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V neděli 3. ledna se vydáváme na tradiční tříkrálový výšlap na Babylon. V letošním roce je
účast slabší nejenom z naší obce, ale i celkově. Mrazivé počasí ty skalní ale neodradilo. Po
přivítání všech přítomných následovalo vystoupení trubačů, které si vysloužilo potlesk.
K mání bylo něco na zahřátí a na opékání špekáčky. Kdo chtěl tak mohl přispět do tříkrálové
kasičky. Asi po dvou hodinách se akce rozpustila.
Rovněž v naší obci proběhla tříkrálová sbírka. Koledníkům se podařilo vybrat 8. 870
Kč. Všem štědrým dárcům, kteří přispěli, patří velký dík. V porovnání s okolními obcemi
patří Lhánice k těm nejštědřejším na počet obyvatel. Věříme, že peníze budou použity na tu
správnou věc a těm opravdu potřebným.
V sobotu 9. ledna uskutečnilo místní Honební společenstvo naháňku na škodnou. Té
se zúčastnilo 24 střelců a 12 honců. Slabší účast proti předešlým rokům. Jako tradičně
proběhla 4 kola. Sloveny byly pouze 2 lišky. Slavnostní výřad proběhl na hřišti. Po
občerstvení v kulturní místnosti následovalo pasování na myslivce, které čekalo na Jiřího
Macka a Martina Ležáka. Toho se zhostil předseda Jan Brachetka a hospodář Robert Bureš za
zvuku fanfáry na lesní roh v podání Josefa Holase. Poté přišla bohatá tombola se zvěřinou a
hudební produkce Aleše Kohoutka.
Ve středu 13. ledna proběhlo pozvání obecního zastupitelstva na setkání místních
důchodců. Těch se v letošním roce sešlo 19 a všechny přivítal starosta obce Josef Ležák.
Popřál všem přítomným do Nového roku a seznámil je s akcemi, které obec na letošní rok
připravuje. O příjemné odpoledne se postaral nejprve Petr Šlapanský a Josef Knotek. Poté
následovalo zhlédnutí videa z akcí loňského roku, které připravila Alena Treuová. Poté už
byla volná zábava a diskuse. Pro všechny zúčastněné to bylo příjemné odpoledne.
V úterý 19. ledna bylo na programu jednání zastupitelstva a hlavním bodem bylo
odstoupení místostarosty Pavla Staroby z funkce. Po vášnivé debatě a spoustě návrhů jsme nic
nevyřešili. Nikdo ze zastupitelů o tuto funkci nemá zájem. Aby byl naplněn zákon, bude třeba
příště pokus o zvolení zopakovat. Pokud se to nepodaří, musí být někdo ze zastupitelů
pověřen zastupováním v případě potřeby a funkce místostarosty bude neobsazena.
25. ledna se dozvídáme radostnou zprávu. Do naší obce se narodila nová spoluobčanka
Sabina Ruibarová, dcera Jana Nováčka z domu č. 62. Gratulujeme a přejeme štěstí, zdraví a
ať se všem daří.
V sobotu 30. ledna je na pořadu ochutnávka ovocných destilátů a soutěž o nejchutnější
pomazánku. Vzorků pálenky se sešlo 16, pomazánek 22. Večer plný diskusí a opakovaných
pokusů o výběr té nejlepší, šel do finále. Je to opravdu těžké rozhodování. Dobrých vzorků
bylo mnoho v obou kategoriích. Po sčítání žetonů byly vyhlášeny výsledky. V pomazánkách
se na třetím místě umístil Libor Treu, druhá Alžběta Ležáková. O první místo se shodným
počtem dělila Hana Loucká a Alena Treuová. V pálenkách dominovaly meruňky. Třetí byl Jiří
Volfík st., druhý Jiří Volfík ml. První místo s převahou vyhrála švestka Libora Treu.
V úterý 2. února se dozvídáme smutnou zprávu. Ve věku 74 roků zemřela MUDr. Eva
Dusíková. Trvale v obci hlášena nebyla, ale na chalupu jezdila téměř 40 roků a všichni ji brali
jako domácí. Rozloučení proběhlo 8. února v Brně.
V sobotu 6. února za pěkného slunečného počasí proběhly tradiční ostatky. Sešlo se 32
masek což je počet velice dobrý a je vidět, že zájem stále je i z řad těch nejmladších. Po
tradiční obchůzce přibylo Sboru dobrovolných hasičů v kase téměř 6. 500 Kč. Večerní zábava
v kostýmech a v nazdobeném sále proběhla za účasti 60 platících. Celým večerem provázela
kapela Alexis z Třebíče. Jako tradičně jsme se dobře bavili a hodně nasmáli. Je potřeba

poděkovat všem účastníkům, všem co nás podporují a co zajišťovali věci potřebné ke konání
akce.
Dne 28. února bylo na programu jednání zastupitelstva s bodem o volbě místostarosty.
Jako v minulém jednání se však nepodařilo toto místo obsadit, neboť nikdo z přítomných tuto
funkci nechce vykonávat. Bylo tedy přistoupeno k volbě pověřené osoby zastupující starostu
dle zákona. Po dlouhé diskusi, kdy se scénář opakoval, byl navrhnut a poté schválen Pavel
Staroba. Poprvé obec nemá místostarostu, pouze osobu pověřenou k zastupování. Větší
starosti a více práce bude mít starosta.
Počasí po celý měsíc bylo nezvykle teplé. Sníh nepadal, alespoň srážky dešťové,
kterých spadlo 65 mm.
V pondělí 21. března proběhl na obecním úřadě audit hospodaření za rok 2015. V konečném
hodnocení nebyly shledány žádné závady ani nedostatky, což je dobrý úkaz práce starosty,
inventarizační komise a účetní. Výsledek se odráží také v příjmu peněz do obecní kasy ze
státního rozpočtu.
V sobotu 26. března umírá lhánický rodák a spoluobčan František Gros ve věku
nedožitých 84 let. Poslední rozloučení se konalo v pátek 1. dubna v Ivančicích.
Počasí po celý měsíc poměrně teplé s minimem srážek.
Od 1. dubna nastupují přes pracovní úřad dva obecní zaměstnanci a to Hana Loucká a Jiří
Volfík, kteří budou vykonávat jako každoročně potřebné práce spojené s chodem obce.
V sobotu 2. dubna udělali hasiči tradiční zabíjačku. Poražena byla dvě prasata, ze
kterých parta nadšenců pod vedením velitele a řezníka v jedné osobě udělala spoustu dobrých
a chutných výrobků, které poté mohli spoluobčané ochutnat. Posezení po práci bylo dobrou
příležitostí pro setkání nejen hasičů, ale všech spoluobčanů, kteří se zapojují do akcí obce.
Po získání stavebního povolení zahájil práce na základové desce rodinného domku Jiří
Macek. Stavbu provádí svépomocí v prostoru u čekárny.
V neděli17. dubna se dožívá významného životního jubilea 90 roků naše spoluobčanka
paní Marie Pochopová z domu č. 9. V současné době je druhou nejstarší v naší obci. S přáním
všeho nejlepšího a hlavně dobrého zdraví do dalších let přišel blahopřát rovněž starosta obce.
Další oslavenkyní je paní Anastázie Chaloupková, která oslavila 24. dubna 75.
narozeniny. Rovněž jí patří gratulace a přání všeho nejlepšího.
Stavební firma Pavel Kudláč položila panely, které vlastní obec, na provizorní cestu ke
stavebním parcelám u čekárny. Je pokryta téměř polovina úseku cesty. Obec požádala o
dotaci na zakoupení auta pro SDH. Na dotaci se podílí Ministerstvo financí a to částkou
400 000 Kč, 350 000 Kč uhradí kraj a 150 000 Kč doplatí obec. Z celého kraje Vysočina bude
poté dle kritérií vybráno asi 50 obcí, které dotaci obdrží.
V sobotu 30. dubna se na místním hřišti uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic. Dřevo
zajistila obec, vatru postavila omladina. Za chladného počasí se schází tradiční sestava
spoluobčanů a dětí, které se na akci těší nejvíce. Při opékání špekáčků se vzpomíná a
diskutuje na různá témata dlouho do noci.
Od 1. května obec zaměstnává další dva pracovníky- a to Milana Pražáka a Radku
Kavalcovou, kteří budou pracovat za stejných podmínek jako loňského roku. Smlouvu mají
podepsanou do konce října.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o vyčištění části koryta potoku Štenkrava, které je
zanesené a tím neplní svoji funkci. Pozemek je v majetku obce, ale spravuje ho Správa toků,
která nemá zájem o jeho vyčištění. Byl sepsán návrh smlouvy o dílo, s rozpočtem, který
předložila firma Kavyl z Mohelna. Návrh zastupitelé odsouhlasili a budou podniknuty další
kroky k realizaci, které zajistí starosta obce. Dále zastupitelé odsouhlasili smlouvu na opravu

místních komunikací v prostoru u požární nádrže, mostku u domu č. 54, cestu pod bývalým
družstvem, to vše za cenu 297 000 Kč, z toho Krajská dotace činí 110 000 Kč. Dále byl
vyspraven příjezd ke kontejnerům před místní prodejnou a prostor u zastávky autobusu za
cenu 44 000 Kč.
Sobota 11. května byla dnem svatebním pro Ondřeje Doška z č. 6 a jeho partnerku
Hanu z Oslavan. Obřad a hostina se konala v Mohelně. Zastupitelstvo gratuluje a přeje
novomanželům hodně štěstí.
Obecní pracovníci se starají o zeleň v obci, která kvůli častým srážkám vydatně roste.
Plocha je velká, tudíž na ostatní práce už nezbývá moc času.
V sobotu 4. června proběhlo v naší obci cvičení okrsku SDH. Nejdříve proběhlo zahájení na
požárním sportovišti, poté jsme si vyzkoušeli tradiční požární útok. Po pauze měl následovat
secvik a dálková doprava vody. Jelikož družstvo z Mohelna nemělo zásahovou stříkačku, byla
trasa zkrácena. Pro mnohé to byla nová věc, která se nám může v budoucnu hodit.
Stavební úřad vydal rozhodnutí o povolení na stavby nových rodinných domů pro
Martina Slavaty z Mohelna a manžele Hoškovi z čísla 83.
Bylo provedeno vyčištění koryta potoku Štenkrava v délce 320 m s tím, že
odbagrovaný sediment se uložil na cestu a do prostoru a po vyschnutí bude rozpracován a
oseta tráva, která byla na koryto oseta hned, aby se co nejvíce zamezilo růstu palachu. Firmě
Kavyl bylo zaplaceno 120 000 Kč.
Firma Flora servis z Brna provedla výměnu schodiště a zábradlí na dětském hřišti na
návsi. Jedná se o důležitou opravu z důvodu bezpečnosti a zdraví našich dětí. Obec zaplatila
částku 5 700 Kč.
Obec rozhodla o zakoupení 60 kusů panelů, které budou použity na dodělání
provizorní cesty u nových RD. Cena včetně dopravy je 32 000 Kč. Položení bude provádět
firma Kudláč z Mohelna. Ti rovněž provedli vyčištění strouhy na odvod dešťové vody u
čekárny, kde docházelo k podmáčení a praskání silnice. Obecní pracovníci provedli vysečení
trávy v obecním lese U drůbežárny. I přes velmi suché počasí se porostu dubu daří a věříme,
že zde vyroste pěkný les.
Byly zahájeny práce na základech pro rodinný dům Martina Slavaty.
Z naší obce se z trvalého pobytu odhlásil Ondřej Došek z domu č. 6. Stěhuje se do
Oslavan.
Počasí po celý měsíc teplé s občasnými srážkami.
Začátkem července zastupitelstvo obce rozhodlo o nákupu betonových desek, které budou
položeny kolem víceúčelového sportoviště z důvodu zamezení růstu trávy, která se nedá
vysíkat v blízkosti mantinelů a sloupů. Práce provádí obecní pracovníci.
V sobotu dne 2. července proběhlo na místním hřišti sportovní klání v netradičním
desetiboji. Na letošní rok byly připraveny čtyři nové disciplíny. Na akci se přihlásilo 16
soutěžících, takže o zábavu na celé odpoledne bylo postaráno. Diváků, kteří povzbuzovali se
sešlo dost, škoda, že nevydrželo počasí a na závěrečné disciplíny včetně vyhlašování jsme
zmokli. Kategorii starších nad 35 roků vyhrál Zdeněk Malý, druhé místo obsadil Libor Treu,
třetí Jiří Loucký. V mladších patří třetí místo Honzovi Košťálovi, druhý skončil Viktor Valeš
a první příčka patří Lukášovi Vlasákovi, který se stal i celkovým vítězem. Poděkování si
zaslouží soutěžící za účast, rozhodčí za přípravu a organizaci soutěže a skupina ČEZ za
finanční podporu.
Dne 15. července se dožívá životního jubilea 75 roků náš spoluobčan pan František
Sedlák. S gratulací a malým dárkem přišel k oslavenci i starosta obce.

V neděli 17. července se dozvídáme radostnou zprávu. Do naší obce se narodil nový
spoluobčánek Jiří Sladký. Syn Ivety Nováčkové z domu č. 84 a Jiřího Sladkého z Mohelna.
Gratulujeme a přejeme štěstí, zdraví a ať se daří a roste.
Počasí po celý měsíc bylo vcelku teplé, s minimem srážek. Koupaliště je v provozu, o
chemii se stará Honza Košťál.
Dne 11. srpna přišla radostná zpráva a to již potřetí. Manželům Čechovým z domu č. 56 se
narodil syn Filip. Gratulujeme a těšíme se na vítání občánků, které se uskuteční v září.
Tradiční pouťová zábava proběhla v sobotu 13. 8. Té předcházela brigáda a příprava
areálu na návsi. Za příjemného počasí se vydalo 10 párů s kapelou na obchůzku obce. Do
kasy Sboru dobrovolných hasičů bylo vybráno 7 300 Kč. Na večerní zábavu se skupinou
Fantastic Band a s bohatou tombolou přišlo 170 platících. Dobrá nálada a zábava probíhala
tradičně dlouho do noci.
Ve čtvrtek 25. 8. se dožila životního jubilea lhánická rodačka Marie Štefanová 85
roků. Při této příležitosti ji navštívil starosta obce a popřál do dalších let hodně štěstí a zdraví.
Na sobotu 27. 8. naplánoval místní sbor dobrovolných hasičů soutěž v požárním
útoku. Proběhly velké přípravy v areálu u Vodárny. Za velice teplého a slunečného dne jsme
čekali s napětím, kolik družstev přijede. Předpovědi se naplnily. Dostavila se pouze dvě
družstva z Křepic, které nikdy nezklamou. Spolu s dvěma domácími družstvy si to rozdali a
udělali si odpoledne sami pro sebe. Škoda, že nás nepodpoří alespoň družstva okrsku.
Obecní pracovníci se pustili do čištění a nátěru kříže na návsi u zvoničky, který si už
opravu zasloužil. Byla rozdělána kovová ohrádka, která se nechala opískovat. Byly rovněž
zakoupené a nově zhotovené poškozené části, které se postupně vyměnily. Vše bylo poté
natřeno, smontováno a osazeno na místo. Rekonstrukce se zdařila a ti co se na ní podíleli,
zaslouží pochvalu.
Rovněž byly zahájeny práce na základech a poté realizace dřevostavby manželů
Hoškových na zahradě domu č. 83.
Obecní pracovníci vyčistili cestu k Mohelnu. Došlo k pokosení trávy, vyřezání
podrostů a poté jejich odvoz a poklizení. Obec Mohelno se o část cesty, která je jejich
majetkem nestará a tak každoročně tuto práci zajišťují naši pracovníci.
Na neděli 18. září byli přizváni rodiče a jejich novorozené děti na slavnostní Vítání
občánků. Akce se uskutečnila v obřadní síni městyse Mohelno. Zde starosta Ležák přivítal
mezi lhánické spoluobčany Sabinu Ruibarovou, Jiřího Sladkého a Filipa Čecha. Popřál jim a
jejich rodičům štěstí, zdraví, aby se jim v životě dařilo a aby se do Lhánic rádi vraceli nebo
nejlépe zůstali.
Ve čtvrtek 22. 9. se sešlo zastupitelstvo na jednání, kde proběhlo výběrové řízení a
otevírání nabídek na zakoupení auta pro jednotku obecních hasičů. Do řízení se přihlásily dvě
firmy, které splnily požadavky zadavatele. Vybrána byla nabídka s nejnižší cenou a to Ford
auto Trutnov, za cenu 866 000 Kč, se kterou bude následně uzavřena smlouva na dodání.
Termín dodání do 30. 11. 2016. Dále byl schválen návrh smlouvy na opravy komunikací
v obci za částku 195 000 Kč. Akce byla posléze realizována. Jedná se o část krajnice u
požární nádrže po mostek, přestřik a zapravení cesty za humny a pod bývalým JZD a dále
zhotovení příjezdu k domu č. 23 paní Mutlové.
Po vyčištění koryta potoku Štenkrava, proběhlo nyní rozpracování navršeného
materiálu, který vyschnul. Došlo na rozdiskování, zrotavátorování a usmykování povrchu a
poté osetí trávy, jak bylo s firmou Kavyl dohodnuto. Nyní se bude o koryto a cestu starat
obec.
Jako každoročně na podzim, tak i letos byla vyčištěna horní cesta k Mohelnu. Posečení
trávy, podrostů a ořezání stromů, které brání průjezdu nebo jsou zcela suché. Při průjezdu je

hned patrné, že cesta někomu patří, což je dobře a poděkování patří všem obecním
zaměstnancům.
Sobota 1. října byla dnem svatebním pro Lucii Vlasákovou z č. 58 a Jindřicha Kavalce z č. 17.
Oddáni byli rozhledně Babylon, kde jim poté místní sbor dobrovolných hasičů zatáhnul
tradiční bránu. Na společné cestě v manželství jim přejeme jen to nej, nej, hodně lásky, dětí a
ať spolu dlouho vydrží.
O víkendu 7. - 8. října se uskutečnily volby do Krajských zastupitelstev a někde i do
Senátu. Ze 134 voličů v naší obci přišlo k urnám 38 %. Je vidět, že volby lidi netáhnou a jsou
nespokojeni. Volby vyhrála ČSSD.
Obecní pracovníci započali s vyřezáváním stromů kolem koryta potoku Štenkrava za
požární nádrží. Stromy jsou staré, přerostlé, některé vyhnilé a hrozí ulomení a ucpání koryta,
popřípadě úraz. Na jaře by mělo dojít k úpravě koryta a vyčištění firmou Povodí, která to má
ve správě.
Dne 24. října se dožila životního jubilea 80 roků naše spoluobčanka paní Růžena
Macková z č. 21. Do dalších roků ve zdraví jí přišel popřát starosta obce.
Na sobotu 5. listopadu naplánovali dobrovolní hasiči zakončení sezony. Nejprve připravili
techniku na zimu, kterou odzkoušeli, poklidili ve zbrojnici a garáži a poté se odebrali do
klubovny, kde na ně čekalo pohoštění. Večer proběhl tradiční lampionový průvod pro ty
nejmenší. Ve velkém ho účastní rovněž i ti starší vybaveni krásnými lampiony.
Dne 10. listopadu byl na schůzi zastupitelstva navržen rozpočet financí na rok 2017. Je
vyrovnaný. Dále byly navrženy a poté odsouhlaseny priority Plánu společných zařízení pro
KPÚ. Na první místo je zařazen plán a poté realizace projektu cesty k Senoradům kolem
bývalého družstva, na který bude navazovat odvodní kanál na dešťovou vodu od trafostanice
kolem domu č. 54 po zatrubnění, převedení a posílení koryta do potoku Štenkrava,na který
bude navazovat kanál mezi požární nádrží a víceúčelovým hřištěm. Vše v realizaci
pozemkového úřadu.
Pátek dne 18. listopadu bude v kronice zapsán jako den, kdy bylo firmou Auto
Trutnov do naší obce dodáno dopravní auto Ford Tranzit pro jednotku obecních hasičů. Auto i
s přestavbou vyšlo na částku 866 000 Kč. Jedná se o vůz pro 9 členů jednotky, za který bude
připojen vozík s výbavou. Dotace generálního ředitelství hasičů je 433 000 Kč, dotace Kraje
Vysočina je 288 000 Kč a zbytek uhradí obec. Auto bude sloužit potřebám hasičů, k zásahům
popř. evakuaci obyvatel.
Na neděli 27. listopadu byl na náves instalován betlém a nazdoben stromeček.
V podvečer první adventní neděli proběhlo rozsvícení a zpívání u betléma. Akce se
uskutečnilo poměrně dost spoluobčanů a dětí, kteří jsou rádi, že tradice se drží i v naší obci.
Těm, kteří se podíleli na přípravě a zajišťovali samotný průběh akce včetně občerstvení, patří
poděkování.
V pondělí 5. prosince proběhla v kulturní místnosti tradiční mikulášská nadílka. Pro některé
děti to byla první nadílka a setkání s Mikulášem. Na setkání přišlo 21 z celkového počtu 22
dětí což je chvályhodné, neboť když se něco dělá, je třeba účasti těch, kterých se to týká.
Hojná účast byla ze strany rodičů a prarodičů.
V sobotu 17. prosince uspořádalo Honební společenství naháňku na škodnou. Dle
počtu účastníků bylo vidět, že termín kolidoval s okolními vesnicemi. Sešlo se pouze 21
střelců. Jako tradičně byla 4 kola. Ve druhém bylo střeleno divoké prase, ve třetím na Babách
prasata utekla, což byla velká škoda. Tím bylo odstříleno. Výřad a zakončení proběhlo na
místním hřišti. Poté následovalo pohoštění s bohatou zvěřinovou tombolou. První cena a
nejcennější trofej byl jelen sika. K tanci a poslechu hrál Aleš Kohoutek.

Poslední zasedání obecního zastupitelstva se konalo 20. prosince. Zde byl schválen
vyrovnaný rozpočet obce na příští rok. Příjmy a výdaje činí 2 580 000 Kč. Proběhlo celoroční
hodnocení a myslím, že s prací obecního zastupitelstva mohou být spoluobčané spokojeni. Na
účtu obce zůstalo k 31. 12. téměř 3 000 000 Kč.
S koncem roku napadlo trochu sněhu a vánoční svátky jsou po dlouhé době bílé.
K datu 31. 12. ukončili činnost i obecní pracovníci. Touto cestou děkuje starosta obce
za vykonanou práci při zvelebování a udržování obce.
Počet obyvatel v obci k 31. 12. je 161.

