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V lednu je naše obec taková ospalá, nekonají se žádné kulturní akce, každý je doma za pecí
a čeká až se oteplí. Letošní zima přála dětem, alespoň na chvíli, druhý týden v lednu
nasněžilo okolo 15 cm sněhu a tak mohly využít svah u ČOV, který vznikl při budování
příjezdové cesty. Děti využily boby, lopaty, sáňky a některé i vlastní pozadí. Od 18. ledna
začaly silné mrazy – 19oC, v úterý -20oC a 22.1. dokonce -25oC. V neděli 24.1. se ale začalo
oteplovat a sníh začal odtávat a bylo po sáňkování. Další týden se teploty přes den vyšplhaly
až k +10oC.
V sobotu 13.2. se konal tradiční masopustní průvod, pořádaný dobrovolnými hasiči. V
hostinci se sešlo na 30 masek, v dobré náladě a za krásného slunečného počasí se vydaly
na průvod obcí. S rodiči byly v průvodu i děti a tak se můžeme těšit, že tradici bude mít kdo
převzít. Celý den pak zakončilo posezení s harmonikou v místním hostinci.
5.3. se v kulturním domě sešly ženy k oslavě MDŽ, k tanci a poslechu jim zahrála
Petříkovská muzika, k občerstvení byly obložené chlebíčky a vynikající kremrole od paní
Havlové.
6.3. patřil kulturní dům našim dětem a maškarnímu karnevalu, každým rokem se děti sejdou
ve velkém počtu, letos jich přišlo na 40. Čekalo na ně spousta soutěží, tancování a
samozřejmě drobných odměn.
15.3. napadlo cca 10 cm sněhu, který komplikoval dopravu, v okolí se stalo několik
dopravních nehod.
2.4. došlo k požáru truhlárny pana Benischka čp 96. K požáru vyjely osádky pěti cisteren a
dvou dopravních automobilů profesionálních hasičů ze stanice Třeboň a z jednotek SDH
obcí Suchdol nad Lužnicí, České Velenice a Dvory nad Lužnicí. Jako posila byl k požáru
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na místo dostali hasiči zprávu, že žebřík nebude potřeba, protože požár zničil celou střechu,
která se propadla. Velitel zásahu informoval, že požárem byla zasažena celá truhlárna, ale
nebylo ohroženo hospodářské stavení stojící nedaleko. Přibližně po tři čtvrtě hodině dostaly
hasiči požár pod kontrolu. Následovalo rozebrání konstrukcí propadlé střechy a dohašení
ohnisek, které trvalo přibližně další tři hodiny. V hořící truhlárně nikdo nebyl. Požár způsobil
na budově, vybavení i materiálu škodu ve výši dvou miliónů korun. 9.4. se sešlo 10 členů
dobrovolných hasičů a pomohli s odklízením poničeného zařízení a úklidem po požáru.
15.4. se konala přednáška o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti pohybového
aparátu, přednášející lektor Karel Štenbaur
23.4. pořádal obecní úřad sběr nebezpečného odpadu, při kterém vždy pomáhají dobrovolní
hasiči.
30.4. postavili dobrovolní hasičii před hostincem májku, pro děti byly připravené párky a
špekáčky zdarma. Bylo pěkné počasí a tak se sešlo hodně lidí, večer pak hrála coutry
kapela.
25.6. pořádal obecní úřad akci pro děti s názvem „Hurá na prázdniny“, byl to vlastně dětský
den se soutěžemi, malováním na obličej a divadelním představením. Kvůli nepřízni počasí
muselo být představení přesunuto do kulturního domu. I přesto si děti svůj den užily a domů
odcházely s úsměvem.
20.-21.8. Slavíme pouť, do obce přijedou kolotoče, setkávají se rodiny a v sobotu večer je na
sále taneční zábava. Letošní zábavu zahrál Second Service band, přišlo 150 lidí a tančilo se
až do rána. V neděli pak odpoledne zahráli Flamendři pro 100 lidí. Dobrovolní hasiči měli
jako vždy připraveny vynikající kvašky.
10.9. se konala soutěž hasičských družstev, zájem byl slušný, zúčastnilo se 9 družstev, pro
děti byl připraven skákací hrad a soutěže o drobné ceny. Letos počasí akcím pořádaným
hasiči přálo, opět bylo slunečno, přišli se podívat místní a všichni strávili příjemné odpoledne.
7.10 -8.10. proběhly volby do zastupitelstev krajů
účast 45,72%
výsledky
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4.11. v kulturním domě byl pořádán 1. košt vín, na kterém bylo zastoupeno 20 vinařství,
návštěvníkům byla představena jednotlivá vína, měli možnost je ochutnat a kdo si našel
svého favorita, mohl si lahvinku i zakoupit s sebou domů. K dobrému vínu zahrála
Petříkovská muzika.
6.11. se objevil první sníh, ale protože teplota byla nad nulou dlouho se neudržel a roztál
19.11. proběhlo již třetí vítání občánků, pan starosta přivítal Kláru Dudovou, Dominika
Šniagera a Natali Tvrdkovou.
30.11. se konala přednáška „Niva Lužnice – stále ještě ji necháváme zarůst?“ Přednášku
vedli biologové Jiří Koptík (spolek Juniperia) a David Pithart (spolek Beleco), kteří se
zabývají obnovou bezlesí v nivě prostřednictvím rozumného hospodaření. Součástí
programu bylo promítání dokumentu Davida Pitharta „Život s povodněmi dejme řekám
prostor“, natočeného částečně z letadla během posledních velkých povodní.
3.12. k nám přišel Mikuláš. Nejdříve se otevřelo peklo a přiletěli čerti, kteří postrašili zlobivé
děti, ale netrvalo dlouho a objevil se Mikuláš s anděly, dětem rozdávali za básničku dárky.
Pro děti i dospělé bylo připraveno i teplé občerstvení, které v zimě přišlo k chuti.
18.12. se v kostele konal vánoční koncert
Na silvestra se na hřišti sešli nadšenci fotbalu k přátelskému utkání.
Investiční akce roce 2016:
- vybudování bezdrátového rozhlasu náklady 322 tis. Kč
- rozšíření veřejného osvětlení ( u Suchdola a cesta ke Strejčkům) náklady 186 tis. Kč
- pořízení nového územního plánu (schváleno v 10/2012)
- dar p. Benischkovi č.p. 96 ve výši 50 tis. Kč na obnovu shořelé truhlárny
- 30 tis Kč na opravu varhan v místním kostele
Byla schválena dotace občanům na vybudování domácích ČOV ve výši 30 tis.Kč, dále pak
dotace na vybudování vrtu – zdroj vody pro obyvatele s trvalým pobytem v obci, kde není
zaveden veřejný vodovod. Výše 50 tis. Kč na vrt .
Obec dále podporuje kulturní akce pořádané místními složkami a občany.
A ještě jedna zajímavost na konec, v letošním roce proběhla výměna sloupů vysokého
napětí směrem na Hranice, stalo se tak poprvé do roku 1958.
počet obyvatel k 31.12.2016
přistěhovaní 14
odstěhovaní 7
narození 3

úmrtí 3
celkem obyvatel 323
zapsala Ing. Kateřina Zimová Machová

