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Slovo úvodem
Milí spoluobčané,
jarní i letní měsíce jsou pro většinu z nás časem nejen
k odpočinku, ale také obdobím, kdy se pouštíme do oprav a
zvelebování si našich obydlí. V Litohoři nás čeká, díky dokončení
kanalizace, mnoho a mnoho práce. Kam jen pohlédnete, všude
uvidíte něco, co si zaslouží výměnu, nebo alespoň opravu.
Postupovat musíme systematicky. Je nutné řídit se také tím, jak jsou vyhlašovány výzvy z
evropských fondů a zvažovat, zda právě daná oblast může naši obec zajímat. Vzhledem
k tomu, že se vyčkávalo, se všemi investicemi a opravami, až po vybudování kanalizace,
můžeme říci, že je jen málo těch, které by nás nezaujaly, ale i tak je nutné vybírat, protože
není možné mít vše hned a za jeden rok. Již v jarních měsících jsme požádali hned o dvě
dotace. Ta první z Ministerstva místního rozvoje na vytvoření zeleně před školou a školkou
a hřiště za základní školou, ta druhá z Operačního programu životního prostředí na projekt
„Hřiště v přírodním stylu za mateřskou školkou.“ Obě tyto dotace nám vyšly, i když
z celkového počtu žadatelů uspělo pouze 20% z nich. Dá se tedy říci, že nás čeká velmi
pracovní léto. Našim úkolem bude oba tyto projekty zrealizovat do konce září a října
letošního roku. Obě hřiště budou provádět firmy. Do osázení částí před školou a školkou
se aktivně zapojí i děti s rodiči. Využijeme tuto akci jako příležitost k setkání a na závěr
těchto pracovních sobot, které budou předem oznámeny, si s dětmi opečeme třeba
špekáčky, abychom se společně odměnili za dobře vykonanou práci.
Věřím, že rodiče rádi pomohou, abychom dětem společně ukázali, že volný čas nemusí
trávit pouze tím, že sedí u počítače. Tento projekt je zaměřen právě na to, abychom
v dětech rozvíjely vztah k přírodě a vnímaly ji jako nedílnou součást života, aby až jednou
vyrostou a budou svoje děti vodit do naší školy a školky mohly říci svým dětem „ vidíš,
tento strom jsem tu sázel/a/, když jsem byl/a/ velká jako ty teď“.
Ráda bych Vám již nyní poděkovala za to, že se těchto brigád aktivně zapojíte a pomůžete
nám společně vytvořit kolem nás všech příjemné prostředí.
Přeji Vám všem příjemné a slunečné léto. Těm, kteří vyjíždí na dovolenou třeba k moři
nebo do vzdálenějších míst, aby se odpočatí a v pořádku vrátili domů.

S úctou Hana Bustová, starostka obce

Obecní úřad Litohoř, č.p. 155, 675 44, tel.: 568 422 024,
e-mail: info@obec-litohor.cz ; www.obec-litohor.cz
Úřední hodiny: Pondělí / Středa: 7:00-17:00; Úterý / Čtvrtek: 7:00-14:30; Pátek: 7:00-12:00

USNESENÍ
zastupitelstva obce Litohoř konaného 11.5. ÷ 10. 6. 2015
ZO schvaluje úpravu rozpočtu č. 1 za 3/2015 a č. 2 za 4/2015
ZO schvaluje výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2014 a vyslovuje souhlas s výhradou, přijímá
opatření k odstranění zjištěného nedostatku.
ZO schvaluje závěrečný účet obce a příspěvkové organizace za rok 2014 bez výhrad .
ZO schvaluje účetní závěrku obce Litohoř za účetní období roku 2014, sestavenou k 31. 12. 2014.
ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Litohoř za účetní období roku 2014,
sestavenou k 31. 12. 2014.
ZO schvaluje, aby kladný hospodářský výsledek v ZŠ a MŠ za rok 2014 v částce 404,91 Kč byl
přeúčtován do rezervního fondu.
ZO schvaluje zprávu finančního a kontrolního výboru.
ZO schvaluje opravu pilířů na hřbitově v částce 96 668 Kč od firmy Šibor stavby Moravské Budějovice
s.r.o.
ZO schvaluje nákup mulčovače za cenu cca 30 000 Kč.
ZO schvaluje zpracování projektů na opravy chodníků a silnic.
ZO bere na vědomí informaci o průběhu prací na kanalizaci.
ZO schvaluje zpracování energetického auditu na budovu ZŠ.
ZO schvaluje provedení znaleckého posudku na SPORTLAND ve výši 23 000 Kč Ing. Čadou.
ZO schvaluje zpracování projektové dokumentace firmou PROFI Jihlava Ing. Kotlánem na opravu
silnice v Kozím perku.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 , o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Litohoř a Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 Požární řád obce.
ZO schvaluje finanční příspěvek v částce 1500 Kč pro Dům sv. Antonína Moravské Budějovice.
ZO schvaluje úpravu rozpočtu č. 3 za 5/2015.
ZO bere na vědomí podání zprávy o dotacích z POVV, OPŽP, MMR.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu sakrálních staveb – jednoho kříže u kostela a božích
muk.

ZO schvaluje přijetí úvěru od ČS a.s. dle předložené nabídky, k financování vlastního
podílu na realizaci projektu „Kanalizace Litohoř“ a pověřuje starostku Hanu Bustovou
k podpisu smluvní dokumentace a s podmínkami v květnu 2016
ZO souhlasí se zhotovením brány na hřbitově, poptat, které jsou v souladu s předloženou
nabídkou ze dne 6. 5. 2015
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ZO schvaluje prodej kompresoru za cenu 2 000,- Kč a pásové pily za cenu 1 500,-Kč
ZO souhlasí s uspořádáním setkání rodáků
ZO souhlasí, aby parkoviště u ZŠ bylo vydlážděno firmou M+M STAV s.r.o. za cenu cca
36 000,-Kč
ZO bere na vědomí, vybudování kanalizačních přípojek pro ZŠ a MŠ
ZO souhlasí s umístěním 4 ks směrových cedulí ke sportovnímu areálu a hotelu
ZO souhlasí se zakoupením centrály a čerpadla na zalévání stromů a keřů v ovocné aleji

KANALIZACE LITOHOŘ
Vážení spoluobčané,
výstavba kanalizace se dostává do konečné závěrečné fáze prováděných prací, tudíž
veškeré hlavní stoky jsou řádně dokončeny a zaústěny do čerpací stanice. Prováděcí firma
SYNER se soustředí na dokončení asfaltových povrchů po výkopech kanalizace a to ve
všech lokalitách dotčených výstavbou. Budou dokončeny i práce terénní a to dosypáváním
zeminy (popřípadě asfaltového recyklátu) ke krajnici vozovky, nebo chodníkových ploch.
V provozu je i čerpací stanice, takže je možné napojování rodinných domů na hlavní řády
kanalizace. Dle vyjádření zástupce Svazku obcí (hlavní investor) je dobré provést připojení
do konce roku 2015 a to nejlépe ve100% účasti. Na každý rodinný dům a občana se
dostávala dotace a proto je potřebné mít všechny bytové jednotky připojené, aby nevznikl
problém s již obdrženými dotacemi z Evropské Unie! V případě nejasností se můžete na
nás obrátit a na obecním úřadě Vám v rámci našich možností poradíme.
Probíhá také jednání o STOCE E (směr do Kolovratů). Zde je položené potrubí z dřívější
doby. Kamerové zkoušky prokázaly
netěsnost a na některých místech i
proboření potrubí této stoky. Jednáme
s paní starostkou s firmou VAS o
možnosti opravy a následnému napojení
na hlavní nový řád kanalizace. Jelikož
tato stoka (E) nepodléhá současnému
stavebnímu povolení vydanému na nově
budovanou kanalizaci, je třeba veškerá
povolení dělat znovu. Toto vyřizování
nebude ze dne na den a vyžádá si několik
měsíců vyřizování.
Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za
trpělivost a vstřícnost při výstavbě
kanalizace a to i proto, že celkové
dokončení zabere ještě několik týdnů, možná i měsíců.
Milan Křikava, místostarosta

3

První tropický den byl letos nejdříve za posledních deset let
Červen je měsícem, kdy začíná meteorologické léto – 1. června – a o dvacet dní později i
astronomické léto, kdy je na severní polokouli nejdelší den a nejkratší noc v roce. Zároveň
je červen měsícem, kdy obvykle meteorologové na našem území zaznamenávají první
tropický den v roce. Tropický den je označení pro den, kdy teplota vzduchu ve stínu
alespoň na okamžik překročí 30 °C. V Litohoři se této teploty dočkáme poprvé průměrně
20. června, ale jednotlivé roky se mezi sebou výrazně liší. Letos jsem během desetiletého
měření odpoledních teplot vzduchu zaznamenal první tropický den už 3. června. Teplota
vzduchu se odpoledne vyšplhala na 30,3 °C. Od roku 2006 jsem teplotu přes 30 °C nikdy
dříve nezaznamenal. Opačným příkladem byl rok 2011, kdy se první tropický den vyskytl
až 9. července. 22. června téhož roku jsem sice naměřil 29,9 °C, ale jelikož se teplota
nedostala přes tropickou třicítku, nemůžu tento den logicky počítat mezi dny tropické.
Rekordním rokem v počtu tropických dní byl rok 2013, kdy teplota v Litohoři překročila
třicetistupňovou hranici v sedmnácti případech. Nejméně tropických dní jsme si užili v
letech 2008 a 2011, kdy jsem více než 30 °C naměřil v šesti případech.
David Šibor

1. ročník retro pochodu
Svátek práce oslavili litohořští prvomájovým retro průvodem, který nám všem měl
připomenout dobu před necelými 26 lety. Průvod přilákal nejen místní, ale i přespolní.
K vidění bylo dobové oblečení, např. stejnokroje zdravotních sester, tehdejší veřejné
bezpečnosti, známých postav z českých filmů 60. let, alegorické vozy Škoda 100, žiguli,
velorex, mopedů a motorek, staré modely traktorů zn. Zetor 25 K. Pohled na tyto postavy i
techniku budil úsměv i nostalgii nad tím, jak čas rychle letí. Ve většině z nás evokoval
vzpomínky na časy, kdy
jsme stáli na náměstích a
mávali mávátky. Asi 125
účastníku průvodu prošlo
obcí od Kulturního domu,
kolem
kostela
až
k
motorestu U Nováků, kde
byla
akce
zakončena
„vypuštěním holubic Míru“,
posezením u guláše, párků
a piva, též v cenách z oné
doby.
Akci organizoval motorest
U Nováků ve spoluprací
s SDH
Litohoř.
Dobrovolníci vypomohli s
psaním transparentů a
vymýšlením hesel.
Hana Bustová, starostka
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Oslavy konce 2. světové války
Zatímco první květnový svátek se nesl v úsměvném duchu. Druhý květnový týden byl
věnovaný vážnému tématu a to 70. výročí konce 2. světové války. 7. května se uskutečnila
beseda s pamětníky - s paní učitelkou Wolheimovou a panem Smetanou, kteří vyprávěli
dětem i dospělým, jak těžký život byl za války. Skutečné příběhy těch, kteří vše zažili na
vlastní kůži, vzbuzoval respekt a návštěvníkům besedy se tajil dech při poutavém
vyprávění obou pamětníků. Po této besedě jsme se přesunuli do parku, kde se uskutečnila
pietní akce za přítomnosti zástupců obce a SDH . Byl položen věnec u Památníku padlých
a po té jsme se vydali na Lampionový průvod. Ten nejvíce potěšil naše děti, kteří tradici
lampionových průvodů ještě nikdy nezažily. Akce měla velký úspěch a v Litohoři se budou
lampionové průvody konat každý rok pravidelně.
Akci organizoval OÚ Litohoř ve spolupráci s SDH Litohoř.
Hana Bustová, starostka

Hostování ochotnického divadla z Víru u Svratky.
Sál kulturního domu patřil v sobotu 6. června ochotnickému souboru z Víru u Svratky.
Pozvaní ochotníci, měli pro letošní sezonu nastudované představení známé české
pohádky S ČERTY NEJSOU ŽERTY. Velmi zdařilé vystoupení pobavilo všechny přítomné.
Do posledního místečka zaplněný sál potleskem vždy odměnil nevšední výkony
amatérských
herců. Kostýmy
i kulisy byly
velmi nápadité.
Obsazení
herců bylo od
školního věku
až po velmi
vyzrálé herce.
Ač
ochotníci,
výkon
byl
profesionální a
vtáhl všechny
přítomné
hluboko
do
děje.
B. Buličková
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Pilíře na hřbitově
Jistě jste si všichni všimli, že pilíře u vstupu na hřbitov byly již ve stavu, kdy bylo potřeba je
zrekonstruovat. Vzhledem k tomu, že statika pilířů byla nevratně poškozená, protože
stavba neměla žádný základ, bylo nutné vystavět je úplně nové. Chtěli jsme naprosto
zachovat tvar, velikost i architektonické provedení, toto se podařilo bezezbytku. Nyní jsou
tedy postaveny pilíře nové s pevným základem a dostatečnou izolací. Celá tato akce je
velmi zdařile vypracována. Následovat bude ještě nová kovová brána, ta bude sloužit zase
dlouhá léta, tak jako ta původní.

Poděkování
Děkujeme paní učitelce Marii Wolheimové, panu Františku Smetanovi, panu Mgr.Františku
Sobotkovi , ing. Marii Sochnové , za pomoc při přípravě oslav konce 2. světové války a na
přípravě Pamětních listů.
Velké díky patří již stabilnímu týmu, který se pravidelně účastní organizace běžných akcí a
ochotně pomáhá s přípravou i následným úklidem. Bez těchto lidí bychom se opravdu
neobešli.

SDH LITOHOŘ
V neděli 21. června uspořádal SDH v areálu koupaliště Dětský den. Organizátoři připravili
pro děti různé sportovní aktivity jako střelbu na terč, slalom s míčky, skákání v pytli,
zdolávání horolezecké stěny a další. Součástí programu byl také skákací hrad.Celá akce
přilákala kolem čtyřicítky dětí, které za své sportovní výkony dostali lákavé sladké odměny
a nikdo z nich neodešel s prázdnou.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem sponzorům za peněžní příspěvek na Dětský den.
Starosta SDH

Fotbalisté TJ Litohoř informují
Do jarních odvet sezóny 2014/15 jsme vstoupili s velmi úzkým
kádrem. Novými hráči byli M. Lovicar (hostování z M.
Budějovic), Pat. Szabó (hostování z N. Syrovic). Naopak
zranění nedovolilo nastoupit ani do jednoho zápasu L.
Dolanskému. Vzhledem k absencím během jara se nám
nepodařilo navázat na výkony z podzimu. Přesto jsme však až
do předposledního zápasu hráli o třetí místo. Odehráli jsme 13
utkání, z nichž jsme 4 zápasy vyhráli, 3 remizovali a 6 prohráli.
Získali jsme 15 bodů a v celkové tabulce sezóny 2014/15 jsme
obsadili 5. místo. Nejlepší utkání jsme asi odehráli na hřišti H. Újezda, který do posledního
kola bojoval o postup do okresního přeboru. Bylo znát, že jsme k utkání odjeli v kompletní
sestavě, a přestože jsme prohráli 1:0, podali jsme dobrý výkon, kterému chybělo jenom
proměňování šancí.
Pavel Šplíchal, trenér fotbalového mužstva TJ Litohoř
6

Obec našim dětem
8. ročník mikroregionálního dětského dne s názvem "Obec našim dětem" se v letošním
roce uskutečnil v Martínkově. V sobotu 30. května 2015 v odpoledních hodinách se hřiště
"Na Výhoně" a okolní prostory staly místem, kde o stupně vítězů bojovala desetičlenná
družstva z obcí moravskobudějovického Mikroregionu. I naše obec zde měla své zástupce.
Po slavnostním nástupu jsme se rozešli plnit první úkoly, mezi něž patřilo hašení domečku,
sbírání
květů
na
rozkvetlé
louce,
střílení
z
praku,
sbírání vody a snad
nejvíce nám dala
zabrat
housenka.
Velkým zpestřením po
13. hodině byl přílet
bojového
vrtulníku
z vojenské základny
v Náměšti
nad
Oslavou, který jsme si
mohli prohlédnout i
zevnitř. Závěrečnou
disciplínou byla již
tradiční štafeta ve
sběru vody. Pro malé
i větší účastníky byly
připraveny
další
atrakce a doprovodný
program. Na závěr
každý obdržel medaili, suvenýry a balíček sladkostí. Společně jsme ještě obdrželi pohár a
sladký dort.

Floristická akce v Litohoři
V předvečer prvního jarního dne se konala floristická předváděcí akce. Český florista
Luboš Dobrovolný, který se bezmála 30 let věnuje práci s květinami, předvedl svoje umění
ve velkém sále kulturního domu. Vytvářel vazby přímo před zraky diváků, nebo spíše
divaček, které se zaujetím sledovaly jeho šikovné ruce. Při práci vyprávěl úsměvné
příběhy, které za dlouhá léta v oboru zažil. Za tři hodiny vytvořil vazby, které bylo možno si
po ukončení akce zakoupit. Téměř všechny se vyprodaly. Velký zájem byl i o samostatné
floristické doplňky, které si lidé mohli taktéž zakoupit a doma si vytvářet dekorace dle své
fantazie, inspirováni třeba právě umem pana Dobrovolného.
Výtěžek z této akce byl použit na jarní výzdobu oken na kulturním domě. Vzhledem
k zájmu návštěvnic, budeme obdobnou akci pořádat v sobotu 27. listopadu 2015 v 18 hod.
v předvečer první adventní neděle. Již nyní zveme nejen litohořské občany!
Hana Bustová, starostka
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Základní škola
Závěr školního roku je vždy spojen nejen s těšením se na prázdniny, ale hlavně se
závěrečným hodnocením žáků. Všechny děti jsou nedočkavé a zvědavé jak bude jejich
celoroční snažení ohodnoceno. Jsme malá škola a preferujeme rodinný přístup k dětem.
Snažíme se nejenom vzdělávat, ale i vychovávat. Protože máme malý počet žáků ve
třídách, můžeme si dovolit přistupovat ke každému dítěti individuálně a tím vynést na
povrch jeho schopnosti. Každý jsme jedinečný a máme jiné kvality a to platí také u dětí,
proto je náš přístup pro ně nenásilný a mnozí jsou za něj vděční. Obzvlášť to ocení rodiče
dětí, které k nám přišly z jiné, větší školy. Snažíme se přistupovat lidsky i k hodnocení
problémových situací, hledáme společná řešení spíše formou rady a pomoci, nikdy ne
striktním potrestáním. Proto jsou naši žáci usměvaví a spokojení a odměnou nám je, že se
do školy těší a mnohým se ani po skončení školní družiny nechce domů. Přesto nás ale
mrzí, že se občas najdou rodiče, kteří své dítě dají raději jinam a to bez udání jakéhokoliv
důvodu. Možná si neuvědomují, že nejtěžší je tato situace právě pro to jejich dítě, které je
vytrženo ze známého prostředí a z kolektivu kamarádů, které zná od školky. Koncem
března proběhla v naší škole kontrola z České školní inspekce, která byla zaměřena na
oblast výuky v ZŠ i MŠ, na školní družinu i školní jídelnu a na vedení dokumentace a
účetnictví. Výsledky kontroly dopadly velmi dobře a byli jsme pochváleni za příjemnou
atmosféru, která ve škole panuje i za lidský a nápomocný přístup k našim žákům. Inspekce
kladně ohodnotila i vybavenost naší školy vhodnými výukovými materiály a pomůckami.
Žasli nad přístupem dětí k sobě navzájem, líbilo se jim, že si pomáhají, nesmějí se
spolužákovi, když něco nezvládá, ale naopak se snaží mu poradit. Také ocenili aktivity
naší školy, které i při výuce zvládáme. I tato kontrola je nejenom pro nás, ale i pro rodiče
zpětnou vazbou, zda děláme svoji práci dobře. Celá závěrečná zpráva je k nahlédnutí na
webových stránkách školy. Letošní účast na sportovních Domamilských hrách pro nás
byla velmi úspěšná. I přesto, že se jí zúčastnilo 7 škol, vyhráli jsme 2. místo ve vybíjené, 3.
místo ve fotbale, Karolínka Bohatcová 2. místo v hodu kriketovým míčkem a Anetka
Dvořáková 1. místo v běhu na 50 m, 2. místo ve skoku do dálky a 3. místo v hodu
kriketovým míčkem. Musíme také
pochválit naše šikovné počtáře, kteří
se opět letos zúčastnili okresního kola
matematické olympiády v Třebíči.
Úspěšnými byli Jakub Cvak, Tereza
Kabelková, Anna Kubová, Zdeněk
Doležal
a
Nikola
Chvátalová.
Gratulujeme. Školní rok jsme zakončili
výletem. Navštívili jsme hrad Bítov a
mini ZOO při hradu. Děti ze školy i
školky byly nadšené a moc si výlet
užily. Ještě další den ve škole líčily
své zážitky. Všem přejeme krásné
prázdniny plné sluníčka a těšíme se v
září na shledanou.

Za celý kolektiv Romana Kabelková, ředitelka školy
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Listina (3.část)
Z ozimu pěstováno bylo žito a pšenice, z jaře oves, ječmen,
z pícnin: směsky, jetel červený, žlutý či skalák a bílý či plaňák.
Kromě toho pěstovány brambory, řepa bílá a burgundská.
V hospodářství užíváno bylo hojnou měrou umělých hnojiv, a
sice: superfosfátu, Thomasovy strusky a ledku. V obci zřízeny
byly stanice na zlepšení dobytka hovězího, vepřového, kozího a
drůbeže, a to slepic, husí a kachen.
Většina rolníků byla sdružena v hospodářském spolku v Mor. Budějovicích, jehož
předsedou byl Antonín Vaníček a pokladním František Dvořák, rolníci z Litohoře. Polní
hospodářství a chov dobytka nalézal se na vysokém stupni, neb jakost zrna i dobytka byly
uznávány v celém okolí a zvlášť na trzích.
Z průmyslu byl v obci zastoupen, a sice: lihovar statkáře Smetany a někteří rolníci hotovili
tyčky k révě vinné a loukotě na kola.
Obcemi Litohoří a Kolovraty vede říšská, tak zvaná císařská silnice ke Znojmu a okresní
silnice k Domamili a Vranínu. Dle výsledku volen z r. 1906 jsou 2/3 obyvatelstva smýšlení
agrárního-pokročilého, řemeslnictvo náleželo ku straně sociálně demokratické a nepatrná
část hlásila se ku straně katolicko-národní, či tak zvané klerikální. Straně pokrokové bylo
snášeti příkré a nevhodné útoky místního faráře na kazatelně, které často byly rázu
osobního. Stále bylo obyvatelstvu naslouchati výpady proti vědě a pokroku. Aby strana
klerikální domohla se nadvlády ve škole, v obci, v zemi i v říši, používala kazatelen
z důvodu ohroženého náboženství i víry ku potlačení a znemožnění sebemenšího hnutí
pokrokového, a tu v prvé řadě roztříštiti chtěla řady rolnické, domnělým zastáncem toho
stavu Jos. Šamalíkem. Tím se dá vysvětlit, že prozíravé obyvatelstvo prohlédlo, co se
skrývá pod rouškou katolicismu, a proto bylo valnou částí ve víře lhostejno. Sousední
vesnice Jakubov, rozeštvána dílem klerikálnímu listy, hlavně Šamalíkovými „Selskými
Hlasy“, dílem bojovným farářem z Lukova, Janem Valáškem a místním monsignorem
Matějem Kabelkou, stavěla se každému pokroku navzdory a učitelům tam bylo vytrpěti
těžká příkoří. Celý český národ vedl vůbec úporný boj proti klerikalismu, který jemu více
škod natropil než odvěký nepřítel jeho Němci. Dá se očekávat, že i z tohoto boje vyjde jako
vítěz.
Obyvatelé posílali své děti velmi pilně do školy domácí, do měšťanských škol v M.
Budějovicích, do středních a i do hospodářských škol ve Znojmě, Jaroměřicích a Přerově.
V obci se bedlivě četlo z knihovny, odboru Nár. Jednoty. Lidé vzdělávali se na
přednáškách pořádaných doma, neb v okolí, zvláště v M. Budějovicích. Odbor N.J.
zakoupil sobě nové jeviště a pečlivě se staral o výcvik omladiny, rolnického dorostu tím, že
tento každoročně sehrál dosti těžké divadelní kusy, a to buď veselohry, obrazy ze života
neb i drama. Členové cvičili se ve zpěvu i v samostatném přednesu vážných básní
českých. Různými sbírkami byly podporovány Matice školské, Nár. jednoty a jiné lidumilné
podniky.
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Jubilea po měsících
Duben
Blaise Jaroslav
Bártů Milada

85 let
85 let

Filipská Anna
Böhmová Marie
Krulová Bohumíra

85 let
80 let
70 let

Červen
Wolheimová Marie
Pastorek Jan

91 let
70 let

Červenec
Bártů Milada
Mrvka Antonín
Filipská Anna
Böhmová Marie
Krulová Bohumíra

85 let
85 let
85 let
80 let
70 let

Blahopřejeme!

Opustili nás
od 1. 1. 2015 – 30.6.2015 paní Františka Nováková

Narodili se
od 1. 1. 2015 – 30.6.2015 : Julie Roupcová
Jiří Nevoral

LÉTO ROZDÁVÁ
T. Navrátilová
Léto rozdává jahody
všude je plno pohody.
Příjemná setkání a náhody
trávíme odpoledne u vody.
Léto slibuje dovolenou
celou rodinu naladěnou
ať už třeba nad mořskou pěnou
anebo s hřiby na kolenou.
Léto je slunce v jeho zlaté
léto jsou melouny boubelaté.
Léto je také zmrzlina,
užijte si ji!
Protože, léto, nám právě začíná.
Léto je slunce v jeho
užijte si ji!
Protože, léto, nám právě začíná.
Léto je také zmrzlina,
10

Obec jde příkladem
Základní škola v Litohoři je již připojena na kanalizaci, je tedy mezi prvními objekty, které
kanalizaci
využívají.
Přípojku
se
podařilo
vybudovat za účasti VAS
Moravské Budějovice, která
provedla výkopové práce a
částečně v rámci akce „Z“.
Vlastní napojení provedl
pan Křikava, pan Busta a
pan Kašík. Celých 39 metrů
přípojky přišlo obec na
celkem na 15 397,-- Kč
včetně DPH. Finance, které
se ušetřily, zaplatí bránu na
hřbitov.
Přípojka
do
mateřské
školy
bude
vybudována
v nadcházejících týdnech.
Hana Bustová, starostka

Ukončení kanalizace
Víte, že 30. 6. 2015 proběhne kolaudace akce „Kanalizace Litohoř“. Vedení obce bude
procházet se zástupcem zhotovitele celou obec a bude vytýkat vady a nedodělky, které
bude firma SYNER VHS odstraňovat ještě minimálně do poloviny července. To znamená,
že zde zůstane po tuto dobu ještě jedna pracovní parta určená k tomu, aby tyto již
drobnější záležitosti napravila a odstranila. Má-li někdo z občanů, na svém pozemku
něco, co se při budování kanalizace poškodilo a není to dosud opravené a odstraněné,
nechť to neprodleně nahlásí na Obecní úřad. Pokud budou připomínky oprávněné, bude
sjednána náprava.
Ráda bych ještě doplnila, že
trasy kanalizace byly dány a
většina vedení hlavního řadu
všech stok je již neměnná a
uložená v loňském roce. Za
nového vedení se budovala
pouze stoka A1 a A2 (Kozí
Perk), výtlak od čerpací
stanice
(v
polích
proti
inseminační stanici), vlastní
čerpací stanice a část stoky C
(před motorestem U Nováků).
Hana Bustová, starostka
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Pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce
Memoriál A. Abraháma
Již tradičně připravuje SDH na počest zakladatele místního hasičského sboru Memoriál A.
Abraháma. Letos se uskuteční 11. července.
Zakončení prázdnin spojené s výsadbou zeleně a opékáním špekáčků
Obecní úřad se základní školou připravují na 29. 8. brigádu na výsadbu zeleně před školou
a školkou. Tato akce bude zakončena opékáním špekáčků na školní zahradě.
Zájezd na muzikál Mamma Mia
Kulturní komise při Obecním úřadě v Litohoři pořádá zájezd do Prahy na muzikál Mamma
Mia. Jedná se o muzikál složený z hitů legendární švédské skupiny ABBA s českými texty.
Zájezd se uskuteční 12. září 2015. Muzikál se hraje v Kongresovém centru (bývalý Palác
kultury). Zakoupené lístky jsou na sobotní večerní představení, která začíná v 19 hod.
Průběh časové organizace bude ještě upřesněn.
Připravujeme v oblasti kultury
Vítání občánků – září – přesný termín bude upřesněn.
Posvícenská zábava 17. 10. 2015
Dýňová stezka – říjen – termín bude upřesněn
Setkání dříve narozených – 8. listopadu 2015
Adventní vázání s Lubošem Dobrovolným 27. 11. 2015
Rozsvícení vánočního stromu 29.11 2015
Vánoční besídka 13. 12. 2015
Štedrovečerní zpívání 24. 12. 2015 jubilejní 10. ročník
II. ročník silvestrovského pochodu 27. 12. 2015

Chtěla bych poděkovat Vám
občanům, za to, že se
účastníte obecních kulturních
akcí. Díky tomu, že jevíte
takový
zájem
o
kulturu
v Litohoři,
motivujete
nás
k tomu,
abychom
stále
vymýšleli nové a nové. Velmi
nás těší i zájem těch, kteří se
podílí na jejich organizaci a
zcela nezištně nám pomáhají.
Od nového roku proběhlo již 10
akcí a dalších 12 nás ještě
čeká.
Hana Bustová, starostka obce
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