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Na sobotu 3. ledna naplánovala Honební společnost naháňku na škodnou. Nahlášeno je 36
střelců a 12 honců. Za příznivého a slunečného počasí je naháňka zahájena U obrázku přes
Kozének, Velkou skálu, Baby, je pročesán celý les až po řeku. Poslední kolo je na
Kopaninách. Zakončení naháňky je na místním hřišti. Nebyl střelen ani kus, což je škoda,
hlavně pro místní, kteří se dostavili v hojném počtu. Pohoštění proběhlo v kulturní místnosti
obce.
Tříkrálový výšlap na Babylon naplánovali hasiči z Kramolína na 4. ledna. Za
nepříznivého počasí a sněžení se vydalo 30 občanů ze Lhánic podpořit dobrou akci. Zde
mohli vyslechnout vystoupení trubačů a společně opéct špekáčky. Asi po dvouhodinovém
setkání byla akce rozpuštěna vlivem špatného počasí.
Také v letošním roce se konala tradiční Tříkrálová sbírka, pod vedením paní
Košťálové. Do kasičky bylo vybráno 8.514 Kč, což je nejvíce za poslední roky. Za to patří
všem přispívajícím poděkování.
Dne 18. ledna se naše spoluobčanka paní Bohumila Mutlová dožívá 75 roků. Mezi
gratulanty byl i starosta obce, který přišel s přáním hlavně dobrého zdraví.
Setkání místních důchodců je naplánováno na středu 21. ledna. Tomu předcházelo
pečení dobrot, o které se postarala místní děvčata pod vedením Heleny Treuové. Na programu
byla hudební produkce Pepy Knotka z Mohelna a Ládi Smílka z Dukovan, kteří si vysloužili
potlesk všech zúčastněných. Poté byl promítnut sestřih akcí, které se v loňském roce v obci
udály a které nafilmovala Alena Treuová. Poté následovala volná zábava. Škoda, že pozvání
zastupitelstva nepodpořili všichni důchodci a nepřispěli tak k dobré náladě, která zde vládla.
V tomto měsíci obec vydala dvě závazné obecní vyhlášky. První se týkala pořádání
kulturních a společenských akcí na území obce. Ta druhá se týká nakládání, třídění, ukládání
a svozu komunálního odpadu. Úplný obsah vyhlášek naleznete na webových stránkách obce.
Již druhý ročník ochutnávky ovocných destilátů a pomazánek se uskutečnil v sobotu
31. ledna pod patronátem dobrovolných hasičů. Přihlášeno bylo 21 druhů pálenek a 18 druhů
pomazánek. O přivítání přítomných a pravidlech ochutnávky se postaral velitel sboru Libor
Treu. Poté už následoval košt a velká diskuze o výrobcích. Myslím, že na stole ležely dobré
výrobky a vzorky našich pěstitelů. Hudební produkci zajišťovalo duo Pepy Knotka. Po sečtení
žetonů byli známi vítězové obou kategorií. V pomazánkách zvítězila Sylva Kozáková před
Hanou Louckou a Eliškou Hyprovou. V destilátech zvítězila meruňka Jiřího Macka, před
Tomem Friedriechem a Romanem Lučivňákem.
Do naší obce se přihlásil nový spoluobčan David Rudyk, rok narození 2000. Je
přihlášen u Pavla Staroby v č. 62.
Měsíc leden téměř beze sněhu, občas dešťová přeháňka a bez větších mrazů. Teploty
nadprůměrné.
V měsíci únoru obec požádala o dotaci z MPMR na výstavbu víceúčelového hřiště. Jedná se o
částku 400 000 Kč. Výsledky posuzovaných žádostí budou známy koncem dubna. Díky
žádosti starosty obce jsme získali částku 200 000 Kč z nadace ČEZ. Poděkování obce patří
skupině ČEZ a její nadaci za finanční podporu, kterou do blízkého regionu dává.
Počet trvale hlášených lidí v naší obci se rozrůstá. Další novou spoluobčankou se stává
Iveta Nováčková z Mohelna, dcera Ludmily Nováčkové rozené Hyprové ze Lhánic. Stěhuje
se do novostavby č. 84.
Sobota 14. února je dnem tradičních ostatků. Před obecním úřadem se sešlo 35
krásných masek, které se vydaly spolu s kapelou na dlouhou cestu po obci. Jako tradičně nás

spoluobčané řádně pohostili a do kasy hasičů přibylo 5.850 Kč. Večerní zábava v maskách se
vydařila. K tanci a poslechu nám vyhrávalo trio Alexis z Třebíče. Akce se zúčastnilo 72
spokojených a nadšených platících.
V pondělí 23. února byl proveden na OU audit hospodaření. Ten prováděli
zaměstnanci krajského úřadu. S výjimkou drobných závad vylo vše v pořádku, což naznačuje
dobrou práci starosty a účetní.
Byl prodán další pozemek k výstavbě rodinného domu, parcela č. 1568/5. Zakoupil ji
Karel Malý z Mohelna.
Přihlášení nových spoluobčanů k trvalému pobytu. Jedná se o manžele Josef nar. 1969
a Dorota nar. 1978 Hošicovi, kteří zakoupili dům od manželů Kozákových č. 85 (dříve
evidenční 30). Věříme, že se jim v naší obci bude líbit a budou zde spokojeni.
V měsíci březnu získává obec, po všech úředních peripetiích a zaplacení poplatku 30 000 Kč
územní souhlas a stavební povolení na výstavbu víceúčelového sportoviště. Následovat bude
další řízení, ve kterém bude vyjmuta parcela ze zemědělského půdního fondu, které je
v kompetenci oboru Životního prostředí.
Dne 9. března přichází radostné zpráva. Rodičům Martě Mackové a Jiříku Švecovi z č.
29 se narodila dcera Isabela. Gratulujeme a přejeme naší malé spoluobčance jen to nejlepší.
V sobotu 14. března uspořádali hasiči již 3. obecní zabíjačku. V pátek byla poražena
dvě prasata a v radničním dvoře se vše připravilo na sobotní maraton. Od rána se vše vařilo a
poté bylo započato s výrobou výrobků ve velkém stylu. Dobrá parta, která se každoročně
sejde a nebojí se práce, připravila 120 jitrnic, 80 jelítek, 30 tlačenek a dva kotle polévek a
rovněž dva kotle sádla. To vše bylo během krátké doby prodáno. Byla to vydařená akce, která
neměla chybu. Za to patří dík partě nadšenců, která je ochotna udělat něco navíc ve svém
volnu.
KPU jde do finále, od 16. 3. je vyvěšeno rozhodnutí. Pokud se nikdo z účastníků
neodvolá, bude vše postoupeno na katastrální úřad a mže dojít k přepsání pozemků a
vyhotovení v digitální podobě. Vytyčení je předběžně stanoveno na srpen.
Tento měsíc je výjimečný, do registru přihlášených přibylo další jméno. Dianka
Macková se narodila 28. března Šárce Baťkové a Jiřímu Mackovi ml. z č. 29. Obecní úřad
gratuluje a těší se na vítání občánků.
Po celý měsíc březen bylo nezvykle teplé počasí s minimem srážek.
Od 1. dubna nastupuje k obci přes pracovní úřad pět pracovníků- Milan Pražák, Jiří Volfík,
Jiří Macek z č. 10, Helena Treuová, Radka Kavalcová. Jako každoročně budou vykonávat
práce dle potřeb obecního úřadu. Nejdříve je proveden kompletní úklid obce po zimě. Poté se
pustili do zapravení zdiva po celkové rekonstrukci elektroinstalace na budovách v radnici č. 3
a rekonstrukci bývalé kanceláři OÚ.
Zastupitelstvo rozhodlo na svém zasedání o zakoupení traktoru Zetor 5211 a
přívěsného vleku, pro potřebu obce. Traktor byl nakonec zakoupen po obhlídce v Miroslavi
od firmy Nejedlý za částku 201 000 Kč. Záležitosti spojené s přepisem a převozem zajišťoval
starosta.
Na parcelách pro výstavbu RD se započalo s výstavbou. Svůj dům zde staví Pavel
Pražák. Pilně se pracuje na novostavbě Elišky Illové pod areálem bývalého ZD.
Zastupitelstvo odsouhlasilo projekty na rozšíření sítě NN pro společnost E-on –
k novostavbám u čekárny a pod bývalým družstvem. Dále rozšíření sítě do areálu bývalého
družstva, který je v soukromém vlastnictví. Dále bylo odsouhlaseno rozšíření linek
autobusové dopravy IDS směr Brno a opačný směr Mohelno. Doplatek bude činit asi 2000 Kč
za dva přidané spoje.

Tradiční pálení čarodějnic připadlo na čtvrtek a uskutečnilo se na hřišti. Dřevo na
vatru přivezli z obecného lesa pracovníci obce, postavení zajistili jako tradičně hasiči. Za
příjemného počasí se sešla většina místních občanů posedět. Hlavně pro děti je to událost, při
které se mohou vydovádět. Připraveny byly špekáčky a občerstvení.
Počasí během celého měsíce dubna bylo teplé bez srážek, mírné ochlazení přichází až
poslední týden, kdy se objevily i dešťové srážky.
Začíná měsíc květen. Obecní pracovníci vysekli komplet celou dědinu a její okolí, poté se
pustili do vymalování bývalé kanceláře OÚ v č. 3, která nyní slouží jako sklad. Další akcí
bylo vybourání zdi a srovnání podlahy v požární zbrojnici, která bude sloužit jako garáž pro
traktor a vlek. Rovněž je otlučena celá zeď na zbrojnici a skladu lavic, která bude nově
omítnuta. Proběhlo vysečení trávy v obecním lese u Drůbežárny.
Firma Dur plus za Zastávky u Brna realizovala přípojku elektriky pro rodinné domy na
příjezdu do obce. Zastupitelstvo obce po obdržení nabídek vybralo firmu, která zrealizuje
projekt na rozšíření vodovodního řádu pro tuto lokalitu. Stala se jí firma Pavel Kudláč
z Mohelna, se kterou bude sepsána smlouva o dílo.
Zastupitelstvo vyhlásilo výběrové řízení na realizaci projektu pro výstavbu
víceúčelového sportoviště, které by mělo stát vedle požární nádrže. Bylo obesláno šest firem,
které se touto činností zabývají.
Byl odsouhlasen prodej poslední parcely pro výstavbu RD, kupujícím je Jiří Macek
mladší, se kterým bude po vypracování geometrického plánu sepsána kupní smlouva.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o rekonstrukci klubovny hasičů v budově OÚ.
Je to poslední místnost, kde rekonstrukce neproběhla. Obecní pracovníci zajistili otlučení
omítek a přípravné práce. Byl vyměněn rozvod vody, osazen bojler, předělán rozvod plynu.
Práce provedl Roman Lučivňák. Udělána byla nová elektroinstalace, která byla v havarijním
stavu, toto provádí pan Jaroslav Enžl.
Ve čtvrtek 28. května se dozvídáme smutnou zprávu. Ve věku nedožitých 88
roků zemřel rodák ze Lhánic pan Václav Brachetka z domu č. 7. Rozloučení proběhlo
v Mohelně v sobotu 30. května.
V sobotu 6. Června je na programu dětský den. Start cesty, na které děti řeší různé úkoly, je
na Kolonii a vede přes les, kde jsou stanoviště a úkoly pro děti. Cíl je na místním hřišti. Na
startu se přihlásilo 30 dětí se svými rodiči. Za velmi teplého počasí se vydali vstříc
dobrodružství. Po cestě sbírají odměny za splněné úkoly. V cíli na ně čekala ještě malá
tombola, na kterou se těší nejvíc. Opékání špekáčků a občerstvení je jim odměnou po dlouhé a
únavné cestě. Poděkování si zaslouží všichni, kteří se podíleli na přípravě, práci na
stanovištích a na zajištění průběhu a úklidu vydařené akce.
Probíhají zednické a obkladačské práce na rekonstrukci klubovny hasičů, kterou
provádí Miroslav Bouček a Petr Šidla.
Na středu 10. června je v kanceláři OÚ naplánované výběrové řízení a vybrání firmy
pro výstavbu víceúčelového hřiště. Do soutěže se přihlásili 4 zájemci se svými nabídkamiDušan Hort z Rapotic, Miloš Ryšavý z Vémyslic, EKKL z Kroměříže a firma Demicarr pana
Charváta ze Slavkova. Komise složená ze zastupitelů a p. Štěrby z Třebíče, který jednání řídí.
Po otevření obálek s cenovými nabídkami, proběhlo vlastní hodnocení. Vybrána byla firma
Demicarr, která nabídla vybudování sportoviště za částku 1 042 000 Kč. Byla sepsána
smlouva o dílo a 26. června byla stavba zahájena.
Dne 18. června se dožívá jubilea 80 r. pan Ladislav Buršík. S přáním přišel i starosta
obce, aby oslavenci popřál hodně zdraví do dalších let a poděkoval za práci pro obec.
SUS Třebíč provedla vyasfaltování komunikace k novým RD na okraji vesnice. U
domu č. 70 byly odstraněny panely a komunikace byla rovněž zaštěrkována a vyasfaltována.

Celkové náklady byly vyčísleny částkou 295 000 Kč. Dotace z Krajského úřadu činila
105 000 Kč. Firma Dur Plus ze zastávky realizovala přípojku NN k domu Elišky Illové pod
areálem bývalého ZD a k zahradě Romana Lučivňáka. Jsou zhotoveny přípojky do areálu
bývalého ZD, které je nyní v soukromém vlastnictví.
V sobotu 27. června proběhl na místním hřišti 4. ročník netradičního desetiboje. Do
soutěže bylo přihlášeno 22 borců, ale v samotném závodu jich nastoupilo 15. Čtyři disciplíny
byly oproti loňsku obměněny. Celé odpoledne bylo o dobrou zábavu postaráno. Hlavní
rozhodčí a organizátor byl Pavel Staroba. Ke všem disciplínám bylo přistupováno
zodpovědně a bylo vidět nasazení všech zúčastněných. Do samého konce se měnilo pořadí.
Poslední disciplína pojídání 5 ks párků a na závěr suchý rohlík, určila konečné pořadí.
Kategorie do 35 roků vyhrál Jakub Treu, druhý Lukáš Vlasák, třetí Jan Nováček. Nad 35 roků
se jako třetí umístil Libor Treu, druhý Josef Ležák, první a celkový vítěz byl Zdenek Malý.
Poděkování patří všem zúčastněným, hasičům za přípravu a skupině ČEZ za finanční
podporu.
V neděli dne 5. července jsou pozváni na obecní úřad v Mohelně rodiče Šárka Baťková a Jiří
Macek s dcerou Dianou a Marta Macková s Jiřím Švecem s dcerou Isabelou na vítání
občánků. Zde byli přivítání starostem obce p. Ležákem, který jejich děti slavnostně přivítal
mezi občany obce Lhánice a popřál všem zúčastněným, hlavně dětem, štěstí, zdraví a aby se
jim v životě dařilo. Za krásný doprovodný program při tomto obřadu poděkoval starosta
žákům základní školy a matrikářce paní Knotkové.
V klubovně hasičů v budově OÚ jsou ukončeny práce. Obecní zaměstnanci provedli
vymalování a úklid. Je zhotoveno obložení, které provedl Roman Chaloupka a vše je
připraveno k opětovnému nastěhování. Je zde nově umístěna vitrína s hasičským praporem,
který má konečně důstojné místo. Také je zabudována nová linka a police na sklenice a
nádobí.
Zaměstnanci obce provedli vyžnutí stromků v obecním lese a poté se pustili do
odkopávání hlíny a osazování betonových žlabů u požární nádrže z důvodu zabránění nátoku
dešťové vody do požární nádrže a do přilehlého sklepa. Jednalo se asi o 40 m pokládky.
Životního jubilea 80 roků se dožila dne 16. 8. naše spoluobčanka Věra Dvořáčková.
Poblahopřát přišli rovněž zástupci obce.
Probíhají práce na víceúčelovém sportovišti. Byl proveden systém odvodnění,
navezeno několik vrstev kameniva, které bylo zhutněno. Byly osazeny obrubníky a povrch
perfektně urovnán a nakonec zasypán prosívkou. Poté byl položen dvoubarevný umělý povrch
včetně lajnování, dle dohody. Dále byly osazeny a zabetonovány sloupy oplocení.
Koncem měsíce byly po zdlouhavém vyřizování potřebných dokumentů a sepsání
smluv zahájeny práce na prodloužení vodovodního řádu k novostavbám. Voda bude napojena
na řád u domu č. 1, protlakem pod komunikací bude přivedena na obecní pozemek až téměř
k cestě u čekárny, kde bude osazen hydrant. Projekt vypracoval Ing. Sadílek, práci provádí
stavební firma Pavel Kudláč. Smlouva o dílo je sepsána a hotova by měla být nejpozději do
30. srpna.
Počasí po celý měsíc velice teplé, bylo 15 tropických dnů, kdy teploty dosahovaly 37
stupňů, téměř beze srážek. Hojně je využita požární nádrž.
Dne 1. srpna jsme se dozvěděli smutnou zprávu. Zemřel náš spoluobčan Josef Sedlák, který
toho času pobýval v ústavu v Dačicích. Odešel ve věku 75 roků a poslední rozloučení se
konalo ve čtvrtek 6. srpna v Mohelně.
V sobotu 8. srpna je tradiční pouťová zábava, které předchází brigáda a přípravy. Za
velice teplého a slunečného počasí se vydala omladina po obci s kapelou Josefa Knotka a
dvorní fotografkou Lenkou Chaloupkovou, které všechny naše akce dokumentuje.

V úmorném horku to všichni zvládli a pokračovali na večerní zábavě se skupinou Fantastic
Band. Dobrá zábava trvala dlouho do noci, přišlo na ni 140 platících, na které čekala bohatá
tombola a dobrá hudba.
Dne 16. srpna se dožívá významného jubilea 80 roků naše spoluobčanka Růžena
Brachetková z č. 7. Ke všem gratulantům se připojil i starosta obce s malým dárkem a přáním
všeho nejlepšího.
Víceúčelové hřiště spěje do finále a chystá se předání. Už chybí doladit poslední
detaily a drobné úpravy. Vyrostl nový sportovní areál pro míčové hry pro širokou veřejnost.
Na výstavbě se finančně podílela skupina ČEZ a její nadace, která podpořila obec částkou
200 000 Kč, za což jim patří poděkování a uznání.
Obecní pracovníci se dali do rekonstrukce chodníku u pomníku padlých, který si už
zasloužil výměnu. Jsou osazeny nové obrubníky a dlažba. Rovněž je provedena úprava terénu
a oseta tráva. Byl vyčištěn prostor kolem potoka za víceúčelovým sportovištěm, který se za
celá léta stal téměř nepropustnou džunglí.
Po předávce sportoviště od firmy Demicarr se zastupitelé domluvili, že bude třeba
udělat před vstupem na sportoviště dlažba a chodník k požární nádrži. To provedou obecní
pracovníci.
Na sobotu 29. srpna naplánovali dobrovolní hasiči soutěž v požárním útoku, která
proběhla na sportovišti u vodárny. Za velice teplého a slunečného počasí se sešlo 11 družstev
rozdělených do tří kategorií. Družstvo žen obsadilo druhé místo s časem 25 s., muži rovněž
druhé místo s krásným časem 16,85 s. a družstvo nad 35 roků třetí místo s časem 18,70 s.
Tropické teploty zřejmě odradily družstva i diváky, kterých se sešlo méně. Pořadatelé
zaslouží poděkování za přípravu a průběh soutěže.
Počasí v měsíci srpnu pokořilo několik rekordů. Velice vysoké teploty dosahující 38
stupňů ve dne a v noci nad 20 stupňů. Za 60 prázdninových dnů bylo 24 dnů, kdy byla teplota
nad 35 stupňů a téměř beze srážek. Byl vyhlášen stav sucha a zákaz používání pitné vody pro
jiné účely.
Začíná měsíc září- konec prázdnin. Obecní pracovníci zahájili práce na vykopání zeminy,
osazení obrubníků a pokládku dlažby před víceúčelovým sportovištěm. Vše bude dokončeno
před 10. zářím, kdy proběhne kolaudace areálu.
15. září nabyla právní moci a vešla v platnost nová KPU. Po tříletém vyměřování,
mnoha schůzkách, odsouhlasení a doladění výměny a sloučení pozemků by mělo být jasno.
Všechny pozemky byly přeměřeny, některé změnily parcelní čísla, ale nejdůležitější je, že
znají přesného majitele a jsou dohádatelné v KN. Hranice budou postupně vyznačeny a nyní
je třeba je ctít.
V sobotu 19. září proběhlo slavnostní otevření víceúčelového sportoviště. Za
slunečného odpoledne a zvuku dechovky Josefa Knotka se sešla velice početná skupina
spoluobčanů. Úvodní slovo a přivítání některých přítomných obstaral starosta obce Ležák
Josef, za přítomnosti zástupkyně skupiny ČEZ Jany Štefánkové. Společně přestřihli pásku a
pokřtili nové sportoviště. Na programu byl zápas házené, který obstaraly dorostenky a
mistryně ČR v HK Ivančice. Následovalo vystoupení mažoretek z Oslavan a poté se předvedli
domácí borci v malé kopané. Sportoviště bude provozovat a spravovat obec a bude sloužit
bezplatně široké veřejnosti.
Změnu majitele zaznamenal dům č. 49 po Václavu Pražákovi, který byl nabídnut
k prodeji. Zakoupili jej Dana a Martin Čechovi z č. 56.
Po celý měsíc září bylo velice teplé počasí na tuto dobu, s minimem srážek.
Na den 2. října byl stanoven termín kolaudace na prodloužení vodovodního řádu od domu č. 1
k novostavbám. Akce, která vyšla obec na konečných 285 000 Kč, které uhradila bez dotace

ze svého rozpočtu. Po shledání drobných nedostatků, které bylo třeba odstranit a doplnit, bylo
vydáno rozhodnutí a povolení k užívání.
Obecní pracovníci provedli kompletní vyčištění cesty do Mohelna. Byla vysečena
tráva, ořezány stromy, keře a podrůstky, které bránily provozu a hlavně sečení. Obec
Mohelno, která je vlastníkem poloviny cesty se nestará a tak nezbývá než udělat i jejich část.
na Kolonii bylo na žádost spoluobčanů vybudování stání pro dva bio kontejnery, které jsou
umístěny mezi domy 80 a 72. V obecním lese bylo provedeno vyžnutí trávy a nátěr stromků
proti okusu. U požární nádrže byl rovněž rozšířen a přerovnán chodník na přístupu
k víceúčelovému sportovišti. Rovněž byly doomítány zdi na skladu a hasičské zbrojnici
v radničním dvoře.
Do naší obce se přihlásila nová spoluobčanka Hana Prokešová, ročník 1990,
pocházející ze Senorad. Je přihlášena na čísle popisném 82.
Na sobotu 24. října naplánovali hasiči zakončení sezóny. Proběhla brigáda ve
zbrojnici, připravila se technika na zimu. Vše se vyčistilo, podmetalo a dalo do pořádku. Poté
následovalo posezení s občerstvením, které bylo zakončeno lampionovým průvodem, na který
se těší ti nejmenší.
Počasí- na počátku měsíce šla teplota dva dny pod bod mrazu, jinak vcelku teplo.
Spadlo asi 45 mm srážek.
V neděli dne 1. Listopadu nás opustil ve věku nedožitých 83 roků pan Josef Brachetka z domu
č. 34. Rozloučení proběhlo dne 7. 11. v Mohelně.
Obecní pracovníci započali práce na čištění horní cesty k Mohelnu. Došlo k vyřezání
suchých stromů a podrostů, vysečení trávy a byly zlikvidovány pařezy z minulosti. Výsledek
práce je patrný na první pohled.
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání rozhodovalo o propachtování obecních
pozemků. O ornou půdu se přihlásili 4 zájemci. Pozemky byly rozděleny na 3 celky a ty byly
přiděleny. Stráže dostal Josef Nováček, poldr na potoce Kavalec Jindřich, dále Kopanina
Čech Martin. Se všemi byla následně uzavřena pachtovní smlouva.
Byla odsouhlasena smlouva na předání vodovodního řádu Svazku obcí. Jedná se o
nově zbudované prodloužení k novostavbám. Řád zůstává v majetku obce, Svazek s ním bude
hospodařit, starat se o jeho údržbu, popř. odstranění závad.
Na první adventní neděli dne 29. 11. je připraveno rozsvícení vánočního stromku na
návsi a zpívání u Betléma. Byly zakoupeny dvě slámové figury berana a ovce. O sestavení a
nasvícení se postarali členové zastupitelstva Ing. Jiří Loucký a Josef Nováček. Začátek akce
byl naplánován na 17 hodinu. Sešla se početná skupina spoluobčanů, která za doprovodu
kytar zazpívala tradiční koledy. Nechyběl ani svařák pro zahřátí. Tradice je třeba dodržovat.
Po celý měsíc listopad je velmi teplé počasí, přes den teploty dosahují až plus 15- 17
stupňů a beze srážek. Ochlazení, mráz a první sníh přišly až v posledním týdnu.
Dne 5. prosince proběhla tradiční Mikulášská nadílka. Sešlo se na ní 19 dětí se svými rodiči a
prarodiči. Mikuláš se svými pomocníky přijel z Mohelna a děti obdaroval balíčky. Akce se
zdařila a někteří z účastníků byli jistě rádi, že ji mají za sebou. Večer byla na programu valná
hromada SDH. Té se zúčastnilo 32 členů a jeden host z Kramolína. Na slavnostní schůzi se
členové dostavili ve vycházkových stejnokrojích. Byl zhodnocen uplynulý rok po stránce
sportovní a finanční. Za svoji odvedenou celoroční práci si sbor zaslouží poděkování.
Obecní zastupitelstvo sestavilo rozpočet obce na rok 2016, který byl zveřejněn a poté
na jednání zastupitelstva schválen. Příjem je stanoven na 2 335 600 Kč, dále výdaje na
2 828 070 Kč. Schodek ve výši 492 470 Kč bude pokryt z peněz, které zůstaly na účtu v roce
2015. Zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo o propachtování obecních luk. Přihlásil se
pouze jeden zájemce pan Bernard Macek z č. 14, se kterým byla sepsána pachtovní smlouva.

Obecní pracovníci se pustili do čištění cesty kolem potoka u hřiště až po zahrady. Byly
vyřezány keře, suché stromy, nálety z akátů. Spáleny byly rovněž suché větve, které zde
uskladnili spoluobčané a tráva, která byla sečena. Tímto obecní pracovníci pro letošní rok
svoji práci ukončili. Za celoroční odvedenou práci jim starosta obce poděkoval.
V úterý 22. 12. se dožila významného životního jubilea 80 roků naše spoluobčanka a
lhánická rodačka paní Růžena Nováčková. S přáním všeho nejlepšího do dalších let přišel i
starosta obce.
V poslední den roku se sešla parta spoluobčanů v kulturní místnosti obce, aby se
rozloučili se starým rokem a zároveň oslavili příchod nového roku 2016.
Stav trvale přihlášených obyvatel v naší obci k 31. 12. je 160.

