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Leden
Tradiční tříkrálová sbírka v naší obci proběhla jako obvykle pod vedením paní
Košťálové a jejích pomocníků. Těm se podařilo do kasičky vykoledovat 8900Kč
což je nejvíc ze všech ročníků. Štědrým dárcům je třeba touto cestou poděkovat.
Setkání důchodců proběhlo ve středu 11. ledna v kulturní místnosti obce.
Vlivem chřipkové epidemie a napadenému sněhu se sešlo nejméně seniorů za
dobu konání. Přítomné přivítal starosta obce Ležák, který ještě dodatečně všem
popřál hodně zdraví a seznámil přítomné s akcemi a záměrem zastupitelstva pro
letošní rok. Byl připraven filmový dokument ze všech akcí uplynulého roku, o
který se postarala Alena Treuová. Věřím, že přítomní byli spokojeni a že se
schází velice rádi.
První letošní akcí hasičů je ochutnávka ovocných destilátů a pomazánek.
Do soutěže je přihlášeno 21 destilátů a 18 pochutin. Přítomní hodnotitelé mají
nelehký úkol vybrat tu nejlepší. Po diskusích a několikerém ochutnávání jsou
sečteny žetony a pořadí je následující. V pomazánkách došlo na dělená místa,
neboť bylo dosaženo shodného počtu žetonů. Po rozuzlení se na třetím místě
umístila Jana Rudyková, druhé místo shodně Helena Treuová a Lucie
Kavalcová. Na první místě Alžběta Ležáková a Miloš Husák. U destilátů byly
rovněž shodné počty žetonů. Proto komise sáhla k určování a rozpoznání
destilátů. Poté bylo vyřčeno pořadí. Na třetím místě Josef Ležák, druhý Libor
Treu a první místo patří švestce Milana Chrásta.
Leden je na dění v obci slabší měsíc.
Po celý měsíc je napadlý sníh, což už dlouho nebylo a dle meteorologů je
nejchladnějším měsícem za posledních padesát roků. Mrazy potrápily nejenom
řidiče, ale provětraly i naše peněženky.
Únor
Na svém prvním zasedání 9. února zastupitelstvo rozhodlo o odkoupení
stavebního pozemku od pana Malého, který nedodržel podmínky smlouvy a na
pozemku do dvou roků nezahájil stavbu. Pozemek bude převeden na obec a poté
nabídnut k prodeji. Dále zastupitelé rozhodli o vyhotovení stavebních projektů
na rozšíření obecní budovy číslo 25. Dalším bodem byla domluva na nákup
mulčovače pro potřeby údržby obecních pozemků. Těch stále přibývá a se
současnou technikou to nelze zvládnout.
Ve středu 15. 2. se dozvídáme smutnou zprávu. Ve věku 87 roků zemřel
náš spoluobčan, zasloužilý hasič pan Vladimír Ležák z domu číslo 11. Poslední
rozloučení se konalo v pondělí 20. 2. v Mohelně. Na poslední cestě jej
vyprovodili hasiči, kteří drželi čestnou stráž.
Tradiční ostatky pořádali hasiči v sobotu 25. února. Akce se účastnilo 35
masek, které dorazily na sraz před obecní úřad. Spolu s kapelou se vydaly na
pochůzku po obci. Do kasičky štědří spoluobčané přispěli částkou 6000Kč.

Večerní akce v kulturní místnosti se zúčastnilo méně než obvykle, ale nic to
nezměnilo na dobré zábavě přítomných. V letošním roce nám vyhrávala kapela
Trilobit z Rybníků.
Počasí v únoru chladné, ale ne mrazivé, koncem měsíce už docela
příjemné počasí na měsíc únor.
Březen
Počátkem měsíce března je pěkné počasí a tím už začaly polní práce.
Zemědělci osévají svá pole.
Na sobotu 11. 3. naplánovali hasiči zabíjačku. Již v pátek byla poražena
dvě prasata. Celou akci řídí velitel hasičů a řezník Libor Treu se svými
pomocníky. V sobotu ráno už je vše připraveno a začíná se s vařením. Partě
nadšenců jde práce od ruky a brzo po obědě už jsou hotové výrobky. Dodělává
se škvaření sádla a černá polévka. Vše je připraveno pro zájemce z řad
spoluobčanů. Chutné výrobky mizí z pultu a to o něčem svědčí. Večerní
posezení v klubovně už jen umocňuje celodenní atmosféru. Poděkování patří
všem co se na zabíjačce jakkoli podíleli.
Ve čtvrtek 16. 3. přichází smutná zpráva. Ve věku 85 roků nás opustila
naše spoluobčanka paní Marie Štefanová z domu č 12. Poslední rozloučení
proběhlo v úterý 21. 3. v Mohelně.
Radostná zpráva přichází v sobotu 18. 3. Manželům Husákovým z domu
č. 73 se narodil syn Libor. Šťastným rodičům gratulujeme a přejeme jim i tomu
malému jen to nej.
Do obce byl přivezen mulčovač za traktor, který si objednalo
zastupitelstvo. Dodala ho firma Čermák za cenu 54 000Kč a bude sloužit na
údržbu obecních pozemků.
V pátek 24. 3. proběhl na obci AUDIT hospodaření za rok 2016. Byly
předloženy všechny potřebné dokumenty, které pracovníci krajského úřadu
vyžadovali. Po vydání zprávy o kontrole nebyly shledány žádné závady či
pochybení.
Na zasedání zastupitelstva dne 31. 3. bylo rozhodnuto o prodeji obecního
pozemku p. č. 1932. Pozemek vrátil předchozí majitel p. Malý, který nedodržel
podmínky smlouvy. Jediným zájemcem o stavební místo byl Martin Ležák,
kterému byl pozemek odsouhlasen a následně bude prodán za stejných
podmínek jako předešlé, dle kupní smlouvy.
Dále bylo rozhodnuto o zaměstnání jedné pracovnice, která bude vykonávat
úklidové práce společné s chodem obce. Jedná se o Radku Kavalcovou. Placena
bude z obecního rozpočtu.
Duben
Začátkem dubna na obec nastupují, jako v předešlých létech pracovníci
Milan Pražák a Jiří Volfík, kteří budou vykonávat práce dle potřeb obce. Jejich
činnost bude hrazena z prostředků pracovního úřadu.

V tomto měsíci se dožili dva naši spoluobčané významného jubilea. 18.
dubna paní Danuše Starobová 70 roků a 22. dubna pan Jaroslav Foral 75 roků.
Oběma přišel do dalších let popřát rovněž starosta obce.
Tradiční pálení čarodějnic proběhlo v neděli 30. dubna na hřišti. Dřevo na
vatru zajistili obecní pracovníci. Za chladného počasí se sešla početná skupina
spoluobčanů, zvláště dětí, které se na vatru těšili nejvíce. Proběhlo opékání
špekáčků.
Květen
Na první květnový svátek příjemné počasí, téměř letní. Tráva roste jako
z vody a tak mají zaměstnanci co dělat jak na návsi, tak v obecním lese. Byl
odzkoušen zakoupený mulčovač za traktor, který nahradí z části sekačky.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o vybudování ochranné zídky s plotem na
návsi. Ta bude sloužit k oddělení dětského hřiště a tím větší bezpečí dětí, dále
pod lipami, kde se ploty stavěly vždy před pouťovou zábavou. Zemní práce na
vybagrování s odvozem a doprava betonu byly provedeny firmou. Ostatní
přípravu a zašalování zajistili obecní pracovníci.
Zastupitelstvo rozhodlo o vypracování projektové dokumentace nové
hasičské zbrojnice, jejíž projekt vypracuje projektant pan Jiří Cejpek z Koutů.
Nyní proběhne vyřizování posudků a náležitostí pro vypracování dokumentace
k odstranění staré budovy.
Dále zastupitelstvo rozhodlo o využití dotace z Krajského úřadu ve výši
100 000Kč. Peníze budou využity na zakoupení vybavení obecní jednotky
hasičů.
V sobotu 20. 5. se hasiči zúčastnili okrskové soutěže a odzkoušení
techniky v Mohelně. V požárním útoku se jim dařilo a přesvědčivě zvítězili.
Na lípách u zvoničky byl proveden odlehčovací řez větví, který provedla
specializovaná firma na výškové práce dle vyhotoveného manuálu. Rovněž byl
ošetřen kmen po ulomené části stromu z důvodu zatékání vody a možné hnilobě,
kvůli které by strom musel být z bezpečnostních důvodů odstraněn.
Počasí v tomto měsíci celkem teplé a velice suché s minimem srážek, což
se výrazně projevuje na spodních vodách a tím i poklesem ve studnách.
Červen
Začátkem měsíce června po dohodě s vodohospodáři z Náměště nad
Oslavou započaly práce na čištění koryta potoku Štenkrava, od požární nádrže
po mostek. Práce provádí Vodní stavby – Povodí Brno. V zimě došlo
k odstranění stromů, které bránily v korytě, které bude nyní prohloubeno a
srovnáno. Ve spodní části vysypáno kamenem z důvodu zpomalení toku. Akci
financuje Povodí, obec pouze dohlíží a zabezpečí uskladnění nepotřebného
materiálu.
Obecní pracovníci započali s pracemi na odvodňovacím roštu u Kovárny,
kde docházelo k přetékání vody do prostoru před kovárnu. Došlo k proříznutí

asfaltu a vykopání zeminy. Po zašalování se provedlo usazení roštu a jeho
zabetonování. Tím se svede voda do koryta potoka.
V sobotu 10. 6. se konal opožděně Dětský den. Jako tradičně se startem na
Kolonii. Cesta, na kterou vyrazilo 17 dětí za přítomnosti rodičů šlo plnit různé
úkoly, dovednosti a soutěže, které zajišťují místní dobrovolníci na jednotlivých
stanovištích a kde byly děti odměňovány sladkostmi. Zakončení a opékání
špekáčků proběhlo na hřišti. Zde bylo dle zájmu prováděno malování na obličej
barvami jako v loňském roce.
Sobota 17. června byl dnem svatebním pro Marii Brachetkovou z čísla 7 a
jejího partnera z Náměště nad Oslavou. Nyní ponese jméno Lišková.
Gratulujeme a přejeme na nové životní cestě novomanželům hodně lásky a
štěstí.
Do naší obce se k trvalému pobytu na číslo popisné 84 přihlásil Jiří
Sladký z Mohelna. Bydlí zde se svojí družkou Ivetou a synem.
Po zajištění a dovozu materiálu pokračují práce na stavbě zídky na návsi
pod lipami. Obecní pracovníci provedli očištění Boží muky a poté její nabílení.
Vodohospodáři ukončili práce na vyčištění a úpravě koryta Štenkrava.
Nyní bude zajištěn odtok vody v případě přívalových srážek. Byl rovněž
odstraněn nevhodný materiál uskladněný v jeho těsné blízkosti a nebude hrozit
ani jeho ucpání. Akce byla v režii vodohospodářů.
Po celý červen bylo počasí velice teplé a beze srážek.
Červenec
První prázdninový víkend byl ve znamení Netradičního desetiboje. Na
start se postavilo 17 borců a dvě ženy. Některé disciplíny se obměnily a tím se
závod zatraktivnil a čelo závodníků se stále přelévalo. Po sedmé disciplíně už
bylo jasné, kdo bude bojovat o vítězství. Převahu na čele měli borci nad 35 roků.
Mezi prvními pěti byl pouze jeden mladší, což o něčem svědčí. Po ukončení
poslední disciplíny bylo následující pořadí: v kategorii do 35 se na třetím místě
umístil Jakub Treu, druhý Honza Košťál, a první Lukáš Vlasák. Nad 35 se na
třetí příčce umístil Viktor Valeš, druhý Zdenek Malý a první místo a celkový
vítěz Libor Treu. Všem startujícím je třeba poděkovat za sportovní výkony,
hlavně dvěma ženám, které zvládly některé výjimečné disciplíny patřící
výhradně mužům. Rozhodčím a hlavním organizátorům za přípravu a všem co
se na realizaci sportovního klání podíleli, patří velký dík.
Po vydání stavebního povolení započal práce na stavbě rodinného domu
Martin Ležák. Na pozemku byla vykopána studna a byly vybagrovány základy.
Dne 26. července se dozvídáme radostnou zprávu. Do naší obce se
narodila nová spoluobčanka. Dcera Jana Nováčka a Silvie Ruibarové z domu č.
62, která nese jméno Veronika. Tak hodně štěstí a zdraví.
Po celý měsíc červenec bylo velice teplé počasí, tropické teploty dosahují 35
stupňů, v noci nad 20 stupňů, bez srážek.V potoce Mohelnička neteče voda, což
místní rodáci nepamatují.

Srpen
Obecní pracovníci věnují většinu pracovní doby práci kolem plotu na
návsi, tak, aby vše bylo hotovo do pouťové zábavy. Po osazení ocelových
sloupků jsou nalepeny stříšky na zídku, poté jsou našroubovány natřené
plotovky. Pro některé spoluobčany je to nezvyklý pohled, ale jak se říká účel
světí prostředky. Za dílo, které zaměstnanci odvedli se nemusí stydět, je zde
odvedena perfektní práce.
Ve čtvrtek večer se přihnala do naší obce bouřka a velice silný vítr, jakou
jsme nezažili velice dlouho. Došlo k polámání stromů jak v lese, na zahradách
tak v okolí obce. Vítr napáchal škody i na střechách některých domů. Odnesl
střechu na autobusové čekárně, která skončila v poli. Byla vytržena i s části
atiky. Napršelo asi 40mm srážek.
V sobotu 12. srpna se konala tradiční pouť. Dvanáct párů se vydalo po
obci za doprovodu kapely, aby pozvali spoluobčany na večerní zábavu. Štědří
spoluobčané přispěli do kasičky částkou 7850 Kč. Zábava proběhla za
příjemného počasí, hlavně bez srážek. V letošním roce vyhrávala kapela Star
Band z Moravských Budějovic. Akce se účastnilo 157 platících a myslím, že si
večer náležitě užili. K tomu přispěla i bohatá tombola, o kterou je vždy velký
zájem. Hasičům patří dík za přípravu, realizaci a poté úklid návsi.
Projektantem byly předloženy projektové dokumentace. Jedna na
odstranění části budov ve staré radnici a druhá je projekt pro výstavbu nové
hasičky a skladu. Po odsouhlasení zastupitelstvem je dokumentace s potřebnými
povoleními a posudky podána na Stavební úřad v Náměšti nad Oslavou.
Počasí i nadále velice teplé a bez srážek. Letošní léto využívají naplno
příznivci koupání a vodních radovánek.
Září
V měsíci září byla provedena oprava autobusové čekárny včetně nové
střechy. Práce tesařské, montáž včetně palubek prováděl Jiří Macek mladší. Na
pokrytí povrchu střechy a klempířské práce si zajistil odborné pracovníky. Nyní
je střecha ukotvena k věnci, takže by nemělo dojít ke stejnému scénáři a to
hlavně z důvodu bezpečnosti všech, co se v čekárně a jejím okolí zdržují.
Obec obdržela dotaci od Energoregionu 2020, kterou darovala skupina
ČEZ ve výši 52 000Kč. Peníze musí být použity pouze na nákup malé
komunální techniky. Zastupitelé na svém zasedání rozhodli o nákupu vozíku za
traktorovou sekačku, zvedáku na opravy a čištění sekaček, provzdušňovací válec
na travnaté plochy a nářadí do dílny na jejich opravy.
Dle dohody se stavebníky, kterým bylo garantováno vybudování
příjezdové komunikace k novostavbám, bylo provedeno odtěžení hlíny, zhutnění
podkladového kameniva a nástřiky asfaltu. Práce prováděla SUS Třebíč.
Celkové náklady na realizaci činily 376 000Kč.

Dne 12. Září se dožila významného jubilea 70 roků naše spoluobčanka
paní Ludmila Lučivňáková. Starosta obce jí přišel popřát do dalších let hodně
zdraví a pohody.
Za měsíc září napršelo neuvěřitelných 100mm srážek. Takový souhrn není
za celé jaro a léto dohromady.
Říjen
Začátkem měsíce října se obecní pracovníci pustili do vybourání okna
v bývalé klubovně a to z důvodu, že na místo okna budou vrata a ta budou
sloužit k lepší manipulaci a na vjezd materiálu, který zde bude uskladněn při
výstavbě nové hasičárny.
Byla rovněž navezena hlína pro terénní úpravy u dětského hřiště a
prostranství pod lipami.
V tomto měsíci starosta navštívil dva oslavence, kteří se dožili
významného jubilea 80 roků. 10. října paní Eliška Hyprová z čísla 63 a 22. října
pan Josef Hypr z domu číslo 8. Oběma popřál do dalších let hodně štěstí
pohody a hlavně zdraví. Paní Hyprové pak pevnou ruku při psaní obecní
kroniky.
Z naší obce se odhlásila z trvalého pobytu paní Kateřina malá z domu č.
68. Její nová adresa je Brno.
Volby do poslanecké sněmovny proběhly v naší obci v pátek a sobotu 20.
a 21. října. Zúčastnilo se jich 65 % ze 132 voličů. S převahou vyhrálo Hnutí
ANO.
Obecní zaměstnanci se pustili do vyřezání a vyčištění příční cesty nad
Agáty. Zde už se nedalo téměř projet. Za léta užívání JZD a Agrometalem se
nikdo o to nestaral a tak křoviny a podrosty vykonaly své. Navíc spousta
vyvezeného odpadu.
Zakončení sezony naplánovali místní hasiči na sobotu 28. října. Proběhl
úklid zbrojnice a skladu, příprava techniky na zimu a odzkoušení zásahové
stříkačky. Večer se uskutečnil lampionový průvod, který mají v oblibě hlavně ti
nejmenší. Poté bylo připraveno sele na rožni jako odměna všem za celoroční
práci pro sbor. Příjemně prožitý večer se táhl dlouho do noci.
V neděli se přes celé území kraje a celé republiky hnal velice silný vítr,
místy až vichřice, která napáchala velké materiální škody. Hlavně v lese bylo
polámáno a vyvráceno velké množství stromů.
Jinak bylo velice teplé a příjemné počasí, v první týdnu se srážkami.
Listopad
Začátkem listopadu obecní pracovníci provedli vysečení trávy a nátěr
stromků v obecním lese a poté se pustili do úklidu obce před zimou. Poslední
sečení a úklid spadlého listí.
Počasí, na to, že je listopad je vcelku teplé a s minimem srážek.

1. listopadu se dozvídáme, že do naší obce přibyl nový spoluobčánek .
Syn Marcely Mokré z čísla 52, který dostal jméno Mathyas. Gratulujeme a
přejeme jen to nejlepší.
18. listopadu oslavil 75. narozeniny pan Vladimír Staroba z čísla 62.
S gratulací a malým dárkem přišel k oslavenci i starosta obce.
Ve čtvrtek 23. listopadu zastupitelé sestavovali návrh rozpočtu obce na
rok 2018. Je naplánována spousta akcí a projektů, které bychom chtěli
realizovat. Za zmínku stojí výstavba nové hasičky, na kterou je v rozpočtu
naplánováno 3 500 000Kč.
Prosinec
Na den 3. Prosince připadla první adventní neděle. Obec společně s hasiči
připravili jako již v minulosti rozsvícení vánočního stromku na návsi a zpívání u
betléma. Novinkou na návsi je osazení schránky na Ježíškovu poštu, kam si děti
mohou dávat svá přáníčka. Autorem je místní řezbář Viktor Valeš. Zpívání
proběhlo jako tradičně za účasti spoluobčanů a za hudební produkci, kterou
zajišťoval Pavel Staroba a Vlasta Chloň. O pohoštění přítomných se postaral
starosta hasičů spolu s velitelem.
Mikulášská nadílka proběhla jako obvykle 5. prosince v kulturní místnosti
obce, kam se dostavil k velké radosti všech přítomných, hlavně dětí, Mikuláš se
svými pomocníky. Ten obdaroval přítomné děti, které nejprve musili prokázat,
že si balíček opravdu zaslouží. Akce se zúčastnilo 18 dětí se svými rodiči a
prarodiči. Všem přítomným poděkoval starosta za účast a věří, že příští rok se
opět sejdou v tak hojném počtu.
Stavební úřad zaslal vyrozumění a povolení ke stavbě nové hasičky, což
bude velká výzva.
Na svém zasedání dne 14. prosince zastupitelé schválili rozpočet obce,
který bude schodkový. Příjem obce bude činit 2 700 000Kč. Výdaje byly
rozplánovány na částku 5 975 730. Rozdíl bude pokryt ze zůstatku peněz na
účtu, který činí téměř 4 miliony Kč.
Radostnou zprávu se dozvídáme na štědrý den 24. 12., kdy se naší
spoluobčance Marii Liškové z domu číslo 7 narodila dcera Iveta. Gratulujeme
šťastným rodičům a přejeme štěstí, zdraví.
Uplynulý rok můžeme hodnotit jako dobrý. Práce a činnosti, které byly
naplánované se zdařily a byly realizovány.
Stav trvale přihlášených k 31. 12. v naší obci je 163 obyvatel.

