2021
Leden:
Rok 2021 nezačíná podle představ všech našich spoluobčanů. Po tom, čím jsme všichni prošli
v loňském roce jsme si mysleli, že to nejhorší s Koronavirem máme za sebou, to jsme ale se
mýlili. Naděje s vakcínou a očkováním se postupně vytrácí. Vakcíny je málo ve všech okolních
státech a problémy s registrací a očkováním nebere konce.
Situace se nemění ani po Novém roce, kdy byla zavedena opatření a platil prodloužený
nouzový stav. Lidé nařízení ignorují a nedodržují a počty nakažených a nemocných stále
rostou. Rovněž v naší obci je 6 nakažených.
Na zlepšení nálady se starostka obce Ležáková rozhodla zakoupit dárkové balíčky
s pochutinami pro naše seniory nad 65 let, které jim s přáním plného zdraví roznesla do jejich
domácností osobně. Protože se nemůže konat jejich tradiční posezení.
Situace už trvá dlouho, žádné akce se nekonají. Bohužel ani ochutnávka, která probíhala
tradičně v lednu, nebyla.
V měsíci lednu proběhla kolaudace rodinného domu číslo 91 manželů Chaloupkových, kteří se
zabydlují.
Radostnou událostí hned v prvním měsíci je narození Ester Liškové z domu číslo 7. Stalo se tak
21.1., a manželům k této radostné události gratulujeme, přejeme štěstí a hlavně zdraví.
V obci se nic důležitého neudálo, což je způsobeno Koronavirem a taky počasím, které je jako
na houpačce. Napadne sníh, mírně mrzne a za dva dny je teplota nad nulou anebo prší. Ale
sníh už děti viděly a některé dokonce i bruslily.

Únor:
I přes naděje, že bude ve velkém probíhat očkování, a tím bude i méně nemocných, se tak
nestalo. Vakcíny nebyly do Republiky dodány, jak bylo slíbeno. Pouze malá část. Rozhodnutí
vlády je naočkovat zdravotníky a seniory nad 80 roků. Vše jde velmi zdlouhavě a pomalu. Do
toho ještě problémy, že vir nákazy zmutoval a šíří se daleko rychleji a nakažených razantně
přibývá. Nemocnice jsou přeplněné a situace je velice vážná.
Ve stejný den, kdy končil prodloužený nouzový stav, 14. února, vláda vyhlašuje nouzový stav
znovu, jsou uzavřeny všechny školy včetně mateřských, uzavřeny obchody, provozovny. Je
zákaz vycházení v nočních hodinách. Ale ani to nepomáhá a čísla stále narůstají. Situace je
vážná, lidé se bouří a nedodržují nařízení. Za dva měsíce se podařilo naočkovat pouze 600 000
lidí, což je nejméně ze všech států Evropy. Tradiční ostatky jsme museli oželet, nekoná se nikde
nic.
Zastupitelstvo schválilo projekt a provedlo výběrové řízení na vybudování prodloužení
vodovodního řádu k novostavbám. Výběrové řízení vyhrála stavební firma Ryšavý z Vémyslic.
Stavební firma Bouček započala s výstavbou nové čekárny u autobusové zastávky. Rozměr je
stejný a bude stát na stávajících základech. Čekárna bude prosklená, aby bylo vidět přijíždějící
spoje, se sedlovou střechou. Tak uvidíme až bude dílo hotové, stará čekárna tu stála téměř 50
roků.

Zima pomalu končí. Konec měsíce je ve znamení slunečného a velice teplého počasí. Teploty
se vyšplhaly na 14 stupňů. Poté se ochlazuje a přišla ledovka, která potrápila většinu Republiky.

Březen:
Od 1, března vláda vyhlásila prodloužení nouzového stavu a vydala ještě přísnější opatření. Je
zakázáno přejíždět z okresu do okresu, všude policejní kontroly. Otevřeny jsou pouze
potraviny, drogerie a lékárny. Všechny podniky nad 50 zaměstnanců musí povinně testovat.
Stav se ale nelepší a potrvá delší dobu. Počty nově nakažených rostou a nemocnice už nemají
pacienty kam dát. Vakcíny nejsou, a naočkovaný je pouze jeden milion občanů. Život
v Republice a potažmo i v naší obci jako by se zastavil. Lidé znají pouze cestu do práce,
v akutních případech k lékaři a na nákup potravin. Na vesnici jsme ve výhodě, že můžeme vyjít
do přírody na procházku a téměř nikoho nepotkáme, tudíž není nutné mít nasazený respirátor
tak jak je všude nařízeno.
Stavební firma Ryšavý započala s pracemi na přívodu pitné vody k novostavbám u čekárny.
Dojde k prodloužení vodovodního řádu od domu číslo 90 s osazením hydrantu. Celkové
náklady jsou vyčísleny dle projektu na 800 000Kč.
Nouzový stav, který trval do 28. března byl poslaneckou sněmovnou prodloužen o 14 dnů.
Počet nově nakažených mírně klesl, ale není to tak, jak si vláda představovala. Stav trvá dlouho,
lidé jsou otráveni a většina jich opatření nedodržuje. V naší obci byli oficiálně tři nově
nakažení.
Teploty jsou nadprůměrné, proto zemědělci vyrazili do polí. Lidé pracují na zahradách a
zahrádkách a alespoň na chvíli se odreagují a zapomenou na problémy, které jsou kolem nás.
Teploty na konci měsíce vystoupali na15 až 20 stupňů. Zatím beze srážek.
23.3. se k trvalému pobytu do Lhánic přihlásil Milan Chaloupka a to na nově zkolaudovaný
dům číslo 91. Manželka Petra se pouze přehlásila z domu číslo 27.
Na obci je zatím klid, obecní pracovník je přijatý a nastoupí od 1. následujícího měsíce. Práce
na vodovodu pokračují. Byly odstraněny panely na cestě a započaly zemní práce na nové
komunikaci, která zde má být zhotovena. Je prováděno odbagrování zeminy pro zhotovení
štěrkového podloží.
Stavba je prozatím pozastavena z důvodu archeologických vykopávek, na které je, bohužel,
naše obec bohatá a dotčené instituce si je nenechají ujít. Došlo k nálezu pozůstatku z doby
bronzové, které jsou staré přibližně 3000 let. Obec archeologické vykopávky dle zákona musí
umožnit a práce s tím spojené taky zaplatit.

Duben:
Od 1. v měsíci nastupuje jako každoročně na obec Milan Pražák. V letošním roce už sám.
Letošní Velikonoce, které připadly na 1.-5. dubna, se nesou v duchu těch loňských. Díky
nouzovému stavu a nařízení vlády to vypadá jako každý jiný víkend. Bohužel smutná doba, ale

už se začíná blýskat na lepší časy. Počty nakažených klesají, očkování se sice pomalu, ale
postupně dle dodávek vakcín daří aplikovat. Zájem o očkování je velký, ale bohužel váznou
nasmlouvané dodávky vakcín. Práce na cestě u novostaveb se po 14 dnech opět dala do
pohybu. Došlo k navážce podkladního kameniva a jeho zhutnění. Poté jsou osazovány
obrubníky.
Na nové autobusové zastávce je odtěžena zemina, je vybagrována vsakovací jímka pro záchyt
dešťové vody. Rovněž zde jsou osazeny obrubníky. Firma Ri-okna osadila plastová okna a
čekárna už se začíná rýsovat podle navrženého záměru.
Ve čtvrtek ráno se dozvídáme smutnou zprávu díky zvonícímu umíráčku, že ve středu večer
14. dubna zemřela lhánická rodačka paní Marie Ležáková rozená Kratochvílová z domu číslo
11. Zemřela po dlouhé, těžké nemoci ve věku 87 roků. Poslední rozloučení proběhlo 20. dubna
v Mohelně.
To v domě číslo 9 slavili 17.4. významné jubileum 95 roků, kterých se dožila nejstarší občanka
naší obce paní Marie Pochopová. Se svou gratulací přišli rovněž zástupci obce, aby oslavenkyni
popřáli do dalších let hlavně pevné zdraví.
Další oslavenkyní byla 24.4. paní Anastasie Chaloupková z domu číslo 67. Ta se dožila kulatých
narozenin 80 roků. Rovněž u ní byli zástupci obce s malým dárkem a blahopřáním.
Ke konci měsíce provedla firma Colas z Třebíče vyasfaltování nové komunikace u novostaveb.
Rovněž byly zaasfaltovány části vozovky u autobusové zastávky. Poté došlo ke konečné úpravě
terénu firmou Ryšavý, aby mohlo dojít k předání do užívání.
Musím zmínit rovněž těžbu dřeva jak v obecním lese, tak i v tom, který je spravován lesním
družstvem. Během roku 2020 a letošního bylo vytěženo kolem naší obce několik tisíc kubíků
dřeva v rámci kůrovcové kalamity a usychání obrovského množství lesa, kde se nacházel
borovicový porost. Ten, kdo zde delší dobu v lese nebyl by to ani nepoznal a úplně by se zhrozil,
co se zde událo. Jak si firmy počínají je až s podivem, že to dotčeným organizacím nevadí.
Jedním slovem spoušť, jak v lese samotném, tak na příjezdových komunikacích.
Na jaře letošního roku po naléhání obce částečně upravili lesní cesty a započaly částečně
s výsadbou nového lesa. Bude to běh na dlouhou trať. Ty krásné lesy plné hub kolem obce už
asi nikdy nebudou. Dnes je vše o penězích a podle toho to vypadá. Na přírodu a lesy budeme
muset vyjet do zahraničí.
Zatím se nekonají žádné akce, tudíž neproběhlo ani tradiční pálení čarodějnic.
V měsíci dubnu je celkem přijatelné počasí, koncem měsíce docela teplo. Celkový úhrn srážek
je ovšem minimální, což je špatné pro zemědělce, ale také pro vláhu a spodní vody.

Květen:
Měsíc květen nezačíná radostně. Hned 1.5 se dozvídáme dle zvonícího umíráčku smutnou
zprávu. Ve věku 85 roků zemřela lhánická rodačka paní Anna Došková z čísla 16 toho času v
penzionu na Zastávce. Poslední rozloučení proběhlo 8.5 v Mohelně.

Situace se v celé naší Republice se pozvolna lepší, nemocných a nakažených ubývá, ale zdaleka
není situace dobrá. Očkování vázne z důvodu nedostatku vakcín.
Na svém zasedání dne 20.5. schválilo zastupitelstvo obce změnu Územního plánu obce. Byla
to poslední část z nekonečného čekání a jednání mezi úřady a institucemi, než padlo konečné
rozhodnutí. Po dvouletém řízení konečně svitla naděje těm, kteří čekají na stavební místa,
která obec po stanovení podmínek nabídne k prodeji.
Dále byla odsouhlasena oprava zpevněné plochy a zbudování přístupového chodníku
v prostoru u čekárny. Vše bude provádět firma Ryšavý.
Dalším bodem zastupitelstva bylo seznámení starostky po jednání se zástupci družstevního
lesa se zalesňováním lesů po těžbě dřeva v okolí obce. Bylo přislíbeno, že budou upraveny lesní
cesty a bude postupně zalesněno 90% vytěženého lesa. Jedná se ovšem o zalesnění, kde
vznikla vytěžená plocha větší než 500m čtverečních. Toho jsou si firmy těžící dřevo dobře
vědomy a podle toho to v lese taky vypadá. Kdyby to viděli staří hospodáři… Pokud les nemá
vlastníka tak se k němu, bohužel, firmy a družstva, která jej mají v nájmu také tak chovají.
Od 24.5. rozhodla vláda o rozvolnění opatření, která dlouhou dobu ovlivňovala dění v celé
Republice. Došlo k otevření hospod, ovšem s regulovaným počtem lidí, obchodů a služeb.
Začalo se blýskat na lepší časy. Žáci se postupně vrátí do škol, což nejvíce uvítají rodiče.
Doufáme, že to nebude dočasně, protože situace byla velice nepříjemná, jak pro samotné
učitele, pro děti a nejvíce pro rodiče.
Počasí proměnlivé s častými přeháňkami, jak už to bývá. Únor je teplejší měsíc než květen.
28.5. odpoledne se dozvídáme radostnou zprávu. Manželům Petře a Milanu Chaloupkovým
z domu číslo 91 se narodila dcera Tereza. Manželům gratulujeme k této radostné události a
přejeme hodně štěstí, zdraví a ať jim dělá jenom radost.

Červen:
Tak jsme se konečně dočkali. Po rozvolnění opatření jsme po dlouhé době 4.6. mohli zajít na
pivečko do místního klubu. Doufáme, že to nebude jen na chvíli, ale už napořád. Setkání
s kamarády a přáteli už chybělo určitě všem. Nejhorší byla ta nejistota a stálé čekání, kdy už to
konečně skončí. Z počátku měsíce počasí proměnlivé, ale teplé, takže tráva, kterou už dnes
nikdo nechce, roste, že ji na obci nestačí ani sekat.
Byla rovněž vyčištěna požární nádrž, která je využívána jako koupaliště. O to se postarala parta
těch mladších nadšenců a vyznavačů koupání. Je dobře, že mají zájem udělat i něco navíc za
to zaslouží pochvalu a uznání.
Sobota 19. je dnem svatebním pro Alenu Treuovou a Martina Ležáka z domu číslo 89, kteří se
rozhodli si říct své Ano. Obřad a svatební hostina se konaly v Lihovaru v Rouchovanech. Tak na
té společné cestě novomanželům přejeme hodně štěstí, lásky a porozumění, ať jim to vydrží
napořád.

Bouřky, které se v poslední době vyskytují nezvykle často přinesli jednu živelnou pohromu na
Jižní Moravě. Dne 24.6. se přehnalo Tornádo nad čtyřmi obcemi, které byly zcela zničeny a
silně poškozeny. Jednalo se o Lužici, Hrušky, Moravskou Novou ves a Mikulčice. Po kontrole
budov bylo nařízeno statikem, že musí být strženo 165 domů. Byla to katastrofa o takové síle,
která se dosud v Evropě nikdy nevyskytla. Zasaženým obcím přispěchala spousta
dobrovolníků, kteří byli ochotni pomoci. Rovněž ve sbírkách bylo vybráno více než 1miliarda
Kč.
28.6 se dozvídáme radostnou zprávu. Do naší obce přibyla nová spoluobčanka. Narodila se
dcera manželům Miloši a Lucii Nováčkovým z domu číslo 49, která dostala jméno Adélka.
Manželům gratulujeme a přejeme zdraví, štěstí a jen to nej, aby jim dělala jenom radost.

Červenec:
Začátek prázdnin je ve znamení teplého a slunečného počasí. Toho využívají hojně vyznavači
koupání. Po zklidnění koronavirové situace se rozjelo ve velkém i cestování do zahraničí.
S různými omezeními se ale musí počítat. Požadováno je ukončené očkování nebo negativní
testy. Jen doufejme, že se nebude opakovat loňský rok, kdy se po prázdninách nákaza šířila ve
velkém po celé Evropě s nedozírnými následky.
V sobotu 24. se účastní družstvo v malé kopané turnaje v Kladerubech. Za účasti 10 družstev
se naše družstvo se štěstím probojovalo až do finále. To nečekal asi nikdo, ani samotní hráči.
V semifinále postoupily na penalty přes domácí Kladeruby a ve finále se utkali s Mohelnem.
Po dobrém výkonu v úmorném vedru a po základním čase se za stavu 2:2 opět kopaly penalty.
Zde byli úspěšnější hráči z Mohelna. Krásné druhé místo a dobrý výkon celého družstva
zaslouží pochvalu a uznání.
Po jednání zastupitelstva ze dne 29.7 se dozvídáme o dotaci z Fondu kraje Vysočina pro místní
prodejnu ve výši 50000Kč. Podmínkou je podíl obce což činí 21 500Kč na nákup vybavení. Tak
snad bude obchod v obci zachován, což by mělo být prioritou zastupitelů.
Dále bylo projednáno a schváleno předání do provozu a k užívání vodovodního řádu č. 3
k novostavbám. Jedná se o smlouvu s VAS Třebíč, která spravuje celý vodovodní řád v obci.
Důležitý byl další bod jednání, kdy se rokovalo o ceně stavebních pozemků a ten bude zajímat
všechny zájemce o koupi. Po konzultaci s právníkem by se mělo jednat o 1000-1200 za metr
čtvereční, což bude zcela zásadní a v naší obci neobvyklé a pro mnohé místní nedostupné.
V pátek 30.7. se ve večerních hodinách rozezněla požární siréna. Došlo k zahoření pole při
žních na parcele V širokých, na poli Josefa Nováčka. Včasným oznámením na linku hasičů
nedošlo k rozšíření na okolní neposečené pozemky. Jako první se dostavila jednotka
z Mohelna, která zásah pomocí cisterny téměř zlikvidovala. Naše družstvo přijelo na místo a
pomáhalo s natažením hadic. Druhé družstvo mezi tím připravilo stříkačku u požární nádrže
na doplňování vody pro cisternu. Jednotka z Dukovan a Náměště, které se dostavily, už situaci
jen kontrolovaly. Poté bylo zahořené místo místními zemědělci zdiskováno. Štěstí v neštěstí
bylo že nefoukal vítr, padala rosa a pole které zahořelo bylo posečené a sláma rozdrcená.

Tři bouřky, které byly ve dnech 31.7., 1. a 2.8. nepamatujeme už dlouho. Velké teplo tomu
nasvědčovalo, ale tři dny po sobě to tady asi dlouho nebylo. Chvílemi to vypadalo na konec
světa a potom co se událo na Jižní Moravě s toho šel až strach. Srážek napršelo celkem 71mm.

Srpen:
Druhý měsíc prázdnin je v plném proudu. První týden ve znamení častých srážek. Poté velice
teplé počasí, které je až nepříjemné. Jen jsme si přáli, aby to vydrželo i na víkend, protože 14.
je tradiční pouťovka.
Ta se vydařila. Už od rána, kdy byla brigáda v plném proudu svítilo slunce. Odpoledne
omladina vyrazila na obchůzku po obci. Poprvé kapela Ládi Smilka z Dukovan, který přebral
štafetu po Petru Šlapanském. S kapelou byla spokojenost. Po obci byla vybrána rekordní
částka, za což můžeme spoluobčanům poděkovat. Večerní zábava se skupinou Star Band se
rovněž vydařila dle představ hasičů. Prodáno bylo 124 vstupenek. Dobrá zábava s bohatou
tombolou se protáhla dlouho do noci.
Po pouťovém víkendu se ochlazuje a prší, což komplikuje zemědělcům žně. Proměnlivé a
chladné počasí s teplotami do 20 stupňů už vydrží až do konce prázdnin.
Na autobusové čekárně byla dokončena finální omítka s fasádou. Dílo bylo předáno obci. Teď
jenom aby to tak pěkné zůstalo i do budoucna, aby nedošlo k poničení nebo posprejování.
V sobotu 29. se parta vyznavačů v malé kopané účastní turnaje v Kramolíně. A nedopadlo to
vůbec špatně. Kdo by čekal, že po finále v Kladerubech se situace bude opakovat. Družstvo
sehrálo dobré zápasy a po zásluze se probojovalo do finále kde se střetlo s výběrem Mohelna.
Celý turnaj Lháničáci vyhráli a obdrželi putovní pohár. Je vidět že trénování každou neděli
přineslo své ovoce. Hráčům je třeba poděkovat za příkladnou reprezentaci naší obce.
Celkový úhrn srážek za srpen je v naší obci 64mm.

Září:
Netradiční Desetiboj se konal první sobotu 4. září. Jubilejní 10. ročník zahájil jako organizátor
Jirka Loucký, který přebral štafetu po Petru Mackovi, kterému poděkoval za odvedenou práci
a pořádání předešlých ročníků, které řídil a organizoval. Na start se postavilo 15 borců a
jedna dáma. V letošním roce nás čekala spousta nových disciplín. Celé odpoledne jsme
sledovali výkony jednotlivých účastníků a také pořadí, které se stále měnilo. Rozhodnutí
přinesly dvě poslední disciplíny. Po sečtení bodů bylo jasno. V kategorii nad 35 se na třetím
místě umístil Josef Ležák, druhý Milan Chaloupka a vítěz Marek Liška. V mladší kategorii je
třetí Martin Ležák, druhý Honza Nováček a první David Široký, který se stal i celkovým
vítězem a jeho jméno bude zapsáno na putovním poháru. Myslím, že soutěž měla výbornou
úroveň a hlavní organizátor zaslouží pochvalu za přípravu i průběh. Těšíme se na příští
ročník.
Dětský den, se výrazně posunul a v letošním roce se konal 18. září. Jako každoročně děti
absolvovali cestu plnou soutěží, překvapení a nástrah, které musely řešit spolu s rodiči a za to
byly odměňovány. Letošní účast byla o poznání slabší, ale to nemělo vliv na radost dětí při
plnění zadaných úkolů. Na hřišti, kde bylo zakončení si opekly špekáčky a důkladně se vyřádily
jako vždy. Poděkování si zaslouží všichni, kdo se na přípravě a realizaci i s úklidem podíleli.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo návrh smlouvy pro zhotovení přípojek elektriky
pro nové RD u čekárny. Dále byl schválen návrh smlouvy pro zhotovení pojištění obecního
majetku. Jedná se o čekárnu, hasičku a víceúčelové hřiště, které v době sjednání smlouvy
nebyly v majetku obce.
Dle zjištění v katastru nemovitostí byl prodán rodinný dům číslo 36 jehož majitelem byla
rodina Modricerových. Zahrada u požární nádrže byla prodána manželům Fialovým, kteří
s pozemkem sousedí, a dům s vrchní zahradou je majitelů z Ivančic.
Dle meteorologů bylo letošní září, co se týká srážek, nejsušší za posledních 60 roků. V naší obci
spadlo pouze 18mm srážek, což je na tuto dobu velice málo. Jinak počasí slunečné a teplejší
než v měsíci srpnu.

Říjen:
V sobotu 9. října se konalo přivítání nových spoluobčánků z naší obce. Po roce zaviněné pauzy
kvůli Koronaviru se sešli v Mohelenské Stodole. Slavnostní přivítání zahájila matrikářka paní
Knotková, která pozvala manžele Chaloupkovi s dcerou Terezou, manžele Nováčkovi s dcerou
Adélou a manžele Liškovi s dcerou Ester. Nejprve proběhl přednes básniček a říkadel z úst
krojovaných dětí a poté se k projevu dostala zastupitelka Lhánic Tereza Košťálová, která
zastoupila starostku obce a přivítala nové spoluobčánky naší obce. Popřála jim a jejich
rodičům, kterým předala dárkový balíček, hlavně zdraví, štěstí a aby holčičky pěkně rostly a
dělaly jen samou radost. Poté následoval zápis do kroniky, zakončení a focení všech
přítomných.
Tímto vyjadřujeme poděkování úřadu městyse Mohelno za zprostředkování této slavnostní
chvíle pro naše nejmenší.
Jak se dalo po prázdninách očekávat, došlo k výraznému zhoršení s nákazou koronaviru. I
přestože se polovina národa nechala naočkovat, stále je to málo a nové mutace, které se
vyskytly jsou mnohem agresivnější a šíří se velice rychle a s větším počtem nakažených.
Bláhově jsme si o prázdninách mysleli, že máme vyhráno, opak je pravdou.
Volby do poslanecké sněmovny se uskutečnily první víkend v říjnu. V naší obci se zúčastnilo
69,9% voličů tj. 93 spoluobčanů s volebním právem. Nejvíce hlasů obdrželo uskupení tří stran
Spolu, kteří dostali 26 hlasů. Na druhém místě skončilo vládnoucí ANO, kteří obdrželi 18 hlasů.
Na třetím místě s 11 hlasy skončilo hnutí SPD. Uvidíme, co přinese povolební vyjednávání a co
předvede nová vláda, kterou má tvořit koalice pěti stran, čímž dali dohromady většinu
v poslanecké sněmovně.
Na jednání zastupitelstva byl podán návrh smlouvy na odprodej pozemků pro výstavbu, kterou
vypracoval právník. Návrh byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.
Dále byl zastupitelstvem odsouhlasen návrh na vypracování projektu pro veřejné osvětlení u
pozemků pro výstavbu. Projekt v ceně 28000Kč vypracuje Elektro Klíma z Třebíče. Další bod
schůze bylo projednání o připojení obce ke Svazu měst a obcí ČR. To bylo jednohlasně
schváleno.
Lampionový průvod se v letošním roce uskutečnil v pátek 29. října. Vzhledem k šířící se situaci,
nebylo jasné, zda akci zorganizovat nebo ne, několik tříd základní školy je totiž v karanténě.
Účast i přes zmiňované problémy byla dobrá. Po skončení se děti rozešly domů a ti starší se
přesunuli do budovy obecního úřadu, kde situaci náležitě probrali.

Koncem října ukončil dle dohody práci pro obec zaměstnanec Milan Pražák. Teď nastává
otázka, kdo bude činnosti a práci vykonávat do jara. Do budoucna to bude problém, protože
o práci nikdo nejeví zájem.
Počasí do půlky měsíce velice příjemné a na tuhle dobu značně teplé, což pro nás, co musíme
topit je úspora. Srážek minimum. V naší obci spadlo pouze 25 mm.

Listopad:
Měsíc listopad jako každoročně bývá slabší co do dění v obci. Krátký den, počasí nic moc,
většinou dušičkové, takže náves prázdná. Na obci už není žádný pracovník, tak tu málem nikdo
ani neprojede, mimo soukromé zemědělce.
Situace ohledně Koronaviru zase nabírá obrátky. Objevily se nové mutace viru, takže i přes to,
že je více než 60% občanů v ČR naočkováno, počty nakažených rostou. Denní nárůst 22000
pozitivně testovaných je nejvyšší za celou dobu pandemie. Očkování podstupují i ti největší
odpůrci, protože situace je opravdu vážná. Následují další vládní opatření, ale ne tak rázná,
protože to už by stát a jeho hospodářství asi položilo. Nejhorší na tom je, že je nakaženo čím
dál více mladých a dětí.
Dozvídáme se z veřejných portálů o dražbě domu číslo 52, který byl ve vlastnictví rodiny
Vítkových. Byl zadlužen v exekuci a ve veřejné elektronické dražbě s vyvolávací cenou 350
000Kč se o něj hlásilo několik zájemců. V této době, kdy nemovitosti včetně pozemků
astronomicky podražily se cena vyšplhala na částku 1450000Kč. Je to neuvěřitelné ale to je
realita dneška. Dům bude ve vlastnictví lhánických majitelů.
27 se uskutečnila brigáda na přípravu vánoční výzdoby obce, která spočívá v nachystání
betléma a ozdobení vánočního stromu. Ku příležitosti této brigády byl změřen vánoční strom
a měří 387 cm.
Ve dnech 26.-28. napadl první sníh. Bylo ho asi 15 centimetrů, což nejvíce přivítaly děti. Takže
zahájení adventu, potažmo zpívání u Betléma a rozsvícení vánočního stromu proběhlo
nezvykle ve sněhové nadílce. Na akci se neúčastnilo tolik spoluobčanů jako obvykle. Je to zcela
jistě zapříčiněno i kovidovou situací. Ti starší mají problémy se sněhem a těm mladším se
prostě nechce. Tradice jsou od toho, aby se udržovaly, a je škoda, když se to připraví a
spoluobčané nepřijdou. Poděkování si zaslouží skupina ČEZ, která přispívá částkou 20000Kč.

Prosinec
Tradiční Mikulášská nadílka se letos uskutečnila jako v loňském roce obchůzkou po domech z
důvodu koronaviru. Pro mnohé děti to byla výhoda, protože v domácím prostředí anebo pouze
mezi dveřmi je to zcela jiné. Dětí, které jsou hlášeny k pobytu v naší obci, je v současné době
dost, a tak obchůzka zabere dosti času. Ale je dobré, že jsou zde tací, kteří chtějí jak z důvodu
tradic, tak hlavně kvůli dětem přispět. Za to jim patří poděkování.
11. prosince se scházejí po roční pauze dobrovolní hasiči na své Valné hromadě. Samozřejmě
za dodržení epidemiologických nařízení. V menším počtu než obvykle a bez mládeže, abychom
se vešli do kvót nařízených vládou. Byli jsme rádi, že alespoň takové setkání mohlo

proběhnout. Po seznámení se zprávou o činnosti a hospodaření byly předány medaile a
ocenění. Dále proběhla rozprava a diskuse na různá téma.
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schválilo novou vyhlášku týkající se svozu
komunálního odpadu a jeho ukládání. Byla rovněž navýšena sazba poplatků, a to na 600Kč.
Děti a důchodci mají úlevy a jejich poplatek na osobu činí 300 Kč. Už nebylo možné, aby obec
dotovala v takové míře poplatky za svoz odpadu, které se každoročně navyšují.
Dále zastupitelé schválili rozpočet obce na rok 2022. Podrobné seznámení s částkami příjmů a
výdajů byly zveřejněny na Úřední desce obce.
Ve dnech 10.-12. napadlo 25 cm sněhu, což už v našich končinách nebylo k vidění hodně
dlouhou dobu . Toho využily naše děti k zimním radovánkám. Velká škoda, že sníh nevydržel
delší dobu.
Na vánoční svátky bylo sněhu málo, ale můžeme říct, že byly bílé. A to, co v listopadu a prosinci
napadlo celkem, bylo po dlouhé době vlastně neobvyklé.
Poslední den v roce se sešla parta nadšenců v obecní budově, aby se rozloučili se starým rokem
a přivítali nový rok 2022. Tak přejeme všem spoluobčanům vše nejlepší, hodně štěstí, hlavně
zdraví, klid, pohodu a hodně úspěchů.
Stav obyvatel v naší obci k datu 31.12. je 167 trvale přihlášených.

