vtáhl do víru představení. Děti svého mladého kouzelníka odměňovaly bouřlivým
potleskem a ve finále ho nechtěly ani propustit. Je jisté, že nevšední zážitek, který jim
přineslo ono „magické“ dopoledne budou chtít jistě zopakovat.
Poslední den před vánočními prázdninami se všechny děti sešly u vánočního stromečku,
který si samy ustrojily. Všichni se veselili, tančili a zpívali, neboť pod stromečkem jim
Ježíšek nechal spoustu krásných dárků. Vánoce začaly!

Všem bych touto cestou chtěla popřát krásné, pohodové vánoce a skvělý
nový rok 2011.
Jiřina Kostelecká (ved. učitelka MŠ)
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Základní škola
Uběhla téměř polovina školního roku. Děti zvládly předepsané učivo a od začátku prosince
se i letos těšily na nejkrásnější dětské roční období – vánoční.
Ve škole tomu vždy předchází zimní
nálada v podobě tématicky řazeného
učiva. Na nástěnkách se objeví výkresy
se zimní nebo vánoční tématikou, děti
vyrábí dárečky, přáníčka,v učebnicích se
objeví vánoční články s ilustracemi.
Začínáme také dokreslovat scénář
našeho
svátečního
vystoupení
v kulturním domě pro veřejnost.
V posledních školních dnech roku se
tradičně scházíme s dětmi a rodiči na
tvořivém podvečeru.
Rodiče se
pozastaví v předvánočním shonu, děti
rády ukážou, co je ve škole nového,
malé děti si pohrají ve školní družině. Ke
kávě nebo čaji letos děvčata připravila malé pohoštění. Linecká kolečka tvořila mladší
děvčata a ochotně je upekla paní kuchařka ve školní kuchyni. Starší děvčata připravila a
nazdobila sváteční stoly.Tentokrát si každý odnesl domů na výzdobu sněhuláka.
Zdá se, jako by to bylo včera, když jsme nastupovali 1. září do školy. Ve škole se přes
prázdniny žádná změna nekonala, neboť všechny síly i finance patřily mateřské
školce.Školní budova je však vždy díky paní školnici perfektně připravená a září čistotou.
Kolotoč školních akcí začal hned 3. září, kdy starší děti navštívily akci na
moravskobudějovickém koupališti věnovanou bezpečnosti dětí.
Děvčata se prošla 18. září v průvodu při oslavě našeho Mikroregionu v Mor. Budějovicích,
kde také zatančila na oslavách v letním kině - a líbila se.
V říjnu jsme se všichni
těšili na Dýňovou stezku
odvahy v zahradě MŠ.
Mladší na prokazovanou
odvahu a
starší
na
organizování činností na
stanovištích.
Sběr papíru nám přinesl
téměř tisíc korun, které
investujeme do drobných
pomůcek a na odměny a
občerstvení pro děti.
Několik dětí učinkovalo
opět na letošním setkání
důchodců – snažili jsme se
potěšit
básničkou
a
písničkami.Již
druhým
rokem jsme zapojeni do
celostátního programu Ovoce dětem. Co to znamená?
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Vloni děti dostávaly každý týden zdarma
ovoce, zeleninu nebo šťávy. Letos
dostáváme jednou za čtrnáct dní. Byla to:
jablka, hrušky, blumy, mandarinky, kivi,
ředkvičky, ochutnali jsme také exotické
kaki.
Po Vánocích přijdou děti odpočaté. Dáme
se hned do pilné práce, neboť vysvědčení
již klepe na dveře.
Nyní jsme v období svátků. S dětmi jsme si
popřáli hezké prožití Vánoc. Já totéž přeji i
za kolegyně všem spoluobčanům, navíc
hlavně zdravíčko, klid do duše, trochu
štěstí
a obyčejného sousedského
přátelství.
Mgr. Jiřina Vodičková

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Litohoř,konaného 10.11.2010
(výpis)
Zasedání řídí p.Bohumír Kašík
Přítomni :
p.Kašík B., Šibor R. ,Ing.Šteflíčková A., Ing Dreslová H.,
Mgr.Vodičková J., Bustová H., Říháček V., Venhodová L., Bártů J.
Zapisovatel:
pí H.Hanzalová
Ověřovatelé zápisu: Bártů J.,Šibor R.
Program: 1.Volba členů mandátové a návrhové komise
2.Volba členů volební komise
3.Ověření výsledků voleb členy mandátové komise
4.Složení předepsaného slibu
5.Volba starosty obce
6.Volba zástupce starosty
7.Různé
8.Diskuse
9.Návrh usnesení
10.Schválení usnesení
bod č.1
Za předsedy mandátové a návrhové komise byla zvolena - Mgr.Vodičková J.
za členy - Ing.Šteflíčková A.,Říháček V.
bod č.2
Za předsedy volební komise byla zvolena - Bártů J.
za členy - Šibor R.,Venhodová L.
bod č.3
Členové mandátové a návrhové komise provedli ověření výsledků voleb do zastupitelstva obce v
obci Litohoř
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bod č.4
Ing.Dreslová H. přečetla předepsaný slib člena zastupitelstva, poté jednotlivě členové slovem
"slibuji" složili slib
bod.č.5
Členové zastupitelstva hlasovali pro funkci neuvolněného starosty - 6 hlasů pro,3 hlasy proti
Členové zastupitelstva hlasovali o způsobu volby starosty - 5 hlasů pro volby tajné,4 hlasy pro
volby veřejné
Ing.Alena Šteflíčková přednesla návrh,aby starostou obce se stala pí Hana Bustová,
p.Bohumír Kašík přednesl návrh,aby starostou obce se stala pí Lenka Venhodová
Při tajném hlasování byla starostkou obce zvolena pí Lenka Venhodová - 5 hlasů pro
Následně Ing. Šteflíčková A.,Bustová H.,Říháček V.oznámili, že se vzdávají svého mandátu a
opustili zasedání.
bod č.6
Místostarostkou obce byla zvolena Jana Bártů - 5 hlasů pro, 1 se zdržel
bod č.7
Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena - Ing.Helena Dreslová
Předsedou finančního výboru byl zvolen - p.Bohumír Kašík
Návrh na odměny neuvolněným členům zastupitelstva:
starosta
8360,-Kč + 1194,-Kč na 100 obyvatel
místostarosta
3000,-Kč
předsedové komisí 250,-Kč
členové zastupitelstva 200,-Kč
USNESENÍ
1/ Zastupitelstvo obce ověřilo platnost volby členů zastupitelstva obce
2/ Starostkou obce byla zvolena Lenka Venhodová
místostarostkou obce byla zvolena Jana Bártů
3/ Bere na vědomí složení slibu všech 9 členů zastupitelstva
4/ Zřizuje kontrolní výbor: předseda Ing.Helena Dreslová
finanční výbor: předseda
Bohumír Kašík
5/ Schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva v rozsahu jak byly navrženy
6/ Schvaluje starostku obce na zastupování v moravskobudějovickém regionu
7/ Schvaluje odměnu odstupujícímu starostovi dle zákona o obcích v měsíčních splátkách
8/ Schvaluje finanční příspěvek hokejistům 5000,-Kč
9/ Ukládá starostce předložit na příštím zasedání návrh rozpočtu na rok 2011

Program: 1. Kontrola usnesení
2. Návrh rozpočtu na rok 2011
3. Jmenování člena zastupitelstva do rady školy
4. Jmenování inventarizační komise
5. Úprava rozpočtu
6. Jmenování členů finančního a kontrolního výboru
7. Smlouva-inž.sítě pro RD,lokalita koupaliště-plynovod a přípojky
8. Různé
9. Návrh usnesení
bod č.1
4/ návrh na členy kontrolního a finančního výboru bude řešen
8/ finanční příspěvek hokejistům bude vyplacen po předložení faktury
9/ návrh rozpočtu na rok 2011 bude předložen
bod č.2
Návrh rozpočtu na rok 2011
Rozpočtové příjmy Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti
Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
Daň z příjmu právn.osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
Daň z příjmu fyz.osob a kapitál.výnosů
Správní poplatky
Poplatky ze psů
8.000,Poplatek za užívání veř.prostranství
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Příjmy z pronájmu
Dotace
Úhrn příjmů

800.000,60.000,1.000.000,1.800.000,500.000,70.000,2.500,2.000,260.000,70.000,200.000,4.872.500,-

Přítomni: pí J.Bártů, Ing.H.Dreslová, B.Kašík, L.Venhodová, Mgr.J.Vodičková
Zapisovatel: pí H.Hanzalová
Ověřovatelé zápisu: J.Bártů ,Mgr.J.Vodičková

Rozpočtové výdaje Silnice,chodníky
30.000,Provoz veřejné silniční dopravy
15.000,Pitná voda
50.000,Základní škola
600.000,Záležitosti kultury
150.000,Tělovýchovná činnost
30.000,Veřejné osvětlení
100.000,Inž.sítě pro výstavbu RD-lok.koupaliště
1.257.000,Vodní díla
300.000,Sběr a svoz komunálních odpadů
600.000,Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
350.000,Požární ochrana
5.500,Zastupitelstvo obce
260.000,Činnost místní správy
485.000,Splátka úvěru
150.000,Rozhlas
140.000,Kostel
350.000,Úhrn výdajů
4.872.500,-
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S návrhem usnesení souhlasí 5 členů z 6 přítomných zastupitelů
Zapsala : Helena Hanzalová
Zápis ověřili : Jana Bártů
Rostislav Šibor
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litohoř konaného 14.12.2010 ( výpis)

Výhled na rok 2012
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje
Splátka úvěru

4.900.000,4.750.000,150.000,-

Výhled na rok 2013
Rozpočtové příjmy 5.000.000,Rozpočtové výdaje 4.850.000,Splátka úvěru
150.000,-

bod č.3
Starostka navrhla jmenovat do rady školy ze členů zastupitelstva Ing. Helenu Dreslovou
bod č.4
Jmenování inventarizační komise
kulturní dům: B.Kašík ml., Mgr.J.Vodičková, H.Hanzalová
koupaliště: M.Procházka, B.Kašík ml., Bc.T.Bařinka
hasiči: Vl.Říháček, Z.Řezáč, Vl.Jelínek ml.
knihovna: Mgr.J.Vodičková, H.Hanzalová, Ing.H.Dreslová
místní hospodářství: B.Kašík st., T.Venhoda, P.Chvátal
bod č.5
Zastupitelstvu byly předloženy rozpočtové úpravy č.6,7 za 10 a 11/2010,za měsíc 12 budou
provedeny k 31.12.2010
bod č.6
Za členy kontrolního výboru byli jmenováni: Hana Procházková, Petr Slabý
Za členy finančního výboru byly jmenovány: Ivana Raabová, Mgr.Jana Cvaková
bod č.7
Zastupitelstvu byla předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby plynárenského zařízení"Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů,lokalita
koupaliště,SO 06 STL plynovod a přípojky" mezi obcí Litohoř a JMP Net, s.r.o.Brno
bod č 8
od 1.1.2011 nabývá účinnosti zákon č.281/2009 Sb.,kde dochází ke změně zákona č.565/1990 Sb. o
místních poplatcích,proto se zrušuje:
Obecně závazná vyhláška:
č.4/2007 o místním poplatku ze psů
č.5/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
č.6/2007 o místním poplatku ze vstupného
č.4/2009 o místním poplatku z ubytovací kapacity
a vydávají se nové obecně závazné vyhlášky:
č.1/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
č.2/2010 o místním poplatku ze vstupného
č.3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
č.4/2010 o místním poplatku ze psů
Byl přednesen návrh, zda zastupitelstvo souhlasí, aby byla podána žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova Vysočiny, která bude použita na budování chodníků na místním hřbitově
Byla navržena možnost používání soukromých vozidel pro služební účely
Návrh na provedení obnovy a inovace webových stránek obce.

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce
10/ schvaluje rozpočet na rok 2011 a výhled na rok 2012,2013
11/ schvaluje do rady školy za obec Ing.Helenu Dreslovou
12/ schvaluje inventarizační komise
13/ schvaluje úpravu rozpočtu
14/ schvaluje členy kontrolního a finančního výboru
15 /schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Litohoř a
JMP Net,s.r.o.Brno
16/ schvaluje obecně závazné vyhlášky:
č.1/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
č.2/2010 o místním poplatku ze vstupného
č.3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
č.4/2010 o místním poplatku ze psů
17/ schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny
18/ schvaluje používání soukromých vozidel pro služební účely
19/ schvaluje obnovu a inovaci webových stránek obce
Zapsala: Helena Hanzalová
Ověřovatelé zápisu: Mgr.J.Vodičková, J.Bártů

Tříkrálová sbírka
V naší obci
budou skupinky dobrovolníků konat tradiční
Tříkrálovou sbírku.2.ledna navštíví část Kolovraty a 8.ledna projdou zbývající části obce.
Tuto sbírku organizuje Charita ČR,výtěžek sbírky je určen především na pomoc sociálně potřebným
skupinám v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na
humanitární pomoc do zahraničí.

Výlety do okolí
Pokud budete chtít některý volný den vyrazit
na pěší výlet s konkrétním cílem, můžete se
vydat na kopec sv. Vít (dříve Křížová hora),
kde najdete zříceninu stejného jména.
Polní cestou směrem za koupaliště vám cesta
nebude trvat déle než hodinu. Snad jen
stoupání ke zřícenině v závěru cesty vás může
trochu zadýchat, vždyť také vystoupáte
do výšky 557 m n.m..Odměnou za námahu
vám bude pěkný rozhled do okolí.
Než byla původní kaple sv.Antonína Paduánského, později znovuvysvěcena sv.Vít,
z rozhodnutí císaře Josefa II zrušena a r. 1787 již zchátralá zbořena, stála při kapli poustevna
(poustka),kterou obýval vždy jeden poustevník. Zde hospodařil na dvou políčkách a zahrádce. Za
povinnost měl zvonit Anděla Páně ráno, v poledne a večer, modlit se za kraj a za lidi vněm a hlídat
kapli. Na tomto místě později nechal zbudovat jaroměřický hrabě Dominik Ondřej Kaunic-Reitberk
Questenberk letohrádek, který páni z Jaroměřic navštěvovali a udržovali až do roku 1848. Od té
doby letohrádek chátrá.
Jana Bártů

Kulturní komise předložila plán akcí na rok 2011 s požadavkem na částku 35 500,- Kč
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INFORMACE ZE SPORTU

Společenská kronika

Pořadí fotbalových týmů 3.třídy skupiny B na konci podzimní sezóny 2010/2011
Tým
Z
V
R P Skóre B
1
Sokol Šebkovice B 13 10 1 2 31:11 31
2
Čáslavice-Sádek B 13 9
2 2 30:14 29
3
1.FC Jemnicko B
13 9
1 3 45:15 28
4
Třebelovice
13 8
1 4 44:30 25
5
SK Kojetice
13 7
1 5 31:28 22
6
Sokol Heraltice
13 6
1 6 29:28 19
7
Sokol Předín
13 5
3 5 22:17 18
8
Druž. Jakubov B
13 5
1 7 28:30 16
9
Litohoř
13 5
1 7 25:33 16
10 Sokol Martínkov
13 4
2 7 27:30 14
11 SK Lesonice
13 4
2 7 21:33 14
12 Sokol Želetava B
13 4
2 7 25:55 14
13 FC Police u Jemn. 13 2
2 9 27:42 8
14 Sokol Horní Újezd
13 2
2 9 21:40 8

Výročí:
Blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili své narozeniny !

Tabulka s výsledky ledního hokeje II.ligy ke dni 29.12.2010
Tým
Z
V
R
1
HC Jakubov
8
8
0
2
HC Rafani
8
7
0
3
Vranín
7
6
0
4
HC Westige
8
5
0
5
HC Panteři
7
5
0
6
HC Ctidtužice
8
5
0
7
TJ Lukovští draci
7
3
0
8
SK Vícenice
9
2
0
9
Zlobři Myslibořice
8
2
0
10
Motáci Třebětice
7
3
1
11
Litohoř
9
3
0
12
HC Červený Hrádek
8
3
0
13
HC Kobry
8
2
0
14
Kohoutí Vesce
6
2
0
15
HC Krokodýli
7
1
1
16
Luňáci Dědice
8
0
0
17
HC Častohostice
7
0
0

Měsíc: Říjen
Heralecká Anežka
Maršíková Emilie

Měsíc: Prosinec
88 let
75 let

Měsíc: Listopad
Prodělal Oldřich
Šimka František
Šibor František
Machovcová Marie

91 let
87 let
70 let
60 let

Zajímavosti z obce
Počet obyvatel žijících v Litohoři
ke dni 15.12.2010 je celkem 525

P
0
1
0
1
1
2
3
4
4
3
6
5
5
3
4
8
7

Skóre
74:16
44:14
45:13
61:28
28:19
27:24
20:21
37:38
36:40
28:34
29:24
21:31
16:40
27:25
12:26
17:70
06:65

Všem sportovcům přejeme do dalších klání mnoho úspěchů a přesných střel.

B
24
21
20
17
17
16
11
10
10
10
9
9
8
7
5
0
0

Mužů: 256
Žen: 269
do 18 let 134 dětí
od 18 do 60 let 281 občanů
nad 60 let 110 občanů
Změny v roce 2010
Sňatky 4
Rozvody 0
Úmrtí 4
Narozeno 7 dětí
(4 děvčata a 3 chlapci)

Blaisová Božena
Řoutilová Marie
Gráfová Marie

Velká gratulace patří i naší nejstarší ženě v
obci pí Antonii Dvořákové, která oslaví
v lednu své 98 narozeniny. Přejeme hodně
zdraví do dalších let.

Paní zima v bílém kožiše
T.Navrátilová
Paní Zima v bílém kožiše
si vykračuje krajinou
Vidíme ji oknem ze skrýše,
kde v teple čekáme na jinou
příjemnější dobu roku.
To ujde ještě zima kroků!
Přitom cestou pořádně nasněží
zafouká vločky až do věží.
Zahrne umetené cestičky
zastudí na líčkách dětičky.
Pak nadělá ledové překážky.
Ale i zima prochodí podrážky.
Jindy zas bude přívětivá
a ukáže, kde slunce skrývá,
potěší děti na rybníce
zavane stopy od zajíce.
Nikdo jí neposlal pozvání
a přece tu studeně zaclání.

Pozvánka
pondělí 17. ledna 2011 ve 14:00 se bude konat zápis dětí do 1.ročníku v budově ZŠ
sobota 14.února 2011 bude hasičský ples v KD se skupinou GENETIC
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80 let
80 let
65 let
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