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Dne 5. ledna se naši spoluobčané na pozvání SDH Kramolín, účastní Tříkrálového
pochodu na rozhlednu Babylon. Sešlo se 34 nadšenců, kteří chtěli podpořit dobrou akci.
Pozvání přijali rovněž občané z Kladerub a z Mohelna. Sešlo se celkem 170 účastníků.
Příjemnou atmosféru dokreslili trubači, kteří předvedli své umění. Nedělní odpoledne jsme
zakončili opékáním špekáčků a přípitkem dobré slivovice.
Tříkrálová sbírka, která v naší obci proběhla se vydařila. Štědří dárci přispěli celkovou
částkou 8 231 Kč. Všem, kdo přispělis dobrou věc patří poděkování.
Ve středu 15. ledna přijali pozvání Obecního zastupitelstva naši senioři. Novoročního
setkání se zúčastnilo 24 našich důchodců. Po přivítání starostou a seznámení s akcemi, které
budou v letošním roce probíhat a které se chystáme zrealizovat, shlédli naši senioři filmový
sestřih všech akcí uplynulého roku. To se všepřítomným líbilo. Dík patří Aleně Treuové, která
vše filmuje a sestřih připravila. Příjemné odpoledne se neslo v duchu vzpomínání a přátelské
debaty všech přítomných.
Počasí v prvních třech týdnech na leden velice teplé a beze srážek. Denní teploty +8
stupňů, noční kolem 0 stupňů. Mrznout začalo až 24. ledna.
Na sobotu 1. února připravili hasiči ochutnávku ovocných destilátů a pomazánek.
Akce tohoto druhu zde byla poprvé a nebylo mnoho zkušeností. Do soutěže bylo přihlášeno
17 vzorků destilátů a 15 pomazánek. Rozhodování bylo těžké, neboť každý ze zúčastněných
obdržel jeden žeton pro každou skupinu. Po sečtení žetonů následovalo vyhlášení
jednotlivých skupin. V pomazánkách skončila na 3. místě Marie Dobešová, na 2. místě Libor
Treu a vítězkou se stala Alžběta Ležáková. Ovocné destiláty vyhrál Miloš Husák, před
Liborem Treu a Josefem Ležákem. Příjemný večer, za který patří organizátorům velký dík.
Proběhl výběr poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatků ze psů. Výše zůstala
stejná jako v roce předchozím.
Obec nechala zhotovit projekt na víceúčelové hřiště v projekční kanceláři Šedivý v
Náměšti. Cena projektu s rozpočtem stála 15 400 Kč. Hřiště by mělo stát vedle požární
nádrže.
Počasí po celý měsíc velice teplé, teploty až +10 stupňů, bez sněhu a s minimem
srážek.
K 1. březnu se z trvalého pobytu v obci odhlásili Tomáš Friedrich s manželkou Petrou,
rozená Došková z č. 6.
Tradiční Ostatky připadly na sobotu 1. března. Na sraz před OU se dostavilo 35
krásných masek, připravených vyrazit za doprovodu kapely Josefa Knotka z Mohelna. Po
náročném maratonu po obci následovala večerní maškarní zábava s Petrem Šlapanským.
Účast byla menší než v předešlých letech- 57 platících si i tak večer dostatečně užila.
Na sobotu 8. března byla naplánovaná obecní zabíjačka. V pátek byly poraženy 2
prasata, připraveny kotle a vše potřebné na sobotní akci, kdy se vše vařilo. Rovněž proběhlo
vyškvaření sádla. Bylo uděláno 170 jitrnic, 90 jelit, 30 tlačenek. K tomu kotel bílé a černé
polévky. Poté se výrobky a maso prodávaly. Během krátké doby vše prodáno a mimo pár
bůčků nezbylo nic. Večer následovalo zasloužené posezení a v neděli úklid. Partě a řezníkovi,
který na vše dohlížel, patří dík.
V neděli 16. března jsme se dozvěděli smutnou zprávu. Ve věku 83 let nás opustil pan
František Došek z domu č. 16. Rozloučení proběhlo v sobotu 22. března v Mohelně.
Počasí po celý měsíc velmi teplé, podle předpovědi meteorologů nejteplejší za
posledních 50 let, srážek minimum, pouze 12 mm.

Od 1. dubna obec zaměstnává 5 pracovníků přes Pracovní úřad. Jsou to: Milan Pražák,
Jiří Volfík, Helena Treuová, Jiří Macek z č. 10, Jan Nováček č. 62. Smlouvy jsou uzavřeny do
30.9.
Ve čtvrtek 10. dubna nastoupila firma Kudláč z Mohelna na úpravu koryta potoka u
kovárny. To bylo zanesené a zarostlé. Bylo domluveno, že po odbagrování a srovnání koryta
bude podštěrkováno a poté do betonu osazeny betonová koryta a obrubníky pro snadné
čištění. Dojde k napojení odpadů a vysvahování zeminou. Celá akce byla vyčíslena na částku
180 000 Kč.
V úterý 15. dubna se dožívá životního jubilea 80 roků paní Marie Brachetková z č. 34.
Ke gratulantům se připojil i starosta obce.
15. 4. jsme se pustili pod vedením Pavla Kiliána z Bosonoh do zrealizování
elektrického zvonění na místní zvoničce. Nejprve byl spuštěn zvon pro úpravu hřídele, což
byla práce obtížná, neboť nebylo možno zavěsit kladku pro nedostatek místa. Byly osazeny
ložiskové domky a kolo s převodem. Zvon byl pomocí kladky vyzvednut a zakotven. Mohlo
následovat elektrické připojení a samotné odzkoušení. Bylo třeba nasadit závaží na
dovyvážení zvonu. Poté už nic nebránilo vyzkoušení a předání. Velký dík patří panu Kiliánovi
a obecním zaměstnancům, kteří se podíleli na celé akci pod vedením starosty obce. Celkové
náklady byly vyčísleny na 16 130 Kč.
Obecní zaměstnanci prováděli podsazování stromků v obecním lese u drůbežárny,
které po suchém podzimu a zimě uschly. Bylo dosazeno 500 sazenic dubů.
V sobotu 19. dubna náhle zemřel Václav Dvořáček z domu č. 71. Odešel svobodný a
ve věku 57 roků. Rozloučení proběhlo v kruhu rodiny.
22. dubna se dožívá nejstarší občanka naší obce paní Marie Kostelníková z č. 81
významného životního jubilea 90 roků.
Další oslavenkyní je paní Jiřina Chaloupková z č. 53, která se 24. dubna dožívá 75 roků.
Oběma přišel se svým přáním pogratulovat starosta obce.
30. dubna se konají na místním hřišti „čarodky“. Omladina postavila vatru, dřevo
zajistil obecní úřad. Za pěkného slunečného počasí se v podvečer sešla velká většina místních
spoluobčanů. Bylo připraveno občerstvení a špekáčky na opékání. Posezení končilo v dobré
náladě pozdě v noci.
Po celý měsíc teplé počasí s minimem srážek.
V době od 2. května obecní pracovníci upravují prostor před stodolou Jaroslava
Forala. Jsou odstraněny keře, srovnán terén a osazeny koryta na dešťovou vodu. Je zhotoven
sběrač vody mezi stodolou a domem č. 81.
7. května je nalezen v zahradě Stanislava Marka u domu č. 77 žárový hrob z doby
bronzové. Pro archeology to byl další důkaz o historickém pohřebišti. Nalezena byla mimo
jiné bronzová spona. Vše bylo zdokumentováno a odvezeno Dr. Okáčem do muzea Vysočiny
k dalšímu zkoumání.
Dále došlo k rozšíření stání pro kontejnery na odpad u místní prodejny a požární
nádrže. Práce zajišťovali obecní pracovníci. Dodány byly kontejnery na bioodpad a rozšíření
počtu na sklo a plast, které už nestačily potřebám obce.
Do naší obce se přihlásil nový spoluobčan pan Viktor Valeš, ročník 1981 pocházející
z Ořechova u Brna. V obci zakoupil dům č. 57 a 60, patřící Josefu Krátkému. Věříme, že se
mu zde bude i s přítelkyní líbit a rozšíří počet našich obyvatel.
Ve dnech 23. a 24. května proběhly volby do Evropského parlamentu. Ze 132 voličů
naší obce se k urnám dostavilo pouze 2 voličů. Nízká účast kolem 20 % byla v celé republice.
Občané tím vyjádřili svůj nesouhlas s postavením celé unie.
V posledním týdnu přijela firma Správa a údržba silnic z Třebíče, se kterou byla
sepsána smlouva na opravu komunikací. Počasí jim zrovna nepřálo. Odtěžen a vyasfaltován je

prostor u domu č. 10 včetně kanálu na dešťovou vodu, prostoru Foralovy stodoly a část cesty
kolem Boží muky směr Mohelno. Dále byly opraveny a zality spáry na silnici od čekárny
k Mohelnu. Vše za částku 395 000 Kč.
Během měsíce proměnlivé počasí. V týdnu od 3. do 10. vysoké teploty, poté do 19. 5.
velké ochlazení a 75 mm srážek. Konec měsíce chladno a přeháňky s bouřkami.
V sobotu 7. 6. je na programu Dětský den, v podobě cesty, kde na stanovištích děti
dokazují své znalosti, umění a zručnost. Na startu se přihlásilo 26 dětí, které postupně plní své
úkoly, za které jsou odměňovány sladkostmi. Cíl cesty je na hřišti, kde je připraveno
občerstvení a opékání špekáčků. Za krásné odpoledne je třeba poděkovat všem, co v horku
trávili na svých stanovištích a především hlavním organizátorkám této akce- Heleně a Aleně
Treuovým. Finančně akci zajišťoval OU.
V červnu zahájila firma výstavbu dřevostavby na zahradě domu č. 18 Petra Macka.
Dům je stavebnice z kulatiny, která je sestavována na základové desce. Součástí je podkroví a
veranda. Pokrytí střechy si musí majitel zajistit sám.
Obecní pracovníci se pustili do vyřezávání keřů a stromů na místním hřišti. Je to
příprava pro rekonstrukci elektriky a osvětlení. Je zakopán nový kabel, zřízena rozvodná
skříň, kde bude chránič, jističe a zásuvka. Současně proběhla oprava zábradlí na mostku u
vstupu na hřiště, přes který vede chránička přívodu elektriky. Jsou vyměněny sloupy pro
lampy, které jsou silně zkorodované a zakoupeny nové lampy. Celkem je osazeno pět světel,
které dostatečně nasvítí celý prostor. Náklady na rekonstrukci jsou téměř 50 000 Kč.
V sobotu 21. 6. zemřel ve věku nedožitých 87 roků pan Václav Pražák z č. 49, rodák
z Mohelna. Rozloučení proběhlo v pátek 27. 6. v Mohelně.
Téhož dne 21. 6. se dožívá jubilea 85 roků paní Vlasta Chaloupková z č. 1, rodačka
z Vicenic. Ke gratulantům se připojil i starosta obce.
Do obce se přihlásily 2 nové spoluobčanky, Kateřina Macková, nar. v r. 1985, se svojí
dcerou Lilianou. Bydlet budou u svého bratra v č. 82.
Počasí po celý měsíc teplé s minimem srážek. Domorodci hlásí pokles spodní vody ve
studnách.
Začíná měsíc červenec a školákům prázdniny. Je vyčištěna požární nádrž, která přes
léto slouží jako koupaliště.
Dne 10. července se dožívá 75 roků p. Antonín Valach z domu č. 78. K blahopřání se
připojil i starosta obce.
Obecní pracovníci pokračují ve výměně žlabů na svod dešťové vody na Kolonii.
Poškozené jsou nahrazovány novými. Postupně se dají do pořádku všechna koryta až po
koupaliště.
Do obce se přihlásila trvalému pobytu slečna Sylva Ruibarová z Moravského
Krumlova, přítelkyně Jana Nováčka z č. 62.
Počasí teplé a slunečné, minimum srážek. Poslední týden se ochlazuje, přicházejí
srážky, což komplikuje žně.
Na počátku měsíce srpna proměnlivé deštivé počasí.
Druhou sobotu v měsíci drží dobrovolní hasiči tradiční pouť. Omladina vyrazila po
obci za slunečného počasí s kapelou Josefa Knotka z Mohelna. Závěr se pokazil, neboť přišla
bouřka a všichni ji museli přečkat v kovárně. Večer se ale vydařil. Na zábavu se skupinou
Fantastic Band přišlo 140 platících, kteří si to náležitě užili. Jako každoročně byla bohatá
tombola.
V sobotu 16. srpna se udála historická událost. Na návsi pod Lipami se konal v pravé
poledne svatební obřad, kde si řekli své ANO slečna Pavla Burianová a Miloš Husák, oba

přihlášeni v domě č. 73. Oddávajícím byl starosta obce Josef Ležák, matrikářka paní Lenka
Knotková z Mohelna. Byla to vůbec první svatba na území obce, kdy lhánický starosta
oddával, v celé její historii. Svatebčané se shromáždili ve velkém počtu v prostoru kolem
kapličky a pod lipami. Celý slavnostní obřad se konal za doprovodu cimbálové kapely. Po
obřadu už čekali s bránou dobrovolní hasiči, aby rovněž svému kamarádovi popřáli.
Do naší obce se přihlásil nový spoluobčan Martin Rudyk z Brna, rok narození 1997, je
přihlášen u Pavla Staroby v domě č. 62.
Naopak odhlášen z pobytu v naší obci je Pavel Kavalec z č. 17, který se přestěhoval do
Oslavan, kde si zakoupil byt.
Dne 23. 8. se dožívá významného životního jubilea 85 roků pan Vladimír Ležák. U
této příležitosti přišli se svým přáním oslavenci zástupci obce a SDH.
Další akcí dne 23. 8. je sportovní klání v netradičním desetiboji. Na startu je ve dvou
kategoriích připraveno 20 borců, kteří si nic nedarují. Byly zařazeny 4 nové disciplíny a to
chůdy, hod medicinbalem, pojídání fazolí hůlkami a plivání pecky do dálky. Klání se protáhlo
téměř do večera. Kategorii do 35 roků vyhrál Erik Mohelský, druhý Jan Koštál, třetí Jiří
Macek ml. Starší kategorie- třetí místo Josef Ležák, druhý Zdena Malý a prvé místo a celkový
vítěz Libor Treu, který převzal putovní pohár z rukou Petra Macka, hlavního organizátora a
hlavního rozhodčího. Všem zúčastněným soutěžícím a divákům patří poděkování za podporu.
Za finanční podporu děkujeme skupině ČEZ.
Obec prodává další parcelu č. 1568/3 (u vjezdu do obce) na výstavbu rodinného domu
panu Martinu Slavatovi z Mohelna. Parcela o výměře cca 1300 m2, cena za 1 m2 je 25 Kč.
Dne 30. 8. je na pořadu soutěž o Pohár starosty SDH v požárním útoku. Na startovní
listině je zapsáno rekordních 19 družstev- 4 družstva nad 35 roků, 5 družstev žen a 10
družstev mužů bez omezení věku. Zapůjčeny byly soutěžní nástřikové terče, což většině
družstev dělalo problém. K vidění byly velice dobré časy a hodnocení všech přítomných
včetně starosty okrsku na dobrou přípravu a průběh soutěže nás může jenom těšit.
Družstva žen vyhrály dámy z Rokytnice před Krahulovem a Lhánicemi (36,50 s). Muži nad
35 roků, zvítězilo družstvo z Chlumu před Lhánicemi (29,39 s) a třetí místo obsadilo družstvo
Krahulov. Muži bez omezení věku s nejlepším časem dne 21,91 s. Bačice-Udeřice před
Mohelnem a Rokytnicí. Domácí končí na 8. místě. Pořadatelé zaslouží velký dík za přípravu a
průběh soutěže.
V měsíci srpnu nadprůměrné srážky, slunečných dnů velmi málo, což komplikovalo
práci na žních.
Začíná měsíc září, dětem začíná nový školní rok.
Po vydatných deštích je spousta práce se sečením trávy po obci.
Započato s pracemi na zpevnění komunikace ke stavebním pozemkům na parcele č.
1569. Práce musely být přerušeny z důvodu překládky telefonních kabelů, které jsou uloženy
velmi mělko. Je nutné je přeložit. Vše je komplikováno ze strany Telefoniky a také počasí.
Všechno musí zajistit obec na vlastní náklady. Až se to podařilo vyřešit, přišla další
komplikace ze strany archeologů, kvůli lokalitě, ve které by se mohly nacházet nějaké
historické předměty.
Byly dokončeny práce na pokládání žlabů na svod dešťové vody v části Kolonie. Zdárně se
dorazilo až k požární nádrži. Všechna koryta jsou přeložena, dle potřeby vyměněna a
podbetonována. Za to patří dík obecním pracovníkům.
K datu 30. září ukončili pracovní poměr Jiří Macek z č. 10, Jiří Volfík. Ostatním byla
smlouva prodloužena do 31. 12. 2014.
Po stížnostech pana Milana Kučery, majitele nemovitosti č. 44, sousedící s obecní
budovou č. 25, na provoz zmiňované nemovitosti, muselo zastupitelsto přistoupit ke krokům,

aby byla budova zrekolaudovaná k účelům, ke kterým se užívá. Je třeba vyhotovit pasport a
vše zkolaudovat.
V první polovině měsíce října je velice příjemné a teplé počasí, téměř beze srážek.
Bylo možno dokončit odbagrování zeminy a navožení podkladu na zpevnění komunikace ke
stavebním pozemkům. Náklady 237 000 Kč byly zaslány na účet SUS Třebíč. Obecné
pracovníci poté zhotovili sběrný rošt na odvod dešťové vody ze zmíněné komunikace a
přilehlého pozemku.
O víkendu 10. a 11. října proběhly volby do obecního zastupitelstva. Ze 132 voličů
přišlo volit 102. Na kandidátce bylo 9 jmen a zastupitelstvo bude mít 7 členů. Nejvíce hlasů
dostal Ing. Pavel Staroba- 70, Libor Treu- 69, Josef Ležák- 66, dále Jindřich Kavalec, Josef
Nováček, Jiří Macek a Ing. Jiří Loucký. Jen těsně se nedostal Jiří Volfík a nejméně hlasů
dostal Josef Mutl ml.
V sobotu 25. října měli dobrovolní hasiči zakončení sezóny. Nejdříve proběhla brigáda
na úklid zbrojnice, příprava techniky na zimu a poté posezení v klubovně s pohoštěním. Večer
se konal tradiční lampionový průvod, na který se nejvíce těší ti nejmenší.
V pondělí dne 3. 11. proběhla ustavující schůze zastupitelstva za účasti všech sedmi
členů. Na funkci starosty byl navržen a poté 6 hlasy schválen dosavadní starosta Josef Ležák.
Na funkci místostarosty byli dva kandidáti. Po obsáhlé diskuzi se Ing. Jiří Loucký vzdal
kandidatury a zvolen byl Ing. Pavel Staroba. Jako účetní bude pokračovat Jitka Adamová.
Předseda revizní a finanční komise je zvolen Ing. Jiří Loucký.
Probíhají stavební práce na pokládce žlabů a ochranné zídky na příjezdové komunikaci
ke stavebním pozemkům za číslem 1. Náklady jsou vyčísleny částkou 47 000 Kč.
Obecní pracovníci dosazují sazenice dubu a provádí nátěr proti okusu v obecním lese.
Na návsi byl vysazen stříbrný smrk, který bude sloužit v době adventní jako vánoční.
Zahájení stavby RD na parcele 1568/2 Pavlem Pražákem. Jsou zhotoveny základy a
příprava na základovou desku.
Dne 19. listopadu proběhla rekolaudace a schválení pasportu budovy OU č. 25, za
účasti stavebního úřadu Náměšť nad Oslavou. Nyní bude moci být budova užívána oficiálně
jako společenský sál a klubovna hasičů včetně OU a knihovny. Náklady na dokumentaci a
povolení stály 6 000 Kč.
Je započato se schválenou kompletní rekonstrukcí elektriky a rozvodů v obecní
budově č. 3, která je v havarijním stavu. Přípravné práce a vysekání zdiva dělají obecní
pracovníci.
Do naší obce je přihlášena nová spoluobčanka, dcera Pavla Staroby Eliška- narozená
29. 11. 2012, na č. 62.
Zpívání u vánočního stromku na návsi proběhlo na první adventní neděli 30. listopadu.
První akce tohoto druhu přivedla na náves spoustu spoluobčanů. Stromek byl nazdoben a za
hlasu vánočních koled slavnostně rozsvícen.
Od prosince se do naší obce vrací z Brna pan Jaroslav Chaloupka nar. 1950,
k trvalému pobytu je přihlášen v č. 1.
Dne 5. prosince se v kulturní místnosti koná tradiční Mikulášská nadílka. Té se účastní
16 dětí se svými rodiči a prarodiči.
V sobotu 6. prosince je na výroční valné hromadě zvolen nový starosta SDH, stává se
jím Ing. Jiří Loucký, velitelem je zvolen Libor Treu, jednatelem Josef Ležák, pokladníkem
sboru je Lucka Vlasáková. Bývalému starostovi Jindřichu Kavalcovi výbor poděkoval za jeho
15-ti letou práci ve vedení SDH.

Jsou dokončeny práce na rekonstrukci elektriky v budově č. 3, které prováděl pan
Jaroslav Enžl z Hrubšic ve spolupráci s obecními pracovníky. Celkové náklady včetně revizní
zprávy činí téměř 53 000 Kč.
V neděli 14. 12. Oslavil 85 výročí narození pan Stanislav Chaloupka č. 53. Zastupitelé
obce oslavence navštívili a popřáli pevné zdraví do dalších let.
Ve středu 17. 12. byl na veřejné schůzi zastupitelstva obce schválen rozpočet obce na
rok 2015. Celkové příjmy činí 2 151 400 Kč a výdaje 2 780 930 Kč. Schodek ve výši 629 530
Kč je pokryt ze zůstatku z roku 2014.
Tradiční turnaj ve stolním tenise proběhl v neděli 21. prosince v kulturní místnosti.
Vítězem turnaje se stal Josef Mutl, který vyhrál všechny svoje zápasy. Na druhém místě
skončil Jiří Kozák a třetí byl Martin Ležák.
Další akcí téhož dne o 4. adventní neděli bylo vánoční zpívání u betléma, který je
umístěn v altánu na návsi pod lipami. Slámový betlém zakoupila obec. Dopravu zajistil pan
Josef Nováček, který spolu s Ing. Jiřím Louckým betlém nainstalovali a nasvítili. O hudební
produkci se postaral Ing. Staroba a Vlasta Chloň. Občerstvení pro zahřátí zajistila Helena
Treuová. Akce se zúčastnilo hodně našich spoluobčanů, kteří si přišli zazpívat a nasát vánoční
atmosféru.
K 31. 12. je v naší obci trvale přihlášeno 157 obyvatel.

