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LEDEN
Středa 3. ledna je dnem životního jubilea 85 roků pro lhánického rodáka pana
Bernarda Macka z č. 21. S přáním pevného zdraví, štěstí a pohody do dalších let
přišel blahopřát také starosta obce.
V sobotu 6. ledna se do naší obce sjíždí myslivci z celého okolí. Důvodem
je konání naháňky na zvěř škodící myslivosti, která se tu v posledních letech koná
již pravidelně, a pořádají ji místní myslivci. I přes nepřízeň počasí se schází hodně
myslivců i honců a celá akce je večer zakončena Poslední lečí.
Na sobotu 6. ledna připadla tříkrálová sbírka. V naší obci již tradiční parta
koledníků společně s Marií Košťálovou vyrazila po domech v obci. Do kasičky
se jim tentokrát podařilo od štědrých dárců vybrat rekordní částku 10 270 Kč.
Ve srovnání s okolními obcemi, byli ve Lhánicích na počet obyvatel nejštědřejší
dárci. Za to jim patří velký dík.
Všichni věříme, že peníze přijdou na ta správná místa.
Letošní setkání s důchodci bylo v naší obci starostou naplánováno na středu
10.1. Jako tradičně se scházíme po obědě v kulturní místnosti obce. Po přivítání
jsou přítomní seznámení s akcemi, které se v obci uskuteční a v letošním roce
zrealizují. Jsou zodpovězeny dotazy přítomných a proběhla diskuze na různá
témata. Dále senioři shlédli filmový sestřih z akcí z loňského roku, které
připravila Alena Treuová.
O pohoštění přítomných se postarala Radka Kavalcová. Oběma starosta
poděkoval za práci a čas, který tomu věnovaly. Program byl ukončen v podvečer
ku spokojenosti všech přítomných.
Jako každý rok se Libor Treu chopil přípravy a organizování „Ochutnávky“.
Ochutnávka ovocných destilátů a 18 pochutin. Jako vždy těžké rozhodování,
pomazánky chutné a destiláty velice dobré. Třetí v pomazánkách skončila Lucka
Kavalcová, druhé místo Roman Chaloupka a první Marie Dobešová.
V destilátech se na třetím místě umístil Milan Chrást, druhý Robert Bureš a první
Josef Ležák.
V měsíci lednu proběhla dvě kola prezidentské volby. První kolo za účasti 68%
voličů vyhrál Miloš Zeman, druhý skončil Jiří Drahoš a třetí Marek Hilšer. Druhé
kolo, do kterého postoupil Miloš Zeman a Jiří Drahoš, bylo opět vítezstvím

pro Miloše Zemana, který obdržel 58 hlasů. Jiří Drahoš získal 38 hlasů.
Celkovým vítězem a prezidentem republiky se tak stal na pětileté období
Miloš Zeman.
Z naší obce byli odhlášeni sourozenci Martin a David Rudykové, přihlášeni
na č. 62. Jejich novým bydlištěm bude Brno.
30. ledna proběhl v obci audit hospodaření. Přes drobné chyby, které byly
shledány a na místě opraveny, můžeme konstatovat, že obec hospodaří dobře,
dle zásad a bez zapsaných nedostatků, které by poté ovlivnily příjmy.
ÚNOR
Tradiční ostatky proběhly v sobotu 10. února. Parta vyznavačů tradic se sešla
u Obecního úřadu, odkud se vydala na obchůzku po obci. Při tom nás doprovázela
kapela Josefa Knotka z Mohelna. 30 krásných masek, jako již tradičně,
dům od domu přáli spoluobčanům a zvali je na večerní zábavu. O tu se postarala,
jako v loňském roce kapela Trilobit z Rybníků. 62 platících, většina v maskách
se dobře bavilo, a když kapela zahrála poslední sérii, nikomu z přítomných
se domů nechtělo. Dle zúčastněných se akce zdařila.
Na schůzi zastupitelstva bylo dohodnuto, že již v únoru proběhne vystěhování
hasičky, to se také stalo. Věci a technika byly přestěhovány do bývalé klubovny.
Poté hasiči uskutečnili brigádu na sejmutí tašek a krovů. Parta nadšenců
i za 10 stupňového mrazu pracovala s nadšením jako vždy. Za sobotu bylo
vše připraveno a vystěhováno.
O zbourání se postará firma Zemní práce Robert Theimer.
Starosta podal žádost na Pracovní úřad a čekal, kolik pracovníků mu bude
přiděleno. Z výsledku moc nadšen nebyl. Z žádosti na pět, se stal pouze jeden
pracovník, na kterého bude obec dostávat peníze.
V neděli 25. se dozvídáme smutnou zprávu. Ve věku 74 roků nás opustila
Ludmila Nováčková z domu č. 20. Rozloučení proběhlo v Mohelně v sobotu
3. března.
Poslední únorový týden byla pravá zima. Sněhu nebylo mnoho, zato mrazy
byly celý týden na -15 st. a přes den -5 až -7 st. a k tomu silný a studený vítr.
Je vidět, že jsme si odvykli.

BŘEZEN
V pátek 2. března započaly bourací práce na odstranění bývalé hasičky, garáže
a skladu. Práce šla firmě od ruky a po 10 dnech byla budova odstraněna
i se základy a vyvezena na vyhrazenou skládku. Nyní je potřeba vyhotovit
prováděcí dokumentaci na základovou desku včetně ocelové konstrukce
a patřičné náležitosti, jako dešťová jímka a odvodní kanál, aby mohla započít
výstavba nové haly.
Zastupitelé rozhodli, že dokumentaci včetně statiky provede projektant
Jiří Hnízdil z Třebíče. Byla rozeslána dokumentace k nacenění stavby, pro výběr
zhotovitele.
Dále rozhodli o zaměstnání dvou pracovníků pro obec, které by financovala.
Jedná se o Milana Pražáka a Jiřího Volfíka. Pracovní úřad dosadil na hrazené
místo paní Libuši Pražákovou.
Dle dohody zastupitelstva došlo k vyřezání stromů a keřů na potoce Štenkrava,
aby poté mohlo dojít k vyčištění a odbagrování naplavenin, protože potom je zcela
zanesený a nefunkční. Práci provedl Milan Pražák.
Počasí na březen až nezvykle teplé, ovšem beze srážek.
DUBEN
Od 1. dubna jsou na obci zaměstnáni tři pracovníci. Ti se pustili hned do úklidu
obce po zimě a vyčištění trávníků. Poté na návsi u zvoničky a u dětského hřiště
rozvezli hlínu a oseli trávu. V radničním dvoře naložili nashromážděné železo
a provedli úklid po odstranění budov.
Dne 5. dubna se dožívá životního jubilea 70 roků paní Miroslava
Rosendorfová. S přáním všeho nejlepšího a pevného zdraví přišel za obec přát
starosta.
Tradiční pálení čarodějnic proběhlo na místním hřišti. V letošním roce byla
vatra netradičně postavena z trámů z hasičské zbrojnice. Tím pádem jsme
provedli úklid veškerého dřeva a nebylo potřeba zajíždět do obecního lesa. Počasí
bylo příjemné, teplé a proto se sešla velká část spoluobčanů.

KVĚTEN
Začíná nám měsíc květen, srážek je minimum, ale i to stačí k tomu, že tráva
roste velmi rychle. Obecní pracovníci se mají co otáčet. Na jedné straně obce
skončí a mohou jít znovu. Travnatých ploch je čím dál více a bez kvalitní techniky
to do budoucna asi nepůjde. Je dobře, že se obec stará a udržuje své pozemky.
Na obecním úřadě je provedena příprava na skartaci obecních dokumentů. Tato
záležitost nebyla provedena od doby, kdy se v devadesátém roce obec
osamostatnila od Mohelna. Za pomoci pracovnice Okresního archívu, která
společně s paní Radkou Kavalcovou vše vyřídily a rozdělily. Část dokumentů
bude uložena v okresním archívu, zbytek bude odvezen ke skartaci. Tento úkon
čeká všechny obce, které to doposud neudělaly.
Další věcí, která přichází a bude nám přidělávat práci je GDPR neboli ochrana
osobních údajů. Pro nás nepodstatné a zbytečné opatření, které bude zaměstnávat
spoustu úředníků. Každá obec musela uzavřít do 25. 5. smlouvu s pověřencem,
který bude na chod obce dohlížet a bude ji metodicky řídit a směřovat,
samozřejmě za finanční obnos. Po těchto opatřeních nebude ze strany
spoluobčanů zájem nadále vykonávat veřejné funkce.
Jak bylo na zastupitelstvu dohodnuto, započaly práce na čištění a vybagrování
koryta potoku Štenkrava. Práce provádí firma Kavyl z Mohelna, která už zde
obdobné práce prováděla. Došlo k odstranění pařezů z koryta, poté k odbagrování
naplavené zeminy, která je ukládána vedle, kde bude po vyschnutí rozpracována
a osetá trávou. Koryto potoka bylo zcela nefunkční, neboť bylo zcela zanesené a
porostlé palachem.
Dětský den je na pořadu v sobotu 26. 5. Start cesty, na které děti plnily úkoly a
předváděly svoji dovednost, byl na Kolonii a cíl jako tradičně na hřišti. Akce se
zúčastnilo 27 dětí se svými rodiči a prarodiči. Počasí nám přálo a tak se děti mohly
dostatečně vydovádět a užít si krásného odpoledne, za což patří dík hlavní
organizátorce Alence Treuové a všem, kteří na stanovištích a poté na hřišti děti
zabavili a postarali se o průběh celého odpoledne. Na závěr byly opečeny
špekáčky. Hodnocení a zážitky byly probírány ještě dlouho po akci.
Měsíc květen byl dle meteorologů nejteplejší za posledních 100 roků. Konečně
dorazily i srážky. V naší obci spadlo 60mm, ale stále je vidět deficit, který se
odráží na úbytku spodní vody.

ČERVEN
Sobota 2. června je dnem svatebním pro Pavla Pražáka z domu č. 54 a Petru
Šlapanskou z Nové Vsi. Novomanželé si řekli své ano v Ivančicích, hostina
proběhla v Nové Vsi. Bydlet budou ve společné domácnosti ve Lhánicích, kde
dodělávají rodinný dům. Přejeme hodně štěstí.
Jak bylo dohodnuto po vyčištění koryta Štenkravy a jeho vyschnutí, byla
navršená zemina rozpracována, usmykována a oseta trávou. Uvidíme, jak tráva
vyklíčí při takovém suchu. Nyní se vyseče druhá polovina Biokoridoru a poté
mohou být osazeny stromy a keře. Celkové náklady na vyčištění, upravení a osetí
činily 127 000 Kč.
Zastupitelé na svém zasedání hodnotili nabídky na zhotovení ocelové
konstrukce včetně opláštění budovy nové hasičky. Byly podány tři cenové
nabídky. Vybrána byla nabídka zámečnictví Libor Treu, za cenu 1 250 000 Kč.
Největší letošní událostí v obci je oslava 120. výročí založení SDH.
Naplánována byla na sobotu 23. června. Oslavu předcházely velké přípravy
s programem a se zajištěním akce. Po obědě proběhlo společné focení sboru
a poté se vydal průvod po obci. Byly pozvány okolní sbory ze Senorad, Mohelna,
Kladerub a Kramolína, který se nedostavil. Následovalo položení věnce
u Pomníku padlých a poté mše. Po projevech starosty sboru a obce bylo předáno
vyznamenání a uznání členům. Odpolední program na návsi odstartovala ukázka
dětí. Poté přišli na řadu starší hasiči, kteří v nových historických uniformách
předvedli zásah se starou koňkou. Za předvedený výkon sklidili potlesk.
Následoval zásah obecní jednotky s moderní technikou a zásahovým vozem Ford.
Přistavena byla plošina z JE Dukovany, velká atrakce pro všechny generace.
Zvedla zájemce do výšky 42m. Poté cisterna na náves nastříkala pěnu a to bylo
něco pro naše děti. Po celé odpoledne vyhrávala dechovka a vše bylo zakončeno
večerní zábavou se skupinou Star Band. Věřím, že oslava se vydařila a místní
hasiči se mohli pochlubit, že podobné akce umí zorganizovat.
Velká tepla, která panují, byla signálem k vyčištění místního koupaliště
(požární nádrže). Letošní sezóna začala opravdu brzy.

ČERVENEC
Měsíc červenec, začátek prázdnin začíná velice teplým počasím, což vítají děti
a ti co začínají své dovolené.
Letošní žně jsou v plném proudu a podle zemědělců o tři týdny dříve
než obvykle.
Obec obdržela dvě dotace. Jedna z POV – Krajského úřadu ve výši
127 000 Kč, která bude použita na zakoupení 3 kusů výsuvných vrat k nové
hasičce. Druhou zajistil starosta obce Ležák od skupiny ČEZ a její nadace. Částka
150 000 Kč bude využita na zhotovení základové desky nové hasičky.
V červenci se naše obec rozšířila o tři nové členy, Nikolu Wagnerovou, jejího
přítele Davida Širokého a jejich syna Daniela. Nastěhovali se do domu
č. 43, který si zakoupili.

SRPEN
Pátek 3. srpna je dnem svatebním pro Ivetu Nováčkovou a Jiřího Sladkého
z domu č. 84. Svatební obřad proběhl na Vlčím kopci u Kladerub. Svatební
hostina poté v Mohelně. Novomanželům přejeme na společné cestě vše nej., nej.
Na svém zasedání zastupitelstva dne 7. 8. byly hodnoceny cenové nabídky na
zhotovení základové desky včetně obezdívky se štítovou zdí, izolací a zateplením.
Za čtyř nabídek, které zastupitelstvo obdrželo, byla vyřazena firma Kudláč, která
není schopna stavbu zhotovit v daném termínu. Byla vybrána firma Krovreal,
která stavbu zhotoví za cenu 972 000 Kč bez DPH.
Dále starosta přednesl návrh, že po jednání s panem Koníkem dohodnul, že je
možno od něj zakoupit pozemek o výměře 7 920 m2, pro výstavbu rodinných
domů, za cenu 100 Kč za 1 m2. S tím všichni zastupitelé souhlasili a pověřili
starostu obce k jednání s Agrem Mohelno, kterému je pozemek dlouhodobě
pronajmut. Po vyřízení náležitostí pak sepsání kupní smlouvy a poté převodu.
V sobotu 11. 8. se koná tradiční Pouťová zábava. Po problémech ohledně
kapely, která s omladinou obchází obec, se vydává Petr Šlapanský se svým
kolegou po obchůzce po vsi. Deset párů zahajuje jako tradičně u starosty obce.
Po namáhavé tůře, za slunečného počasí, se vrací na náves a do pokladničky
jim štědří spoluobčané přispěli částkou 8 400 Kč.
Večerní zábavy se skupinou Star Band se zúčastnilo 153 platících, kteří si zábavy
náležitě užili. Proběhla tradiční bohatá tombola, na kterou všichni celý večer
čekají. Můžeme konstatovat, že se akce vydařila.

Dne 11. srpna naši obec opouští lhánický rodák pan František Sedlák z domu
č. 72. Zemřel ve věku 77 roků. Poslední rozloučení proběhlo v Ivančicích.
14. srpna přichází do naší obce radostná novina. Manželů Lucii a Jindřichu
Kavalcovým z č. 17 se narodila dcera Amálie. Přejeme hodně zdraví, štěstí
a ať rodičům dělá jenom radost.
Další smutnou zprávu během jednoho týdne se dozvídáme 19. srpna. Zemřela
paní Jarmila Valachová z domu č. 78. Odešla po dlouhé těžké nemoci
ve věku 73 roků. Poslední rozloučení proběhlo rovněž v Ivančicích.
V pondělí 20. 8. jak bylo smlouvou se stavební firmou Krovreal stvrzeno,
začínají přípravné a poté zemní práce. Je odtěžena zemina na úroveň 0 a poté
následuje vybagrování základových pásů, dle dokumentace.
Po měsíci úmorných veder a tropických nocí téměř bez srážek přichází
na víkend ochlazení na 24-26°. Napršelo pouze 7 mm srážek.
ZÁŘÍ
Počátkem měsíce září přichází konečně srážky. Během 4 dnů napršelo
pozvolna více než 80 mm srážek, na které čekali nejen zemědělci.
Způsobilo to problémy na stavbě hasičárny, neboť vybagrované základy
se sesypaly a spadlo zdivo se sousedním hospodářským stavením č. 4. Práce
se pozdržely a bude zapotřebí vše znovu vybagrovat a suť odvézt.
Proto i plánovaný desetiboj byl přesunut na sobotu 8. září. Na start se postavilo
17 borců, kteří byli připraveni na nástrahy jednotlivých disciplín. Část
se opakovala, tři byly zcela poprvé. Odpolední klání bylo napínavé do samého
konce, neboť stav bodů na čele byl hodně vyrovnaný. Poslední disciplína,
tentokrát pojídání mrkve, cibule a česneku přinesla rozuzlení. O pouhé dva body
se stal vítězem Honza Košťál. Na druhém celkově i v kategorii do 35 roků končí
Martin Ležák a třetí ve skupině je David Široký. Ve starší kategorii se stal vítězem
a celkově na třetím místě Josef Mutl, druhý končí Libor Treu a třetí místo vzal
Josef Ležák. Myslím, že se akce vydařila, počasí nám přálo, jen fandících diváků
přišlo méně než obvykle. Poděkování patří všem, co soutěžili, rozhodčím
za přípravu a průběh soutěží a všem co se na zajištění akce podíleli, jmenovitě
hlavně Petru Mackovi a Jiřímu Louckému.
Počasí je i nadále teplé a proto práce na výstavbě hasičky mohou pokračovat.
Pozemek pro výstavbu rodinných domů je přepsán na obec a proto zastupitelé
o podání změny územního plánu, což bude úkol pro starostu obce.

Obecní pracovníci vyčistili zanesené koryto potoka pod mostkem u požární
nádrže. Je zde malý spád a koryto je třeba udržovat.
Životní výročí 70 roků oslavil 27. 9. František Macek z domu č. 10. S gratulací
přichází i zástupce obce, aby popřál oslavenci do dalších roků vše nejlepší a pevné
zdraví.
ŘÍJEN
V pátek 5. 10. a v sobotu 6. 10. jsou v naší obci Komunální volby do Senátu.
Do zastupitelstva obce podalo kandidátku 9 spoluobčanů. Do sedmičlenného
zastupitelstva byli zvoleni: Kavalec Jindřich, Košťál Jan, Košťálová Tereza,
Loucký Jiří, Treu Libor, Treuová Alena, Staroba Pavel.
Na neděli 7. 10. starosta obce naplánoval Vítání občánků, které proběhlo
na Úřadě městyse Mohelno. Mezi naše spoluobčany byli uvítáni: Daniel Široký
z domu č. 43, Amálie Kavalcová z domu č. 17. Slavnostního obřadu se zúčastnili
i prarodiče a rodinní příslušníci. Po přivítání a projevu starosty Ležáka,
následovalo vystoupení žáků základní školy, které umocnilo slavnostní
atmosféru. Po slavnostním slibu rodičů a podpisů do kroniky následovalo focení
přítomných.
V úterý 9. 10. přišla smutná zpráva. Opustila nás naše nejstarší spoluobčanka
paní Marie Kostelníková z domu č. 81. Zemřela ve věku 94 roků. Poslední
rozloučení proběhlo v Třebíči.
Jak bylo dohodnuto na zastupitelstvu obce, došlo k osázení stromů a keřů podél
vyčištěného koryta potoku Štenkrava. O návrh a provedení se postarala firma
Kavyl z Mohelna. Celkové náklady činily 47 000 Kč.
Stavba hasičky se mírně opozdila. Zastupitelé se s firmou domluvili na dalších
činnostech, které je třeba udělat. Jedná se o natažení zdiva lepidlem a perlinkou,
zaštěrkování štítové zdi, zhotovení jímky na dešťovou vodu a kanálu s přepadem.
Na neděli 28. 10. v den výročí 100 let založení republiky, obec na spolupráci
s hasiči a myslivci naplánovala slavnostní odpoledne. Průvod s praporečníky,
v jehož čele šli hasiči a myslivci ve stejnokrojích se vydal od obecního úřadu
k pomníku padlých, kde byl položen věnec. Po zaznění státní hymny se průvod
vydal k autobusové zastávce, kde společně vysadili lípu – národní strom.
Po projevu starosty obce a starosty sboru SDH následovalo focení všech
zúčastněných. Odtud se průvod vydal k obecnímu úřadu, kde proběhlo promítání
a zhlédnutí starých videí. Poté následoval pro přítomné kvíz o České republice
a malování pro děti, který připravil Jiří Loucký. Večer byl rovněž lampionový

průvod, kterému předcházelo zapálení 100 svíček u pomníku padlých. Večer byl
zakončen malým pohoštěním pro všechny přítomné.
K 31. 10. ukončil pracovní činnost pro obec pan Jiří Volfík, pokračovat bude
Milan a Libuše Pražákovi, jak bylo dohodnuto na schůzi zastupitelstva. Ti nyní
provedou nátěr stromků proti okusu v obecním lese U drůbežárny.
LISTOPAD
Dne 2. listopadu se dožívá životního jubilea 85 roků naše spoluobčanka paní
Marie Ležáková z domu č. 11. Ke gratulantům se připojili i zastupitelé obce
Staroba a Košťál, kteří přišli s přáním všeho nejlepšího, hlavně pevného zdraví
do dalších let.
Práce na stavbě hasičky, jak bylo dohodnuto s firmou Krovreal, jsou téměř
hotovy a nyní se započalo se stavbou ocelové konstrukce. Tu provádí Libor Treu.
Během deseti dnů je konstrukce vystavěna a nyní se čeká na dodání panelů
a opláštění.
V neděli 11. je obecní schůze, kde proběhla volba starosty. Navrženi jsou dva
kandidáti, Alena Treuová a Jiří Loucký. Starostkou se stává Alena Treuová, která
obdržela 4 hlasy. Stává se tak první starostkou v historii obce. Nyní bude
následovat seznámení a předání úřadu se všemi potřebnými náležitostmi.
Je to v období, kdy je třeba připravit spoustu důležitých věcí včetně rozpočtu
s blížícím se koncem roku.
Obecní pracovníci se dali do hrabání spadlého listí a úklidu obce. Nyní bude
následovat vyčištění a odzkoušení všech hydrantů, jako každoročně, pro případ
jeho použití. Dále provedli přípravu a poté vykopali díry pro zabetonování stojek
pro nový prvek na dětské hřiště.
Na hasičce je provedeno opláštění konstrukce zateplenými panely. Nyní
už stavba nabírá svého vzhledu, jak jsme ho viděli na projektu.
PROSINEC
Dne 2. prosince na první adventní neděli se scházíme jako tradičně na zpívání
u betléma, kde se hry na kytaru ujal Staroba Pavel a rozsvícení vánočního
stromku. Letos proběhlo rozsvícení za finanční podpory skupiny ČEZ. Oproti
loňskému roku se schází méně spoluobčanů, ale to nemění nic na atmosféře
přítomných. Nejvíce si to užívají děti. Pro ty je opět připravena schránka pro
vánoční poštu.

Tradiční Mikulášská nadílka proběhla v kulturní místnosti ve středu
5. prosince. Účast dětí a rodičů byla velká. Mikuláš se svým doprovodem děti
výrazně zaskočil. Hlavně čert, který naháněl strach i rodičům. Děti obdržely
balíčky a poté byla společná akce ukončena.
Ve čtvrtek 6. 12. se dozvídáme zprávu o úmrtí spoluobčanky Jiřiny Vítkové
z domu č. 52, která zemřela po dlouhé a těžké nemoci. Rozloučení proběhlo
v Brně v rodinném kruhu.
11. prosince přijíždí firma Lomax, která dle smlouvy osadila na hasičku troje
výsuvná vrata za celkovou částku 207 000 Kč. Ostatní práce jsou pozastaveny
z důvodu špatného počasí. Zbývá dodělat jímku na dešťovou vodu včetně svodů,
osazení oken na prosvětlení a poté leštěný beton na podlaze.
Obecní pracovníci provádějí závěrečný úklid obce a práce potřebné pro zimní
období.
Na silvestra se schází parta v kulturní místnosti, aby se rozloučili se starým
rokem. Uvidíme, co přinese a jak se bude dařit novému zastupitelstvu realizovat
naplánované akce.
Zima i v tomto období velice mírná s minimem sněhu. Vánoční svátky jsou
jako tradičně na blátě. Občas jsou dešťové srážky.
Počet přihlášených obyvatel v obci k 31. 12. je 158.

