
Mečichovský zpravodaj 
 

březen 2015 

 
Vážení spoluobčané, 
 
zima-nezima nám dala pomalu sbohem a my se již po patnácté v tomto tisíciletí 
těšíme z příchodu jara a s ním spojených hřejivých slunečních paprsků, kterým 
vystavíme svá chladem sužovaná těla a za zpěvu navrátivšího se tažného ptactva 
se s chutí vrhneme do údržby skalek, trávníků a zahrádek, které celou zimu pilně 
obhospodařovali neúnavní krtci. Milovníci zimních sportů mohou sice právem 
naříkat, že byli o tyto radovánky v našich zeměpisných šířkách opět ochuzeni, 
na druhou stranu hory máme v podstatě za humny, takže kdo po sněhu opravdu 
toužil, neváhal urazit těch pár desítek kilometrů a na šumavských svazích se 
do sytosti vyblbnul. Po úklidu sněhu ze svých dvorků a břečkách na silnicích se asi 
nestýskalo nikomu, v tom se určitě shodneme, takže paní zimě rádi zamáváme 
na rozloučenou. Navíc Velikonoce hlasitě klepou na dveře a to je neklamný 
impuls pro všechny hospodyňky vysmejčit celý dům, umýt okna, pověsit záclony, 
naaranžovat nezbytnou sváteční výzdobu a připravit pomlázku pro všechny malé 
i velké koledníky.  Ale ještě než všichni začneme péct beránky, zajíčky, mazance 
a barvit vajíčka v cibulových slupkách, pojďme se společně podívat na život v naší 
obci v období mezi vánočními a velikonočními svátky a také trošku do budoucna. 



Turnaj ve stolním tenise 
 
O druhém svátku vánočním uspořádali Vojta Malý a Petr Hrba turnaj ve stolním 
tenise. Hned první ročník, a pevně doufáme, že zdaleka ne poslední, se setkal 
s obrovským zájmem soutěžících, kterých se přihlásila rovná čtyřicítka. Z toho 32 
chlapů a 8 děvčat. Zájem byl koneckonců ještě větší, ale z kapacitních důvodů 
musel být maximální počet účastníků zastropován právě na zmiňované čtyřicítce. 
To ale již pro příští rok nemusí platit, bude-li po účasti na tomto klání stejná 
poptávka jako loni. Turnaj byl rozlosován do osmi skupin po čtyřech hráčích, 
z nichž postupně vzešli finalisté jak v mužské, tak ženské kategorii. Hrálo se na 
dvou stolech současně a nástrahami soutěžní pavučiny nejlépe proklouzli Petr 
Hrba s Josefem Lávičkou ml. a Alena Braťková s Janou Procházkovou ml. Tyto dvě 
dvojičky se posléze utkaly o prvá místa. V nervy drásajících finálových bojích 
nejlépe obstáli, a tudíž na pomyslný nejvyšší stupínek vystoupali, Petr Hrba 
a Jana Procházková ml. Všichni přítomní, jak hráči, tak i diváci, kterých rovněž 
nebylo málo, ocenili perfektní organizační zajištění celého turnaje, včetně 
výborného občerstvení a bohatých cen pro všechny soutěžící od prvého až po 
čtyřicáté místo, respektive po osmé místo v soutěži žen a po dvaatřicáté 
v mužské kategorii. Po skončení turnaje se sportovní aréna proměnila v taneční 
parket a zábava pokračovala do pozdních nočních hodin diskotékou. 

 



Výroční schůze SDH 
 

Prosincová výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů Mečichov, která se konala 
následující den po turnaji ve stolním tenise, byla zároveň volební, jelikož 
původnímu vedení skončily pětileté mandáty. A jak bylo zasvěceným velmi dobře 
známo, zůstat neměl na kameni kámen, protože většina z dosavadních členů 
výboru se rozhodla svou kandidaturu již znovu neobhajovat. Do výboru byli tudíž 
zvoleni tito členové: Pavel Slanec, Tomáš Klečka, František Klečka ml., František 
Mašek ml., Vladimír Helcl, Jaroslav Plechatý, Pavlína Plechatá, Iveta Sýkorová 
a Jana Klečková, a ti posléze ze svých řad zvolili Františka Klečku ml. starostou 
SDH a Pavlínu Plechatou velitelkou. Tento bezesporu nejdůležitější bod 
programu výroční schůze rozvířil vášnivou debatu, která neskončila v ranních 
hodinách jako samotná schůze, ale pokračovala i v následujících dnech, což je 
samozřejmě v pořádku, protože každý má právo na svůj názor. Zde ale musíme 
poznamenat, že si velice vážíme celého nově zvoleného výboru SDH Mečichov za 
to, že se jednohlasně postavil za naší velitelku a vyjádřil jí svou podporu v době, 
kdy pod nátlakem některých mužských šovinistů, pro které byla žena v čele 
místních hasičů zřejmě těžce stravitelným soustem, zvažovala rezignaci již 
v prvém týdnu po výroční schůzi. Za tento akt důvěry se celý redakční tým tohoto 
zpravodaje před všemi členy výboru SDH hluboce sklání a svou podporu 
připojuje. Je strašně jednoduché kritizovat, těžší ale je přiložit ruku k dílu. 
Konečně i parlament má stodenní dobu hájení, takže počkejme alespoň do toho 
velikonočního pondělí. Počítat to nemusíte, stý den opravdu vychází na 6. dubna. 
Excel nelže ☺ 

 
Silvestr 
 

Poslední den v roce je již od pradávna spojován s bujarými oslavami se spoustou 
jídla a pití a nejinak je tomu i všude kolem nás. A abychom od rána jen neleželi 
u televize a nezapíjeli chlebíčky pivem nebo vínem, vyráží již čtvrtým rokem čím 
dál početnější skupina místních obyvatel všech věkových kategorií 
na silvestrovský pochod v okolí naší vísky. Cílem posledního ročníku byla obec 
Mačkov a v ní milá a pohostinná babička Zabijáková se dvěma kamarádkami 
a výbornou gulášovou polévkou. Zhruba dvacetikilometrový pochod sněhem 
zasypanou krajinou jsme zvládli bez ztráty jediného muže a před šestou hodinou 
večerní již mohlo čelo pelotonu sledovat z Míšné hory náš nasvícený vánoční 
strom. O půl sedmé se na návsi sešly dětičky, aby v lampiónovém průvodu 
za zvuku vánočních koled prošly obcí a rozloučily se tak se starým rokem. Poté se 
již zraky všech přítomných soustředily na ztemnělou oblohu, kterou vzápětí 
rozzářila  velkolepá  světelná  show.  Krásný  a  nekonečný ohňostroj,  který opět 



zajistil Petr Hrba, a jež přilákal diváky i z okolních obcí, byl důstojnou tečkou za 
právě uplynulým rokem 2014. 
 
Hasičský ples 
 
První společenskou akcí tohoto roku se stal hned druhou lednovou sobotu 
hasičský ples. S povděkem musíme kvitovat celkem slušnou účast, kterou 
bezesporu zvýšila bohatá tombola, jejíž hlavní cenou se opět stalo hasičské auto, 
se kterým mohl šťastný výherce odjet bezprostředně po plese a nepotřeboval 
k tomu ani řidičské oprávnění skupiny C ani negativní výsledek dechové zkoušky. 
Dalším lákadlem na tuto akci byl bezesporu křest a zahájení prodeje již druhého 
nástěnného kalendáře, který nafotily naše hasičky a prťaví hasiči. O hudební 
produkci se pro tentokrát postarala skupina Talisman. 
 
Masopustní průvod 
 
Na sobotu 14. února připadl svátek všech zamilovaných - Valentýn! Tento 
stupidní svátek  ale u nás naštěstí skoro nikdo neslaví  a tak jsme se všichni mohli 
plně věnovat masopustu, který letos vyšel právě na tento den. Srovnávat význam 

 



a věhlas těchto dvou svátků v našich končinách je holý nesmysl a tak se do toho 
nebudeme pouštět ani my. Snad jedině drobný postřeh přímo z „bojiště“ 
masopustního průvodu, kde bylo na první pohled markantní, že si každý raději 
olizoval prsty od výborných koblížků nežli hlavy navzájem, a tím se nikterak 
nesnažíme snižovat význam lásky, pouze absurditu tohoto komerčního výmyslu, 
uznávaného v převážně anglicky mluvících zemích. Takže, abychom si v tom 
udělali jasno, 14. února se slavil masopust. Průvod čítající přibližně čtyřicet 
masek, vyrazil po třinácté hodině do ulic naší vesničky, aby s harmonikou Tondy 
Komrsky v čele šířil dům od domu dobrou náladu a všeobecné veselí, za což si 
nejedna maska nechala náležitě zaplatit. Po absolvování celého okruhu obcí se 
téměř všichni (nebudeme si nalhávat, že jsme cestou neutrpěli ztráty na životech 

některých masek) shledali v pozdních večerních hodinách v místní hospůdce, kde 
o svých zážitcích z uplynulého dne diskutovali až do brzkých ranních hodin. 
 
Bakus 
 
Následující úterý, 17. února, se konala tradiční maškarní zábava s názvem Bakus. 
Stejně jako na hasičském bále i zde zahrála skupina Talisman. Masek, které 
dorazily, bylo přibližně padesát a stejně tak dalších platících návštěvníků. 
Součástí této akce je vždy vyhodnocení nejlepších kostýmů. Tento rok si 
pomyslnou zlatou medaili odneslo duo hlemýžďů, druhé skončily lahve alkoholu 
a na třetím místě skončila pětice znázorňující hru Člověče, nezlob se. Zde je vidět 
kladný vztah hlasujících, z řad náhodných hostů, k přírodě a ekologii obecně, kdy 
křehký a bezbranný bezobratlý tvor porazil láhev chlastu a hazard odsunul ještě o 
příčku dál. Nedílnou součástí této akce je rovněž půlnoční smuteční průvod 
s pochováním Bakusa a s ním spojené zakončení plesové sezóny. Nejinak tomu 
bylo i letos. Smuteční hosté chmurně kráčeli za nesoucími se márami s drahým 
zesnulým a po srdcervoucí emotivní explozi citů nešťastné vdovy nezůstalo jedno 
oko suché. Tryzna poté pokračovala až do ranního rozbřesku. 
 
Dětský maškarní bál 
 
Třetí a poslední akce spojená s masopustní merendou se konala hned následující 
sobotu 21. února a jednalo se dětský maškarní bál. Jeho organizačního zajištění 
se stejně jako v minulých letech ujaly naše úžasné ženy a výsledkem byly 
rozzářené dětské oči a pochvalné ohlasy jejich rodičů a prarodičů. Jsme rádi, že 
vedle místních občanů mají tuto akci čím dál víc v oblibě i rodiny z okolních obcí, 
kde se tyto akce vůbec nekonají a i tyto děti tak mají možnost vydovádět se při 
různých  soutěžích   v kostýmech  svých  oblíbených  pohádkových  hrdinů.   Sami  



dobře víme, jaké vzpomínky z těchto krásných a bezstarostných let v člověku 
zůstanou a byla by veliká škoda, ne-li až trestuhodné, díky vlastnímu pohodlí 
a lenosti o toto naše ratolesti připravit. To ale není případ Mečichova a jeho 
aktivních členů jak ve svazu dobrovolných hasičů, tak právě zmiňovaného a do 
nebes vynášeného svazu žen, jejichž členové a členky ve svém volném čase 
odvádějí skvělou práci. Myšleno vážně bez špetky ironie. 

 
 
Oslava mezinárodního dne žen 
 
Ani letos neopomněl místní obecní úřad na příslušnice něžného pohlaví 
a uspořádal pro ně oslavu u příležitosti Mezinárodního dne žen. Tento svátek, 
který byl v nedávné minulosti téměř zatracen kvůli neprávem přisuzovanému 
spojení s bývalým režimem, si získává stále větší oblibu i mezi mladou generací, 
což je velice důležité pro zachování a předávání tradic dalším pokolením. 
Tentokrát pro zpestření programu a pobavení hostí vystoupily Kraselovské 
karamelky. V krásných a stylových kostýmech předvedly tyto smyslné tanečnice 
ukázku twistu a poté charlestonu. O hudební doprovod se pro zbytek večera 
postarala kapela pana Chady z Kváskovic, která důstojně zastoupila naší tradiční 
dvojici pánů Hakra a Kopáčka. Důkazem toho byl plný parket tanečníků. 



Výroční schůze svazu žen 
 

Jakoby symbolicky uspořádaly o prvém jarním dnu tohoto roku naše květinky 
svou výroční schůzi, na které zbilancovaly své aktivity v loňském roce. Mezi 
majoritní činnosti této organizace patří zejména práce s dětmi, jako je pořádání 
různých dětských dní, maškarních bálů, divadelních představení nebo různých 
výletů do ZOO, případně do divadel. A že svou práci vykonávají dobře, snad není 
třeba ani zdůrazňovat. Malé pohoštění a povyražení na závěr schůze si proto bez 
pochyby právem zasloužily. Tato akce byla zároveň závěrečnou tečkou za místní 
kulturou v tomto čtvrtletí. 
 

Přezkum hospodaření obce 
 

Letos byli auditoři Krajského úřadu Jihočeského kraje zřejmě velmi nedočkaví na 
setkání s námi a snad proto stanovili termín přezkumu hospodaření obce 
Mečichov za rok 2014 již na 24. února. Zasvěcení vědí, že i za normálních 
podmínek je tento termín přímo šibeniční, což potom za situace, kdy na našem 
úřadě došlo k personálním změnám a zároveň k nasazení nového dlouho 
odkládaného účetního software. Čekáte nějaký průšvih? Marně. Jak vyplývá ze 
závěrečné zprávy o přezkumu hospodaření naší obce, nebyly zjištěny žádné 
chyby ani nedostatky. Zde se ale sluší poznamenat, že pro nás tento výsledek 
žádným překvapením nebyl, neboť jsme měli možnost sledovat s jakou pílí 
a nasazením se paní účetní tohoto úkolu zhostila a od začátku má naši plnou 
důvěru a podporu. Zmíněná zpráva bývá každoročně zveřejňována na našich 
úředních deskách společně se závěrečným účtem a je tudíž každému k dispozici. 
 

Úhrada místních poplatků za vývoz komunálního odpadu a ze psů 
 

Ani letos nás neminula povinnost uhradit místní poplatky. S potěšením můžeme 
konstatovat, že všichni majitelé psích mazlíčků již toto splnili. Co se týče poplatku 
za svoz komunálního odpadu, tak k dnešnímu dni stále evidujeme několik málo 
zapomnětlivců. Pevně ale věříme, že i tyto resty budou v dohledné době 
smazány, neboť jak jsme již uváděli v loňském roce, tato agenda podléhá stále 
větší kontrole ze strany našich nadřazených orgánů. 
 

Výlov Velkého Humíče 
 

Na sobotu o Velikonocích, tedy 4. dubna, je naplánován výlov Velkého Humíče. 
Pokud se dravci všeho druhu, ať čtyřnozí, dvounozí nebo okřídlení, přes zimu 
moc nečinili, mělo by zde být poměrně dost rybiček. Kapříci o velikosti násady 
změní adresu a přesunou se na Štírovský,  nějaké vrátíme zpátky,  aby bylo co 
chytat na rybářských závodech, konaných pravidelně koncem letních prázdnin 



a doufáme, že dost zbyde i pro mlsné jazýčky. Takže budete-li mít chuť na 
smaženého kapra, přijďte danou sobotu dopoledne na hráz rybníka, kde si jej 
budete moci zakoupit za obvyklých 100 Kč za kus. Samozřejmě živého, usmažit si 
ho musíte doma. 
 
Vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu 
 
V sobotu 25. dubna v 800 hodin budou na návsi opět přistaveny kontejnery na 
nebezpečný a velkoobjemový komunální odpad. Takže máme všichni ještě 
dostatek času vyklidit půdy, garáže a jiná archeologická naleziště v okolí našich 
příbytků. 
 
Nová obecně závazná vyhláška obce Mečichov č. 1/2015 
 

Zastupitelstvo obce Mečichov vydalo na svém zasedání dne 30.1.2015 
novou Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 1/2015, o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce Mečichov s účinností od 16.2.2015. Jinými slovy řečeno, 
museli jsme reagovat na legislativní změnu, která všem obcím a městům 
ukládá nově povinnost třídit mimo již běžné složky, kterými jsou papír, 
plast, sklo, nebezpečný odpad a směsný komunální odpad, navíc ještě 
biologický odpad rostlinného původu a kovy. Vyhláška je jedna věc, vlastní 
realizace druhá a ta v naší obci bude znamenat, že se u stávajících 
kontejnerů objeví nové, hnědé kontejnery na bioodpad, kam budete moci 
vkládat například slupky od brambor a další zeleniny, spadané listí nebo 
posečenou trávu. Nepatří sem chcíplá slepice, ta není rostlinného původu, 
i když žere zrní.  Ve městech jde bezesporu o bohulibou věc, na vesnicích 
však můžeme o významu třídění této „komodity“ sáhodlouze diskutovat, 
ale zákon je zákon a nám nezbývá, než jej respektovat. Třídění kovů jsme 
s firmou Becker Bohemia, s.r.o. vyřešili tak, že drobné věci, jako jsou 
plechovky, konzervy, víčka a tomu podobné, se budou vhazovat do žlutých 
kontejnerů společně s plasty. Firma provozuje dotřiďovací linku, kde tyto 
kovy od plastů oddělí. Větší kovový odpad zatím můžete ukládat na dvůr 
hospody, odkud bude dle potřeby vyvážen. V plánu máme i vybudování 
jakéhosi sběrného dvora v prostorách za hřištěm, ale to je zatím ve velice 
raném stádiu příprav a bude záležet na zajištění financí z nějakého grantu.  
 



Něco málo ze stavebních aktivit 
 

V průběhu března jsme před Matoušků nechali osadit sloup veřejného osvětlení. 
Dále byly započaty přípravné práce rekonstrukce sociálního zařízení v místní 
hospůdce, které spočívaly v úpravě napojení kanalizace. Drobný zásah si vyžádal 
rybník Zážlení. Zde byl vybudován přepad, aby se snížila hladina vody a nedošlo 
tak k poničení hráze při stále častějších přívalových deštích.  
 
Výtěžek z prodeje hasičského kalendáře 
 

Ani letos nezůstalo Dětské centrum ve Strakonicích našim hasičkám lhostejné 
a prostřednictvím prodeje svého vlastního kalendáře opět vylepšily rozpočet této 
organizace. Nově se k tomuto projektu připojila i paní Andrea Andrlová, která 
v Horažďovicích provozuje H.E.A.T. a celkový dar tak z prodeje vstupného na její 
lekce navýšila o nezanedbatelnou částku. Vlastní předání daru do rukou ředitele 
zmíněného centra, pana Karase, proběhne v neděli 29. března. A kolik to bude? 
 

Výdaje: 
Fotograf (Josef Moravec) 3 000,- Kč 
Výroba kalendářů 15 400,- Kč 
Celkem 18 400,- Kč 
Příjmy: 
Prodej kalendářů 33 400,- Kč 
Příspěvek od SDH Mečichov 3 000,- Kč 
Výtěžek z podpůrné akce na H.E.A.T. Horažďovice 5 000,- Kč 
Celkem 41 400,- Kč 
ZISK = dar Dětskému centru Strakonice 23 000,- Kč 
 
Článek od společnosti Elektrowin 
 

Elektronovela zákona o odpadech ulehčí život spotřebitelům 
 
Takzvaná elektronovela zákona o odpadech, která zavádí v České republice do 
praxe nové požadavky evropské směrnice, začala platit od 1. října 2014. Některá 
její ustanovení nabyla účinnosti ihned, jiná během roku 2015. Poslední změny 
vstoupí v platnost až v roce 2018. 
Novela vychází ze Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických 
a elektronických zařízeních, která mimo jiné nařizuje členským státům, aby - na 
základě uplatnění zásady rozšířené odpovědnosti výrobce - dosáhly stanovené 
minimální úrovně sběru vypočítané z průměrného množství elektrozařízení 
uvedených  na   trh za předcházející  tři  roky.  V roce 2016 to má být 40 %, v roce 



2021 už 65 %. 
 
Pro splnění tohoto cíle plánuje Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím 
návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR pro roky 2015-2024, meziročně 
navyšovat zpětný odběr a oddělený sběr o 5 %. Stávající úroveň sběru se 
pohybuje na úrovni 30 %. 
 
Nové povinnosti 
 
V novele je s platností od 1. 10. 2014 uzákoněna například povinnost prodejců 
elektra s prodejní plochou větší než 400 m2 zdarma odebírat a předávat 
k recyklaci všechny malé spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové zboží. 

Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo provozovatel sběrného dvora či jiného 
místo zpětného odběru, už také nesmí přijímat elektrozařízení a elektroodpady. 
Výkupny kovů, ale i sběrné dvory, pokud nemají smlouvu s výrobcem nebo 
s provozovatelem kolektivního systému, tedy musejí tyto věci odmítnout. S tím 
souvisí také ta část novely, podle které vyjma zpracovatele nesmí nikdo 
elektrozařízení nebo elektroodpad jakkoliv upravovat, využívat nebo 
odstraňovat. 

I při prodeji elektra přes internet je nyní povinné informovat o způsobu zajištění 
jeho zpětného odběru, sběrná místa musejí být povinně zřízena ve všech obcích 
a městských částech s více než 2000 obyvateli.  

Další ustanovení elektronovely se týkají nových povinností výrobců a jimi 
zřízených kolektivních systémů. Od 1. ledna 2015 musejí například vést evidenci 
toku zpětně odebraných spotřebičů z míst zpětného odběru až po zpracovatele.  

S platností od 1. června roku 2015 má také vzniknout jednotný registr míst 
zpětného odběru za účelem sdílení informací pro spotřebitele o možnosti 
odevzdat elektrozařízení. Údaje do něj budou poskytovat prostřednictvím 
dálkového přístupu všichni výrobci a provozovatelé míst zpětného odběru. Tento 
registr tak bude jediným a jednotným zdrojem pro občany, pokud budou hledat, 
kde mají odevzdat své spotřebiče a nemusejí informace vyhledávat na webových 
stránkách jednotlivých systémů (www.mzp.cz). 
Novela mění také rozdělení jednotlivých druhů spotřebičů do skupin. Ze 
stávajících 10 se stane pouze šest. Změna ale vstoupí v platnost až k 15. 8. 2018 
a bude mít dopady především na výrobce a zpracovatele. 
 



 
 
 



Výročí spoluobčanů 
 
09.04.  Marie Balková (č.p. 9) 82 let 
19.05.  Zdeňka Lávičková (č.p. 42) 50 let 
25.05.  Blažena Bálková (č.p. 9) 50 let 
07.06.  Vojtěch Malý (č.p. 47) 50 let 
20.06.  Marie Polanová (č.p. 71) 86 let 

 
Narození nových občánků 
 
04.02. Tomáš Sedláček (č.p. 92) 
 
Kulturní, společenské a ostatní akce v období duben až červen 2015 
 
04.04. výlov Velkého Humíče s prodejem ryb přímo u rybníka 
05. - 06.04. Velikonoce 
30.04. pálení čarodějnic, stavba a hlídání májky 
20.06. 5. ročník „Turnaje v malé kopané“ 

 
Důležité termíny 
 
01.04. daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nejzazší termín 
25.04. vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu 
31.05. do konce května musí být zaplacena daň z nemovitostí 
 
 
 
Tak a kdo má dočteno, tak sundat pantofle, vzít zahradní nůžky a jde se na 
proutky. Nenecháte si přece propást příležitost jednou do roka legálně 
a beztrestně ztřískat své nejbližší. Navíc za to kouká ještě nějaká laskomina nebo 
alespoň minimálně pár vajec a to se vyplatí. Krásné Velikonoce a před letními 
prázdninami zase na shledanou. 

 
PS: S tím mytím oken a potažmo s celkovým úklidem, jak je psáno v úvodu, to 
neberte tak úplně vážně. On to stejně nikdo nepozná a do pouti času dost ☺ 
  

Zastupitelstvo obce Mečichov 


