Rok 2008
Zima byla velmi mírná, bylo málo sněhu. V březnu se přes ČR přehnala vichřice EMA, která
napáchalas mnoho škod na lesních porostech, jaro bylo krátké a suché. Teprve červen a červenec
byl srážkově v normálu a tak přírody vše dohnala, léto bylo horké a žně začali dříve. Září už se tak
nevyvedlo, nepřišlo babí léto, ale naopak teploty ke konci září již vybízeli k přitápění. Zima
nastoupila brzo, plískanicemi a nepříjemným větrem a vánoce se tentokrát slavili bez sněhu, za to
s povětřím a mrazy. Teprve před koncem roku napadlo trochu sněhu a zůstal už ležet. Začátkem
roku jsme řešili závažný problém. Majitel bývalé textilky chtěl zavést v objektu výrobu BIO nafty,
což by byla velká provozní zátěž na místní komunikace, kromě toho neobešlo by se to bez spadu a
znečištění. Naštěstí na základě územního plánu – který si nechala obec Horní Meziříčko vypracovat
v roce 2005 na vlastní náklady, byl projekt zastaven.
V tomto roce nás opustili:
Jan Malík 13.3. ve věku 91 let
Emilie Fialová 19.8. ve věku 69 let
Bohumila Bubeníčková 25.9. ve věku 76 let
Po dlouhé době se v obci narodilo miminko Radka Šuranská - maminka, Martin Malík – otec
16.12. 2008 dcera Eliška – gratulujeme.
V říjnu 17. a 18. 10. proběhly volby do krajského zastupitelstva a volby senátní – v krajských
volbách volilo 39 občanů z 93 zapsaných voličů a do senátu 33 občanů.
V listopadu se k trvalému pobytu přihlásila rodina Kučerovi v počtu šesti osob. V únoru se odhlásili
Kaštánkovi ( 4 osoby )
I v letošním roce se lovil oproti tradici medříčský rybník jinak se loví vždy po drou letech, ale úroda
krásných, zdravých ryb byla i tak velká.
O propagaci obce se dobře starají naši hasiči, kteří se účastnili mnoha závodů v širokém okolí
s velmi dobrými výsledky:
24.5. – Světlá – 2. místo
31.5. – H. Němčice -1. místo
7.6. – Lomy – 3. místo
21.6. – Mosty – 1. místo
5.7. - Žďár – 22. místo
26.7. – H. Meziříčko – 3. místo
23.7. – Studená – 2. místo
6.9. – Člunek – 2. místo
13.9. – Hospříz – 7. místo
27.9. – Chlum u Třeboně – 1. místo
6. 12. – Český Rudolec – 21. místo
Blahopřejeme a přejeme další úspěchy.
Rok 2008 jsme zakončili tradičním posezením se spoluobčany 27.12. v penzionu „Pavlínka“.
Občerstvení a příjemná hudba přispěla k prožití hezkého večera všem.
Knihovna naší obce zaznamenala menší počet půjčených knih jen 210 za rok, také veřejně přístupný
internet má pouze 10 návštěv.
Dění v obci zapsala Marie Francová
http://horni-meziricko.dacicko.cz

