Rok 2007
Rok 2007 nás vítá beze sněhu a teplotami kolem 0 st. C. V noci z 18. na 19. ledna přišla prudká
vichřice, která napáchala v našich lesích velké škody. Trochu sněhu napadlo až kolem 25. ledna, ale
dlouho nevydržel. Letošní zima je tedy celkem mírná a pomalu beze sněhu.
O Velikonocích na začátku dubna je krásné jarní počasí, které přetrvává. Koncem května a v červnu
jsou již příjemné teploty kolem 20 st. C. Začátek července, tedy i prázdnin byl opět deštivý, ale pak
se vyčasilo a celé léto bylo krásné letní počasí. V září přetrvává pěkné počasí a v říjnu přicházejí
první plískanice a mrazíky. Začátkem listopadu napadne první sníh, ale ten postupně roztává.
Před Vánocemi začíná mrznout, utvořila se jinovatka a napadl poprašek sněhu. Takže Vánoce
letošního roku byly bílé.
Počátkem roku 2007 žije v naší obci 106 obyvatel. V únoru se přistěhovali manželé Jana a Karel
Krátcí se syny Jakubem a Filipem. V srpnu se přihlásila k trvalému pobytu slečna Radka Šuranská a
v listopadu paní Zdeňka Goldová s dcerou Adélou Goldovou – jejím synem Filipem Soukupem a
přítelem Markem Soukupem.
Dne 27. listopadu zemřela ve věku 81 let paní Božena Smejkalová.
Nejstarší obyvatelkou naší obce je paní Jaroslava Kopřivová, která letos oslavila 91. narozeniny.
Na konci roku má naše vesnice 114 obyvatel.
V letošním roce byla provedena rekonstrukce druhé části chodníků. Rekonstrukci provedla opět
firma Swietelsky z Jindřichova Hradce v hodnotě 501 269,- Kč. Na tuto rekonstrukci získala obec
dotaci od Jihočeského kraje v hodnotě 150 000,- Kč.
Dne 23.10. se konal po dvouletém období výlov Hornomeziříčského rybníka. Hlavním produktem
je kapr.
Tohoto roku dosahovala hasičská družstva na různých hasičských soutěžích velmi dobrých
výsledků.
26.5. Horní Meziříčko – 2. místo ( muži ), 1. místo ( ženy )
9.6. Lomy – 1. místo ( z 8 družstev )
23.6. Mosty – 1. místo ( ze 6 družstev )
21.7. Horní Meziříčko - 1. místo ( muži A ), 8. místo ( muži B ), z 19 družstev
1.9. Člunek – 1. místo ( muži A ), 2. místo ( muži B ), z 10 družstev
15.9. Hospříz – 1. místo ze 16 družstev
23.9. Kunžak 1. místo ze 6 družštev
30.9. Chlum u Třeboně – 5. místo ze 16 družstev
Dne 28.12. se uskutečnilo vánoční posezení občanů s hudbou, které se letos konalo v místním
hostinci.
Celkem má obecní knihovna 634 knih. V letošním roce se žádné nové knihy nenakoupily, ale
z Okresní knihovny v Jindřichově Hradci bylo zapůjčeno 98 knih. Knihy si chodí vypůjčovat 16
čtenářů. V letošním roce bylo vypůjčeno celkem 365 knih.
Zapsala Jitka Kosová

http://horni-meziricko.dacicko.cz

