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Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně.

 Provedla se úprava pomníku v parku
 V čekárně se odstranila přední zeď a vyrobila se tam lavička
 Byl projednán útok psa u koupaliště a vlastníkovi byl zaslán dopis o možném
nebezpečí
Říjen
 Prodej pozemku p.č. st.262, st.263 a části p.č.385/6 Sportovnímu klubu Litohoř se
nedořešil. Bylo navrženo řešení formou nájmu, které ale prozatím nebylo
schvalováno
 Ing. Bařinka informoval o využití sportovního areálu na koupališti a o dalších
možnostech
 Schválen převod pozemku p.č. 1141/28, 1141/29, 1141/30 panu Josefu a Marii
Kowalczykovým
Celá znění zápisů jsou vystavena na internetových stránkách obce

Čekárna
V předminulém čísle jsme se zmiňovali o stálém nepořádku v čekárně. V letních měsících
se musela vždy uzavřít, protože co tam bylo k vidění ať na zemi, nebo na zdi bylo zarážející.
V zimních měsících byla otevřena, ale když se uklidila tak za pár dní to tam vypadalo tak, že
se zde před počasím schovali opravdu jen ti nejotrlejší.
Došlo k řešení - vybourání přední zdi, vnitřní vymalování a vyrobení lavice podél zadní
zdi. Možná tam teď nebude až tak útulno, a proto zůstane čistá co možná nejdelší dobu.
Jak bylo již dříve psáno: No přátelé jaké si to uděláme, takové to budeme mít.

Zasedání
zastupitelstva
(výběr)
Září
 Schválena
koupě
pozemků
p.č.399/1 a p.č.399/2 od manželů Křikavových
 Schvaluje se rozšíření vodovodního řádu přes
místní komunikaci pro rodinné domky za
školou,
odkud se napojí jednotliví stavebníci (Cvakovi, Slabovi
atd.)
 Schvaluje přidělení stavebních míst a příspěvek na
inženýrské sítě ve výši 100.000.- Kč
na
jeden
pozemek (lokalita u koupaliště)
 Prodej pozemku na koupališti byl přesunutý na
další zasedání
 Schvaluje přidělení skutečných nadnormativních
výdajů včetně povinných odvodů na
školní
rok
2008/2009 v Základní škole a Mateřské škole
 Schvaluje úpravu rozpočtu č.3, 4, 5
 Dále starosta poděkoval kulturní komisi za
přípravu a účast na dětských hrách „Obec
našim
dětem“ Dle požadavků hygieny byly v ZŠ provedeny
menší stavební úpravy, zavedení teplé vody
na
sociálním zařízení, bezbariérový přístup do budovy,
odstranění kovových prolézaček na školní zahradě,
oprava střechy

JSME NEKULTURNÍ ( pod čarou )
TOLIK KRÁSY…
( T. Navrátilová )
Tolik krásy v listopadu
za nízkou hřbitovní zdí.
A v jámě za zídkou v kontejneru
spadané listí tlí.
Chryzantémy ve váze a zelené
věnce
jsou vzpomínky na naše drahé.
Čadí svíce a voní jehličí
a lípy jsou už nahé.
V zamyšlení každý postojí
pokřižuje se a pomodlí
řekne, promiň, že jsme se
nepohodli.
A jen plynoucí čas duši zahojí.
I já tenkrát měla málo času
zeptat se na život, maminko,
a stále dnes je všude plno kvasu
a děti mají chvilek malinko.

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.

Nastal podzim a na barevně zbarvené listí a zasychající trávy
u cest je nádherný pohled. Příroda přirozeně mění svůj šat a dá
oku i útrobám ochutnat svá každoroční tajemství. A tak nás
neustále obdarovává.
A co pro ni děláme my. V příkopech u silnice a na polích
kolem se válí všechen možný nepořádek, který jsme tam my lidé
odvezli a odhodili.
Odhozený papír v přírodě zmokne a rozpadne se. Ale různé obaly, jako PET lahve,
igelitové tašky a sáčky, barevné obaly od sušenek a také staré pneumatiky to všechno jsou
novodobé výrobky chemického průmyslu, které se nerozpadnou střídáním ročních období,
ale zůstanou v přírodě pro další tisíciletí. A to není pěkný pohled.
Chceme si tím stavět pomníky, aby potomci věděli, jak jejich předkové byli nepořádní,
dnes se říká nekulturní, a jak si té své rodné hroudy málo vážili.
Chceme snad, aby kolem silnice v zabetonovaném příkopě kvetly jen barevné obaly. To
jistě ne. Vždyť všechny rostliny ve strouhách patří přece do naší přírody i když jim říkáme
plevele. A vlastně i bodlák má svůj půvab. A tak na Vás apeluji na všechny!
Nedělejte, prosím, z přírody odkladiště nepotřebných věcí, nedělejte černé skládky,
neodhazujte PET lahve a sáčky s odpadem do příkopu, ale dovezte je do kontejnerů. Ta
naše krásná příroda za to stojí.
A mimochodem, všimli jste si někdy, jak krásně voní právě zoraná hlína?
T. Navrátilová

Sběrný box na elektroodpad
Naše obec se zapojila do projektu „Zelená obec“ a s tím
souvisí sběrný box na elektroodpad, který je umístěn při
vstupu do kulturního domu. Tento box nám byl bezplatně
předán a zároveň bude bezplatně prováděn svozový servis
po ohlášení plného boxu.
Co do sběrného boxu patří? Všechna
elektrická
a
elektronická zařízení, která se do boxu
vejdou
(fény,
toustovače, holící strojky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, myši,
klávesnice, kalkulačky,
mobilní telefony, apod.). Baterie.
Co do boxu nepatří?

Větší a velká elektrozařízení (počítače, monitory,
lednice, pračky apod.). Žárovky a zářivky. Autobaterie.

Doprava
V tomto čísle také přinášíme údaje o dopravě. V horním
grafu je porovnána rychlost řidičů ve směru od Mor. Budějovic
(udávaná v procentech) a to rychlost vyšší než 80 km/hod. Na
grafu je znát, že po zprovoznění radarů v Mor. Budějovicích
se i u nás snížila rychlost vozidel.

Rychlost vozidel vyšší než 80 km/hod. v % přijíždějících od M. Budějovic
rychlost vyšší než
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Je třeba abychom se ho naučili využívat !
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V prostoru u školky, nebo u bytovky (Pod vsí), bývá velkoobjemový kontejner. Je k tomu,
abychom do něho odkládali rozměrnější domovní odpad např. starý textil, obuv, matrace,
koberce apod.
Pokud tento kontejner je označen zřetelnou cedulí BIOODPAD tak se sem dává: listy a
nať ze zeleniny, odpad ze zeleně, zbytky pečiva, jádřince apod. Touto cedulí, pokud je určen
pro tento druh odpadu, je vždy označen ze tří stran (na obrázku). Začátkem října se stalo, že
sem mezi bioodpad někdo odložil křeslo z obýváku.
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Srovnání počtu vozidel v nejvytíženějších měsících v letošním roce.
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Fotbal
Muži
Tabulka po podzimní části soutěže:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jemnicko B
Kojetice
Šebkovice B
Třebelovice
Litohoř
Police
Výčapy
Čáslavice-Sádek B
Martínkov
N. Syrovice
Lesonice
Radotice
Domamil
H.Újezd

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
10
10
8
6
5
4
4
4
5
4
2
1
0

0
1
1
1
4
5
5
4
4
0
1
3
3
2

Podzimní odehrané zápasy
Litohoř
Kojetice
Litohoř
Litohoř
Radotice
Litohoř
Šebkovice „B“
Litohoř
Police
Litohoř
Domamil
Litohoř
Nové Syrovice

-

Čáslavice „B“
Litohoř
Jemnicko „B“
Martínkov
Litohoř
Třebelovice
Litohoř
Lesonice
Litohoř
Výčapy
Litohoř
Horní Újezd
Litohoř

2 :
4 :
2 :
2 :
0 :
3 :
1 :
3 :
0 :
3 :
0 :
4 :
4:

2 56: 19
2 47: 20
2 35: 10
4 34: 17
3 27: 21
3 21: 21
4 17: 16
5 20: 27
5 18: 26
8 25: 39
8 30: 29
8 15: 30
9 13: 49
11 18: 52

33
31
31
25
22
20
17
16
16
15
13
9
6
2

Střelci branek
2
3
3
0
0
2
1
2
0
0
1
3
3

Kašík K.
Jakubík R.
Holubec F.
Dolanský L.
Pinter J.
Coufal L.
Šplíchal P.
Bumba T.

8
6
5
4
1
1
1
1

Hokej
Tak nám v druhé polovině října začal prvními zápasy III. ročník Městské hokejové ligy
Moravské Budějovice 2008-2009. Na schůzi 4.10.2008 bylo odsouhlaseno, že Městská liga,
do které se pro tento ročník přihlásilo 36 mužstev, bude rozdělena do třech výkonnostních
skupin. Podle výsledků z minulé sezóny byla mužstva rozdělena po 12 v každé skupině.
Litohoř byla zařazena do druhé skupiny.

Do začátku soutěže jsme stačili odehrát tři zápasy s následujícími výsledky:
28.9.
Litohoř
- Vranín
10 : 2
Branky: L.Kuba 2x, J.Pintér 2x, B.Kašík 2x, V.Bártů, M.Křikava
4.10.
Litohoř
- Dědice
14 : 2
Branky: J.Pintér 3x, V.Bártů 3x, A.Dománek 2x, B.Kašík 2x,
A.Nedvědický 2x, L.Nahodil, J.Urbánek
9.10.
Litohoř
- INEX
4 : 5
Branky: V.Bártů, J.Pintér, A.Dománek
Soutěžní zápas se odehrál zatím pouze jediný s výsledkem:
18.10.
Litohoř - Šebkovice
3 : 9
Branky: V.Bártů, J.Pintér, R.Šibor
Další nejbližší zápas se hraje v sobotu 8.11.2008 od 13.15 hodin Litohoř – INEX.

Tenis
S tenisovou sezónou jsme se rozloučili již 4.
ročníkem turnaje o titul Mistr Litohoř. Turnaj se letos
konal za velice pěkného počasí, bohužel za prozatím
nejnižší účasti hráčů. Celkem soupeřilo pouze 6
hráčů v hlavní kategorii. Nic to však neubralo na
kvalitě amatérských zápasů. Hrálo se na dvě skupiny,
kde vítězové skupin postupovali do finále a druzí hráli
o
třetí
místo.
Boj o první místo svedl Franta Šibor s Rosťou
Šiborem a byl to jeden z nejvyrovnanějších zápasů
vůbec, což lze vidět i z výsledného skóre. Velice
milým překvapením byl výkon Mirka Tučka ml., který
se pilným tréninkem propracoval na velmi dobrou úroveň a dal všem najevo, že v příštích
letech se s ním již musí počítat jako s plnohodnotným soupeřem v hlavní kategorii.
Na závěr ještě poděkování firmám BAST, ISOBAST a Ateliér BDŠ za drobné věcné dary
pro vítěze.

OBEC NAŠIM DĚTEM

Co je nového v mateřské škole?

V sobotu 13.září 2008 se v našem
areálu „Na koupališti“ uskutečnil první
Mikroregionální den. Celkem se ho
zúčastnilo 18 družstev, která byla
desetičlenná a měla mezi sebou minimálně
3 děti mladší 10 let. Celkem se soutěžilo
v šesti disciplínách: protahování obručí,
chůze po deskách, jízda zručnosti
s kolečkem, stříkání vodou na cíl, slalom
s míčem a nakonec přenášení vody. Pro
všechny ostatní děti byly připraveny i další
nesoutěžní disciplíny, které si mohli
vyzkoušet i dospělí. Naše obec měla
připravenou soutěž slalom s fotbalovým míčem a jako nesoutěžní házení kroužků.
Připraveny byly i dva skákací hrady, které jsou u dětí velmi oblíbené, což bylo i celý den
vidět. Pravděpodobně nejzajímavější soutěž byla ta poslední, a to přenášení vody, kterou
měla připravenou obec Lukov.
Vítězství v soutěžích si odvezl Lukov, druhé byly Hornice, třetí Kojatice, čtvrtý Láz a
páté Zvěrkovice. Domácí mužstvo Litohoře se umístilo na 6. místě stejně jako všichni
zbývající.
Všichni přítomní mohli shlédnout ukázku leteckého modelářství, hasičskou koňskou
stříkačku v akci, vyproštění řidiče z havarovaného vozu, hašení pěnou, ukázku aerobicu,
paragliding. Závěr dne patřil rockové skupině FUN KIDS.
Tato akce byla podpořena Fondem Vysočiny.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 17.–18. října 2008 v naší obci
Celkem platných voličů v naší obci
Vdané obálky
Odevzdané obálky
Platné hlasy
Strana

390
114
114
112

Volební účast
Platné hlasy
114

29,23 %
98,25 %

112

Platné hlasy
celkem
v%
Česká strana sociálně demokratická 36
32,14 %
Občanská demokratická strana
25
22,32 %
Komunistická strana Čech a Moravy
23
20,53 %
DOHODA pro Vysočinu
11
9,82 %
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.
9
8,03 %
Strana zelených
3
2,67 %
Volte Pr.Blok-www.cibulka.net
3
2,67 %
SNK Evropští demokraté
1
0,89 %
Strana zdravého rozumu
1
0,89 %

Letní prázdniny se již staly
minulostí a nový školní rok
2008/09 je v plném proudu ve
všech školách a školkách v celé
naší zemi. Jinak tomu není v
naší mateřské škole, která hlásí
plný stav! Na školní rok 08/09
bylo do mateřské školy bylo
zapsáno 26 dětí. Z onoho počtu
je 10 děvčat a 16 chlapců. Do
MŠ Litohoř k naší radosti stále
dojíždějí i děti z blízkého okolí. 6
dětí dojíždí z Mor. Budějovic, 2
děti z Vranína, 2 děti z
Martínkova a 16 dětí je místních.
Konec uplynulého roku se
nesl ve znamení oslav 30. výročí
založení MŠ. Poslední týden, s
sebou tradičně přinesl hlavně oblíbené hry, sportovní zápolení a radovánky, které mají děti
velmi v oblibě, a které jakoby předznamenávaly příchod velkých letních prázdnin. Právě
poslední školní týden si všichni zvykli nazývat „týdnem radosti“. Pondělí bylo věnováno
pohybovým aktivitám a soutěžím. V úterý absolvovali naši předškoláci svoji první životní
zkoušku – „malou maturitu“, která je již několik let nedílnou součástí loučení s dětmi, které
odcházejí do základní školy. Za přítomnosti ředitelky ZŠ děti předvedly celou škálu znalostí
a dovedností, kterým se naučily v MŠ. Celou zkoušku pak završil dvojitý písemný test.
Nutno dodat, že si všichni předškoláci vedli na výbornou! Ve středu se děti mohly přímo
zúčastnit tradiční a oblíbené pěvecké soutěže
29,23Děti
% interpretovaly libovolně zvolené
„Superstar“.
98,25
%výkony pak hodnotila porota složená z
písně,
jejich
žáků 5. ročníku ZŠ. Verdikt poroty určil následující
pořadí. 1. místo: Adélka Vodičková, 2. místo:
Pepík Bláha, 3. místo: Nikolka Kašíková, Sabinka
Sasková a Liborek Sobotka, 4. místo: Darinka
Komínková,
Terezka
Kabelková,
Andrejka
Machovcová a Terezka Karásková. Ovšem
vítězové byli vlastně všichni zúčastnění, vždyť
zazpívat před početným publikem a porotou chce
pořádnou dávku kuráže a odhodlání. Ve čtvrtek se
uskutečnila všemi netrpělivě očekávaná volba
největšího „sympaťáka“ a „sympaťačky“. Děti si
pro tuto příležitost vyrobily papírové květy, které
měly při volbě posloužit coby hlasovací lístky.
Každý žáček měl k dispozici 6 květů, které mohl
libovolně věnovat nejsympatičtějším spolužákům.
Vítěze pak spolehlivě určil nejvyšší počet
obdržených květů. Nejvíce květů děti věnovaly

Nikolce Kašíkové a Petříkovi Phámovi, kteří se tak po právu stali „sympaťáky roku“. I díky
větší otevřenosti naší společnosti se v posledních letech třída mateřské školy podobá tak
trochu malé kosmopolitní komunitě, kdy třídu tvoří děti různých národností, etnických
skupin či odlišné barvy pleti. Volba sympaťáka roku jenom potvrdila skutečnost, že děti ve
své bezprostřednosti neznají něco takové jako rasová nenávist, xenofobie či rasové
předsudky, neboť si jako jednoho ze dvou nejoblíbenějších kamarádů zvolily právě Petříka
Pháma, jehož oba rodiče pocházejí z dalekého Vietnamu. Celá volba probíhala ve velmi
spontánní a srdečné atmosféře, kdy děti překvapovaly nejen sami sebe. Možná by si
někteří „dospělí“ měli vzít z našich dětí příklad. Poslední den týdne radosti i školního roku
proběhl ve znamení hledání pokladu, který byl ukryt v prostoru litohořského koupaliště.
Hledání pokladu započalo společným posezením u táboráku, kdy se hledači pokladu
nejprve posilnili vlastnoručně upečenými špekáčky. Poté se všichni vydali hledat poklad.
Poklad byl záhy nalezen a k radosti všech dětí byl tak velký, že alespoň kousek si zněj
odnesl každý z hledačů. Poděkování za pomoc při organizování posledního dne týdne
radosti patří panu Bohumíru Kašíkovi ml., Tomáši Bařinkovi a paní Simoně Machovcové,
která vydatně pomohla při kompletaci pokladu.
Všem dětem, pedagogům a správním zaměstnancům přeji úspěšný školní rok
2008/09.
Jiřina Kostelecká (vedoucí učitelka)

Základní škola
Prázdniny bývají pro
školní
budovy
rušným
obdobím. Nejinak tomu bylo
v naší škole.
Opravu již potřebovala
střecha,
byl
zřízen
bezbariérový přístup do
budovy, umyvadla dostala
rozvod teplé vody, byly
opraveny nátěry některých
stěn. U počítačových stolků
máme
nové
výškově
nastavitelné židle a na
školní zahradě zmizely
prolézačky, které již byly
zastaralé a nesplňovaly
hygienické normy. Ještě však posloužily na vybudování plůtku kolem studny a stodoly.
Novotou ožila i tělocvična. Pro cvičení máme nová barevná švihadla, plánujeme ještě
zakoupit míče.
Na přidělání čekají nové koše na košíkovou, na kterou se již děti velmi těší. Vždyť kde
se dá tak dobře zaběhat a zakřičet v zápalu hry než při hodinách tělocviku?
Nedávno všichni přivítali projektový den, kdy jsme se učili trochu jiným způsobem.
Neprocvičovali jsme i/y, nezkoušelo se, ale přesto se každý něco nového dozvěděl. Děti si
připomněly podzimní čas a svátky, které s ním souvisí. Výsledky? Netradiční podzimní
výzdoba, vyhledávání poučných údajů na internetu, zpracování plakátů s tématikou, vlastní
tvorba básniček, ilustrace. Nakonec jsme si zopakovali správné chování při návštěvě
hřbitova. Odměnou za čtvrt roku práce byla návštěva divadelního představení v třebíčském
Fóru Ferda Mravenec. Ve škole se stále na něco těšíme.

Z obecní kroniky 1938
Kulturní, zábavné podniky a sbírky
V lednu byl ples hasičský a rolnický v únoru sokolský.
7. března se pálila „Masarykova vatra“ a pak byla
v hostinci žákovská besídka. V květnu se oslavil svátek
matek rovněž žákovskou besídkou, dále se slavil svátek
p. prezidenta a děti v den Jeho svátku navštívily kino
v Mor.. Buděj. Dávala se „Filozofická historie“. O
prázdninách pořádali studenti taneční zábavu. Čistý
výnos darován na obranu státu. Sbírky se pořádaly tři.
Školní děti konaly sbírku pomlázkovou pro Haničařské
děti, která vynesla 84 Kč. Dále na dětský den pro děti
uprchlíků vybraly 277 Kč 50h. Třetí nejbohatší, kterou
vykonali členové obecního zastupitel. pro uprchlíky vynesla ....( bohužel neuvedeno )

Výbuch skladiště
Druhého června se snesla nad Jemn ici prudká bouře, blesk uhodil do skladiště nábojů a
způsobil výbuch, který bylo slyšeti daleko na všechny strany. Lidé z blízkého okolí se
museli vystěhovati, neboť hrozilo nebezpečí dalších výbuchu. O život na štěstí nepřišel
nikdo. Dva dny o svátcích vat. vojáci vystřelovali poškozené, ale nevybuchlé náboje.
Neštěstí
V červenci porazilo auto na silnici u rybníčka Marii Šlapalovou a poranilo ji na rukou a
zádech. V srpnu cyklista najel na Hynka Salaquardy tak nešťastně, že mu nalomil kost
v noze. V říjnu se udála dvě neštěstí v zatáčce u rybníčka najel voják motorkou na nákladní
auto, byl tak zraněný, že musil býti odvezen do nemocnice. Druhé něštěstí skončilo
tragičtěji poruč. Boh. Medřický při jízdě na motorce v Kolovr. mezi telefoní sloupy a tak
prudce hlavou na ně narazil, že byl okamžitě mrtev. Pohřeb s vojenskými poctami se konal
23 října na zdejším hřbitově. Odvezen byl do Prahy.

Počasí na podzim
... Na poli se začalo pracovat 8. března, ale asi tři dny musila býti práce pro špatné
počasí přerušena, začalo se s polními pracemi 15.března. .... Počasí se zlepšilo, mrazy
polevily, nastává tedy pilné setí .... 23tího a 24 tého března byla první bouře, ale bez
deště. V dubnu byly ještě sněhové přeháňky, teplota klesla až na 4°C pod nulu, což
zhoubně působilo na květ ovocných stromů a keřů. Celé jaro bylo převážně chladné, ....
Celý květen až do polovice června bylo sucho, teprve po patnáctém červnu napršelo ...žně
se započaly po 15 červenci.... ze začátku srpna jsou tropická vedra, později však přišlo
deštivé počasí, které trvalo 3 týdny. ...Počasí je v říjnu do 21tého velmi pěkné, 22tého
však napadl sníh, ale neměl trvání. Do konce října jsou mlhy.... celý listopad bez mrazu,
časté mlhy.Do půl prosince mlhy, 16tého uhodil mráz až 22°C pod nul ou až do vánoc.

Rubrika kulturní komise
Vítání dětí
V neděli 28.9. 2008 přivítal pan starosta do života naše nejmenší občánky:
Zuzana Čermáková
Litohoř 164
Nela Řepová
Litohoř 141
Josef Řoutil
Litohoř 160
Zuzana Zelenková
Litohoř 112
S krátkou básničkou je přišli pozdravit i děti z mateřské školky.

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

Měsíc: Červenec
Pelikán Adolf
Mátl Václav
Prodělalová Marie
Venuta Josef

Litohoř 21
Litohoř 176
Litohoř 33
Litohoř 102

Měsíc: Září

60 let
60 let
87 let
65 let

Peřinová Ludmila
Litohoř 73 82 let
Uhlíř Pavel
Litohoř 84 60 let
Havlínová Dagmar Litohoř 143 75 let

Pozvánka na kulturní a společenské akce
Měsíc: Srpen
Mrvková Marie
Jelínek Vladimír
Setkání důchodců
V neděli 9.11.2008 mají všichni občané důchodového věku v Litohoři možnost zajít si
popovídat o věcech všedních i nevšedních na tradičním posezení, které se uskuteční v
kulturním domě od 14.00 hodin.

Posezení při vínku
Kulturní komise pořádá 15.11.2008 pro všechny milovníky dobrého
moku starších 18.let zájezd do vinného sklepa do Znojma –
Sedlešovicích. Občerstvení s sebou dle chuti. V ceně zájezdu je
pouze doprava. Útratu si hradí každý sám. Odjezd autobusu od
kulturního domu je v 17.00 hodin.
Cena 70,-Kč (místní), 100,-Kč (přespolní).

Zájezd do divadla
Pro všechny milovníky divadelního představení
pořádáme 21.11.2008 zájezd do Horáckého divadla v
Jihlavě na divadelní představení Slaměný klobouk. Jde o
hudební, situační komedie odehrávající se někdy na
počátku 20. století. Vypráví o pařížském bonvivánovi
Maurici Fadinardovi, který svým stylem života požitkáře
a sukničkáře přišel na mizinu a je tedy nucen strčit hlavu
do chomoutu bohaté nevěsty. Ale než se mu to podaří,
projde jako v každé správné komedii mnoha bláznivými
peripetiemi.
Odjezd autobusu je v pátek 21.11.2008 v 17.30 hodin od kulturního domu. Cena 120,Kč (místní) a 180,- Kč ( přespolní).

Litohoř 88 70 let
Litohoř 121 80 let

Meteorologické okénko
Tentokrát máme ke srovnání červenec, srpen a září od roku 2004
do letošního roku.
Teploty jsou průměrem měření ráno a večer.
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Adventní věnečky
Stalo se již tradicí, že poslední pátek před začátkem adventu patří pletení adventních
věnečků. Sejdeme se i letos v pátek 28.11.2008 od 16.30 hodin v sále kulturního domu.
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