Počátkem ledna napadl sníh, ale dlouho jsme se z něj neradovali. Zima si s námi
zahrává a je to jak na houpačce. Pár dnů je mráz, poté teploty na plus 8.
V sobotu 5. pozvalo Honební společenství své příznivce na naháňku škodné.
Sešlo se na 24 střelců a 12 honců. Za příznivého počasí se vydali na tradiční
honební kola, která začínají U obrázku a končí Lohem. V letošním roce nevyšli
střelci naprázdno. Ulovena byla dvě divoká prasata a jedna liška. Po
zaslouženém a vydatném pohoštění následovala bohatá tombola a večer
s harmonikou.
Následující den 6 ledna se zástup našich obyvatel vydal na Tříkrálovou
procházku na Babylon. Tuto akci již několik let pořádají dobrovolní hasiči
z Kramolína. Pod rozhlednou babylon na návštěvníky čekalo občerstvení ve
formě opékaných špekáčků, teplého čaje a to za doprovodu babylonských
trubačů.
První letošní akcí hasičů je 12ledna tradiční ochutnávka ovocných destilátů a
soutěž o nejlepší pomazánku. Destilátů se sešlo 20 vzorků, pomazánek rovněž
20. Můžeme říct, že kvalita se výrazně zlepšila v obou skupinách. Jde o prestiž a
všichni se snaží doopravdy přinést to nejlepší. O to těžší je výběr toho
nejlepšího, když máte pouze jeden žeton. V pomazánkách se na třetím místě
umístili: Kozáková S., Kavalcová L., Treuová H., Macková E. Druhé místo
obsadil Honza Košťál a vítězem o jeden žeton je Roman Chaloupka.
U destilátů se na třetím místě shodně sešli Macek Petr a Libor Treu, druhý končí
Jirka Volfík a první Josef Mutl. Hlavní poděkování patří hlavním
organizátorům, jmenovitě Liboru Treu, Aleně Treuové a Tereze Košťálové, ale
také všem co soutěžili a těm co svou návštěvou akci poctili.
Do naší obce se k trvalému pobytu na zkolaudovanou novostavbu číslo 86
přihlásila Petra Pražáková,(rozená Šlapanská) se synem Vojtěchem. Spolu
s manželem už ve Lhánicích pobývala na čísle 54.
Ve středu 23 ledna se v kulturní místnosti sešli na pozvání zastupitelstva místní
důchodci. Účast byla slabší než roky předchozí. Někteří nemohou, jiní nejdou.
Je to škoda, pokud se akce dělá a je poloprázdný sál. Všechny přítomné přivítala
starostka Alena Treuová a seznámila důchodce se záměry zastupitelstva pro rok
2019. Poté shlédli videa z akcí předešlého roku. Následovala diskuse
přítomných a poté volná zábava.
Obecní zastupitelstvo projednalo připomínky ke změně územního plánu, které
nyní budou řešit ve spolupráci s architektem Brožkem, který změnu bude pro
obec zpracovávat.
V měsíci únoru se toho žádný rok v obci mnoho neudá. Náves prázdná nikde ani
živáčka. Pouze kouř z komínů naznačuje, že tu někdo bydlí. Jen nadšení
sportovci každou druhou neděli v tomto zimním období navštěvují tělocvičnu
v základní škole Mohelno, aby se i přes zimu udrželi v kondici.
Všude napadla spousta sněhu, což způsobilo velké problémy jak na silnicích,
tak i s dodávkou elektřiny. Nám se to vyhýbá stejně jako ty deště. Napadlo asi
12cm sněhu, ten vydržel pouze pár dní, což je škoda. Od 15. února přichází
výrazné oteplení, přes den teploty vystoupaly až na 14-18 stupňů.

Ke změně trvalého pobytu došlo u rodiny Čechových, kteří se odhlásili z domu
číslo 56 a přihlásili se do domu číslo 20.
8 února uzavřeli svazek manželský pár Pavel a Pavla Starobovi z čísla 88. Do
manželství jim přejeme hlavně štěstí, spokojenost a vzájemné porozumění.
Tradiční Ostatky připadly v letošním roce na sobotu 2 března. Na sraz dorazilo
32 masek, což svědčí o zájmu této kulturní akce. Obchůzka domů v obci zabere
zhruba tři hodiny a všichni zúčastnění si jí užívají. Dobroty a občerstvení,
kterým nás spoluobčané hostí neberou konce. Do kasičky hasičů byla rovněž
vybraná nemalá částka, za což je třeba štědrým spoluobčanům poděkovat.
Návrat do kulturní místnosti je pro některé vysvobozením. Vládne dobrá nálada
a vše je připraveno na večerní zábavu. Sál je vyzdobený, kapela Trilobit
připravená a rej masek může začít. Zábava probíhala do pozdních hodin a
můžeme konstatovat, že se vydařila.
Zastupitelstvo obce podalo žádost na Pracovní úřad o přidělení pracovníků pro
práci na obci. Velkým zklamáním, které se dalo očekávat bylo, že žádné
finanční prostředky obec nedostane. Proto bylo rozhodnuto, že obec zaplatí dva
zaměstnance. Je to správné rozhodnutí, neboť je třeba obec udržovat a
spravovat.
Počasí je teplé a jak už je poslední léta málem tradicí bez srážek. Proto místní
zemědělci aktivně zahájili polní práce. Není na co čekat.
Práce také pokračují na hasičské zbrojnici. Zde byly osazeny rýny a svody na
vodu, dokončeno oplechování a osazeny krycí lišty. Práci prováděl Treu Libor
za pomoci Miroslava Eliáše z Mohelna.
Stavební firma Kudláč z Mohelna provedla vybagrování a osazení kanalizačního
svodu přes celý dvůr před novou hasičkou, včetně osazení vpustí z ostatních
střech. Nikdo neví, v jakém stavu byl starý kanál a než se bude pokládat
zámková dlažba, je třeba, aby bylo vše připraveno. Celá akce byla vyčíslena na
částku 72600Kč.

Začátkem dubna na obec nastupují Milan Pražák a Jirka Volfík. Dvojice, bez
které už si to nedovedeme ani představit. Spolehliví pracovníci, kteří si dovedou
poradit se vším. Nejdříve se pustili do úklidu obce po zimě. Další akcí bylo
zabetonování prvků a poté složení a osazení lanového minicentra pro naše děti
na návsi.
Firma Krovreal provádí práce, které se v loňském roce nepodařilo udělat na
jímce dešťové vody u hasičky. Jedná se o vyzdění jímky, do které je navařena
nepropustná folie. Je zakryta betonovými deskami a provedeny veškeré svody
dešťové vody a jejich zaštěrkování.
V tomto měsíci slaví naše spoluobčanky významná životní jubilea.15. dubna se
dožívá 85 roků paní Marie Brachetková z domu číslo 34 a 24 dubna paní Jiřina
Chaloupková z kovárny 80 roků. Zástupci obce se rovněž připojili mezi
gratulanty a popřáli oslavenkyním do dalších let štěstí, pohodu a hlavně zdraví.

Radostnou zprávu se dozvídáme 10 dubna. To se narodila dcera Anežka
manželům Pavle a Pavlovi Starobovým z domu číslo 88. Gratulujeme a přejeme
jen to nejlepší, hlavně štěstí a zdraví.
Příchod velikonoc nám v obci připoměla skupina dětí, které od čtvrtka do soboty
chodily po vesnici s hrkači, řehtačkami a klapači. Tzv. hrkání se navrátilo do
obce v roce 2017 díky Jiřímu Louckému a Martinu Čechovi, kteří také
každoročně dohlížejí na jeho průběh. Doufejme, že tato tradice v obci již zůstane
natrvalo.
Pálení čarodejnic se konalo v úterý 30 dubna na místním hřišti. Dřevo na vatru
zajistili obecní pracovníci. O další se postarala parta hasičů, která ji postavila a
na večer zajistí vše potřebné včetně pohoštění. Příjemný večer se vydařil díky
počasí a také dobré partě, která se sešla a poseděla dlouho do noci.
V sobotu 4 května se dozvídáme smutnou zprávu. Ve věku 88 roků zemřela naše
spoluobčanka paní Marie Navrátilová z domu číslo 2. Poslední rozloučení se
konalo v sobotu 11. v Mohelně.
Pracovníci firmy Krovreal zhotovili v budově nové hasičky broušený beton.
Jedná se o směs kvalitního betonu, která se hned po vylití a mírném zaschnutí
leští a už není třeba žádné úpravy nebo dlažba. Následně jsou prořezány
dilatační spáry kvůli tomu, aby velká plocha nepraskala. Celkové náklady i
s izolací včetně skladu, kde je jímka dešťové vody byla 380000 Kč.
Zastupitelstvo odsouhlasilo úklid stavební sutě z Polánek, která zde vyrostla po
zbourání staré hasičky. Provizorní skládka musí být zlikvidována, jak nařídil
odbor Životního prostředí. Práce provede firma Kavyl z Mohelna.
V měsíci květnu jsme se dočkali konečně vytoužených srážek. Během 14 dnů
spadlo asi 65 mm vody, za což byly rádi hlavně zemědělci. Na úbytek spodní
vody to však nestačí. To je dlouhodobá záležitost.
Okolní lesy jsou toho důkazem. Všechen borový porost usychá. Ať mladý či
starý. Vytěženo je tisíce kubíků dřevní hmoty, o kterou není na trhu zájem. Obec
se na svých pozemcích snaží o likvidaci suchých a napadených stromů tím, že
dřevo je nabídnuto k samovýrobě spoluobčanům.
Obecní pracovníci nestíhají vysíkat obecní pozemky, neboť tráva roste
důsledkem tepla velice rychle.
V tomto měsíci se do naší obce přihlásila k trvalému pobytu nová spoluobčanka.
Jedná se o Elišku Illovou(rozenou Hyprovou) která přišla z Mohelna a je hlášena
na číslo 63.
Rovněž měsíc červen je ve znamení teplého počasí s minimem srážek, nebo
alespoň v naší obci neprší.
V sobotu 1 června pořádá Obec ve spolupráci s hasiči Dětský den. Tradiční trasa
se startem na Polánkách, se stanovišti v lese a cílem na místním hřišti, kde čeká
na děti překvapení v podobě her, soutěží a malování na obličej, což je pro děti
velice atraktivní. Opékání špekáčků a posezení hlavně pro vysílené rodiče je
příjemným zakončením večera.

V tomto měsíci máme v obci dvě oslavenkyně. 11 června se dožívá 80 roků paní
Marie Buršíková z domu číslo 66 a 21 června životní jubileum 90 roků slaví
paní Vlasta Chaloupková z čísla 1. Vše nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví
přišli poblahopřát rovněž zástupci obce.
Parta nadšenců rovněž jako každoročně připravila k provozu místní lázně. Došlo
k vyčištění požární nádrže a zahájení jeho provozu. O čistotu a kvalitu vody se
stará místostarosta Košťál.
V prostoru na Polánkách, kde byla navezena suť z bývalé hasičky nastoupila dle
dohody firma Kavyl z Mohelna, která má za úkol uvést pozemek do původního
stavu. Na sobotu 29 června je naplánované sportovní klání v podobě
netradičního Lhánického desetiboje. Na start se postavilo 16 borců čelící
netradičním disciplínám. I v letošním roce došlo k obměně, a nikdo nevěděl,
s čím hlavní organizátoři přijdou. Celé odpoledne bylo o zábavu postarané.
Pořadí se po každé disciplíně měnilo a do posledního kola nebylo o vítězi
rozhodnuto. Akce se protáhla až do večera. Ve skupině do 35 roků zvítězil
David Široký, druhý Jakub Treu a třetí místo Martin Ležák. Ve skupině starších
obsadil třetí místo Josef Mutl, druhý Jiří Loucký a na prvním místě Libor Treu.
Celkovým vítězem se stal David Široký, který převzal putovní pohár.

Máme tu měsíc červenec. Prázdniny započaly teplým a slunečným počasím
vhodným ke koupání. Druhý týden se výrazně ochladilo a v noci klesly teploty
na 10-12 stupňů. Zemědělcům započaly žně.
V neděli 7. července proběhlo v kulturní místnosti obce vystoupení kouzelníka
Katonase, který se svým programem zavítal do naší obce. Nad kouzly a triky
žasly nejen děti, ale i dospělí. Byl to kulturní zážitek pro všechny přítomné a
zároveň něco nového, co oživilo kulturu v naší malé obci. Myslím, že nad
některými triky a kouzly dumali cestou domů a celý večer.
Dne 10 července se dožívá životního jubilea 80 roků pan Antonín Valach z
domu číslo 78. S přáním všeho nejlepšího přišli popřát oslavenci také zástupci
obce.
Do naší obce se přihlásil k trvalému pobytu Martin Slavata z Mohelna, který zde
zkolaudoval nový dům číslo popisné 87. Změnu má rovněž jeho družka Věra
Hošková z domu číslo 83.
Obecní pracovníci se pustili do osazení žlabů na svod dešťové vody v prostoru
za novou hasičkou. Práce to byla nelehká a těžká z důvodu velikosti
zakoupených koryt a nemožnosti přístupové cesty na pozemek. Poté zde navezli
hlínu, vše upravili a oseli trávou. Za odvedenou práci zaslouží pochvalu a
uznání. Byl rovněž osazen hromosvod na střechu a provedena vnitřní
elektroinstalace hasičky, kterou provedla firma Jaroslava Enžla.
Zastupitelé na své schůzi rozhodli, že dotaci ve výši 127 000Kč z Kraje
Vysočina využijí na úpravu dvora před novou hasičkou včetně zámkové dlažby.
Práce provede stavební firma Pavel Kudláč z Mohelna
Teplé a slunečné počasí svědčí těm, co navštěvují místní koupaliště. Tropické
noci, kdy teplota neklesá pod 20 stupňů, což je úmorné a bez srážek.

První srpnový víkend je ve znamení her, kdy skupina 10 soutěžících vyráží již
po několikáté na Hry bez hranic do Křepic. Soutěží se společnými silami
v několika disciplínách. Na přední příčky to v umístění nebylo, ale zážitek to byl
zajisté velký.
Pouťová zábava, která proběhla na návsi v sobotu 9. srpna se letos nevydařila
dle našich představ. Po velkých teplech přišlo ochlazení a dešťové přeháňky. To
odradilo některé spoluobčany, obzvlášť když začalo pršet těsně před večerní
zábavou. Nakonec dorazilo 96 platících a ti si zábavu užili v dobré náladě,
protože se počasí umoudřilo a zcela se vyjasnilo. V neděli se vše poklidilo a
uvedlo do pořádku. Nakonec ani finančně akce nevyšla špatně. Po obci se
vybralo nejvíce v celé historii a zábava s tombolou přinesla také velice slušné
peníze.
Z obecní vývěsky se dozvídáme zprávu o rozhodnutí Krajské správy a údržby
silnic o opravě komunikace v naší obci. Všechny nás to překvapilo, že poslední
obec na okrese a silnice 4 třídy se bude opravovat a to v takovém rozsahu. Jedná
se o průtah obcí po požární nádrž, kde bude natažen nový povrch a poté z okraje
obce po křižovatku na Senorady což je úsek asi 2 km. Zde došlo k rozdrcení
starého povrchu, zpevnění a prolití směsi, která se nechala vytvrdnout a poté
bylo vše potaženo novým povrchem. Následovala úprava krajnic včetně
vyhloubení strouhy a osazení patníků.
Prázdniny se dostaly do posledního týdne a za pár dnů započne škola znovu.
Počasí je stále teplé. Přes den jsou teploty kolem 30 stupňů a k tomu velice teplé
noci.
Začátkem září obecní pracovníci zahájili bourací a přípravné práce pro výměnu
oken u klubovny ve staré radnici, jak rozhodlo obecní zastupitelstvo. Stará okna
a dveře byly nahrazeny plastovými. Dále byla omítnuta zeď ve dvoře hasičské
zbrojnice od domu Grosových v čísle 4. Práce bylo nutné provést dříve, než se
zde vybuduje zámková dlažba.
Rovněž došlo k vysečení potoku Štenkrava, kde byl ponechán rákos jako krytí
pro zvěř, než vyrostou vysazené keře. Dále obecní pracovníci připravili a
vysekli plochu na Polánkách u drůbežárny, kde z rozhodnutí zastupitelstva
budou vysazeny stromky a zbudovaná lesní školka.
Po přezkumu požárního technika z důvodu kolaudace nové hasičky musí dojít
k odbourání části staré zbrojnice po bývalou klubovnu z důvodu bezpečnostní a
požární proluky. Na základě tohoto rozhodnutí byla uskutečněna brigáda
dobrovolných hasičů. Musel zde být zhotoven nový základ pro novou zeď a štít,
a také opěrnou zeď od domu číslo 2 Tomáše Kořínka.
13 září starostka uspořádala v kulturním sále obecního úřadu pro děti dětské
odpoledne, kde pro děti bylo připraveno podzimní tvoření a různé hry. Dětem se
tato akce velice líbila a dále se bude v tomto trendu pokračovat,
V sobotu 28 se dozvídáme radostnou zprávu, Viktoru Valešovi č.p. 60 se
narodila dcera Ronja Olivia.
V tomto měsíci došlo ke kolaudaci domu č. p. 89, kam se následně přihlásili
Martin Ležá k z domu č.27 se svou družkou Alenou Treuovou z domu č.79

Na první říjnovou sobotu naplánovali nadšenci fotbalu miniturnaj v malé
kopané. Je to dobře neboť krásné hřiště je málo využívané. Z důvodu
nedostavení jednoho týmu hráli pouze tři a to každý s každým. Za zkoušku to
stálo a napříště se to třeba podaří lépe zorganizovat. Počasí bylo proměnlivé, ale
to nikoho ze zúčastněných neodradilo.
Obecní zastupitelé na svém zasedání odsouhlasili výsadbu stromů na Horní cestě
a kolem cesty za bývalým areálem družstva. Stromy budou vysazovat
spoluobčané za dohledu zastupitelů. Dále bylo odsouhlaseno vypracování
projektu na rozšíření vodovodního řádu a cesty u novostaveb u čekárny.
V sobotu 12. se vydává velká skupina přátel ze Lhánic na okružní jízdu
parníkem po Dalešické přehradě se zakončením v malebném dalešickém
pivovaru. Lístky na parník vysoutěžili borci na fotbalovém memoriálu Petra
Hadraby v Kramolíně.
V úterý 15. se dozvídáme radostnou zprávu. Do naší obce přibyl nový
spoluobčánek. Narodil se David Ležák z domu číslo 89. Rodičům Martinu
Ležákovi a Aleně Treuové gratulujeme a přejeme štěstí, zdraví a aby jim dělal
jenom radost.
Jak už bylo dříve odsouhlaseno začala stavební firma Kudláč s odbagrováním a
vývozem materiálu ze dvora hasičské zbrojnice v čísle 3, kde bude zhotovena
zámková dlažba. Problém je ve zúženém vjezdu do dvora pro větší techniku. Je
to zdlouhavější ale vše jde dle domluvy. Ze dvora hasičské zbrojnice je postupně
vše vyvezeno, navezen makadam, který se postupně zhutnil. Na to je navezena
jemnější drť. Byl rovněž položen polypropylén pro přivedení pitné vody do
klubovny.
Počasí v říjnu je nezvykle teplé a téměř bez srážek. Toho využívají zejména
zemědělci při podzimních pracích. Teploty se přes den vyšplhaly přes 20 stupňů.
Krásné slunečné počasí trvá déle než 14 dnů.
V neděli 27. proběhla plánovaná výsadba stromů. Za velké účasti spoluobčanů
všech věkových kategorií a za krásného počasí bylo v prostoru Horní cesty
k Mohelnu, na trati pod Kozýnkem a u potoka Štenkrava vysázeno celkem
70stromů z velké části ovocných a dále 120 keřů. Akci zaštiťovala a finančně
uhradila Jaderná elektrárna Dukovany. O stromy se do budoucna bude starat
obec.
Práci na obci ukončil Jiří Volfík a do konce roku bude pracovat pan Milan
Pražák.
Prvního listopadu se dožívá 75 let Milan Lučivňák, popřát všechno nejlepší mu
přišli zástupci obce.
Obecní zaměstnanec Pražák se pustil do výstavby štítové zdi u bývalé klubovny,
která musela být ubouraná na popud požárního technika. Práce je to nelehká,
bylo nutné vystavět lešení pro dopravu materiálu. Po dokončení zednických
prací byla atika štítové zdi oplechovaná z důvodu požární bezpečnosti tak kvůli
vodě.
Pracovníci Obecního lesa z Mohelna pod vedením Libora Malého vysázeli
v nachystaném prostoru na Polánkách 4000 sazenic dubů pro založení nového

lesa. Prostor rovněž oplotili proti poškození a okusu zvěří. Celkové náklady
činily 66480 Kč. Treuová zajistila na tuto výsadbu a oplocení dotace od Kraje
Vysočina.
Firma Kudláč provedla pokládku zámkové dlažby ve dvoře hasičské zbrojnice.
Byly zde rovněž osazeny vpusti na dešťovou vodu a vše řádně vyspádováno.
Nyní se začíná rýsovat dvůr tak, jak bylo naplánováno. Až bude vše dokončeno,
bude to opravdu zdařilá akce, a když někdo na dvůr přijde, je vidět že to někomu
patří.
Elektro firma Jaroslava Enžla provedla dle dohody zastupitelů osazení
zdvojených zářivek na cestě k čekárně, Na sloupy byly namontovány T ramena
aby byla nasvícena silnice i cesta u novostaveb hlavně z důvodu bezpečnosti
spoluobčanů a všech kdo tudy prochází.
25 je šťastným dnem, kdy si řekli své ANO Petr Macek a jeho partnerka
Romana Zbytková z č.p.75. Přejeme jim do manželství hodně štěstí, spokojenost
a porozumění.
Na první adventní neděli 1 prosince připadlo Zpívání u Betléma a rozsvěcení
vánočního stromu. Akce proběhla na návsi pod lipami, kde stojí Betlém, ve
kterém letos přibyli dvě slámové figury, a to volek a oslík, které pochází od
stejné zhotovitelky ze Strážnice. Za doprovodu kytary se zazpívaly tradiční
koledy a poté byl rozsvícen strom, u kterého stojí schránka na Ježíškovu poštu.
Tu nejvíce obletovaly děti. Velké díky patří Vlastimilu Chloňovi a Pavlu
Starobovi za hudební doprovod a skupině ČEZ za finanční podporu této akce ve
formě 20 000 korun. 5 prosince se v kulturní místnosti uskutečnila Mikulášská
nadílka. Děti s rodiči se sešli už odpoledne, neboť starostka Treuová pro děti
připravila program, na který navázala tradiční nadílka. Letos za dětmi zavítal
nový Mikuláš, čert i anděl. Škoda, že z důvodu nemoci se nemohlo zúčastnit
více dětí. Po obdržení balíčků se vydařená akce ukončila.
Jenom co děti opustily kulturní sál, hned se do něj sobotu 7 vrátily s rodiči na
vánoční dílničku, kde si mohly vytvořit vánoční dekorace a svícny. Za
uspořádání akce patří dík Nikole Wagnerové. Na závěr této akce se v příjemné
vánoční atmosféře společně posedělo až do večerních hodin.
V neděli 8 se skupina fanoušků ze Lhánic vydala na hokejové utkání týmu
Kometa Brno do Pardubic, kde je čekal den plný zážitků. Jde vidět, že občané
Lhánic drží při sobě a dokážou se bavit na všemožné způsoby.
Naše obec se stává oblíbenou vesnicí pro žití, staví se nové domy a probíhají
přestavby. Na zahradě za domem číslo 1 vyrostla na základové desce hrubá
stavba dřevostavby, kterou staví Petra Ležáková a Milan Chaloupka.
Dále probíhají přestavby domů č.p 69, který vlastní Zdeněk Malý a č.p.13 kde
mají svoje záměry utvořit rodinný dům s ubytovacími jednotkami Viktor
Čermák a Viktorie Páralová z Brna. Přestavbu provádí i v čp. 16 Došek Martin,
který se po rekonstrukci plánuje do naší obce z Mohelna přistěhovat.
10 se vydávají zástupci obce Treuová a Košťál s doprovodem hasičů blahopřát
všechno nejlepší Stanislavu Chaloupkovi ke krásným 90. narozeninám.

V pátek 20. se uskutečnilo poslední zasedání zastupitelstva v letošním roce.
Hlavním bodem programu bylo schválení rozpočtu na rok 2020. Rozpočet i se
zůstatkem z letošního roku ve výši 2 446 950Kč činí 5 447 250Kč.
V sobotu 28. se uskutečnila Valná hromada SDH. V letošním roce proběhly
volby do výboru. Proběhly zprávy starosty a hospodářky za uplynulý rok. Byl
zvolen výbor ve složení: starosta sboru- Loucký Jiří, jednatel Honza Košťál,
velitel Libor Treu, pokladník Lucie Kavalcová, revizor účtu Jiří Macek. Členové
výboru Kavalec Jindřich, Nováček Josef, Ležák Josef a Ležák Martin.
Poslední den v roce se schází parta spoluobčanů, aby se v kulturní místnosti
rozloučili se starým rokem. Zavzpomínali, co se podařilo udělat v tom končícím
se roce, co se naopak neudělalo. Plány před vstupem do Nového roku jsou vždy
velké. Oslava a přivítání Nového roku proběhlo jako tradičně v dobré náladě.
Počasí v prosinci je na zimu teplé, bez sněhu. Voda alespoň v podobě dešťových
srážek, ale málo.
Počet obyvatel naší obce k 31.12 je 164.

