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Teploty v měsíci lednu- sněhu bylo do 10 cm, teploty přes den lehce pod nulou, v noci
nejvýše -10 °.
Dne 3. ledna oslavil životní jubileum náš spoluobčan pan Bernard Macek z č. 21.
S přáním k jeho 80 narozeninám přišli rovněž zástupci obce.
Tříkrálová sbírka proběhla v naší obci jako každoročně pod vedením paní Košťálové.
V letošním roce se podařilo nashromáždit do kasičky částku 7.200 Kč, za což patří všem
přispívajícím poděkovat. Peníze byly předány charitě v Třebíči.
Historicky prvá volba prezidenta republiky proběhla dvoukolově. V prvním kole se
utkalo 9 uchazečů. Do druhého kola, které se uskutečnilo ve dnech 25 – 26 ledna se dostali
pan Miloš Zeman a pan Karel Schwanzerberg. V prvním kole přišlo k urnám 60 %, ve
druhém kole se účastnilo 49 % voličů. Presidentem byl zvolen pan Miloš Zeman, který
obdržel 55 % hlasů.
Ve středu 23. ledna zemřel ve věku 71 roků Eduard Mödridzer z č. 36. V současné
době byl přihlášen k trvalému pobytu ve Zbýšově.
Letošní Ostatky připadly na sobotu 9. února. Za největší účasti v pětileté historii 40
masek jsme se vydali společně s kapelou po obci. Vše bylo zfilmováno kamerou, kterou
zakoupili hasiči. Do kasy bylo vybráno 6.500 Kč. Večerní zábavy za doprovodu Petra
Šlapanského se zúčastnilo 65 platících. Zábava se protáhla dlouho do noci a vydařila se.
V neděli 10. února se rozezněl umíráček na místní zvoničce, který oznamoval, že nás
někdo opustil. Ve věku 69 roků zemřel pan Květoslav Nováček z čísla 20. Poslední
rozloučení se konalo za velké účasti spoluobčanů 15. 2. v Mohelně.
20. února přišla radostná zpráva. Lucii Vlasákové a Jindřichu Kavalci se narodila
dcera Natálka. Obecní zastupitelstvo gratuluje a přeje naší malé spoluobčance štěstí, zdraví a
rodičům ať dělá jenom radost. Dárek bude předán při vítání občánků.
Obecní úřad vyhlásil výběrové řízení na rekonstrukci osvětlení v obci, do kterého se
přihlásily 4 firmy- DUR Zastávka u Brna, Elektro Klíma, ZMEZ Třebíč, OO Velké Meziříčí.
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání vybralo ZMEZ, který rovněž vyhrál řízení pro E-on.
Byla sepsána smlouva o dílo na částku 1 670 000.
V první polovině měsíce března bylo celkem příjemné počasí, teploty od +6 do +10°.
V pondělí 18. března napadlo během 12 hodin 20 cm sněhu a zavládla těžká kalamita,
nesjízdné silnice, polámané stromy a mnoho havárek. V pátek 29. března napadlo dalších 10
cm sněhu a opět to způsobilo velké nepříjemnosti na silnicích. Velice chladné počasí trvalo do
konce měsíce.
Velmi chladné počasí pokračovalo i v měsíci dubnu. 2. dubna napadlo 15 cm sněhu a
teploty přes den jsou lehce pod nulou. Další příděl sněhu přišel ještě 5. dubna. Oteplení na
+10° přichází až po 12. dubnu.
Od 1. dubna má obec 4 zaměstnance přes pracovní úřad- Volfík, Pražák, Treuová,
Kavalcová. Budou vykonávat práce dle potřeb obce. Peníze na mzdy financuje PU Třebíč.
Smlouva je podepsána na 7 měsíců.
Od Velikonoc se rozběhly práce na rekonstrukci rozvodu elektřiny, které financuje Eon, dále veřejného osvětlení, které financuje obec. Na výkopových prácech, kde není možné
nasadit techniku se podílí firma Vobůrka, kterou najal ZMEZ. Výkopové práce započaly u
transformátoru směrem k požární nádrži.
Obecní zaměstnanci vyčistili a připravili les pod drůbežárnou a započali
s vysazováním stromků. Celkem bylo vysázeno 3.300dubů, které byly přivezeny z Jamolic.
Vše se konalo za dohledu hajného pana Světlíka z Mohelna.
K trvalému pobytu do naší obce se přistěhovala slečna Šárka Baťková z Valtic, družka
Jiřího Macka č. 29.

Z trvalého pobytu v naší obci se odhlásil pan Karel Čapek z domu č. 43, který odchází
do penzionu v Mohelně.
Obecní zastupitelstvo touto cestou děkuje skupině ČEZ a její nadaci, která naší obci
věnovala na žádost starosty Josefa Ležáka částku 100.000 Kč, která bude použita na nákup 16
kusů nových lamp veřejného osvětlení. Je vidět, že heslo- pomáháme, kde působíme je
opravdu naplněno. Děkujeme a věříme, že to není poslední pomoc, kterou jsme obdrželi.
Práce na rekonstrukci elektřiny a veřejného osvětlení zdárně pokračují i v měsíci
květnu a vše nasvědčuje tomu, že termín dokončení bude naplněn.
Hasiči zahájili rekonstrukci v budově bývalé školy. Došlo k bourání schodiště na
půdu, otlučení omítek na chodbě a ve třídě. Jedná se o snížení srovnání země na chodbě.
8. května byl nalezen Na hřezku asi 5 m od kříže na východ- žárový hrob z doby
bronzové (asi 1000 let před n. l.). Popelnice byla odkryta při pracech na výkopu pro
rekonstrukci elektřiny, pouhých 50 cm pod zemí. Vše bylo nafoceno, odborně vyzvednuto a
odvezeno do muzea Vysočiny, kde dojde ke zkoumání a poté uložení. Dle archeologů jde o
vzácný nález.
Obdrželi jsme radostnou zprávu, dne 15. května se narodil Pavle Burianové a Miloši
Husákovi, bytem č. 73 – syn Miloš. Zastupitelstvo obce gratuluje k narození syna a přeje
štěstí a zdraví. Dárek od obce bude předán přivítání občánků.
Ve středu 22. května zemřela ve věku 59 roků, po krátké těžké nemoci naše
spoluobčanka paní Antonie Mutlová z domu č. 37. Rozloučení se konalo v Třebíči dne 27. 5.
Práce na rekonstrukci NN a VO na Kolonii je pozastavena, je nutné vyřídit změnu
projektu z důvodu uložení kabelizace do země. RWE nedovolí postupovat podle původního
plánu z důvodu nedodržení předepsané vzdálenosti pro uložení od rozvodu plynu. Obec čeká
složité jednání a vyřizování.
Konec měsíce května a začátek června je stále chladné a deštivé počasí. V Čechách
jsou záplavy a obrovské škody na majetku. V naší obci to rovněž komplikuje práce na
rekonstrukci VO a NN, která po schválení změny projektu pokračuje v části Kolonie.
V sobotu 8. června je v Náměšti nad Oslavou vysvěcena vlaková souprava s potiskem
různých míst Mikroregionu Náměšť nad Oslavou. Rovněž naše obec je zde zastoupena
pohledem z Bab na údolí řeky Jihlavky. Slitím vod z regionu a křtu se účastní starosta obce
Ležák. Akce, které se účastní hejtman kraje a zástupci ČD proběhla v historických kostýmech
za velké účasti občanů regionu.
Tentýž den odpoledne proběhl v naší obci tradiční Dětský den. Akci měla na starosti
Helena Treuová se svým týmem dobrovolníků. Start cesty byl na Polánkách a po 10
stanovištích, na kterých děti předváděli své znalosti, dorazily na hřiště. Zde na ně čekalo
občerstvení, další soutěže a dovednosti. Poté proběhlo opékání špekáčků a přátelské posezení.
Poděkování patří vše, kteří se na vydařené akci podíleli a zajistili její průběh.
Práce na budově OU zdárně pokračují. Je zhotoven nový strop v chodbě po vybourání
schodiště na půdu. Po rekonstrukci elektrorozvodů probíhá výměna zárubní pro nové dveře a
osazení překladů. Poté zedníci začali natahovat nové omítky. Je třeba rovněž upravit přívod
plynového potrubí.
Pan Miloš Husák a Pavla Burianová, přihlášeni k trvalému pobytu v nájmu v domě
č.73, tuto nemovitost poté zakoupili od vlastníka, kterým byla realitní kancelář z Třebíče.
K prvnímu červenci se odhlásila z trvalého pobytu paní Barbora Kratochvílová
s dcerami Denisou a Simonou z domu č. 43. Stěhují se do Zbýšova u Brna.
V první polovině prázdnin je teplé a příjemné počasí, i když někdy s deštěm.
V budově bývalé školy se dělají sádrokartonové stropy se zateplením. Práce provádí
firma Martina Všetečky. Pomalu spějeme do finále plánovaných oprav.

Ve středu 10. července přišla další radostná zpráva- narození, letos již třetího občánka.
Jiřímu Mackovi a Šárce Baťkové bytem č. 29 se narodil syn Jiří. Gratulujeme a přejeme
hodně štěstí a zdraví, synek ať roste a dělá rodičům jen radost.
Ve středu 17. července se stala smutná událost. Ve věku nedožitých 28 roků zemřela
po mozkové příhodě Barbora Kratochvílová z domu č. 43, toho času už z trvalého pobytu
odhlášena. Několik roků zde s rodinou žila. Zůstaly po ní dvě dcery 7 a 4 roků. Rozloučení
proběhlo v rodinném kruhu ve Zbýšově u Brna.
Koncem měsíce července proběhlo vyasfaltování cesty k domu č. 12 a druhý úsek
kolem Foralovy stodoly, kde se spojila cesta pod družstvem. Práci prováděla Správa a údržba
silnic z Třebíče. Celkové náklady na zhotovení komunikace jsou 513 000 Kč. Dotace z kraje
Vysočina na POV činila 106 000 Kč.
Práce na rekonstrukci obecní budovy jsou ve finále. Výměna zárubní a dveří včetně
úřadu je zhotovena. Zde byly rovněž provedeny nové omítky. Bylo dokončeno zateplení
stropů a sádrokartony. Celkové náklady jsou 52 000 Kč.
Pracovníci obecního úřadu provedli vymalování všech prostor. Obložení stěn,
položení prahů včetně obecního úřadu provedl Roman Chaloupka z Nové Vsi. Celkové
náklady na obložení činily 60 000 Kč.
Ke konci července jsou vysoké teploty, více jak +30 ° a beze srážek. V noci je teplota
přes +20 °.
Od 1. srpna je do obce přihlášena rodina Josefa Mutla mladšího s manželkou Martinou
a dvěma dcerami, kteří se vrací z Mohelna do domu č. 37.
V sobotu 3. srpna se družstvo naší mládeže zúčastnilo Her bez hranic v Křepicích. Za
úmorného vedra spolu s dalšími 12 družstvy zápolili v netradičních disciplínách. V součtu
bodů naše družstvo ve složení: Ležák Martin, Košťál Jan, Treu Jakub, Vlasák Leoš, Chloň
Ivo, Ležáková Petra, Treuová Alena, Loucká Tereza, Macková Eliška- vyhrálo. Je to velký
úspěch. Obec gratuluje a děkuje za dobrou reprezentaci.
Narození dcery a další přírůstek v naší obci. V letošním roce se narodilo již čtvrté
dítko. Rodině Josefa Mutla se dne 6. srpna narodila dcera Michaela. Gratulujeme.
V sobotu 10. srpna slavili dobrovolní hasiči 115 výročí založení. K tomuto jubileu
nechali vyšít slavnostní prapor, který byl při té příležitosti vysvěcen farářem Malíkem
z Mohelna. Prapor zhotovila paní Zdena Vítová z Hradce Králové. Akce proběhla na návsi
Pod lipami za velké účasti spoluobčanů a celého sboru nastoupeného ve stejnokrojích. Poté
prošel slavností průvod obcí. Následovalo tradiční zvaní omladinou na večerní zábavu za
doprovodu kapely Josefa Knotka z Mohelna. Večerní pouťová zábava se skupinou Fantastik
Bend se konalo rovněž na návsi za pěkného počasí a účasti 160 platících.
15. srpna se z trvalého pobytu v obci odhlásil Roman Kratochvíl z č. 43, který odchází
k rodičům do Újezdu u Rosic.
Po celé tři týdny trvá krásné letní počasí což je příležitost ke koupání.
Poslední prázdninovou sobotu v měsíci je na pořadu desetiboj v netradičních
disciplínách o putovní pohár. Akce se koná na místním hřišti. Na startu je připraveno 21
borců, ve dvou věkových kategoriích. Příjemné počasí přilákalo hodně diváků. Po celou dobu
soutěže bylo o zábavu postaráno. Za předvedené výkony je třeba soutěžící pochválit. Bylo to
opravdové sportovní klání. Skupinu do 35 roků vyhrává Zdenek Malý před Janem Košťálem a
Lukášem Vlasákem. Kategorii starších vyhrává Josef Ležák před Pavlem Starobou a Josefem
Mutlem mladším. Absolutním vítězem se stává Zdenek Malý. Poděkování za zdařilou akci si
zaslouží všichni, kteří se na její přípravě podíleli, včetně rozhodčích a velký dík Petru
Mackovi, hlavnímu organizátorovi.
Dne 2. září začíná nový školní rok. Do první třídy nastupuje Jakub Veleba. Z naší obce
navštěvuje základní školu 9 žáků.

Hasiči dokončili nové sportoviště pro požární soutěže v prostoru obecní vodárny.
Postupně byla oseta tráva, osazen vodovodní hydrant, položena zámková dlažba a úprava
terénu. Vše bylo zbudováno brigádně partou dobrovolných hasičů.
Obecní zaměstnanci zhotovili nový sběrač na dešťovou vodu u hospody.
Téměř 14 dnů nám trvá chladné a deštivé počasí.
V sobotu 14. září pořádají hasiči na novém sportovišti u vodárny soutěž v požárním
útoku. Nepříznivé počasí ovlivnilo průběh a účast soutěžících družstev. Náš sbor staví dvě
družstva mužů a poprvé družstvo žen. Ty skončilis své kategorii na druhém místě za
družstvem ze Skalice, třetí bylo Mohelno. Muži nad 35 roků skončili 3., druhé bylo družstvo
ze Skalice a první místo obsadilo družstvo Křepic. V kategorii mužů bylo naše družstvo třetí,
na druhém místě Studenec a vítězem se stalo družstvo Křepice A.
V neděli 22. září byli na obecním úřadě v Mohelně přijati starostou rodiče a děti při
vítání občánků. Jedná se o Natálii Kavalcovou, Miloše Husáka, Jiřího Macka a Michaelu
Mutluvou. Po krátkém programu žáků ZŠ přišel proslov a gratulace od starosty obce a předání
dárků pro novorozence. Slavnostní chvíle, kdy naše obec mohla přivítat do života čtyři nové
spoluobčánky. Vždyť děti jsou budoucností naší obce a celé společnosti.
V pátek dne 11. října proběhla v kanceláři OU kolaudace veřejného osvětlení a
rekonstrukce elektriky. Přes drobné problémy a nedostatky ze strany zhotovitele firmy ZMEZ
Třebíč, bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Celkové náklady pro obec činily 1 720 000 Kč.
Nyní můžeme konstatovat, že se akce zdařila, ráz obce se změnil a bylo splněno očekávání.
Celá obec je nyní perfektně osvětlena. V části obce Kolonie obecní pracovníci provedli
výměnu části sběracích žlabů dešťové vody, které byly za dlouhou dobu hodně poškozeny. Na
jaře budou práce pokračovat v další části obce.
V pondělí 21. října zemřela ve věku 88 roků lhánická rodačka paní Zdena Havránková
z čísla 59. Rozloučení proběhlo v sobotu 26. října v Mohelně.
Ve dnech 25. – 26. října se uskutečnily mimořádné volby do poslanecké sněmovny.
Z celkového počtu 137 voličů odvolilo 93. Vítězství zaznamenala KDU s 19 hlasy, Úsvit
demokracie 16 hlasů, ČSSD 15 hlasů, TOP 09 12 hlasů, KSČM také 12 hlasů.
Sobota 26. října je dnem zakončení hasičské sezóny. Ráno proběhl úklid hasičské
zbrojnice a příprava techniky na zimu. Odpoledne se rožnilo sele. Na akci bylinko již tradičně
přizváni všichni spoluobčané. Těch se sešlo velká většina. Večer proběhl tradiční lampionový
průvod, na který se nejvíce těšili ti nejmenší. Vydařená akce trvala dlouho do noci. Dík
zaslouží ti, kteří se postarali o její realizaci.
K datu 31. října končí pracovní smlouva Jiřímu Volfíkovi a Radce Kavalcové, kteří
pracovali pro potřeby obce přes pracovní úřad.
Počasí v říjnu bylo nezvykle teplé s minimem srážek. Teploty ve třetím týdnu
dosahovaly + 20 stupňů.
Dne 2. listopadu nám byla oznámena smutná zpráva. Ve věku 92 roků zemřel náš
nejstarší spoluobčan pan Jaroslav Raus z č. 42, toho času v domově pro seniory. Rozloučení
proběhlo v Brně.
V sobotu 2. listopadu oslavila životní jubileum 80 roků naše spoluobčanka paní Marie
Ležáková z č. 11. K řadě gratulantů se připojili také zástupci obce a popřáli mnoho zdraví do
dalších let.
Obecní pracovníci započali s čištěním cesty pod drůbežárnou směrem k řece. Dlouhá
léta se zde nic nedělalo a větve stromů a keřů zasahují daleko do cesty. Poté bude vyčištěna
strouha na odtok dešťové vody.
V první polovině měsíce listopadu teploty přes den + 8 - 10 stupňů, teploty nad nulou
jsou i v noci, občas přijde nějaká přeháňka. Obecní úřad nabídl místa k výstavbě rodinných
domů v prostoru na výjezdu z obce k čekárně na parcele č.168/1 a 168/2. Pozemek je rozdělen
na 4 díly o šířce 24 metrů. Cena za 1 m2 je 25 Kč. První díl o výměře 1 200 m2 je prodána

Pavlu Pražákovi z domu č. 54. Je opatřen smlouvou, kde jsou zadány podmínky prodeje a
výstavby.
Z trvalého pobytu z naší obce se odhlásila paní Alžběta Krátká z domu č. 60, která už
delší dobu pobývala v penzionu pro seniory v Náměšti nad Oslavou. Z trvalého pobytu se
rovněž odhlásil Stanislav Šipr z domu č. 55.
V první polovině měsíce prosince přišlo výrazné ochlazení, přes den teploty mírně nad
nulou. První sníh napadl 8. prosince, bylo ho asi 7 cm, už zůstal.
Tradiční Mikulášská nadílka se konala 5. 12. v kulturní místnosti obce. Z celkového
počtu 20 dětí do 15 roků se zúčastnilo 16 spolu se svými rodiči a prarodiči. Přítomni byli i tři
naši novorozenci.
Ve středu 18. prosince proběhlo poslední letošní zasedání zastupitelstva, kde byl
schválen rozpočet na rok 2014. Byl sestaven předběžný pracovní plán pro rok 2014.
V sobotu 21. 12. proběhla výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů. Schůze
se zúčastnilo 28 členů sboru.
Vánoční turnaj ve stolním tenise se sehrál 26. prosince za účasti 6 žen a 13 mužů.
Sportovní klání mělo dobrou úroveň. Po celoodpoledním maratonu byli večer známi vítězové.
Kategorii žen vyhrála Petra Ležáková. Mezi muži svedli boj o finále Martin Ležák a Zdenek
Malý, ten se stal vítězem. Pěkné ceny pro všechny zúčastněné sponzoroval OU.
Na sobotu 28. prosince naplánovalo místní Honební společenstvo naháňku škodné. Té
se zúčastnilo 27 střelců a 12 honců. Zahájení a nástup za zvuku trubačů proběhl před budovou
OU. Zakončení a výřad poté na místním hřišti. Bohužel střelci vyšli naprázdno. Mimo 2 kusů
srnčího a 2 zajíců, nebylo nic uloveno. Pohoštění všech zúčastněných proběhlo v kulturní
místnosti obce.
Ke konci roku končí zaměstnanci obce- Milan Pražák a Helena Treuová. Za
vykonanou a odvedenou práci zastupitelstvo děkuje.
Tradiční silvestr proběhl v kulturní místnosti. Se starým rokem se přišlo rozloučit a
přátelsky pobavit 30 spoluobčanů.
V letošním roce byl zaznamenán největší pohyb obyvatel naší obce. K 31. prosinci je
trvale hlášeno 156 obyvatel.

