2020
Leden:
Rozhodnutím obecního zastupitelstva je hned od 1. ledna zaměstnancem obce
ustanoven dlouholetý pracovník Milan Pražák. Bude se starat o chod obce,
zimní údržbu, čistotu a další věci dle rozhodnutí a potřeb zastupitelů. Hned
z prvních úkolů bylo vyčistit struhu v části za zahradami v Lohu. Tohoto
nelehkého úkolu se zhostil dokonale.
V sobotu 4. ledna se uskutečnila naháňka na škodnou. Slavnostní nástup proběhl
za účasti trubačů před budovou OÚ. Zde předseda a hospodář přivítali všechny
přítomné a poté se všichni střelci a honci vydali na Polánka, kde začala první ze
čtyř lečí. Po druhé je připravena svačina a občerstvení. Byly uloveny dvě lišky.
Divoká prasata do tomboly se podařilo odstřelit v týdnu před lečí. Zakončení
proběhlo na hřišti a pohoštění v kulturní místnosti, kam se později dostavil
harmonikář. Součástí byla i bohatá zvěřinová tombola.
Tradiční ochutnávka pomazánek a destilátů se uskutečnila v sobotu 18. ledna.
Na stolech bylo připraveno 21 vzorků destilátů a 23 druhů pomazánek. Jako
vždy jeden žeton rozhodl o té nejlepší. Byly připraveny opravdu velice dobré
vzorky, protože jde o prestiž a nikdo akci nepodcení. Velké diskuse, několikráte
obejití sálu a pak učinit rozhodnutí. Po sečtení žetonů byly známy výsledky.
V pomazánkách se na třetím místě umístili Libor Treu a Romana Macková,
druhé místo patřilo Romanu Chaloupkovi a Petru Mackovi a vítězkou se stala
Sylva Kozáková.
U destilátů se o třetí místo dělil Petr Macek a Josef Ležák, o druhé Libor Treu a
David Široký a vítězem se stal Libor Treu se svým druhým vzorkem švestky.
18. ledna se dožívá životního jubilea 80 roků paní Bohumila Mutlová z domu
číslo 23. K životnímu jubileu přišli pogratulovat vše nejlepší hlavně zdraví a
pohodu do dalších let i zástupci obce.
Ve středu 23. ledna se na pozvání obecního zastupitelstva scházejí místní
důchodci. Setkání bylo ovlivněno chřipkovou epidemií, proto se jich sešlo pouze
16. Úvod patřil starostce obce, která přítomné přivítala a seznámila s akcemi,
které jsou naplánovány na letošní rok. Poté přítomní shlédli videa z akcí, které
proběhly v loňském roce. Dále už následovala volná zábava a diskuse.
Na čtvrtek 24. je připraveno pro obecní zaměstnance a členy obecní jednotky
povinné referentské školení řidičů, prováděné učitelem autoškoly.
Počasí během měsíce na zimní období teplé bez sněhu. Alespoň dešťové srážky,
kterých je třeba, napadly

Únor:
Probíhají dokončovací práce ve dvoře hasičské zbrojnice, aby mohla proběhnout
co nejdříve kolaudace hasičky. Na pokyn požárního technika, bez jehož
souhlasu nedostaneme závazné a kladné stanovisko, musela být pod římsou
střechy klubovny zhotovena dřevěná konstrukce, která se opláštila nehořlavým
materiálem z důvodu ochrany před zahořením a prostupem požáru do střechy
klubovny. To už snad bude poslední akce pro dosažení kolaudačního rozhodnutí.
Na střechy byly osazeny nové rýny a svody. Nyní už by zbývala finální úprava
zdiva klubovny po výměně oken a dveří.
Po schůzi zastupitelstva, které se zúčastnil starosta městyse Mohelno Šanda
spolu s projektantem Papouškem ohledně výstavby poldru nebo rybníka na
potoce Mohelnička, vydalo zastupitelstvo usnesení, že provede v obci anketu,
zda s tímto spoluobčané souhlasí, či nikoli. Po vyhodnocení se rozhodne, zda se
do zamýšlené akce půjde. Výsledek ankety byl u obyvatel převážně kladný,
nicméně zastupitelstvo městyse Mohelna si výstavbu za námi určených
podmínek rozmyslelo.
Tradiční rej ostatkových masek se sešel v sobotu 22. února před budovou OÚ.
Na společném fotu je zachyceno 32 krásných masek, se kterými si účastníci
akce zase dokonale vyhráli. Jedinou kaňkou na obchůzce byli muzikanti, kteří to
nezvládli, jak by se očekávalo. Budeme jen vzpomínat na roky, kdy vyhrával
Josef Knotek. Jinak vše proběhlo podle zavedeného scénáře. Spoustu dobrot,
pochutin a něco na zapití jako každoročně připravili pohostinní spoluobčané.
Večerní zábava se skupinou Duo Trend proběhla za menší účasti než obvykle,
ale 58 platících si dobrou náladu udělali a bavili se dobře i tak. Už nyní se
těšíme na příští rok.
V měsíci únoru se z naší obce odhlásili Jiří a Iveta Sladkých a syn Jiří z domu
84, kteří odcházejí zpět do Mohelna.
Počasí beze změn, spíše teplé, na konci měsíce ochlazení s malou sněhovou
pokrývkou. Za tuhle zimu už druhou.
Chci se také zmínit o šířící se pandemii koronaviru, která má ohnisko nákazy
v Číně. Pokud to bylo v Asii, tak jsme se utěšovali, že je to daleko. Při dnešním
migrování obyvatel spojeným s cestováním ve všech dopravních prostředcích se
ale velký problém dostal i do Evropy, což se dotýká i nás. Nejvíce zasažená je
Itálie, kde se virus šíří nekontrolovaně a jsou i první úmrtí. Jsou hlášeny výskyty
i z ostatních okolních zemí. Naší republice se zatím vyhýbá, ale to bude jen
otázka času.

Březen:
Plánovaná kolaudace hasičky proběhla po předložení všech dokumentů se
záporným výsledkem. Problémem se stává záchytná jímka na dešťovou vodu,
která dle projektové dokumentace byla bez zastřešení volná za zdivem. Náš
dobrý úmysl, že zde vznikne sklad čehokoli, aby byl docela velký prostor využit
se nesetkal s pochopením, a musí se vyřídit dodatečná změna projektu a

schválení, aby současný stav byl podchycen v projektové dokumentaci, což
ukládá stavební zákon.
Slunečné a teplé počasí probudilo i zemědělce, kteří vyrazili do polí a započali
se setím a přihnojováním.
5. března se dožívá životního jubilea 80 roků Lhánický rodák pan Josef
Chaloupka z domu číslo 67. S přáním všeho nej, nej přišli popřát i zastupitelé
obce.
Od 11. se k trvalému pobytu ve Lhánicích na čísle 49 přihlásili Miloš a Lucie
Nováčkovi se synem Milošem. Tak doufejme, že se jim v naší vesnici zalíbí a
budou spokojeni.
Smutná zpráva přichází v pátek 13., kdy se na místní zvoničce rozezněl
umíráček. Ve věku 87 roků zemřel Lhánický rodák a spoluobčan pan Bernard
Macek z domu číslo 21. Poslední rozloučení proběhlo z důvodu nařízení vlády
pouze v kruhu nejbližší rodiny v pátek 27. března.
V měsíci březnu spadlo pouze 31 mm srážek. V obci se nic důležitého neudálo.
Hlavním důvodem je nařízení vlády o nouzovém stavu v celé republice.
Důvodem je nekontrolovatelné šíření koronaviru v celé Evropě a ve světě. Jsou
statisíce nakažených a tisíce zemřelých, proto došlo na takové opatření. Jsou
zavřeny školy, obchody mimo drogerie a potravin, zavřeny restaurace a
provozovny, rovněž kina, divadla, zrušeny všechna kulturní a sportovní akce. Je
to stav, jaký republika nezažila od druhé světové války. Těžké období zvláště
pro seniory, kteří jsou nejvíce zasaženi. Naše republika díky včasným opatřením
a nařízením vlády patří k jedné z nejméně postižených v celé Evropě. Život
v zemi se téměř zastavil. Při vycházení musí všichni nosit ochranné roušky,
kterých byl velký nedostatek. Uvidíme, jak se celá situace podaří zvládnout a
kdy veškerá opatření skončí.

Duben:
Od prvého dubna obec zaměstnává Jiřího Volfíka, který společně s Milanem
Pražákem tvoří dvojici, bez které už si to v naší obci nedovedeme ani představit.
Starají se o veškerou údržbu, úklid, opravy a vše co je potřebné pro chod obce.
Pustili se do úklidu po zimě, což znamená zamést obec od A do Z.
Počasí je velice teplé a suché beze srážek.
V úterý 14. dubna se dozvídáme radostnou zprávu o narození nového
spoluobčánka. Stává se jím Martin Slavata, syn Věry Hoškové a Martina Slavaty
z domu číslo 87. Gratulujeme a přejeme štěstí a zdraví v této těžké době.
Velikonoční svátky jako by letos ani nebyly. Nikde žádní koledníci, obec
vylidněná, pokud se nemusí, nikdo ani nevychází. Nic se neděje, sem tam
projede auto. Všechny akce ať se týkají čehokoli, jsou do odvolání zrušené. Je to
špatná doba. Situace v Evropě a v celém světě toto nepamatuje. Nakažených a
úmrtí velmi razantně přibývá. Dobrou zprávou je, že i počty vyléčených rostou.
Zatím se nedaří vyvinout protilék. Jak dlouho to potrvá, asi nikdo nedovede
odhadovat.

29. se dožívá významného životního jubilea 75 roků paní Ludmila Treuová
z domu číslo 79. S přáním pevného zdraví, štěstí a pohody do dalších let přišli
oslavenkyni popřát také zástupci obce.
Po úklidu obce se obecní pracovníci vrhli na úklid v obecním lese. Rovněž se
daří likvidovat stromy zasažené kůrovcem, které obec rozdělila mezi
spoluobčany za symbolickou cenu, neboť o dřevo není zájem.
Počasí poměrně teplé, za celý měsíc pouze 23 mm srážek

Květen:
Ve sváteční dny 1. a 8. května se nic neděje. Žádná oslava, pouze symbolické
položení věnců. Od 11. vláda rozhodla uvolňování opatření, která byla vydaná.
Začínají se otevírat malé obchody, venkovní trhy a prodej, otevřeny jsou
zahrádky restaurací. Je to vlivem nízkého počtu nově nakažených. Státní
pokladnu to bude stát obrovské finance. Je plánováno 300 miliard. Pomoc
podnikům, podnikatelům, platby rodičům, kteří jsou doma s dětmi při uzavření
školských zařízení.
Obecní pracovníci i nadále pokračují pilně na zvelebování obce. Provádějí práce
ve dvoře hasičské zbrojnice a práce související s ukončením pro kolaudaci nové
hasičky.
Pokračují stavební úpravy na domě číslo 13. Po loňské rekonstrukci stodoly,
vyčištění dvora a zahrady došlo k odstranění staré části domu, jež byla spadlá,
započaly práce na podkroví, které je plánované na domě. Byla odstraněna část
hospodářských budov ve dvoře a další práce spojené s přestavbou dle stavebního
povolení.
Po velmi teplém počasí, kterému ovšem jak velí tradice, předcházeli opravdoví
ledoví muži, přišel i vytoužený déšť. V pátek a sobotu 22. a 23. spadlo 34 mm
srážek, na které čekali všichni, hlavně zemědělci. Do konce měsíce potom
přibylo ještě více než 39 mm.

Červen:
Dětský den v letošním roce, jak bývá zvykem,neproběhl z důvodu koronaviru,
kdy byly všechny akce zakázané. Děti oslavily svůj svátek pouze doma v kruhu
rodiny.
Koronavirus je snad na ústupu, nakažených je minimum, a proto se vláda
rozhodla uvolňovat opatření. Část dětí se vrátila do školy, ale docházka není
povinná, jde o rozhodnutí rodičů. Proběhly přijímací zkoušky a maturity za
nařízených podmínek. Začínají kulturní a sportovní akce a pomalu se vše vrací
do starých kolejí.
12. června se rozhodli spojit svůj svazek Jiří Macek a jeho partnerka Šárka
Baťková, bydlící ve Lhánicích v čísle 90. Svatební obřad proběhl v Náměšti nad
Oslavou. Gratulujeme a přejeme na jejich společné cestě vše jen to nej, nej.

Omladina za pomoci Obce se rozhodla, že je čas na vyčištění požární nádrže.
Došlo k vyčištění a poté vychlorování nádrže. Poté se bazén napustil z obecní
studny a teď už jen to sluníčko.
V tomto měsíci máme v obci dva oslavence. Životní jubileum 80 roků oslavila
9. června paní Zdenka Grosová z domu číslo 4 a 18. června 85 roků pan
Ladislav Buršík. Oběma spoluobčanům popřáli hodně štěstí, spokojenosti,
pohody a hlavně dobré zdraví rovněž zástupci obce.
Zastupitelé na svém zasedání schválili předloženou smlouvu na vedení veřejné
zakázky malého rozsahu v rámci projektu výstavby dešťové kanalizace a
komunikace u novostaveb u čekárny.
Dle předpovědi mělo být sucho jako vloni. To se ale nenaplnilo. Za měsíc
červen spadlo v naší obci 128 mm srážek. Voda byla třeba, ale všeho moc škodí.
V některých částech republiky byly povodně, které nadělaly velké škody jak
finanční tak materiální a došlo i ke ztrátám na životech. V některých částech
napršelo až 100 mm za 24 hodin.
Obecní pracovníci nestíhají sekat trávu, ta roste jako z vody. Toliko sečení
nebylo už hodně dlouho.

Červenec:
Začínají prázdniny, které už děti měly více než dva měsíce. Vládní nařízení o
nošení roušek skončilo. Je rovněž povoleno vycestovat na dovolenou s výjimkou
několika států, kde je situace ještě mimo stanovená čísla v počtu nakažených.
Počasí je stále proměnlivé s deštěm, na což jsme za několik roků nazpět nebyli
zvyklí. I žně budou posunuty.
Pátek 10. července je dnem svatebním pro Petru Ležákovou z domu číslo 27 a
Milana Chaloupku z Mohelna. Svatební obřad a hostina se konají v Mohelně.
Novomanželům přejeme na jejich společné cestě hodně lásky, štěstí, zdraví a ať
se jim v novém domě, který dokončují ve Lhánicích daří.
19. července se dožívá naše spoluobčanka paní Věra Dvořáčková z domu číslo
70 významného jubilea 85 roků. Do dalších let všeho nejlepšího, štěstí, zdraví
přišel oslavenkyni popřát také zástupce obce.
Po radostné zprávě svatební dvě špatné a smutné. 22. července se dozvídáme
smutnou zprávu, že nás opustila naše spoluobčanka Ludmila Macková z domu
číslo 10. Zemřela ve věku 67 let a poslední rozloučení se konalo 27.7.
v Mohelně.
Další událostí byl obrovský požár, který zachvátil dům číslo 2 Tomáše Kořínka,
který slouží jako penzion. Siréna oznamující požár se rozezněla před druhou
hodinou v noci dne 29. července. Obrovské plameny během chvíle zachvátily
celé hospodářské stavení. Na místo se sjelo 12 požárních jednotek včetně
domácího SDH, kteří byli na místě první a pomocí hydrantu se snažili zabránit
přestupu požáru na sousední dům a hlavně obytnou část. To co spoluobčané
znají z katastrofických filmů, bylo smutnou realitou v přímém přenosu.
Katastrofa a spoušť to bylo vidět ráno, kdy probíhalo dohašování. Dle policie a

požárních specialistů, kteří se dostavili na místo, bylo příčinou zahoření vznícení
od zahradního grilu, který večer používali nájemníci penzionu. Po celý den do
večerních hodin probíhalo odklízení zničeného majetku a vyvážení materiálu na
skládku za obec, kde bylo vše důkladně prolito vodou kvůli zahoření. Velké
poděkování zaslouží všichni, co se podíleli na likvidaci požáru a následném
uklízení. V horku, které bylo, a v zakouřeném prostoru si mnozí sáhli na pokraj
sil.
Opožděně se letos rozbíhají žňové práce. Je to zaviněno počasím, které je
deštivé a voda je v současné době na škodu. Až poslední červencový týden je
opravdu velice teplo a beze srážek.
Na obci nestíhají sekat trávu a to nejen z důvodu nemoci jednoho ze
zaměstnanců. Jindy už je tráva seschlá, druhé seno se ani nedělá, v letošním roce
je jí až moc. V měsíci červenci spadlo na území naší obce 78 mm srážek.

Srpen:
Prázdniny vstupují do druhé půlky. Ve dnech 3. a 4. srpna opět vydatně pršelo.
Spadlo 45 mm srážek. Žňové práce se opět zastavily.
Na víkend 8. se počasí vyletnilo a panují opět vysoké teploty. To hraje do karet
místnímu SDH, kteří připravují pouťovou zábavu. Loňský rok pršelo a letos se
řádně vyhřejeme. Omladina, která byla na obchůzce po obci, si to užila. Když
v podvečer skončili, byli všichni rádi, že to mají za sebou. Večerní zábavu se
skupinou Star Band si užilo 165 platících, kteří byli nadmíru spokojeni. Dobrá
zábava a bohatá tombola se protáhla do pozdních nočních hodin. Po všech
stránkách se pouťovka vydařila a jsme rádi, že po všech zákazech a zrušených
akcích to proběhlo jako vždy.
16.8. se dožila významného životního jubilea 85 roků paní Růžena Brachetková
z domu číslo 7. Všeho nejlepšího, hlavně zdraví přišli oslavenkyni popřát rovněž
zástupci obce.
Koncem měsíce se z trvalého pobytu v obci odhlásil Marek Šipr z domu číslo
55.
I v tomto měsíci to bylo na srážky velice nadprůměrné. Napršelo 108 mm, což
v tomto měsíci podle zemědělců je spíše na škodu.

Září:
Prázdniny jsou za námi a začíná nový školní rok. Všichni doufají, že bude
standartní, ne jako před prázdninami, kdy byli kvůli koronaviru téměř tři měsíce
všichni doma.
Na sobotu 5. je naplánovaný netradiční desetiboj, který se nemohl uskutečnit
v červnu. Do soutěže se nahlásilo 21 borců, kteří jsou odhodláni udělat vše pro
vítězství a nedarují si vůbec nic. Za slunečného počasí a s menší diváckou
podporou než bývá obvyklé, se pustili do připravovaných disciplín. Jsou opět
zařazeny nové, a všichni očekávají, co to bude a jak se s tím soutěžící vyrovnají.

Od prvních disciplín bylo vidět, kdo bude adept na vítězství. Téměř po celou
dobu se na čele objevovali sourozenci Vlasákovi. Před poslední disciplínou což
bylo pojídání řízků, už byly karty rozdány. V kategorii nad 35 se stal vítězem
Marek Liška, druhý Josef Mutl, třetí Jiří Čech.
V mladších se na třetím místě umístil Leo Vlasák, druhý Josef Chalupa a na
první příčce Lukáš Vlasák, který se rovněž stal celkovým vítězem, jehož jméno
bude na putovním poháru. Poděkování zaslouží všichni zúčastnění, rozhodčí a
hlavní aktéři, kteří vše připravili a organizovali.
12. 9. se dožil významného životního jubilea 70 roků pan Jaroslav Chaloupka
z domu číslo 1. Všeho nejlepšího, hlavně zdraví přišli oslavenci popřát rovněž
zástupci obce.
V úterý 15. se dozvídáme radostnou zprávu. Do naší obce se narodila nová
spoluobčanka. Dcera Martina Doška z domu číslo 15 a Kateřiny Mackové, která
dostala jméno Julia. Šťastným rodičům gratulujeme a přejeme jen to nejlepší,
hlavně zdraví.
17. září se opět ve Lhánicích rozléhal zvuk hasičského vozu a dalších složek
IZS. Zjišťujeme, že mladá řidička nabourala do čekárny autobusu na kraji
vesnice. Bohužel tento náraz byl fatální jak pro řidičku, tak i pro naši čekárnu,
která musí jít k zemi kvůli narušené statice. Demolici provede firma Kudláč
z Mohelna.
To, co bylo předpovídáno s nemocí covid-19 se potvrdilo. Po dovolených a
nástupu školáků a studentů do lavic se situace prudce zhoršila. Prudký nárůst
nemocných, který čítal v posledním zářijovém týdnu kolem tří tisíc denně, vedl
vládu a ministerstvo zdravotnictví k zavedení rázných opatření. Opět se musí
nosit roušky, omezovány jsou kulturní a sportovní akce , stejně tak je omezena
otevírací doba v restauračních zařízení a další. Situace se zhoršila i v okolních
zemích, ale naše republika je na tom jako jedna z nejhorších co do počtu
obyvatel.
Obecní zastupitelstvo provedlo výběrové řízení na zhotovení dešťové kanalizace
a komunikace u novostaveb u čekárny. Vítězem a zakázku provede firma
Ryšavý z Vémyslic.
Po čtrnáctidenním krásném a velmi teplém počasí dorazila na poslední víkend
studená fronta s deštivým počasím. Za tento měsíc spadlo 69 mm srážek.

Říjen:
Ve středu 7. října se rozezněl umíráček na zvoničce, který již potřetí letos
oznamuje úmrtí. Opustila nás Lhánická rodačka paní Marie Malá z domu číslo
50, toho času v penzionu v Zastávce. Zemřela ve věku 85 roků. Poslední
rozloučení se konalo v sobotu 10. v obřadní síni v Ivančicích.
Kolaudace hasičky se konečně uskutečnila a po všech nedostatcích a peripetiích
bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Nyní se bude moci udělat pořádek ve
věcech a konečně vše z klubovny vystěhovat. Ještě se doladily svody na
dešťovou vodu, která zatékala do zdiva hasičky. To provedli obecní zaměstnanci
a finále provedl klempíř Miroslav Eliáš z Mohelna.

22. se dozvídáme smutnou zprávu. Ve věku 81 roků zemřela paní Růžena
Foralová, toho času v penzionu v Náměšti. Je to bohužel 4. spoluobčan, který
v letošním roce odešel z naší obce. Rozloučení proběhlo pouze v nejužším kruhu
rodiny z důvodu covidu.
Koronavirus, který se bohužel ve velkém vrátil, opět zasáhl celou republiku
potažmo Evropu. V daleko větším počtu nakažených a zemřelých, než tomu
bylo na jaře. Opět se uzavřely všechny školy, nefungují kina, divadla,
restaurace, hotely, sportovní a kulturní klání, prostě nic. Celá republika je
ochromena. Nemocnice nezvládají nápor nemocných. Je vyhlášen nouzový stav.
Velice špatné pro hospodářství a chod země. Otevřeny jsou pouze potraviny,
drogerie a lékárny. Nikdo neví, kdy to skončí. Zatím není potřebná vakcína na
očkování.
V závěru měsíce se spustili nové obecní webové stránky, které si zasloužily
modernizaci a také kvůli tomu, že ty staré neodpovídaly standardům.
K poslednímu říjnu končí na obci Jiří Volfík. Končí definitivně, neboť má nárok
na starobní důchod. Pro obec to bude velká ztráta. Strávil zde 9 roků a odvedl
kus poctivé práce, za kterou se nemusel nikdy stydět. Je třeba mu poděkovat a
takových pracovitých lidí si vážit.
Počasí v říjnu bylo velice proměnlivé a deštivé ostatně jako celý letošní rok. Za
měsíc říjen spadlo v naší obci 78 mm srážek.

Listopad:
2. listopadu se k trvalému pobytu na číslo 69 přihlásila družka Zdenka Malého
Hana Chmelíčková s dcerami Adélou a Magdalénou. Popřejme jmenovaným,
aby ve Lhánicích setrvali, byly zde spokojené a šťastné.
V letošním roce bylo těch změn velká spousta, tak doufejme, že to byla
poslední.
Přes nepříznivé a blátivé počasí se firma Ryšavý pustila do výkopových prací na
dešťové kanalizaci a záchytné jímce u novostaveb u čekárny. Bylo položeno
potrubí, zhotoveny přípojky. Poté vybagrovaná zasakovací jímka. Potrubí na
cestě zasypáno a upraveno, aby se zde dalo jezdit. Práce byly z důvodu srážek
přerušeny, protože nebylo možno pracovat s těžkou technikou.
26.11 se dožil významného životního jubilea 70 roků pan Josef Mutl z domu
číslo 37. Všeho nejlepšího, hlavně zdraví přišli oslavenci popřát rovněž zástupci
obce
Proběhly přípravy na advent. Z altánu na návsi byly odneseny stoly a lavice do
hasičky a poté vystavěn betlém. Z důvodu Koronaviru se letos zpívání
neuskutečnilo, byl rozsvícen vánoční strom a osazena schránka na Ježíškovu
poštu. Abychom o tuto akci nebyli úplně ochuzeni, popřála starostka krásný
advent v rozhlasu a následně pustila koledy, které si každý mohl poslechnout a
zanotovat si. Obec děkuje Elektrárně Dukovany, že i v této nelehké době přispěli
20 tisíci korun na tuto akci.

Musím zmínit přestavbu domu číslo 13, který nebyl více než 30 let obýván.
Došlo zde k výrazným stavebním úpravám. Vybudováno bylo podkroví nad
celým domem. Nová střecha s vikýři a střešními okny. Výměna plastových oken
a další úpravy ve dvoře. Je dobře, že dům bude zase obýván a upraven. Noví
majitelé to pojali vskutku velkoryse.
V měsíci listopadu to se srážkami bylo slabší, pouze 26 mm.

Prosinec:
Stavební firma Ryšavý dokončila záchytnou jímku na dešťovou vodu, kterou
zasypala a provedla terénní úpravy před zimou. Můžeme říci, že práce dokončili
za minutu 12, neboť další den ve čtvrtek 3. prosince napadlo 8 cm sněhu.
Dlouho jsme se neradovali, další den přišlo oteplení a v sobotu po sněhu nebyla
ani památka. Teploty vystoupaly na 10 stupňů.
Z důvodu koronaviru a zákazu shromažďování obecní zastupitelé rozhodli, že
mikulášská nadílka nebude tradičně v obecní budově. V letošním roce se vydal
Mikuláš se svými pomocníky na pochůzku po obci, tak jak to kdysi bývalo
zvykem. Mělo to taky svoje výhody, hlavně pro děti, které jsou doma a necítí se
tak ohroženy.
Adventní čas nám to moc nepřipomíná. Většina obchodů a restaurací je
uzavřená. Vánoční trhy s občerstvením, na které se většina těšila, jsou zrušeny,
nesmí se pouličně prodávat alkohol z důvodu shromažďování. Prostě takový
zvláštní čas.
Další ranou bylo pro nás všechny kácení velké plochy lesa, které obhospodařuje
Lesní družstvo. Poničené mladé stromy, poničené cesty a velká mýtina derou
slzy do očí, všem kdo tudy prochází. Starostka se snaží sjednat nápravu, bude
apelovat na rychlé obnovení lesního porostu.
Dne 22. prosince se dožila významného životního jubilea 85 roků paní Růžena
Nováčková z domu číslo 15. Ke gratulantům se připojili rovněž zástupci obce,
kteří přišli oslavenkyni popřát.
Poté co se obchody otevřely, nastalo nákupní šílenství jako vždy před Vánoci.
Dlouho jsme se však neradovali, neboť po vánočních svátcích se opět vše
uzavřelo. Zůstaly otevřeny pouze potraviny, drogerie a lékárny. Jedinou nadějí
abychom se koronaviru zbavili, je očkování. Firma Pfaiser Baiontek vyvinula
vakcínu, která by tomu měla zabránit.
Co k letošnímu roku přidat na závěr. Byl to velice zvláštní rok. Plný zvratů a
očekávání. Otřepaná fráze přát štěstí a zdraví se ukázala jako velice důležitá.
V letošním roce jsme se o tom přesvědčili. Ani spousta peněz v tomto případě
nikomu nepomůže. V České republice zemřelo na následky pandemie více než
10000 spoluobčanů.
Doufám, že ten následující rok bude klidnější a příznivější.
Počasí na konci roku proměnlivé, mlhy a mírné srážky, bez sněhu a mrazů.
Stav obyvatel v obci k 31.12 je 165.

