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6. ledna proběhla v naší obci pod vedením paní Košťálové tříkrálová sbírka. Do pokladničky
spoluobčané přispěli částkou 7.510 Kč. Za to všem patří dík. Peníze byly odeslány na okr.
charitu v Třebíči.
Ve středu 11. ledna proběhlo druhé setkání důchodců, které inicioval obecní úřad. Zúčastnilo
se ho 24 našich seniorů. Byly promítnuty filmy z historie obce. Přátelské posezení bylo
zakončeno s přáním dalšího setkání.
Počasí na leden vcelku teplé, přes den 3 až5 stupňů, na noc lehce pod nulou.
V obecním lese proběhla těžba dřeva. Na pilu bylo prodáno 53 m3, palivového dřeva bylo
spoluobčanům prodáno 65 m3. Celková částka za prodej dřeva 121.450 Kč.
1. února se dožívá náš spoluobčan Josef Brachetka z čísla 34 životního jubilea 80 roků.
Zástupci obce mu při této příležitosti přišli popřát a předali dárek.
V měsíci únoru je opravdu zima jak má být, ale bez sněhu. Teploty přes den se drží na -8 až 10 st., přes noc klesaly až na -22 stupňů. To trvá téměř 14 dnů. Poslední únorový týden je
počasí teplé, v noci lehce pod nulou, přes den 8 až 10 st.
Je vypracován projekt na rekonstrukci veřejného osvětlení a byly zahájeny kroky k územnímu
řízení.
18. února pořádají dobrovolní hasiči tradiční Ostatky. Opět velké nadšení, neboť průvodu po
obci se zúčastnilo 32 masek. Za doprovodu kapely a filmařů, kteří vše dokumentovali jsme
obrazili celou obec a do kasy bylo vybráno 6.700 Kč. Večerní zábava za doprovodu Petra
Šlapanského a účasti 68 platících se opravdu vydařila ku spokojenosti všech. Jsme rádi, že
parta nadšenců udržuje tradici v naší obci.
V sobotu 3. Března pořádají hasiči ve dvoře radnice obecní zabíjačku. Je zakoupeno prase o
váze 210 kg. Porážka je v pátek, v sobotu od rána se vše vaří a jsou zhotoveny výrobky, které
se poté prodávají. Vše je v krátké době prodáno a zavládlo nadšení a spokojenost. Akce se
vydařila za velké podpory spoluobčanů a tak doufáme, že se bude příští rok pro velký úspěch
opakovat.
Přihlášení dvou nových občanů v naší obci: Miloš Husák z Mohelna a Pavla Burianová
z Výčap. Bydlí v pronájmu v domě č. 73.
Počasí na březen velice teplé. V noci bez mrazů, přes den teploty až 20 stupňů.
Od 1. Dubna obec zaměstnává 3 pracovníky přes Úřad práce v Třebíči, který poskytuje
peníze. Jedná se o Milana Pražáka, Jiřího Volfíka a Radku Kavalcovou. Smlouva je sepsána
do konce října a budou provádět práce dle potřeb OÚ.
Probíhá úklid obce po zimní údržbě, čištění a vyřezání kolem potoka v Lohu, kde proběhla
těžba dřeva v obecním lese a kde dlouhá léta nikdo nic nedělal. Vypadalo to jako by to
nikomu nepatřilo.
V sobotu 14. dubna je proveden sběr nebezpečného odpadu v naší obci. Konečnou likvidaci
zajišťuje firma ESKO-T z Třebíče.
Ve čtvrtek 19.4 zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve věku 63 roků Jiří Dobeš z domu 59.
V obci nebyl trvale přihlášen, ale trvale zde pobýval. Rozloučení proběhlo 21.4.
30. dubna jsou v naší obci již tradičně páleny čarodějnice. Akce proběhla na hřišti za přispění
dobrovolných hasičů. Dřevo poskytl obecní úřad, vatru pak zhotovila místní omladina.
První dva týdny měsíce května je velice teplé počasí, přes den kolem 28 stupňů. Bez srážek,
je velice sucho, tím pádem i voda ve studnách jde rapidně dolů. Je to vlivem slabých srážek za
posledního půl roku.
Před budovou obecního úřadu je zhotovena okrasná zídka ze štípaného kamene, osazeny
obrubníky a položena zámková dlažba. Práci provedla stavební firma Kudláč z Mohelna.

Celkové náklady na akci činí 183.000 Kč. Je upraveno celkové prostranství a zaseta tráva.
Práce provádí zaměstnanci obce. Rovněž je prováděn úklid a sečení obecních ploch. Jsou
zavezeny, upraveny a osety bývalé skládky v prostoru na Polánkách.
Začátek června je počasí deštivé, prší téměř každý den a jsou časté bouřky. Koncem měsíce
jsou teploty až 30 stupňů, bez srážek.
V prostoru okolo požární nádrže jsou obecními pracovníky usazeny obrubníky.
Dne 21.6 se dožívá pan Václav Brachetka životního jubilea 85 roků. Zástupci obce popřáli
oslavenci pevné zdraví do dalších let.
23. června se konal Dětský den, který měl start a cíl na místím hřišti. Tomu předcházelo ještě
loutkové představení v režii manželů Kozákových. Akce v okolí hřiště zajišťovala Lucka
Vlasáková s partou nadšenců a rodičů. Za přípravu a organizaci si zaslouží poděkování. Po
absolvování cesty plné soutěží, kvízů a překvapení se předávaly ceny a poté se opékaly buřty.
Dobrovolní hasiči v kategorii nad 35 roků dosáhli na oblastním kole v Kojatíně velice
krásného umístění. Obsadili 2. místo, což je nejlepší výsledek v požárním sportu. Postoupili
do okresního kola v Petrovicích, kde 24.6 předvedli svůj nejlepší čas v historii a v silné
konkurenci vybojovali 3. místo. Družstvo ve složení: Volfík, Treu, Staroba, Ležák J., Loucký,
Košťál, Ležák M., zaslouží pochvalu za přístup a reprezentaci.
Na požadavek obecního úřadu firma KOREKT vyasfaltovala cestu do Polánek u domu
Hoškových č. 83 a výjezd na louku rovněž na Polánka. Celkové náklady na dílo jsou 350.000
Kč. Dotace z kraje Vysočina činila 107.000 Kč.
Přichází červenec, dětem začínají prázdniny. Počasí je velice teplé, teploty dosahují až 34
stupňů. Jsou časté a silné bouřky.
Požární nádrž je vyčištěna a slouží jako koupaliště.
V neděli 1. července proběhlo slavnostní přivítaní občánků na OU v Mohelně. Z naší obce
jsou přizvání Hana a Jiří Louckých se synem Vojtěchem a starosta obce Ležák. Po krátkém
programu žáků ZŠ přivítala přítomné zastupitelka městyse Mohelno paní Knotková, která
popřála přítomným dětem a jejich rodičům. Zástupci obcí předali malé dárky.
Další radostná událost naši obec potkala 3. července v podobě narození dcery Leontýnky,
která se narodila Martě Mackové a Jiřímu Švecovi z Tvarožné u Brna. OU gratuluje, přeje
štěstí a zdraví, dárek pro naši malou spoluobčanku bude předán při vítání občánků.
Obecní pracovníci zhotovili plotky, které jsou osazeny do zítky před budovou OU.
Začínají práce na komplexní pozemkové úpravě, kterou si obec vyžádala. Budou vytyčeny
hranice pozemků, zaměřeny budovy a vše změřeno a zaneseno do nové mapy. Toto provádí
firma Geoding Třebíč za účasti komise PÚ, KÚ a OÚ.
Je opravena Boží muka na horní cestě k Mohelnu, umístěna pod památnými lipami. Oprava
omítky a poté nátěru- toto provádí obecní pracovníci.
V sobotu 4. srpna se družstvo mládeže účastní soutěže Hry bez hranic v Křepicích. Po
loňském nezdaru vybojovali krásné 4. místo z 12 zúčastněných družstev. Za vzornou
reprezentaci obce a přístup si zaslouží všichni poděkování.
Tradiční pouťová zábava se v letošním roce koná 11. srpna. Počasí nám opět moc nepřeje a
do poslední chvíle nevíme, zda bude venku na návsi. Když omladina vyrazila s muzikanty po
obci, spustila se pěkná přeháňka, ale nakonec vše dobře dopadlo. Přes chladné počasí přišlo
na večerní zábavu 150 platících. K tanci a poslechu vyhrávala kapela Fantastic Band
z Polánky. Dobrá zábava s bohatou tombolou je vyvrcholením tradiční akce. Vše
zdokumentovala Regio kamera pro filmový dokument o obci, jež se připravuje.
Obecní pracovníci opravili propadlou střechu za hasičkou. Je provedena výměna krovů a latí.
Jsou osazeny rýny a svod pro odvedení dešťové vody. Je vyvezen a vyčištěn prostor sklepa.
Skončili prázdniny a začal nový školní rok. Do první třídy nastoupila jedna žákyněKratochvílová Denisa, školu v Mohelně navštěvuje celkem 10 žáků z naší obce.

V sobotu 1. září pořádají hasiči soutěž v požárním útoku. Akce se koná na louce na
Polánkách. Letos nám počasí nepřeje. Za špatného a deštivého počasí se sešlo 7 družstev.
V kategorii mužů vítězí družstvo Křepic, domácí družstvo končí jako 3. V kategorii nad 35
roků vítězí družstvo Křepic B, domácí končí na druhém místě.
Další víkend 8.9 je na pořadu další akce. Na místním hřišti se koná desetiboj mužů. Krásné
počasí přilákalo velké množství diváků, kteří s napětím sledovali předvedené výkony. Bylo to
opravdu klání, jak má být, na startu stálo 20 borců ve dvou kategoriích. O zábavu bylo
postaráno a netradiční disciplíny někdy opravdu pobavily všechny přítomné. Vítězem do 35
roků se stal Martin Ležák, za ním skončil Honza Košťál a třetí Zdenek Malý. Skupinu nad 35
roků vyhrává Jirka Loucký, za ním skončil Pavel Staroba a třetí Josef Mutl. Absolutním
vítězem, který obdržel pohár, a sud piva se stal Martin Ležák. Velkou zásluhu na pořádání a
poděkování zaslouží Petr Šota Macek a jeho tým rozhodčích.
Sobota 15. září je dnem svatebním pro Pavla Kavalce. Jeho manželkou se stává Vendula
Kremláčková z Oslavan, kde jsou oddáni. Spolu již vychovávají syna Matyáše. Gratulujeme
novomanželům a přejeme hodně štěstí na společné cestě.
Proběhla rekonstrukce mostku v loukách u Kostelníkovy zahrady. Slabé potrubí, které bylo
zanesené, bylo nahrazeno novými rourami. Je zde plánované asfaltování cesty. Práce provedla
firma Kudláč z Mohelna. Celkové náklady na tuto akci jsou 40.000 Kč.
V neděli 23. Září se dožívá životního jubilea 85 roků náš spoluobčan Václav Pražák, rodák
z Mohelna. Zástupci obce přišli popřát oslavenci hlavně zdraví do dalších let.
Měsíc říjen- obecní pracovníci čistí prostor kolem vodárny. Zde bude nové sportoviště pro
hasiče. Byl odstraněn plot, vyřezány keře, vyčištěno okolí potoka. Vytrhány pařezy a vše
připraveno, aby bylo možno louku zorat a připravit na jaro pro zasetí trávy. Je prohloubeno a
vybagrováno koryto potoka za požární nádrží.
Probíhá kácení dřeva v obecním lese v prostoru u Drůbežárny. Práci provádí Miloš Nováček z
Mohelna. Vytěženo bylo 79 m3 dřeva, které je prodáno na pilu za částku 101.758 Kč. Jako
palivo je spoluobčanům prodáno 51 m3 dřeva za 33.000 Kč.
Dne 10. října se dožívá naše spoluobčanka Eliška Hyprová 75 roků. Starosta obce Josef Ležák
jí přišel osobně poblahopřát, předal malý dárek a popřál hodně zdraví.
Ve dnech 12. -13. října se konají senátní volby spojené s krajskými. Ze 137 voličů přišlo 49.
Počasí celý měsíc poměrně teplé s minimem srážek. První sníh napadl ze soboty 27. -28. října.
Počátek týdne v listopadu je ve znamení dušičkového počasí.
Neděle 4. listopadu je slavnostním dnem pro Martu Mackovou, Jiřího Švece a jejich dceru
Leontýnku, která jsou pozváni zástupci obce na vítání občánků na OU městyse Mohelno. Zde
je přivítáno 5 nových spoluobčánků spadajících pod matriku v Mohelně. Příjemný program je
zakončen gratulací těm nejmenším, jejich rodičům a předáním malých dárků z rukou starostů
obou obcí.
Na 5. prosince, jako každoročně, připravilo obecní zastupitelstvo Mikuláškou nadílku. V naší
obci je v součastné době 16 dětí do 15 roků, které obdrží dárkový balíček.
12. prosince proběhla veřejná schůze ohledně komplexní pozemkové úpravy v naší obci, které
předsedal ředitel pozemkového úřadu v Třebíči ing. Jaša. Je zvolen sedmi členný sbor
zástupců, který bude spolupracovat s firmou Agroprojekt z Třebíče, která vše zpracovává a je
garantem.
Ve čtvrtek 13. prosince se uskutečnilo setkání našich seniorů. Akci zajišťuje obecní
zastupitelstvo. Předvánoční posezení je zahájeno přivítáním přítomných starostou obce a
hudební vložkou dechové kapely. Po ní následovalo promítnutí nového dokumentu o obci,
zfilmované Regio kamerou ze Zbýšova, v letošním roce. Poté už byl volný program. Příjemné
odpoledne se protáhlo do večerních hodin ke spokojenosti všech přítomných.
Vánoční turnaj ve stolním tenise proběhl v neděli 23.12 v kulturní místnosti obce. Přihlášeno
je 9 účastníků. Turnaj je rozehrán ve dvou skupinách, systémem „každý s každým“. Do

semifinále postoupili 4 účastníci- Kozák Jiří, Ležák Josef, Veleba Josef, Ležák Martin. Ve
finále poráží Veleba Kozáka a stává se tak vítězem. V boji o třetí místo vítězí Ležák Martin.
Všichni zúčastnění obdrželi dárkový balíček.
Na sobotu 29. prosince naplánovalo Honební společenstvo naháňku zvěře. Akce se zúčastnilo
38 střelců a 11 honců. Nástup zúčastněných proběhl na návsi za krásného slunečného počasí a
za zvuku trubačů. Poté se skupina rozdělila a vyrazila ke Kozénku. Konec naháňky byl
v Lohu a výřad ulovené zvěře se zakončením proběhl na místním hřišti. Střeleno bylo 1
divoké prase a 3 lišky. Občerstvení a bohatá tombola čekaly na všechny v kulturní místnosti.
Počet obyvatel v naší obci k 31.12.2012 je 157
Rozpočet obce v roce 2012:
Příjmy:
2 614 407 Kč
Výdaje:
1 994 848 Kč
Zůstatek:
619 559 Kč

