Založení kroniky je v obsahu usnesení zastupitelstva obce Lhánice konané dne 13. října 2011.
Vedení kroniky se ujímá Eliška Hyprová zvolena do funkce kronikářky dne 13. října 2011,
kroniku začala psát 1. ledna 2012.
Životopis kronikářky: Jmenuji se Eliška Hyprová za svobodna Malá. Narodila jsem se 10. 10.
1937 ve Lhánicích č. 63, kde bydlím doposud. Po ukončení školy jsem nastoupila jako
poštovní úřednice na poště v Mohelně a posléze v Náměšti nad Oslavou. V roce 1956 jsem se
vdala- manžel Jaroslav Hypr, také ze Lhánic. Od roku 1972 jsem byla zaměstnána jako
administrativní pracovnice v JZD Mohelno, kde jsem byla až do důchodu. Mám 4 děti- 2 syny
a 2 dcery. Manžel zemřel v roce 2000.
Z historie obce Lhánice od roku 1940
Zastupitelé obce od r. 1891:
1891- 1898 František Juránek, Josef Kavalec
1898- 1911 Josef Kavalec, Josef Pražák
1911- 1914 Vincenc Pijan, Josef Kavalec
1915- 1918 František Gros, František Štefan
1919- 1923 František Nováček, Josef Kavalec
1923- 1926 František Pijan, František Juránek
1926- 1930 František Macek, Antonín Malý
1931- 1938 František Kavalec, František Chaloupka
1939- 1945 František Navrátil, František Kavalec
1945- 1957 Josef Malý č. 63
1957- 1958 Karel Dvořáček
1958- 1960 Josef Bureš
1961- 1971 František Mutl, Emil Válek
1972- 1974 Stanislav Pišín, Antonín Valach
1974- 1976 Václav Brachetka, Antonín Valach
1976- 1979 Milan Lučivňák, Antonín Valach
1980- 1990 sloučeno s Mohanem- starosta Karel Brachetka, taj. Stanislav Pišín
1990- 1994 Květoslav Nováček, Jan Brachetka
1994- 1998 Květoslav Nováček, Vladimír Ležák
1998- 2002 Pavel Staroba, Josef Mutl
2002- 2006 Jan Brachetka, Josef Ležák
2006- 2010 Jan Brachetka, Marie Košťálová
2010Josef Ležák, ing. Jiří Loucký

Psaní původní kroniky obce bylo ukončeno v roce 1940, kdy by l ve válce zastřelen učitel
místní školy, který byl kronikářem obce.
Od té doby nejsou psány žádné záznamy, což je veliká škoda pro další generace.
Zastupitelstvo obce na návrh starosty rozhodlo, že je třeba tuto činnost obnovit. Na funkci
kronikářky je určena Eliška Hyprová č. 63, sepisováním záznamů byl pověřen starosta obce
Josef Ležák.
V období války, kdy je velice těžká doba, je starostou obce František navrátil a jeho zástupce
František Kavalec. Při bombardování Mohelna v r. 1945 je v místní části na Polánkách zabita
paní Anna Mutlová.
Poté přichází období nástupu komunistů, kdy lidé po válce věřili v lepší časy. Starostou obce
je zvolen Josef malý č. 63
V roce 1949 je v obci zřízen obecní rozhlas, do té doby byly zprávy vybubnovány.
Zemědělské družstvo je zakládáno v r. 1957. Vstupuje 10 rolníků, postupně se přidávají další,
někteří nedobrovolně.
V dubnu 1960 je uzavřena místní škola z důvodů malého množství žáků a nedostatku učitelů.
Do té doby je učitelem Emil Válek.
V roce 1964 je postaven v objektu zemědělského družstva čtyřřadý kravín. V roce 1970 se
provádí asfaltování cesty od senoradské křižovatky do obce a dále pak přes obec kolem
kovárny až po Forolavu stodolu. Rovněž je ukončena rekonstrukce budovy bývalé školy
včetně střechy, kde je zřízena mateřská škola, která slouží pro děti i z okolních vesnic. Svoz
dětí a provoz školky zajišťuje JZD spolu s MNV. V tomto roce se v obci narodily 4 děti.
V roce 1971 je přestavena v akci „Z“ obecní radnice v čísle 3 na novou prodejnu potravin,
kterou má v nájmu Jednota. Prodavačkou je paní Mutlová B. Obecní úřad byl nastěhován do
zrekonstruované části bývalé prodejny. V roce 1971 se narodily 4 děti.
V letech 1972- 1973 je ze starého rybníka V močítkách vybudovaná nová požární nádrž, která
je v letních měsících vyčištěna a používaná jako koupaliště. Vše za velkého přispění místních
spoluobčanů, kteří zde bezplatně pracovali. V roce 1972 byla zemědělská družstva z okolních
obcí sloučena v jeden celek se střediskem v Mohelně. V tomto roce se v obci narodilo 5 dětí.
V roce 1973- 1974 je vybudována obcí nová silnice do Mohelna s čekárnou za vesnicí. Silnici
vybudovalo Železniční stavitelství Brno. Tím se spoluobčanům zkrátila cesta více než o
polovinu. Je rovněž vybudována nová asfaltová silnice z kopečku u požární nádrže na kolonii.
V části Kolonie jsou usazeny půlskruže ke krajnici pro sběr dešťové vody. Pomník padlých
v první světové válce, který stával v močítkách je v roce 1974 přestěhován na náves, na místo
kde stával dům Růžičkových. Zde je vybudovaný park s podstavcem, na který je osazena
původní deska. V tomto roce se v obci narodilo 5 dětí.
V roce 1975 je provedeno rozšíření místního fotbalového hřiště. Odbagrovaná hlína je
částečně odvezena a zbytek rozhrnut v zadní části u potoka. Je zakoupen materiál pro
zhotovení mantinelů a vše připraveno na postavení kluziště. Rovněž byly vystavěny stožáry
s osvětlením a přivedena elektřina. Dále je vybudována nová klubovna Svazu mládeže
z bývalé šroťárny v obecním dvoře č. 3. Vše zbudováno v akci „Z“ za finanční pomoci MNV.
Místní školka končí svůj provoz v prosinci 1979, kdy se stěhuje do Kladerub. Byt je
pronajímán místním mladým rodinám.

Od ledna roku 1980 přechází obec pod MNV Mohelno a končí éra budování a zvelebování
obce. Od té doby se v obci nic nevybudovalo. Obec je brána jako zániková. Většina mladých
odchází jinam, nebo do města. Období takzvaného temna pro naši obec trvá až do prosince
1989.
V roce 1990 se naše obec osamostatnila od Mohelna a má svůj Obecní úřad. Starostou se
stává Květoslav Nováček. Zastupitelstvo tvoří celkem 7 členů- Vladimír Ležák, Jan Brachetka,
Vladimír Staroba, Karel Peřina, Jaroslav Navrátil, Jindřich Kavalec. Všichni věří, že po
listopadu 1989 a sametové revoluci přijdou změny i u nás v obci. Dochází k převodům
majetku a rozdělení finanční hotovosti. Je to doba nejistá a nikdo neví, co bude dál. Zřizují se
nové úřady a instituce. Peněz do obce přichází málo a je třeba zajistit důležité věci a chod
obce. Během krátké doby byly v naší obci vystavěny 4 nové domy- č.p. 27, 81, 82, 83.
V roce 1993 je na veřejné schůzi odhlasována výpověď Jednotě z místní prodejny a nastupuje
soukromý prodejce pan Samek z Náměště nad Oslavou.
V roce 1994 jsou nové volby do obecního zastupitelstva a starostou je opět zvolen Květoslav
Nováček, jeho zástupcem Vladimír Ležák. Členové zastupitelstva- Jan Brachetka, Marie
Košťálová, Vladimír Staroba, Jaroslav Navrátil, Jindřich Kavalec.
Na jaře roku 1995 je provedena obnova střechy s výměnou krytiny nad prodejnou a OU
v čísle 3. Toho roku končí v prodejně pan Samek a do prodejny nastupuje paní Weizesteinová
z Mohelna.
V roce 1996 je založeno Lesní družstvo, do kterého vstupujeme, neboť dle zákona nemůže
obec sama hospodařit. Jednatelem se stává Pavel Horký. Společnost sdružuje 22 obcí. V srpnu
téhož roku uspořádali dobrovolní hasiči, po dlouhých 18 letech, pouťovou zábavu. Hudbu
obstarala Švagrovanka z Mohelna.
Rok 1997 V tomto roce nechala obec vypracovat projekt p. Sadélkem na vybudování
obecního vodovodu za částku 73.800 Kč. Dále obec zakoupila novou rozhlasovou stanici,
neboť stará již dosloužila.
Rok 1998 V roce 1998 Třebíčská firma EKO-T podepsala s obcí smlouvu na svoz
komunálního odpadu. Odpad je vyvážen na skládku do Petrůvek na jejímž vybudování se
obec podílela. Byla sepsána smlouva na vybudování první etapy obecního vodovodu- rozvodu
po obci. Výběrové řízení vyhrála stavební firma p. Kudláč z Mohelna. V tomto roce oslavil
sbor dobrovolných hasičů 100 výročí od svého narození. Slavnost se konala v neděli 5.
července za velké účasti všech spoluobčanů. Po slavnostním průvodu jsou předány ocenění a
medaile. Poté následovaly ukázky historické a současné techniky a celá oslava byla
zakončena večerní taneční zábavou. Na podzim tohoto roku končí v prodejně potravin p.
Weizesteinová a prodejna je předána paní Svobodové rovněž z Mohelna. 11. listopadu se
koná ustanující schůze obecního zastupitelstva. Starostou je zvolen Pavel Staroba, jeho
zástupcem Josef Mutl. Členové zastupitelstva jsou: Květoslav Nováček, Hana Nováčková,
Josef Sedlák. Práce zastupitelstva je nevýrazná. Nově zvolené zastupitelstvo se nedokázalo
sejít na schůzi půl roku po zvolení.
Rok 1999 Zastupitelstvo se rozhodlo o plynofikaci obce. Přívod povede od Senorad přes naši
obec do Mohelna. Je založeno sdružení tří obcí a vypracován projekt.

Rok 2000 V lednu tohoto roku vstupuje naše obec do Mikroregionu Náměšťsko, sdružující
okolní obce. V červnu je spuštěn obecní vodovod z obecních studní. Výstavba odvětrávacího
vodojemu na Polánkách je zastavena pro nedostatek financí.
Rok 2001 V tomto roce je vybudována plynofikace obce, kterou prováděla Třebíčská tepelná
společnost. Částka za toto dílo je 771.138 Kč. Byl vyřízen úvěr a je zastaven obecní majetek.
Přípojky k domům musí financovat každý vlastník nemovitosti za částku 3.500 Kč.
Rok 2002 11. listopadu tohoto roku proběhly volby do obecního zastupitelstva. Na ustavující
schůzi je novým starostou zvolen Jan Brachetka a jeho zástupcem Josef Ležák. Členové jsou:
František Došek, Jindřich Kavalec, Marie Košťálová. Účetní obce je Věra Chládková. Všichni
věřili, že nové zastupitelstvo bude pracovat a nastanou změny, které budou ku prospěchu obce
a všech spoluobčanů. V obci je trvale přihlášeno 156 obyvatel převážně důchodového věku.
Působí zde dvě organizace- honební společnost, jehož předsedou je Jan Brachetka a
dobrovolní hasiči, starostou SDH je Jindřich Kavalec. Hasiči se snaží o kulturní dění v obci.
V prosinci končí ve funkci knihovnice p. Ludmila Lučivňáková, na její místo je
zastupitelstvem odsouhlasena p. Alžběta Ležáková. Toho roku se narodily 2 holčičky- 24.2.
Hana Loucká č. 34 a 3.8. Anna Čechová č. 56.
2003
Od tohoto roku jsou zprávy o naší obci obšírnější. Na lednové výroční schůzi dobrovolných
hasičů je dohodnuta rekonstrukce bývalé školky, kterou provedou hasiči brigádnicky, finance
zajistí obec.
V únoru se v budově školky začíná s bouráním sociálek a bývalé šatny, aby vznikla velká
místnost, která bude sloužit jako klubovna a v případě zábavy jako výčep. Práce provádí
členové sboru sami.
Je mírná zima, sněhu je málo. Jarní prázdniny jsou bez sněhu, pouze se bruslí.
V měsíci březnu je po obci proveden úklid posypového materiálu po zimě, který je zajišťuje
Obecní úřad ve spolupráci s občany. Jelikož je počasí teplé a pěkné, začíná se s vyhrabováním
trávy a s úpravami předzahrádek.
Obec vyhlásila výběrové řízení na přivaděč pitné vody od Senorad v délce 1.600 m.
zastupitelstvo odsouhlasilo vstup do Energoregionu 2020, který sdružuje okolní obce a města
v 20 km pásmu elektrárny Dukovany.
V měsíci dubnu obecní úřad zakoupil benzínovou sekačku na udržování obecních prostor.
Byla opravena zábradlí u mostků před zvoničkou a u koupaliště. Po úpravách náves prokoukla,
která za minulého vedení obce vypadala, že nikomu nepatří.
Večer 26. dubna došlo k požáru kůlny v domě číslo 42 u Rausů. Likvidaci požáru prováděl
místní sbor dobrovolných hasičů, profesionální hasiči se dostavili v době, kdy požár byl již
pod kontrolou. Zahoření vzniklo od pilin po řezání dřeva na cirkulárce.
V měsíci květnu jsou práce na rekonstrukci bývalé školky ve finále. Nyní už zbývá jen
výmalba, kterou provede pan Pecka z Mohelna. Z původní šatny a jídelny vznikla klubovna.
Je zde zavedena teplá voda, plynové topení a nové sociální zařízení. Místostarosta Ležák
sehnal do sálu židle z hotelu Slovan v Brně, stoly se nechají vyrobit na zakázku.
Na zastupitelstvu bylo rozhodnuto o úpravě prostranství vedle domu č. 42. Zbytky sutě a
hlíny a stavebního materiálu z doby výstavby obecního vodovodu byly odvezeny. O celkovou
úpravu a zasetí trávy se postaral místostarosta Ležák.
Dále bylo odsouhlaseno zastupitelstvem, že v budově bývalé školky budou z bytu
vybudovány kanceláře Obecního úřadu, neboť na starém jsou nevyhovující podmínky- bez

vody a sociálek. Zednické práce provede Miroslav Hošek, sádrokarton stropu Libor Treu,
podlahu Malý Zdenek.
Počasí je teplé, téměř letní, srážky jen občas a slabé.
V měsíci červnu se provádí na místním hřišti terénní úpravy a setí trávy. Je třeba postavit
nové branky, neboť staré již dosloužili. Toto si bere na starost místostarosta s omladinou. O
sečení obecního prostranství se stará starosta se svým zástupcem.
Koncem měsíce je uspořádána brigáda na vyčištění požární nádrže, kterou využíváme v létě
jako koupaliště. Při té příležitosti hasiči vyzkouší stříkačku.
V měsíci červenci je práce na rekonstrukci Obecního úřadu hotova a dochází k jeho
přestěhování.
Ve věku 70 roků nás navždy opustila naše spoluobčanka Františka Peřinová z č. 12.
Krásné a teplé počasí přeje dětem, kterým začaly prázdniny. Krásné a teplé počasí pokračuje i
v srpnu. Provedlo se opětovné vyčištění koupaliště.
Je připraven projekt na přivaděč pitné vody od Senorad v délce 1,6 km. Proběhlo výběrové
řízení a práce provede firma BAKSAY ze Studence, jehož nabídka pro nás byla nejschůdnější.
Předpokládané náklady 1 200 000 Kč. Bylo dohodnuto, že práce započne po ukončení žní,
což bylo 14. srpna.
Dobrovolní hasiči pořádají brigády před pouťovou zábavou, ta se koná v sobotu 18. srpna na
návsi pod Lipami. Hudbu obstará Petr Šlapanský.
Dne 11. srpna se narodila Zuzaně Čechové a Josefu Nováčkovi z č. 15, dcera Adélka.
Dne 20. srpna umírá ve věku 99 roků, nejstarší spoluobčanka paní Anna Kratochvílová z č. 11.
V měsíci září se zastupitelstvo rozhodlo opravit boží muku, která je ve špatném stavu. Lešení
a odstranění staré omítky zajišťuje Jindřich Kavalec. Zednické práce provede Miroslav Hošek.
Starosta Brachetka natírá střechu zvoničky, která si to rovněž zasloužila.
Na návsi byly vyřezány staré ovocné stromy. Na cestě na Polánkách firma BAKSAY
vyhloubila svody na odvod dešťové vody.
Obec zakoupila sboru dobrovolných hasičů starší přenosnou stříkačku PS 12.
V měsíci říjnu, po dohodě s majitelem domu č. 12 Alešem peřinou, bude položeno plastové
potrubí na odpad s napojením do kanalizace. Zrealizováno neprodleně s ohledem na horšící se
počasí.
Dále byly domluveny zemní práce na úpravě terénu, kvůli sečení trávy od domu č. 1 směrem
k čekárně (BUS), provede firma BAKSAY.
V měsíci listopadu obecní zastupitelstvo odsouhlasilo vybudovat lávku přes potok na místní
hřiště z důvodu lepšího přístupu.
22. listopadu se uskutečnila v nově zrekonstruovaných prostorách bývalé školky slavnostní
schůze SDH k 105. výročí založení sboru. Po schůzi je taneční zábava, na které hraje Petr
Šlapanský.
V měsíci prosinci je další společenskou akcí, po rekonstrukci školky, pořádána dne 5.
prosince Mikulášská nadílka. Obec zakoupila dárkové balíčky pro děti školního věku.
V období vánočních prázdnin byl uspořádán pro děti v klubovně turnaj ve stolním tenise.
Vítězem se stal Martin Ležák. Všichni byli obdarováni cenami, které nám věnovala elektrárna
Dukovany a OU.
Počasí je proměnlivé, občasné srážky, teploty plus.
2004
Lednové počasí je proměnlivé, zima je mírná, beze sněhu.
Na obecním úřadě je vybudované plynové topení, které zrealizovala firma INSTAL Lučivňák.
V měsíci únoru je naše obec připojena na internet- zdarma- v rámci programu kraje pro
knihovny. Počítač je umístěn na OU. Přístup je umožněn všem spoluobčanům.

V zrekonstruované kulturní místnosti pořádají hasiči první ostatkovou zábavu po 30. letech.
K tanci a poslechu hraje Petr Šlapanský.
V měsíci březnu je položena dlažba na chodbě ke knihovně. Práce provedl Libor Treu.
Napadlo poměrně dost sněhu, který rychle taje. Po bouřce, která se nad naší obcí přehnala, je
zcela zaplavena silnice směrem k Senoradům. Naplavené bláto a kamení odstranila údržba
silnic Hrotovice. Obec zadává požadavek na prohloubení strouhy po obou stranách silnice.
V měsíci dubnu byla obecním úřadem vyhlášena brigáda na jarní úklid obce. Jedná se hlavně
o úklid posypového materiálu. Schází se poměrně nečekaná účast.
Na autobusové čekárně je opraveno oplechování, které již dosloužilo a zatékala tam voda.
Pokračují práce na přivaděči pitné vody.
V měsíci květnu, po dohodě s povodím je vyčištěno koryto potoka „Mohelnická“, od
Dvořáčka z č. 71 po mostek u koupaliště. Práce provádí soukromá firma z Brna. Obec
zajišťuje odvoz a skládku.
V červnu je krásné a teplé počasí a tak je uspořádána brigáda na vyčištění požární nádrže.
Obec obdržela dotace od kraje na obnovu vesnice, je na zastupitelstvu rozhodnuto, že bude
opravena komunikace na Kolonii, od Havránkových č. 59 po Dvořáčka č. 70. Opravu provede
firma KOREKT z Brna. Práce si vyžádá dvě etapy. Nejdříve zapravení hrubých děr a vrstva
na vyrovnání. Poté horní nástřik. Silnice musí být na několik dnů uzavřena.
V červenci je provedena druhá vrstva silnice na Kolonii. Celkové náklady činily 240.000 Kč.
Dále je provedena oprava komunikace od mostku u č. 54 ke kravínu, která byla zničena při
výstavbě plynovodu a při budování přivaděče vody. Náklady ve výši 120.000 Kč byly
uhrazeny- 80.000 Kč obecní úřad, 20.000 Kč plynárenská, 20.000 Kč soukromí zemědělci.
Počasí je teplé, srážky minimální. Rovněž v měsíci srpnu je teplo a beze srážek.
Práce na přivaděči vranovské vody jsou v závěrečné fázi.
V sobotu 21. srna pořádají hasiči tradiční pouťovou zábavu pod Lipami. Hudební produkci
zajišťuje pan František Vala z Vladislavi. Zábava se vydařila, přišlo více jak 150 platících.
Na Polánkách je provedena likvidace a úprava navoženého komunálního odpadu.
Zastupitelstvo odsouhlasilo směnu obecního pozemku za domem č. 3, za pozemek Františka
Grose vedle požární nádrže. Obec tak získala pozemek v centru obce k dalšímu využití.
V měsíci září po dohodě s firmou BAKSAY je zahájena stavba lávky na místní hřiště. Lávky
byly zakoupeny ze Stavosu v Dukovanech. Je rovněž rozšířena příjezdová cesta na hřiště.
Na čekárně je opraven dřevěný podhled- opravu zrealizoval Zdenek Malý.
V říjnu se práce na mostku ke hřišti zastavily pro nepříznivé počasí.
Práce na vodovodu jsou v konečné fázi, nyní bude následovat kolaudace celého díla.
V listopadu jsou dokončeny práce na lávce ke hřišti. Celkové náklady činily 60.000 K4.
Na přivaděč pitné vody obec získala dotace ve výši 100.000 Kč od Vodárenské společnosti. A
200.000 Kč z ministerstva zemědělství.
Dne 5. prosince je obecním úřadem uspořádána Mikulášská nadílka, za velké účasti školních
dětí, jejich rodičů a prarodičů.
Přes vánoční svátky je pro děti uspořádán turnaj ve stolním tenise. Turnaj zajišťuje Jan Košťál
st. a Josef Ležák. Jsou připraveny krásné ceny, které zakoupila obec a další ceny pro vítěze
datovala JE Dukovany. Vítězem se stává Martin Ležák.
2005
V lednu je počasí velmi chladné, sněhu je málo. Koncem měsíce ledna jsou vybírány poplatky
za svoz odpadu, dospělí 400 Kč, děti 100 Kč.
Dne 23. ledna se manželům Louckým z č. 34 narodila dcera Terezka.
5. února pořádají hasiči ostatkovou zábavu. Hudba Petr Šlapanský. Účast byla vcelku dobrá.
Probíhá rekonstrukce místnosti obecní knihovny. Práce provedou Libor Treu a Zdenek Malý.

Je vytrhána dřevěná podlaha, položen nový beton a izolace, rozvod elektroinstalace a nové
omítky. Dále probíhá vyřizování ohledně kolaudace vodovodu.
V měsíci březnu pokračují práce v knihovně. Je provedeno snížení stropu pomocí
sádrokartonu. Po ukončení všech prací je položena nová dřevěná podlaha a nové obložení.
Veškeré náklady na opravu činí 75.000 Kč. Poté následovalo připojení plynového topení
firmou INSTAL Lučivňák.
Dne 22. března je konečně vše připraveno na kolaudaci přivaděče vranovské vody. Je
provedeno natlakování a odzkoušení. Bez větších problémů dostáváme souhlas k užívání. Je
tak vyřízena jedna dlouhodobá a důležitá záležitost. Celkové náklady na výstavbu činily
1 228 568 Kč, dotace pokryly 600 000 Kč. Kolaudace místního rozvodu bude po patřičných
náležitostech v nejkratší možné době, po digitálním zaměření.
Lípy u Boží muky vysazené v r. 1876 byly prohlášeny odborem životního prostředí v Jihlavě
za památné stromy.
V měsíci dubnu obec organizuje úklid obce po zimě. Je provedeno vyčištění návsi, jsou
odstraněny obrubníky, je provedena úprava terénu a zaseta tráva. Obec zakoupila traktor na
sečení trávy s mulčovačem v ceně 140.000 Kč. Rovněž je natřena Boží muka ochranným
nátěrem.
V květnu je provedeno srovnání a úprava místního fotbalového hřiště. Je zaseta tráva a hřiště
je nalajnováno. Koncem měsíce probíhá kosení trávy a sušení sena. Tuto práci zastává
starosta se svým zástupcem. Počasí je krásné, teploty okolo 25 stupňů.
V měsíci červnu je uspořádána brigáda na vyčištění místního koupaliště. Chod čističky
obstarává starosta.
Začátkem července je zrealizována oprava místní komunikace od zvoničky za hospodu,
kolem pomníku až k domu Kavalcových č. 17. Tuto práci zajišťuje firma KOREKT z Brna.
Na tuto akci obec obdržela dotaci ve výši 150.000 Kč z kraje Vysočina a zbytek uhradila obec
ze svých prostředků.
Dále obec obdržela dotaci ve výši 120.000 Kč od nadace ČEZ. Tato částka byla využita na
rozšíření a úpravu cesty do Lohu, stavbu mostku na místní hřiště a úpravu svahu od domu č. 1
k čekárně.
V měsíci srpnu hasiči pořádají brigády na návsi před hospodou, kde se koná tradiční pouťová
zábava. Letos to připadlo na sobotu 13. srpna. K tanci a poslechu hraje kapela Los Valos
z Vladislavi. Bylo krásné počasí a to se odrazilo i na návštěvnosti, přišlo 180 platících.
Dne 17. 8. ve věku nedožitých 76 roků po dlouhé a těžké nemoci zemřela paní Ludmila
Kavanová z č. 17.
V září se opravovala místní komunikace vedoucí k objektu družstva, která se propadla. Práce
byla zadána firmě Kudláč z Mohelna. Celkové náklady na vybagrování, položení potrubí
včetně zapravení povrchu silnice činily 43.000 Kč. Rovněž byla vyčištěna strouha po mostek
u kovárny.
Byla provedena kolaudace místního rozvodu vodovodu, osazení vodoměrů uživatelům a
zprovoznění Vodárenskou společností Třebíč. Přípojky si hradí každý vlastník nemovitosti.
V měsíci říjnu, po dohodě s Životním prostředím v Náměšti nad oslavou, bylo rozhodnuto o
skácení topolu v Močítkách, jak říkají pamětníci. Topol tu stál od roku 1876, tedy 129 roků.
Obec práci svěřila speciální firmě z Brna, která se touto problematikou zabývá. Náklady
činily 7.200 Kč.
Na listopadovém zastupitelstvu bylo rozhodnuto o vybudování svodu vody u domu paní
Kostelníkové č. 81. Práci provede Libor Treu. Jedná se o prořezání asfaltu, překopání
vozovky, vybetonování záchytového kanálu a osazení roštu. Tím se zamezí vodě, která tekla
celou Kolonií a ničila novou komunikaci. Celkové náklady na dílo byly 23.000 Kč.
Dále obecní zastupitelstvo odsouhlasilo předání vodovodu a přivaděče na svazek obcí a
následně na VAS Třebíč. Koncem měsíce napadl sníh, který stále drží.

V měsíci prosinci obecní úřad připravuje pro školní děti mikulášskou nadílku. Přes vánoční
prázdniny je uspořádán turnaj ve stolním tenise, který zajišťuje Jan Koštál a Josef Ležák.
Ceny věnuje obecní úřad a JE Dukovany. Vítězem se stává Martin Ležák.
Vánoční svátky jsou bílé, na sněhu.
Ke konci roku se z naší obce odhlašuje paní Věra Malá č. 30, která se stěhuje ke své dceři do
Neslovic.
2006
V lednu panuje velká zima, na kterou nejsme zvyklí. Připadla spousta sněhu, mrazy trvající tři
týdny dosahují v noci -20 stupňů a mráz je i přes den.
Obecní úřad sestavil rozpočet a naplánoval akce, které by chtěl zrealizovat. Bylo rozhodnuto
o příspěvku 2.000 Kč na nemocnici v Třebíči.
V měsíci únoru pokračuje velká zima, hodně sněhu, mráz až -20 stupňů.
Místní hasiči pořádají Ostatkovou zábavu. Hudební produkci zajišťuje Petr Šlapanský. Účast
nebyla až tak velká, ale zábava se vydařila.
Dne 13. 2. zemřela ve věku nedožitých 77 roků naše spoluobčanka paní Jaroslava Dvořáčková
z č. 71. poslední rozloučení se konalo v obřadní síni v Třebíči.
V březnu stále trvá tuhá zima, všude je spousta sněhu, který drží do 20. března.
Na zastupitelstvu bylo rozhodnuto, že bude upravena cesta do Lohu, neboť dnes se tam nelze
dostat ani s kolečkem, natož do obecního lesa nebo v případě požáru.
V dubnu je počasí proměnlivé a ještě chladné. Obecní úřad vyhlašuje brigádu na úklid obce a
návsi po zimě od posypového materiálu. Brigády se účastní pár dobrovolníků. Svoz materiálu
zajišťuje obec.
Hasiči dělají sběr železného šrotu, který se soustřeďuje před OU.
Na zastupitelstvu bylo rozhodnuto, po dohodě s pracovním úřadem v Náměšti nad Oslavou,
že budeme zaměstnávat dva pracovníky.
Posledního dubna probíhá na hřišti pálení čarodějnic. Vatru, občerstvení a špekáčky pro
mládež zajišťují dobrovolní hasiči.
V měsíci květnu započala stavební firma Kudláč z Mohelna s pracemi na obnovení cesty a
vyčištění potoka do Lohu, což nebude tak lehká záležitost z důvodu přístupu. Koncem měsíce
tyto práce byly ukončeny. Celkové náklady byly vyčísleny na částku 90.000 Kč.
V tomto měsíci proběhly volby do Poslanecké sněmovny. Účast byla malá, k volbám přišla
asi polovina voličů.
13. května se narodila manželům Kratochvílovým dcera Deniska.
V červnu, po dohodě s pracovním úřadem Náměšť, obec zaměstnává 2 pracovníky, toho času
v částečném důchodu. Jsou to Milan Pražák č. 54 a Václav Dvořáček č. 71. Financování
zajišťuje pracovní úřad v Třebíči. Práce bude rozdělena podle potřeby a zájmu obce, kterou si
bude řídit starosta.
Na zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto o odstranění kůlny před budovou bývalé školky,
je ve špatném stavu, oprava by byla nákladná a nevyžitá. O zboření a odstranění se postará
firma Kudláč z Mohelna. Materiál bude odvezen na zpevnění cesty do Lohu.
Byla svolána brigáda na čištění koupaliště. Od 12. května nastává pěkné a teplé počasí beze
srážek.
V měsíci červenci stavební firma Kudláč, ukončila práce na zboření kůlny před budovou
bývalé školy. Nyní vznikl velký prostor a je vidět celá budova bývalé školy.
Školákům začínají prázdniny, počasí je pěkné a koupaliště je v provozu. Denní teploty
dosahují 30- 34 stupňů, v noci 18- 20 stupňů, toto trvá až do konce měsíce.

Nejstarší občanka naší obce paní Bohumila Růžičková slaví 6. července 95 roků. Nejstarší
občan pan Jaroslav Raus z č. 42, se 9. července dožívá 85 roků. Zástupci obce oslavence
navštívili a předali dárek k životnímu jubileu.
Žně začínají 27. července, kdy kombajny vyrážejí do polí.
Od 2. srpna dochází ke změně počasí, celý týden prší, spadlo 95 mm srážek, což působí
hlavně zemědělcům velké problémy.
Dne 6. srpna zemřela naše spoluobčanka paní Marie Mutlová z č. 37. rozloučení proběhlo
v pátek 11. srpna za účasti spoluobčanů.
Hasiči dělají brigády před pouťovou zábavou, která je letos v sobotu 13. srpna. Omladina
obchází dědinu pod deštníky a je jasné že večerní zábava musí být v kulturní místnosti.
Narychlo je vybudován přístřešek před OU a postaveny altány. Na večerní zábavu přišlo 98
platících. Hudba byla z Vladislavi.
Po víkendu se počasí umoudřilo, žně mohou být dokončeny.
Provoz na koupališti byl ukončen z důvodu počasí. Po vzájemné dohodě byl ukončen
pracovní poměr s Václavem Dvořáčkem, kterého zaměstnala obec.
V září bylo provedeno zateplení stropu nad výčepem, který slouží jako klubovna při schůzi
dobrovolných hasičů. Po zimě, kdy byla místnost zatopena přes strop při tání sněhu, bylo
rozhodnuto o výměně krytiny a položení folie. Práci provádí Zdenek Malý za účasti
dobrovolných hasičů. Náklady na opravu byly vyčísleny na částku 28.000 Kč.
Počasí je teplé okolo 20 stupňů.
16. září se žení Josef Nováček z č. 15. Za manželku si bere družku Zuzanu Čechovou, se
kterou má dceru Adélku.
29. září se manželům Velebovým z č. 19 narodil syn Jakub.
Josef Mutl ml. Z č. 37 se s rodinou přestěhoval do Mohelna.
Obec obdržela dotaci 120.000 Kč z POV na opravu místních komunikací.
V říjnu je stále pěkné počasí, teploty přes den dosahují až 20 stupňů, prostě babí léto jak má
být. Je velké sucho, vůbec neprší.
20. - 21. října probíhají volby do obecního zastupitelstva. Nejvíce hlasů dostává Kavalec,
Nováček, Ležák. Po sestavení obecního zastupitelstva se starostou obce stává Jan Brachetka,
jeho zástupkyně Marie Košťálová, členové Josef Nováček, Jindřich Kavalec, Zdenek Malý.
Koncem měsíce končí obecní zaměstnanec Milan Pražák, který měl smlouvu na dobu určitou.
Na náves je umístěno posezení, které financuje Mikroregion náměštsko. Je umístěno před
místní prodejnu.
Na horní cestě k Mohelnu jsou vysázeny stromky. Akci financuje a zabezpečuje životní
prostředí.
Počasí se pokazilo a je prvé dušičkové. V listopadu se teploty výrazně snížily. V noci je -3
stupně, přes den maximálně 6 stupňů. 4. listopadu napadlo asi 8 cm sněhu, který drží 3 dny.
Poté se počasí mění, je chladno, ale nemrzne a beze sněhu.
Obec odkoupila pozemek, kde dříve stával dům č. 33, od paní Foltýnové z Brna za částku
50.000 Kč, tím se rozšířil prostor pro kulturní využití v obci.
V prosinci je poměrně teplé počasí, přes den až 10 stupňů, bez srážek. První sníh napadl až 28.
prosince a vydržel 3 dny.
Obecní úřad připravil Mikulášskou nadílku, která se uskutečnila v kulturní místnosti obce, za
přítomnosti dětí, rodičů a prarodičů.
Na silvestra ráno byla řádná ledovka.
2007
Nový rok nám začal slunečným počasím a teplotou 10 stupňů. Dne 19. ledna v noci se
přihnala vichřice, která nadělala škody na majetku. Na domě č. 8 Josefa Hypra vzala

plechovou střechu, na několika byla shozena krytina. U domu p. Mutlové č. 23 byl shozen štít.
23. ledna se ochladilo a napadlo 20 cm sněhu, který držel pouze 10 dnů.
Dne 13. ledna zemřel ve věku 81 roků pan Jaroslav Navrátil z č. 2. Poslední rozloučení
proběhlo v sobotu 20. ledna.
V únoru panuje stále teplé počasí, na únor nezvyklé.
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v kulturní místnosti ostatkovou zábavu. Hudební produkci
zajišťuje pan Priehoda z Oslavan. Zúčastnilo se 63 platících, kteří hodnotí zábavu jako
vydařenou.
V březnu panuje stále teplé počasí, téměř jarní neboť teploty se vyšplhaly až na 17 stupňů. 20.
března napadlo asi 15 cm sněhu, což všechny zaskočilo.
Dne 28. března je ze vsi odvezena poslední kráva, kterou vlastnil p. Květoslav Nováček.
Obecní úřad prodává rozvod plynu v obci, který vybudoval na vlastní náklady. Plynárenská
akciová zaplatila za dílo 1.800.000 Kč. Peníze budou použity na opravu a zvelebování obce.
Začátek měsíce dubna provází krásné a teplé počasí.
Na obec opět po zimní přestávce nastupuje pracovník Milan Pražák, který bude zajišťovat
veškeré práce spojené s obcí.
Dne 3. dubna začínají pracovníci p. Hrubého ze Slavonic s opravou křížů za obcí z r. 1899 a
na Hřezku z r. 1811. Kříž za obcí byl přesunut asi o dva metry z důvodu projíždění
hospodářské techniky. Jeho vrchní část už byla v minulosti vyměněna z důvodu shození. Nyní
byla horní část osazena v původní podobě, aby byl zachován její původní vzhled. Byl opraven
nápis. Rovněž u kříže na Hřezku, kde muselo dojít ke srovnání základní desky a celého kříže.
Byla odstraněna nevzhledná ohrádka kolem. Na opravu dostala obec peníze z JE Dukovany a
to 45.000 Kč.
Na velikonoce je počasí teplé, téměř beze srážek.
V obci začínají svoji činnost mladí dobrovolní hasiči, pod vedením ing. Jiřího Louckého.
Schází se pravidelně v pátek. Družstvo tvoří 7 chlapců a 2 děvčata.
Obec obdržela dotaci na opravu místních komunikací ve výši 119.000 Kč. Pro tyto účely byl
zakoupen malotraktor VARI s příslušenstvím za 98.000 Kč. Tato částka byla částečně
uhrazena dotací od ENERGOREGIONU 2020.
Květnové počasí je beze srážek, teploty přes 20 stupňů. Na polích je velké sucho, bylo by
třeba zapršet.
Dobrovolní hasiči dělají brigády na zhotovení vlastních stolů a lavic na kulturní akce.
Zámečnické práce provádí Libor Treu, desky jsou zhotoveny na pile v Biskoupkách.
Financování zajišťuje obec, veškeré práce od nátěru po montáž hasiči.
Obec obdržela peníze z mikroregionu Náměšť nad Oslavou a rozhodla, že nechá oplotit
požární nádrž. Práce povede Zdenek Malý.
Na kolonii vedle domu Chaloupkových č. 67 začíná stavba nového dřevodomku manželů
Nováčkových z Mohelna- p. Nováčková je rodačka ze Lhánic. Hyprova č. 63.
Teploty na konci měsíce jsou zcela letní a to 25- 30 stupňů přes den, v noci 14- 16 stupňů. I
v červnu je velké horko bez srážek.
Začaly práce na požární nádrži. Je přemístěna čistička do zadní části z důvodu připojení na
obecní studnu. Pokládají se dlaždice okolo nádrže a jsou zabetonovány sloupky na plot.
Náklady činily 89.000 Kč. V polovině měsíce přišly drobné přeháňky, ale na to sucho to není
ani poznat.
18. června nastupuje firma Korekt a začínají přípravy na opravu místní komunikace od
Chaloupkových č. 1 přes náves k požární nádrži.
Firma Kudláč pracuje na úpravě prostranství před OU, včetně zakrytí studny, likvidace
nevyhovujícího septiku.
Stále velké teplo kolem 30 stupňů.

Začátkem července je vyčištěna požární nádrž, práce na oplocení se chýlí ke konci. Celkové
náklady byly vyčísleny na 89.700 Kč.
Dne 14. července se koná tradiční pouťová zábava. Hudební produkci zajišťuje duo LOS
VALOS z Vladislavi.
Dne 26. července zemřela nejstarší občanka naší obce paní Bohumila Růžičková. Zemřela ve
věku 96 roků. Poslední rozloučení proběhlo v Třebíči.
V srpnu pokračuje velice teplé počasí, přes noc 19 stupňů, je stále sucho.
Obec se rozhodla upravit prostranství před domem č. 19. Práce provádí firma Kudláš
z Mohelna. Rovněž jsou ukončeny veškeré práce na požární nádrži. Koupání je v plném
proudu vzhledem ke krásnému počasí.
Ke konci měsíce ukončila činnost účetní obce Věra Chládková, po ní nastupuje Zuzana
Nováčková.
Do 3. září je velmi teplo, beze srážek, poté se prudce ochladilo, přes den je 15 stupňů, v noci
6- 8 stupňů. Je to citelné ochlazení. Dostavily se i přeháňky. Na polích je velice sucho, tak
dlouhé a teplé léto nebylo již několik roků, nejenom u nás, ale i v Evropě.
Říjnové počasí je proměnlivé, stále přeháňky, ale napršeno moc není.
V sobotu 7. října pořádají mladí dobrovolní hasiči zakončení sezony. Akce se koná na hřišti.
Nejdříve je sehráno utkání ve fotbale mezi mladšími a staršími členy, poté je ukázka
požárního útoku, je také předvedena stará ruční stříkačka. Večer bylo sportovní odpoledne
zakončeno opékáním buřtů a občerstvením. 11. října obdrželi dobrovolní hasiči, zásluhou
svého jednatele Josefa Ležáka, sponzorský dar z nadace Duhová energie z JE Dukovany.
Jedná se o částku 50.000 Kč, která bude použita na nákup pracovních obleků pro mládež a
vycházkového stejnokroje pro dospělé.
14. října v noci je první mráz, teploměr ukázal -3 stupně. Obecní pracovník Milan Pražák
končí u obce a čeká ho zimní přestávka. Na obci odvedl kus dobré práce.
V měsíci listopadu obecní úřad nechává vybudovat nový obecní rozhlas, když ten starý už
dosloužil. Akci provádí firma a náklady činí 119.845 Kč.
Prvý listopadový týden je opravdu dušičkový. Chladné a deštivé počasí, v noci kolem 0. 11.
listopadu napadlo asi 15 cm sněhu, který vydržel pouze 3 dny.
Obecní úřad se rozhodl zakoupit rozmetadlo na posyp a traktorový zameták.
26. listopadu zemřela ve věku 86 roků paní Cecilie Macková z č. 10. Poslední rozloučení se
uskutečnilo v Mohelně.
V prosinci přestává chladné počasí, v noci -4- 8 stupňů, přes den kolem 0.
5. prosince pořádá obecní úřad v kulturní místnosti Mikulášskou nadílku.
2008
První týden v novém roku je chladné počasí, denní teploty -2, přes nos klesají na -2- 8 stupňů.
Ráno a přes den mlhy, sluníčko jsme neviděli již dlouhou dobu. Druhý týden v roce prší a
tvoří se ledovka. Postupně se otepluje, přes den je 7 stupňů, roztál led, v noci lehce pod nulou.
Je beze sněhu, koncem měsíce se mírně otepluje.
Na 3. února připadá masopust- u nás Ostatky. Dobrovolní hasiči se domluvili a po 38 letech
vyrazili po obci v maskách, tak jak chodívali naši předchůdci. K dobré náladě nám vyhrával
Petr Šlapanský se svým společníkem. Sešlo se 19 masek k překvapení všech.
Na únor panuje nezvykle teplé počasí 12- 17 stupňů. Koncem měsíce už zemědělci vyráží do
polí. Tak brzo se snad ještě neselo.
Obec vybírá poplatky za svoz komunálního odpadu, částka je stejná jako loni. Dospělí 400 Kč
a děti 100 Kč.
V březnu je poměrně velké sucho, neboť sněhu bylo málo a téměř nepršelo. Teploty jsou
kolem 15 stupňů. Ve druhém týdnu jsou mírné přeháňky. Poté přišlo ochlazení a napadlo

trochu sněhu. Na Vysočině byla kalamita a největší hromadná havárie, asi 120 aut. Na 24.
března připadají Velikonoce. To přichází mírné oteplení a přeháňky. Je provedena úprava
terénu a zaseta tráva v prostranství pod lipami.
Dubnové počasí je teplé, okolo 15 stupňů, také nám mírně prší.
Mladí dobrovolní hasiči zahájili novou sezonu. Probíhá úklid ve zbrojnici a příprava techniky
na červnovou oslavu. Po dohodě s hasiči obec přislíbila, že nechá postavit dřevěný altán pro
muzikanty. Bude stát v prostoru před Velebovýma. Práci zajistí Zdenek Malý. Koncem
měsíce je brigáda převážně z řad hasičů na hřišti. Je navoženo dřevo a postavena vatra. 30.
odpoledne za krásného slunečného počasí je sehráno fotbalové utkání mezi mladšími a
staršími hasiči, které skončilo 7:5 pro mladší. Večer za velké spoluúčasti občanů je opékání
špekáčků a vše zakončeno vatrou.
Za krásného slunečného počasí na Svátek práce zahajují hasiči přípravu u vodárny na sezonu
a hlavně na oslavy, které proběhnou příští měsíc.
Celý týden je slunečno, pak přichází bouřka a zase sucho. V týdnu od 12. května se začíná
s kosením trávy a sušením sena. V neděli 18. začíná pršet a do středy napršelo 40 mm srážek,
takže bude vydatně zalito. Poté přichází opět teplé počasí.
Hasiči pořádají brigádu na návsi. V průjezdu na obecní dvůr je vybudováno WC pro potřeby
při akcích. Je vykopán výkop pro položení kabelu na přívod elektriky ke zvoničce.
Je stále příjemné teplo okolo 28. stupňů.
V neděli 1. června odpoledne se přihnala velká bouřka a silný vítr. Všechno bylo najednou
bílé od spousty krup, které napadly. Prudký liják natropil škody na polích. Další bouřka se
přihnala hned v pondělí navečer.
Do naší obce se přistěhovali noví spoluobčané, jsou to manželé Fajmonovi z Březníka, kupují
neobydlený dům č. 73 od Josefa Sedláka.
Probíhá další hasičská brigáda, altán je dokončen. Celkové náklady činí 100.000 Kč. V sobotu
14. června je vyčištěna požární nádrž a doladěny poslední záležitosti. V sobotu 21. 6. je velký
den D pro naše hasiče. Slaví 110 výročí od svého založení. Program začíná od 10 hodin
dopoledne. Průvod s kapelou prochází celou obcí v plné parádě. Je přítomen senátor p. Jonáš
z Dukovan. Po projevu a předání vyznamenání následuje soutěž okrsku v požárním útoku.
Naše družstva obsazují první dvě místa. Na zbytek odpoledne je připraven program a ukázky
staré a nové techniky. Vše je zakončeno večerní taneční zábavou se skupinou Dreams, která je
v areálu pod Lipami do ranních hodin.
Začátek prázdnin je ve znamení krásného počasí s vysokými teplotami. Koupaliště je v plném
provozu.
Dne 7. července se manželům Čechovým z č. 56 narodil syn Antonín.
12. července večer se přihnala bouřka a prší. I nadále však je velké teplo přes 30 stupňů.
Srpen začíná teplým počasím, až 28 stupňů, stále neprší a je velké sucho.
Dobrovolní hasiči mají brigádu, neboť se blíží pouťová zábava. V pátek 15. srpna odpoledne
přichází bouřka a sní citelné ochlazení. Teploměr ukazuje 15 stupňů. V sobotu dopoledne
přeháňky, odpoledne vyráží kapela Dreams s omladinou po návsi. Večerní zábava se
nevydařila díky velmi chladnému počasí. Od neděle se počasí otáčí a celý týden je okolo 25
stupňů.
Dne 9. září se manželům Kratochvílovým narodila dcera Simona.
U Fajmonů v č. 73 si stěžují na podezřelé zvuky a hučení. Situla je prověřována, jsou toho
plné noviny, rozhlas i televize. Najednou se naše vesnička stává známou v širokém okolí. Co
je vlastně příčinou? Letiště bylo vyloučeno. Vypadá to na šíření z transformátorů z nedaleké
JE Dukovany. Zajímavé je, že doposud nikdo nic neslyšel a žádné problémy stejného rázu zde
nikdy nebyly. Uvidíme, co ukáže měření, které nechává provést elektrárna.
Počasí je stále pěkné, babí léto, beze srážek. Začíná se trhat ovoce, kterého se urodilo hodně,
vzhledem k celoročním srážkám.

Firma Korekt započala s opravou místní komunikace za humny. Cesta se zpevnila a
vyasfaltovala. Celkové náklady činily 300.000 Kč. Polovina je pokryta dotací.
Dne 4. října připravili mladí hasiči zakončení sezony na místním hřišti. Nejdříve bylo sehráno
fotbalové utkání mezi staršími a mladými hasiči. Za pěkného počasí a hojné účasti příznivců
dobré zábavy toto utkání skončilo nerozhodně 6:6. Navečer proběhlo opékání buřtů a
samozřejmě nechybělo občerstvení.
7. října se manželům Louckým č. 34 narodila dcera Lucie.
V pátek 17. a v sobotu 18. října proběhly v naší obci volby do Krajského zastupitelstva. Účast
voličů byla 45 %. V neděli 19. října přišel první mráz -4 stupně. Jinak i nadále příjemné
počasí.
Koncem měsíce jsou senátní volby, kde ve všech krajích vítězí ČSSD.
Počátkem měsíce listopadu je krásné počasí, teplota přes den až 16 stupňů, toto trvá celý
týden, po dušičkovém počasí ani památky, je nádherné babí léto beze srážek. Kolem 20.
listopadu přichází ochlazení, v noci jsou teploty -4 stupně. Další den se objevují první vločky
poletujícího sněhu. Ochlazuje se, napršelo. V neděli 23.11 napadl první sníh a drží.
Počasí v prosinci je proměnlivé, občasné srážky, teploty kolem 0, v noci lehce do -5 st.
V pátek 5. prosince Obecní úřad pořádá v kulturní místnosti Mikulášskou nadílku pro děti
školního věku. Jedná se o 22 dětí, které obdržely dárkový balíček.
Vánoční svátky jsou beze sněhu a je poměrně teplé počasí.
Počet stálých obyvatel v obci je 154.
2009
začátek roku je ve znamení chladného počasí. 6. ledna napadlo asi 3 cm sněhu. Přes den je
lehce pod nulou, v noci klesají teploty až na -10 až -12 st. Mrazivé počasí vydrželo celé tři
týdny. Ke konci ledna mrazy končí, jsou proměnlivé přeháňky se sněhem.
3 února napadlo 5 cm sněhu, ale následující den prší a po sněhu není ani památky.
V sobotu 7. února vystoupila teplota na pěkných 11 stupňů a v Holešově je hlášeno dokonce
+17 st., vypadá to na jarní počasí. 10. února se opět ochlazuje a napadlo asi 15 cm sněhu,
takže zima ještě nekončí, v noci teploty klesají na mínus 8- 10 stupňů. 16. února připadlo asi 8
cm nového sněhu. Nemrzne ani v noci, odtávání sněhu je mírné a voda se stačí vsakovat do
země. Na sobotu 21. února připravili místní dobrovolní hasiči masopust s průvodem masek po
obci. Zúčastnilo se 19 nadšenců převážně z řad hasičů. Akce se vydařila, taktéž večerní
zábava, které se zúčastnilo 80 platících. Hudební produkci obstaral pan Priehoda z Oslavan.
Obecní úřad se dohodl po vzájemné dohodě se Zuzanou Nováčkovou změnit účetní. Tou se
stává Jitka Adamová ze Senorad.
Na začátku měsíce března jsou teploty přes noc kolem 0 a přes den kolem 8 nad nulou. 28.
března se teplota vyšplhala až na +18 stupňů. Poté dva dny prší, spadlo asi 30 mm srážek,
dlouhodobě hladiny spodní vody klesají.
Obecní úřad vybírá poplatky za svoz odpadu. Dospělí a chalupáři platí 400 Kč, děti 100 Kč.
Od 1. dubna Obecní úřad zaměstnává pana Milana Pražáka, který vykonává všechny druhy
pracovní činnosti, které jsou v obci potřeba.
Počasí je až nezvykle teplé, teploty vyskočily od 3. dubna na +20- 24 stupňů. Všude je velké
sucho. Ve středu 8. dubna jsou hlášeny první bouřky, ale u nás neprší. V Čechách došlo
k zaplavení několika vesnic. Už 3 týdny trvá velmi teplé počasí beze srážek.
Dobrovolní hasiči postavili vatru na pálení čarodějnic. Je domluven fotbálek a opékaní
špekáčků, ale vše se odkládá na další den, neboť přichází bouřka, ale napršelo pouze 5 mm
srážek.
1. května je státní svátek a je krásné slunečné počasí. Odpoledne se uskutečnil plánovaný
fotbálek včetně vatry a buřtů. Sešlo se docela dosti spoluobčanů. Od 4. května se ochladilo.

Sobota 9. května je dnem svatebním pro Petru Doškovou z č. 6 a Tomáše Friedricha
z Polánky.
Všude na polích je vidět srážkový deficit. Až v noci z úterý na středu 19. května pěkně
napršelo, asi 15 mm. Jinak nadále trvá velmi teplé počasí. 26. se přihnaly do Čech bouřky, ale
u nás napršelo málo, až koncem měsíce se ochlazuje a přichází přeháňky. V lese se objevují
první hříbky.
Od začátku června obecní úřad zaměstnává nové pracovníky a to paní Radku Kavalcovou,
Zuzana Nováčkovou a Marii Brachetkovou.
Počasí je od počátku měsíce chladné a prší. Na sobotu připravili mladí hasiči dětský den. Start
cesty je na hřišti v 1. hod. po obědě. Je to první akce toho druhu. Sešlo se 23 dětí, nejen
domácí. Byly připraveny ceny v podobě sladkostí a opékání špekáčků. Akce se vydařila a
můžeme poděkovat Lucii Vlasákové a všem, kteří jí s pořádáním pomáhali.
V týdnu od 8. června se počasí kazí a téměř každý den prší.
Ve dnech 5. a 6. června proběhly volby do evropského parlamentu. Účast voličů v naší obci
byla 30%.
Hasiči začínají trénovat na soutěž, která se bude konat v Mohelně dne 13. 6. u příležitosti 120
výročí založení sboru. Dobrovolní hasiči mají dvě družstva, která nás budou zastupovat. Vedli
si na výbornou, mladší skočili na prvním místě a starší hned za nimi jako druzí. K tomu se
ještě představili mimo soutěž ti nejmenší.
V pátek 19. června celý den prší, spadlo asi 35 mm srážek. Mimo neděli prší každý den až do
pátku 26. 6. Celkem spadlo asi 40 mm srážek. Na severní Moravě jsou velké záplavy, tam
spadlo až 140 mm srážek. Déšť neustává, prší téměř každý den. Za 12 dnů spadlo více jak 100
mm srážek.
Začátkem července se počasí nelepší a již pátý den po sobě přichází bouřka.
V pátek 3. 7. mají mladí hasiči brigádu a čistí koupaliště.
V neděli 6. 7. se hasiči účastní oslav 100. výročí založení SDH v Kramolíně. Za slunečného
počasí se účastníme průvodu, poté soutěže v požárním útoku, kde naše družstvo opět zvítězilo.
Počasí je teplé, ale stále s přeháňkami. Počátek měsíce srpna je pěkné slunečné počasí.
Koupaliště je v provozu, díky našemu dorostu, který se o ně stará.
21. srpna se nám počasí kazí. V sobotu 22., v den pouťové zábavy prší až do noci a zábava je
v kulturní místnosti za stísněných podmínek. Stejně jako loni, v neděli začíná teplo, bez deště,
to trvá do konce měsíce.
Obecní úřad nechal vybudovat firmou KOREKT novou cestou od Dvořáčkových po okraj
lesa U obrázku. Povrch byl zpevněn hrubým štěrkem, zaválen a zastříkán.
Posledním dnem v měsíci se odhlašuje z trvalého pobytu rodina Fajmonova z domu č. 73,
bydleli zde pouhých 15 měsíců. Obec tím ztratila 3 občany. Dům odkoupila realitní kancelář
z Třebíče.
1. září- první školní den připadá na úterý. Do základní školy v Mohelně nastupuje 13 žáků, do
první třídy pouze jedna žákyně- Adélka Nováčková. Mateřskou školu budou navštěvovat tři
děti. První zářijový týden je počasí pěkné, slunečné. V pátek 6. se ochlazuje a celý den prší, to
trvá pouze do neděle, poté je opět pěkně.
V pondělí 14. září začíná firma Makra Vysoký Újezd s montáží houpaček a skluzavek na
návsi, které objednal obecní úřad pro ty nejmenší. Náklady na pořízení činily 71.740 Kč.
Pracovnice obecního úřadu se pustily do natírání plotu okolo koupaliště.
Koncem měsíce je počasí teplé a slunečné, beze srážek.
V pondělí na svátek Václava pořádají dobrovolní hasiči brigádu na naložení železného šrotu.
Počátkem října je ve znamení teplého počasí bez srážek.
V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnilo na hřišti zakončení hasičské sezony.
Nejprve se u koupaliště soutěžilo, poté následovalo tradiční utkání ve fotbale a poté se
opékalo prasátko, vše za velké účasti spoluobčanů a dobrovolných hasičů.

Počasí beze srážek trvá do čtvrtka 8. října. Ve středu padl teplotní rekord +27 stupňů. Podzim
je krásný, zatím nemusíme topit, což je příznivé, ale je velké sucho. Od neděle se počasí kazí,
je velký vítr. V úterý 13. jsou pouze 2 stupně. Od středy na horách padá sníh. Někde napadlo
až 70 cm sněhu, což nikdo nečekal. Celý týden je přes den pouze +3 až 5 stupňů, ráno
přízemní mrazíky. V neděli se začíná oteplovat na příjemných +12 až 14 st. a neprší.
Hasiči zahájili přestavbu bývalé klubovny, kde jsou uskladněny stoly a lavice. Došlo
k vybourání okna a osazení dveří pro snazší manipulaci při stěhovaní. Dveře zhotovil Libor
Treu, zazdění provedl Milan Pražák, financuje obec.
Na dušičky 2. listopadu je poslední pěkný den. V noci se ochladilo a začal padat sníh.
Napadlo ho asi 8 cm a držel 2 dny. Po celou dobu je chladno a mlha. I ve druhém týdnu je
počasí stejné. Okolo 20. listopadu dochází k oteplení, přes den až na +14 stupňů
s minimálními srážkami.
V č. 42 u Rausů dochází k ubourání téměř poloviny chalupy. Na stávající části došlo
k vystavení podkroví.
Koncem listopadu obecní pracovníci končí pro tento rok svou práci.
5. prosince pořádá obecní úřad Mikulášskou nadílku pro školní děti, která se koná v kulturní
místnosti. Hasiči mají večer výroční schůzi a volbu výboru. Starostou se stává jako v minulém
období Jindřich Kavalec, velitelem po odstoupení Josefa Nováčka je zvolen Libor Treu.
Jednatelem a kronikářem Josef Ležák, pokladníkem Lucie Vlasáková, vedoucím mládeže ing.
Jiří Loucký. Do výboru byli doplněni- Josef Nováček a Jan Brachetka.
V týdnu od 14. prosince jdou teploty až na -10 stupňů. Ve středu 16. prosince napadlo asi 5
cm sněhu.
K 31. 12. je v obci trvale přihlášeno 153 obyvatel.
2010
V letošním roce nás budou čekat dvoje volby a to do sněmovny a komunální.
Nový rok začal slunečním počasím, ale již od 3. ledna se ochlazuje.
6. ledna, jako již tradičně probíhá v obci tříkrálová sbírka.
Ze čtvrtka na pátek 8. ledna začal padat sníh a do neděle ho napadlo asi 25 cm sněhu. V neděli
začalo pršet a udělala se ledovka. Zima jak za dávných časů, tolik sněhu už dlouho nebylo.
Z neděle na pondělí 17. ledna napadlo asi 10 cm nového sněhu. Tolik sněhu nenapadlo již
hodně roků, zaskočeni jsou hlavně cestáři. Další příděl sněhu je v pondělí 25. a ve středu 27.
ledna- 8 cm nového sněhu. Celý týden jsou mrazy i přes den, v noci až -20 st.
OZ na svém zasedání schvaluje žádost o změně územního plánu obce.
Začátek února je stále zimní i přes den jsou teploty -5 až -7 st., v noci klesají na -12 až -14
stupňů. Vše je pokryto silnou vrstvou sněhu, na polích není vidět žádnou zvěř, vše e ukryto
v lese, myslivci musí dobře přikrmovat.
V sobotu 13. února se v obci drží ostatky- masopust. V letošním roce se průvodu po obci
účastní 27 masek. Večerní zábava i průvod po obci, vše s Petrem Šlapanským.
V týdnu od 23. února se oteplilo, sníh pěkně pozvolna odtává.
26. února proběhlo v kulturní místnosti promítání z historie obce, kde mohli občané shlédnout
stavbu požární nádrže, staré hřiště, školku, závody na Polánkách, povodně, hasičské slavnosti,
poutě a ostatky. Vše se uskutečnilo za velké účasti spoluobčanů. Byl to příjemně strávený
večer se vzpomínkami na dřívější časy. Věříme, že to nebyla poslední akce tohoto druhu.
Počátek měsíce března je poměrně chladný, mrzne i přes den. V prvním týdnu opět padá sníh,
asi 4 cm. Na některých místech republiky je kalamita a spousta havárií. Sněhu je všude plno.
Mírné oteplení začíná až od 12. března, kdy teplota vystoupí nad 10 st. nad nulou. Josefem se
to zlomilo a sníh prudce mizí. Je krásný víkend, ani noční teploty nejdou pod nulu.
Práce na rekonstrukci místní prodejny byly zahájeny v režii p. Hoška z Mohelna.

Obecní úřad rozhodl, že bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení- jedná se asi o 40
kusů světel. Instalaci provádí starosta obce Jan Brachetka. Náklady činí 80.000 Kč.
V sobotu 20. března pořádají hasiči brigádu na obecním dvoře. Jedná se o odstranění starého
sušáku, odvoz suti, porovnání materiálu. Účast členů byla velká.
Vybírají se poplatky za svoz odpadu. Cena je stejná jako v loňském roce (400/100/50).
Začíná měsíc duben, práce na prodejně jsou téměř hotovy, nový strop se zateplením, dlažba a
rozšíření prodejny vybouráním příčky. Čeká se na plastová okna a dveře. V týdnu od 12. do
16. dubna prší a je chladno. 22. dubna nastupuje Milan Pražák na práce k obci.
V pátek 23. dubna sází zemědělci brambory.
Mladí hasiči začínají brigádu na hřišti, ořezávají větve, upravují celý prostor hřiště pro sečení
trávy a staví vatru na pálení čarodějnic.
Obecní zastupitelé stojí před rozhodnutím, zda povolit v bývalém areálu družstva
fotovoltaickou elektrárnu, kterou chce provozovat Ivo Dusík z Brna. Jde o rozhodnutí na
velice dlouhou dobu. Životnost je zde asi 20 roků.
V pátek 30. dubna odpoledne je sehrán fotbálek na místním hřišti. Poté je zapálena vatra a
opékání špekáčků.
1. května ráno prší, poté se počasí umoudřilo a je slunečné počasí, které vydrží do konce
víkendu. Od pondělí začíná pršet, trvá to celý týden.
Od 1. května obec zaměstnává dvě pracovnice- a to Radku Kavalcovou a Helenu Treuovou.
Na polovině zbouraného domu č. 42 pana Rause, staví jeho vnučka dřevěný srub.
Počasí i další týden připomíná spíše podzim, denní teploty kolem 10 stupňů, v noci 4 až 7 st.,
stále prší. Na severní Moravě jsou opět záplavy. Spadlo zde během několika dní velké
množství srážek.
Ve čtvrtek 20. května se konečně začíná s výměnou oken a plastových dveří v obecní budově
a místní prodejně. Akci provádí firma Jordán. Zednické zapravení provede ing. Jiří Loucký.
Počasí je stále deštivé, je tak napršeno, že voda se už nevsakuje. Za měsíc květen spadlo
neuvěřitelných 160 mm srážek.
Začátkem června nastupují k obci další pracovníci: ing. Jiří Loucký a Marie Brachetková.
Budou vykonávat práce pro obec.
Počasí je krásné, teploty až 28 stupňů, 8. června jsou teploty až 30 st.
Obecní úřad přebírá sponzorský dar od JE Dukovany a to vůz Mitsubichi, který bude sloužit
hasičům. Za takového sponzora jsme opravdu rádi.
12. června je na hřišti a okolí opožděný Dětský den. Vše se zdařilo, hlavně k radosti těch
nejmenších. Až na večer, kdy byl naplánován oheň a opékání špekáčků, přichází bouřka a
během chvíle napršelo 41 mm vody. V neděli večer znovu prší a do rána spadlo zase 37 mm
vody.
V neděli 20. června zajíždí hasiči na okresní soutěž do Petrovic. Jedná se o soutěž v požárním
útoku, štafetu družstev a jednotlivců. Jsme na takové soutěži poprvé.
V sobotu 26. se čistí koupaliště.
V kanceláři OU byl spuštěn systém Czechpoint, který bude sloužit všem občanům
k vyřizování různých úředních záležitostí. Operátorem se stává ing. Jiří Loucký.
Pracovníci, zaměstnáni u obce, i v měsíci červenci pokračují na zapracování oken, dveří a
postupném úklidu v kulturní místnosti.
Rovněž sousední srub na č. 42 se dokončuje a dostává konečnou podobu.
Po dvoutýdenních vedrech, kdy denní teploty dosahují až 32 stupňů a noční 18 až 20 st., se
znovu vyčistilo koupaliště. Vedra trvají příliš dlouho.
V sobotu 17. července v podvečer je na návsi pod lipami sehráno divadelní představení.
Skupina ochotníků objíždějící okolní vesnice, zavítalo i do naší obce. Za dosti velké účasti se
odehrálo představení, které sklidilo zasloužený potlesk.
V pátek 23. přišla bouřka, spadlo 42 mm vody a ochladilo se.

6. srpna začalo znovu pršet a prší téměř i celou sobotu. Bude nutné znovu vyčistit koupaliště.
V Čechách jsou velké záplavy, hlavně na Liberecku. V dalším týdnu probíhají přípravy na
předpouťovou zábavu. Obecní pracovníci uklízí a sečou trávu na návsi, aby bylo na sobotu
vše připraveno.
V pátek přichází bouřka, ale v sobotu se vyčasilo a vypadá to, že po dvou letech bude zábava
na návsi. Omladina obchází obec a vše je připraveno na večerní akci, ale počasí nám vydrželo
jen přes půlnoc, poté přichází přeháňky, které nad ránem zesilují. Až víkend 18- 22 je krásné
slunečné počasí a tak se daří zemědělcům dokončit žně.
Radost mají houbaři, kteří si letos užívají doslova žně. Tolik hřibů se nenasbíralo několik
sezón dohromady.
Obec zadala firmě Korekt z Brna vyasfaltování cesty za školou a za humny pod kravínem.
Došlo k odbagrování zeminy, navožení makadamu a zaválení. Poté nástřik asfaltem a
zasypání drtí. Na tuto akci obec obdržela dotaci z programu Obnova venkova 116.000 Kč.
Máme tu už měsíc září- první školní den připadl na středu. Základní školu v Mohelně
navštěvuje z naší obce 10 dětí, do první třídy nenastoupil nikdo.
Obecní úřad sehnal firmu a začal s novou fasádou na budově prodejny, zvoničky a budovy
bývalé školy. Jsou rovněž vyměněny rýny a svody, které už měly svoji životnost za sebou.
V pátek 10. září zemřel po dlouhé těžké nemoci pan Václav Vítek z č. 52 ve věku 68 roků.
Poslední rozloučení se koná v Brně ve středu 15. září. Pan Vítek se do Lhánic přestěhoval
s rodinou před 9 roky.
V sobotu 11 září se za krásného slunečného počasí koná soutěž v požárním útoku na louce na
Polánkách. Akce tohoto druhu je u nás poprvé. Soutěže se účastnilo 5 družstev a dvě družstva
žáků. Tuto soutěž vyhrálo SDH Křepice, naše družstva obsadila 3. a 5. místo. Věříme, že
v příštím roce se bude akce opakovat s větší účastí.
Na soukromém pozemku pana Doška v objektu bývalého kravína začínají přípravné práce pro
stavbu fotovoltaické elektrárny.
Krásné slunečné počasí končí v pátek 24. září. V sobotu se ochlazuje a do neděle napršelo 46
mm srážek.
Na začátku měsíce října jsou práce na obecních budovách dokončeny, vše v režii stavební
firmy Šibůrek z Koněšína. Celkové náklady činily 606.000 Kč.
V sobotu 16. října pořádají hasiči zakončení sezony. Opéká se sele a je uspořádán turnaj ve
stolním tenise, kterého se účastní 8 žáků a 24 dospělých. Kategorii žáků do 15 roků vyhrává
Martin Gros, ve starších vítězí petra Ležáková, která se ve finále utkala se Zdeňkem Malým.
15. a 16. října jsou v naší obci volby do obecního zastupitelstva. Kandiduje 5 nezávislých
kandidátů. Nejvíce hlasů obdržel ing. Jiří Loucký.
V úterý 19. října zemřela ve věku 84 roků p. Věra Malá z č. 30.
Ve čtvrtek 21. října došlo k tragické události, kdy se zastřelil p. František Malý z č. 68. odešel
ve věku nedožitých 69 roků po těžké nemoci. Rozloučení se konalo ve čtvrtek 28. října.
Poslední říjnový víkend bylo krásné slunečné počasí.
Práce na fotovoltaické elektrárně finišují.
Do naší obce přišli noví nájemníci, kteří si pronajali od obce dům č. 73 po p. Fajmonové.
Jedná se o p. Valešovou z Ivančic se dvěma dětmi a přítelem.
První listopadový den se nesl ve znamení krásného a slunečného počasí. Teploty vystoupily
na 15 st., toto trvá celý týden.
Od tohoto měsíce probíhá každý pátek cvičení žen v kulturní místnosti, předcvičuje p.
Cabejšková z Mohelna.
V pátek 5. listopadu se koná první a ustavující schůze nového zastupitelstva. Starostou obce je
zvolen Josef Ležák, jeho zástupcem ing. Jiří Loucký. Další členové zastupitelstva jsouJindřich Kavlec, Josef Nováček a Libor Treu. Účetní zůstává Jitka Adamová ze Senorad.

Všichni věří, že nové zastupitelstvo bude pokračovat v nastaveném trendu a po skončení
volebního období bude vidět kus dobře odvedené práce.
V sobotu 13. listopadu pořádá myslivecké sdružení naháňku škodné zvěře. Akce se
uskutečnila poprvé od osamostatnění od Senorad. Je připraveno 31 střelců a 11 náhončích.
Začíná se na Velké skále a končí pod Šanderkami. Po zakončení je na výřadu pouze jedna
liška, kterou střelil Libor Treu.
Od pondělí 29. se výrazně ochladilo. Do rána napadlo 8 cm nového sněhu.
Byly upraveny webové stránky obce, na kterých se začaly postupně objevovat informace o
obci, dění v obci, historické fotografie a úřední záležitosti.
1. prosince připadlo asi 5 cm sněhu, v noci je mráz -10 st. V pátek 3. se spustila chumelenice
a napadlo 10 cm nového sněhu, teploty -18 st.
V neděli 5. prosince je tradiční mikulášská nadílka, které se účastní 13 dětí do 15 roků věku.
V sobotu 18. prosince je výroční členská schůze hasičů. Schází se na ní 24 členů a je
vyhodnocen uplynulý rok. Práce hasičů je velice dobrá, protože veškeré kulturní dní v obci je
v jejich režii.
V pátek 31. se koná v kulturní místnosti Silvestrovský večer, na kterém se sešlo 30 domácích
příznivců. Dobrá zábava končila nad ránem. Je vidět, že dobrá parta se dokáže bavit a
důstojně se rozloučit se starým rokem.
2011
Vstupujeme do nového roku s přesvědčením, že bude lepší než ten předchozí, což nám ukáže
čas. My všichni se na tom podílíme a můžeme přispět každý tím svým dílem.
První týden v roce je počasí chladné a beze sněhu. V týdnu od desátého se začalo výrazně
oteplovat na 10 stupňů- jako na jaře.
Ve středu 12. ledna zorganizoval OÚ setkání důchodců, kteří byli nadšeni, že se mohou sejít a
popovídat si o svých problémech a zavzpomínat. Věřím, že to nebylo setkání poslední.
K poslechu a zpestření programu jim vyhrával harmonikář z Dukovan. Všichni se rozcházeli
v dobré náladě a s pocitem, že na ty nejstarší nezapomínáme.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o prodeji auta, které nám darovala skupina ČEZ. Auto je málo
využíváno. Za peníze bude zakoupena sportovní stříkačka a přívěsný vozík za auto.
V neděli 23. 1. zamřela paní Alena Krátká č. 39, která nás opustila po dlouhé nemoci ve věku
87 let. Poslední rozloučení se uskutečnilo 31. 1. v obřadní síni v Brně Bohunicích.
V prvním týdnu v únoru teploty vystoupily na plus 10 st., i v noci jsou teploty nad nulou.
Obec vydala nové obecní vyhlášky a to: poplatek ze psů činí 50 Kč za jednoho psa, svoz
odpadu- 1 osoba 500 Kč, dvoučlenná rodina 900 Kč, tříčlenná rodina 1.200 Kč, čtyřčlenná
rodina 1.400 Kč. Je sestaven vyrovnaný rozpočet a naplánovány akce na letošní rok.
V neděli 6. února se životního jubilea 80 roků naše spoluobčanka Marie Navrátilová.
Zastupitelé obce přišli s gratulací a malým dárkem a s přáním pevného zdraví do dalších let.
Byl zakoupen přívěsný vozík za auto pro hasiče i pro obec.
V kulturní místnosti je zhotoveno promítací plátno s ozvučením, práci provedl Libor Treu.
Jsou zakoupeny nové zářivky, neboť staré osvětlení již dosloužilo.
Obecní úřad vyhlásil, že shání někoho ze spoluobčanů na místo obecního kronikáře, neboť ta
se v naší obci nepíše od r. 1945, což je velká škoda pro další generace.
Z trvalého pobytu ve Lhánicích je odhlášena Kateřina Malá č. 68- rozvod manželů,
přestěhovala se do Brna.
V sobotu 5. března se v naší obci konají ostatky. Akce, kterou pořádají dobrovolní hasiči se
zúčastnilo 30 masek, které se vydávají po vsi, kde jsou už našimi spoluobčany očekáváni. Za
doprovodu harmonikářů Petra Šlapanského a Ládi Smilka. Celé odpoledne nás provázelo
slunečné počasí. Akce se náramně zdařila a je vidět zájem všech účastníků, kteří si dokáží

připravit své kostýmy. Rovněž večerní zábava se vydařila, zúčastnilo se jí 69 platících.
Myslím, že se v naší obci tradice udrží, protože parta hasičů se umí stmelit a když je potřeba
umí udělat dobrou věc.
Z trvalého pobytu v naší obci je odhlášen Marek Šipr, který odchází do Brna.
Ve druhém březnovém týdnu se začíná výrazně oteplovat, teploty +10 st. a od 21. 3. vystupují
teploty na +15 st. Toho využívají zemědělci pro jarní práce. Také začínají občané vyhrabovat
a poklízet zahrady.
Architekt Brožek dokončil návrh Územního plánu obce a předal ha na stavební úřad do
Náměště ke schválení. Cena za vypracování projektu činí 180.00 Kč, z toho obec obdrží
dotaci 112.000 Kč.
V sobotu 2. dubna hasiči přiváží novou sportovní stříkačku ze Želetavy, kterou postavil pan
Vrbka. Cena byla vyčíslena na 78.000 Kč. V neděli probíhal první nácvik a seznámení
s novým strojem.
Od pondělí 4. dubna zaměstnává obec dva zaměstnance a to Milana Pražáka a Helenu
Treuovou, kteří se budou starat o úklid, sečení veřejného prostranství a dalších činností,
kterých bude na obci třeba. Místostarosta ing. Loucký natřel střechu zvoničky na návsi, které
lonji dostala nový kabát a střecha zůstala nenatřena. Obecní zaměstnanci provedli úklid
posypového materiálu po zimě a zahájili čištění horní cesty k Mohelnu.
Ve středu 13. dubna převzali v Praze zástupci obce- starosta Ležák se svým zástupcem ing.
Louckým, pověření předsedkyně poslanecké sněmovny Němcové k užívání obecních symbolů
znaku a vlajky. Ta byla v referendu obce vybrána z několika návrhů, které vytvořil heraldik
Tejkal z Oslavan. Na znaku i vlajce je stojící zlatý jelen na zeleném podkladu, nalevo lipové
listy a dole vlnka znázorňující potok. Jelen byl ve znaku obce již v roce 1891- kopie razítka a
pačeti. Historický okamžik pro naši obec.
Od 21. dubna začíná firma Kudláč s čištěním zanesených a rozoraných svůdníků vody na
trase od Kozínku ke vsi, aby nedocházelo k zatopení zahrad.
Obec prodává auto darované od ČEZU, které nebylo využito, za částku 125.000 Kč.
V úterý 27. dubna je na Polánkách postaven stan cirkusu a odpoledne je představení. Je to
poprvé, kdy se něco takového v obci událo.
Dubnové počasí je teplé- kolem 20 stupňů a beze srážek.
30. dubna je na místním hřišti pálena tradiční čarodějnice. Vatru připravili mladí hasiči. Večer
se opékají špekáčky za velké účasti spoluobčanů, akce byla zdařilá.
První májový den je pěkné počasí.
V úterý 2. května se dozvídáme špatnou zprávu, kdy po těžké nemoci ve věku 69 roků zemřel
pan Josef Veleba, Lhánický rodák. Poslední rozloučení se uskutečnilo v sobotu 7. května
v Mohelně.
Téhož dne odpoledne se hasiči účastní 100 výročí založení SDH v Kladerubech.
Silničáři z Náměště nad Oslavou provádí dopravní značení v obci, které je nutné pro
bezpečnost všech spoluobčanů. V zatáčce u č. 1 je osazeno zrcadlo. Celková částka materiálu
i s osazením je 36.000 Kč.
28. května se ochladilo a napršelo 38 mm srážek.
29. května zajíždí hasiči do Kojetína na předkolo okresní soutěže. Muži nad 35 roků dosahují
krásné třetí místo a to jim zaručuje postup do finále 19. 6. v Petrovičích.
V sobotu 4. června je uspořádán na místním hřišti Dětský dne. Start pohádkové cesty je na
Polánkách, cíl je na hřišti. Na děti čekají sladké odměny a skákací hrad, zapůjčený partnerem
obce, ČEZ. Toho si děti dopřály nejvíce. Je připraveno opékání špekáčků a občerstvení.
Počasí nám přálo, takže si toho všichni užili. Poděkování patří všem, kdo se na akci podíleli.
Ve středu přišla bouřka a během krátké chvíle napršelo 28 mm srážek a do rána ještě dalších
14 mm.

Ve čtvrtek 9. června obec zakupuje v Agru Holý nový traktor na sečení se sběrným košem.
Cena za tento traktor je 96.991 Kč, obec dostává dotaci od Energoinvestu 53.000 Kč.
Obecní pracovníci začínají budovat stání pro kontejnery na odpad v prostoru před prodejnou a
u koupaliště. Každé stání bude mít čtyři kontejnery. Zde budou soustředěny veškeré odpady.
V neděli 19. zajíždí hasič na okresní kolo v požárním útoku do Petrovic. Přes trénink se jim
nedařilo. Družstvo mladších končí obdobně.
Ve středu 22. čistí hasiči požární nádrž. Příprava na prázdniny a koupací sezonu.
Začátek července je ve znamení přeháněk a chladného počasí.
V sobotu 2. července zajíždí hasiči na závody do Mastníku. Stavíme dvě družstva. Starší
končí s dobrým časem na šestém místě, mladší končí na místě sedmém.
V sobotu 9. července jsme přizváni na oslavy 110 výročí SDH do Senorad. Akce se zúčastní
osm členů družstva.
Je opravován kanál na obecním dvoře, který je v havarijním stavu, voda tekla do průjezdu,
kde podmáčela zdi.
Dále se obec pustila do čištění potoka, který je Danešem bahnem a Povodí jako majitel se
k tomu nezná a nemá peníze. Čištění provádí 4 mládežníci, kterým bude za vykonanou práci
vyplacena odměna. Bahno je vyváženo v kontejnerech zapůjčených z OÚ Dukovany na
Polánka.
Obecní pracovníci se rovněž pustili do bourání příčky na OÚ, bude tím zvětšena místnost pro
počítače a dokumenty OÚ. Sklad nebyl využíván a nyní bude vytvořena odpovídající místnost
pro potřeby OÚ.
Dne 9. července se dožívá životního jubilea 90 roků nejstarší občan pan Jaroslav Raus č. 42.
s gratulací přišli rovněž zástupci obce.
Na začátku srpna je dokončeno oplocení na stání pro kontejnery komunálního odpadu u
místní prodejny a položeny přejezdy v prostoru u koupaliště. Cena za práce a materiál je
vyčíslena na 26.000 Kč. Práce na přestavbě OÚ se blíží do finále. Je hotov sádrokartonový
strop, elektrika, zomítáno a vybetonované země.
V sobotu 6. srpna se naše obec reprezentovaná 10 členy naší mládeže, účastnila Her bez
hranic v Křepicích. Je třeba poděkovat za reprezentaci obce v soutěžích a dovednosti, jak
členům tak vedoucímu ing. Jiřímu Louckému. Naši mladí hasiči se nezaleknou ničeho a snaží
se obstát v konkurenci zkušených družstev.
Na sobotu 13. srpna připadá pouťová zábava. Té předchází příprava a brigáda. Počasí nám
moc nepřeje a nevypadá to dobře. V sobotu po obědě se počasí umoudřilo, vysvitlo sluníčko a
tak omladina pod taktovkou Petra Šlapanského může vyrazit. Na večerní zábavu přišlo více
než 200 platících, hrála skupina Orfeus. Zábava se protáhla do ranních hodin ke spokojenosti
všech. Za peníze, které jsme vydělali můžeme zakoupit zase něco potřebného.
Dokončuje se ohrazení kolem dětského hřiště na návsi. Bude zde navezen písek pro dopadové
plochy, tak jak to má být.
Firma Korekt začala s přípravou na opravu místní komunikace u Boží muky a Kavalcových.
Je odbagrován povrch, navožen makadam, který je zhutněn. Na to je proveden nástřik a
zasypání drtí a opět nástřik. Směrem k zahradě Velebových č. 19 je osazen svůdník na vodu
s roštem. Celkové náklady na opravu činily 210.000 Kč. Dotace z kraje činila 111.000 Kč.
Stále trvají vysoké teploty přes 30 st. Nejteplejší je pátek 26. 8., kdy teplota vystoupila na 34
st. a v noci 21 stupňů.
Zemědělcům skončily žně a nastávají práce podzimní.
Je tu měsíc září a dětem nastává školní povinnost. Do první třídy nastoupila jedna žákyněTerezka Loucká. Základní školu v Mohelně navštěvuje z naší obce celkem 9 dětí.
V sobotu 3. září pořádá SDH soutěž v požárním útoku, za účasti 6 družstev. Soutěž probíhala
na louce na Polánkách. Vítězem je družstvo z Křepic, Lháničtí obsazují 2. a 4. místo, 3. je

Mohelno a 2 družstva z Popůvek. Škoda je malé účasti družstev, pro která byly připraveny
ceny.
Obecní zaměstnanci čistí cestu k Mohelnu. Jsou ořezány větve stromů a vyřezány přerostlé
keře, které zasahují do vozovky. Rovněž je vysečena přerostlá tráva, kterou obec Mohelno,
jako vlastník neseče.
Firma Kudláč dokončuje opravu mostku u požární nádrže, kde byl odstraněn rozbitý a
poškozený beton. Byly zde položeny dva panely a zbytek je dobetonován, aby voda dále
nevyplavovala hlínu a kámen do koryta. Potok včetně vyčištění bude zase na nějakou dobu
v pořádku.
Po krátkém víkendovém ochlazení se vyčasilo a od 22. je krásné babí léto, s teplotami přes 20
stupňů a beze srážek.
Ke konci září ukončili svoji pracovní činnost zaměstnanci obce- Helena Treuová a Milan
Pražák, kteří měli smlouvu na 6 měsíců.
Měsíc říjen začíná krásným počasím, čehož využili hasiči, kteří pořádali na obecním dvoře
zakončení sezony. Proběhlo opékání selete, odpoledne byl sehrán turnaj ve stolním tenise a
večer se konal lampionový průvod.
Od úterý 4. října pokračuje firma Kudláč v čištění strouhy za kravínem k obci, která je
zanesená. Je rovněž vyčištěno koryto potoka u kovárny.
OU provedl srovnání půlskruží na odvod dešťové vody u požární nádrže, je zhotoven přejezd
a zabetonování hydrantu.
U řeky Jihlavky, v katastru obce Lhánice, jsou vykradeny 4 chaty, šetření se ujala policie
z Hrotovic.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 13. 10. byla do funkce kronikářky obce odsouhlasena
p. Eliška Hyprová, Lhánická rodačka. Se zpracováním informací z dění naší obci a její historií,
bude nápomocen starosta obce Josef Ležák, který si vede soukromé zápisy o dění v obci.
První mráz je naměřen v noci 18. října a to -2 stupně.
Dne 21. listopadu se narodil nový občánek a to Vojtěch Loucký.
V sobotu 26. 11. se uskutečnila valná hromada SDH, za účasti 30 členů sboru.
Mikroregion Náměšťsko nechává zpracovat krátký film o obci, který je umístěn na webové
stránky. Rovněž do každého domu je předáno DVD.
Dne 14. prosince se koná veřejná schůze ke schválení územního plánu obce, za účasti
architekta Brožka, který je autorem změny a ing. Mičulky- je přítomno 8 spoluobčanů.
Dne 17. prosince pořádá honební společnost naháňku škodné zvěře. Jsou odloveny 2 lišky a 1
divoké prase. Naháňky se účastnilo 24 střelců a 12 honců.
Po dohodě s hajným Světlíkem je provedena nucená probírka a těžba dřeva v obecním lese u
bývalé drůbežárny. Práce provádí p. Knotek z Mohelna.
V úterý 27. 12. proběhlo poslední (12 v letošním roce) zasedání zastupitelstva. Byla uzavřena
pokladna a na účtu obce zůstává 2 700 000 Kč.
Stav obyvatel k 31. 12. je 153 obyvatel.

