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Úvodní slovo 
 
Vážení spoluobčané, 
 
začíná nám léto, prázdniny, dovolené a doufejme, že spousta sluníčka 
a relaxace. Na informace ohledně dění v obci tak trochu okurková sezóna, 
protože všechny projekty jsou připraveny a čeká se na peníze ze 
schválených dotací, případně na výběr dodavatelů na jednotlivé akce. Více 
dění je v těchto dnes kolem různých sportovních nebo zábavních akcí, jako 
byl turnaj v malé kopané, pyžamová párty pro děti nebo hasičské soutěže 
v okolních obcích. Tak to pojďme probrat hezky popořádku, ale ještě 
předtím jedna informace pro ty z vás, kteří se chystáte s dětmi na 
zahraniční dovolenou. 
 



Užitečné Informace pro nastávající dovolenkové období 
 

JAKÉ DOKLADY DO ZAHRANIČÍ?  
Dovolujeme si upozornit, že dnem 26. června 2012 skončila možnost cestování 
dětí zapsaných v cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každý 
občan České republiky k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Z tohoto 
důvodu doporučujeme včas požádat o vydání cestovního dokladu dítěte. K 
vycestování do států Evropské unie lze kromě cestovního pasu použít rovněž 
občanský průkaz. Od ledna 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu také 
pro občany mladší 15 let.                                                 Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR 
 
A teď již k uplynulému čtvrtletí v naší obci: 
 
Velikonoce 
 
Hned první dubnový týden byl ve znamení velikonočních svátků. Místní děti 
zodpovědně splnily svou „povinnost“ a od zeleného čtvrtka, po odlétnutí všech 
zvonů do Říma, až do bílé soboty, nahradily jejich bití svými řehtačkami. Za tento 
výkon byly v sobotu po právu odměněny, když od každého dostaly nějakou tu 
pomlázku. 

 



Výlov Velkého Humíče 
 

O Velikonocích jsme vylovili Velký Humíč. Kdo měl zájem, mohl si zakoupit kapry, 
které zbyli z Vánoc. Cena byla stejná jako o Vánocích, tzn. 100 Kč za ks. Ryb bylo 
dostatek a každý odcházel spokojen. Posléze zde byly nasazeny nové ryby, aby se 
v srpnu mohl uskutečnit další ročník rybářských závodů. 

 
 

Svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového komunálního odpadu 
 

V sobotu 28. dubna byly na návsi opět přistaveny kontejnery na velkoobjemový a 
nebezpečný odpad. Jak je již zvykem, byly oba kontejnery plně naloženy a my jsme 
rádi, že se vše dostane do třídírny odpadu a ne do okolních lesů, na louky či do 
příkopů silnic. Jen bychom chtěli apelovat na důkladnější třídění těchto odpadů, 
protože například lednice nebo televize lze odevzdat na sběrné místo v bývalé 
autobusové garáži. Tyto staré spotřebiče nám dle uzavřených smluv odváží firmy 
Asekol a Elektrowin a obci za to platí, kdežto když tyto spotřebiče vyvezete do 
kontejnerů na nebezpečný a velkoobjemový odpad, tak za to zbytečně platíme. 
Opačný případ jsou plastové kanystry od motorového oleje. Ty v žádném případě 
nepatří do kontejneru na plasty, ale jedná se o nebezpečný odpad. Tyto 
kontejnery budou i nadále objednávány dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. 
 



Stavba májky a pálení čarodějnic 
 

Poslední dubnový den se nesl ve znamení pálení čarodějnic a stavby májky. Tu se 
podařilo úspěšně postavit i přes dešťovou přeháňku. Potom se děti 
v lampionovém průvodu přesunuly k hřišti, kde na hranici upálily čarodějnici a 
společně se svými rodiči si opekly vuřty. Místní omladina pak v duchu tradic 
hlídala májku až do časných ranních hodin. 
 

Výměna sekčních šoupat na hlavním vodovodním řadu 
 

V květnu proběhla výměna a doplnění sekčních šoupat na hlavním vodovodním 
řadu a oprava některých poškozených hydrantů. Tato akce byla naplánována a 
schválena již při přípravě rozpočtu obce na letošní rok a stála 79.555,- Kč bez DPH. 
Tyto plánované práce provedla firma Čevak, která náš vodovod spravuje. 
 

Pyžamová párty, aneb dětský den v Mečichově 
 

V sobotu 16. června se uskutečnila pyžamová párty. Organizace tohoto dětského 
dne se ujalo nově zvolené vedení Svazu žen. V rámci tohoto dne se uskutečnilo 
mnoho soutěží, jako například chůze na chůdách nebo střílení na branku. Zhruba 
30 dětí se za doprovodu svých blízkých bavilo celé odpoledne. Počasí dětem velmi 
přálo a tak lze celou akci ohodnotit jako velmi vydařenou. Věříme, že se podobné 
akce pro děti a mládež budou pro velký úspěch opakovat častěji. 

 



2. ročník „Turnaje v malé kopané“ 
 
Zatím poslední letošní akcí byl 2. ročník turnaje v malé kopané, který se 
konal 23. června. Ten se, stejně jako v loňském roce, uskutečnil pod 
záštitou člena Rady Jihočeského kraje Ing. Karla Vlasáka. Na tomto místě 
bychom mu chtěli velice poděkovat za jeho osobní angažovanost 
a finanční podporu nejen na tuto akci. Jsme mu velmi zavázáni za to, jak 
se snaží prosazovat naše zájmy. Velice nás potěšilo, že se turnaje osobně 
zúčastnil. 
Do turnaje se přihlásilo těchto osm týmů, jak z Mečichova a sousedních 
obcí, tak i větší dálky, jako například od Sušice:  
Young Boys Mečichov, Old Boys Mečichov, Doubravice, ČKD Zadní 
Borovice, Mnichov, Vačice, Volšovy, 6 prasat. 
Mužstva se před začátkem rozlosovala do dvou základních skupin A a B. 
Hrálo se na 2 x 8 minut každý s každým. Po skončení základních skupin se 
všechna mužstva utkala křížem ve čtvrtfinále podle vzorce A1-B4, A2-B3, 
A3-B2, A4-B1. Čtyři vítězné týmy postoupili do semifinále, po kterém 
poražení z těchto zápasů dále hráli o 3. místo a vítězové finále. 

 



Celý turnaj proběhl v duchu fair-play, týmy mezi sebou sváděly pohledné souboje 
před očima několika desítek diváků. Vše vyvrcholilo nádherným finálovým 
zápasem dvou nejlepších týmů, ve kterém se rozhodlo až při penaltovém 
rozstřelu. Celá akce pokračovala večerní taneční zábavou. A jak to celé dopadlo? 
Tady je konečné pořadí: 

1. 6 prasat 
2. Vačice 
3. Volšovy 
4. Mnichov 
5. Young Boys Mečichov 
6. Old Boys Mečichov 
7. ČKD Zadní Zborovice 
8. Doubravice 

 
Projekt na splaškovou kanalizaci a ČOV 
 
Jak většina z vás ví, splašky z kanalizace v současné době jdou přes rybníky Truhlář 
a Lejštici a dále do Mečichovského potoka. Do budoucna se plánuje rekonstrukce 
kanalizační sítě a její napojení na čističku odpadních vod (ČOV). Samozřejmě 
pouze v případě, že se podaří sehnat na tuto finančně velmi nákladnou akci peníze 
z dotací EU či v rámci dotačních titulů ministerstev ČR. Předpokládané náklady se 
odhadují na zhruba 24 mil. Kč a to bohužel z rozpočtu obce ani úvěrem nelze 
pokrýt.   
Někteří z občanů kvůli výše uvedeným skutečnostem do svých schránek dostali 
požadavek na vyjádření se k přípravě projektu na splaškovou kanalizaci a ČOV. 
Žádáme ty, jichž že to týká, aby nám svůj souhlas či nesouhlas s tím, aby přes jejich 
pozemek vedla do budoucna kanalizace, dodali do schránky na OÚ do konce 
července. Tento souhlas je nutný k zahájení řízení ke stavebnímu povolení, bez 
něhož nelze o dotaci žádat. 
 
Odvoz elektrospotřebičů 
 
Na konci června byly firmami Elektrowin a Asekol odvezeny elektrospotřebiče 
z našeho sběrného místa. Bylo to přes 50 ks televizí a monitorů, velký koš 
drobného elektra, přes 20 lednic a mrazáků a 15 praček a menších spotřebičů. 
Tento sběr elektroodpadu je pro obec velmi přínosný jak z finančního hlediska, tak 
z hlediska ochrany životního prostředí a celkového vzhledu okolí obce. Nebráníme 
se ani odběru těchto spotřebičů od občanů z okolních obcí. Konec konců to již 
někteří z nich využívají. 
 



Připravované stavební práce 
 

U bývalé autobusové garáže je dokončena příprava pro montáž schodiště a 
pavlače. Tu již vyrábí firma Dřevokov Blatná a k montáži by mělo dojít 
začátkem července. Ve stejném termínu bude rovněž dokončeno podbití střechy 
palubkami a jejich nátěr. Dále budou dodělány rozvody elektřiny a montáž 
rozvodných skříní. V těchto dnech vrcholí výběrové řízení na dodavatele stavby na 
závěrečnou etapu rekonstrukce tohoto objektu, na kterou jsme dostali dotaci 
z programu obnovy venkova ve výši 150.000 Kč. 
Tak jako v loňském roce i letos se nám podařilo získat nezanedbatelnou část 
finančních prostředků ze státního rozpočtu, rozdělovaných obcím v podobě 
dotací. Mimo již zmíněnou dotaci na rekonstrukci bývalé autobusové garáže jsme 
uspěli s žádostí v grantovém programu na podporu jednotek sboru dobrovolných 
hasičů. Z těchto prostředků bude financována další stavební akce, a to nátěr 
fasády, parapetů a okapů na požární zbrojnici. V plánu je také zakoupení výkonné 
elektrocentrály pro zajištění elektrického proudu v případě potřeby zásahu mimo 
dosah klasických rozvodů elektřiny. 
Další úspěšnou žádostí o dotaci byla z grantového programu rekonstrukce 
stávajících sportovišť. Z těchto peněz bude pořízeno oplocení dětského hřiště u 
obecního úřadu, aby se zamezilo vnikání psů na tento prostor a zároveň i zvýšila 
bezpečnost dětí. 
Ze Státního zemědělského intervenčního fondu vyřizujeme dotaci na rekonstrukci 
veřejného osvětlení. První etapa, na kterou jsme požádali o dotaci v 15. kole 
programu rozvoje venkova a představuje výměnu stávajících lamp za nové, by 
měla proběhnout ještě letos. Druhá etapa, kde se jedná o rozšíření sítě veřejného 
osvětlení, bude odložena na příští rok, kvůli průtahům se stavebním povolením. 
Ze společného projektu Svazku obcí Blatenska chceme pořídit další lavičky na 
dětské hřiště u obecního úřadu. Dále plánujeme nátěr fasády kaple, nátěr oken a 
dveří kaple a nátěr oken a dveří na obecním úřadě. 
V květnu došlo k vyčištění požární nádrže na návsi od rostoucích rostlin. Náš 
patentovaný podvodní kombajn, což byla lišta z kombajnu, tažená lanem za 
terénním autem, se osvědčila a ti, co se na této akci podíleli, byli svědky výskytu 
skákajících ryb. Do nádrže jich bylo vysazeno zhruba 20 kusů. 
V červnu jsme zakoupili nový traktůrek na sečení trávy v obci, díky kterému se 
zkrátí čas sečení a přinese vyšší komfort při práci. 
Naši hasiči rovněž obdrželi od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska novou 
motorovou pilu, která se použije při případných zásazích naší jednotky nebo při 
přípravě palivového dřeva na vytápění místního sálu, při pořádání různých 
společenských akcí. Finanční prostředky na nákup této techniky pro dobrovolné 
hasiče poskytla firma ČEZ. 



Výročí spoluobčanů 
 
02.08.  Jana Zachová (č.p. 7) 55 let 
06.08.  Jaroslava Braťková (č.p. 23) 81 let 
30.08.  Růžena Boháčová (č.p. 81) 92 let 
31.08.  Marie Beranová (č.p. 53) 86 let 
31.08.  Eliška Kábová (č.p. 46) 89 let 
14.09.  Václav Boháč (č.p. 85) 65 let 
30.09.  Věra Kolářová (č.p. 18) 70 let 
 
 
Kulturní, společenské a ostatní akce v období červenec až září 2012 
 
06.07. hasičská soutěž v Doubravici 
04.08. Kabát Revival Plzeň - hřiště 
11.08. Rally Agropa - rychlostní zkouška přes obec 
18.08. rybářské závody na Velkém Humíči  6 -13 hodin 
18.08. taneční zábava na hřišti - hraje Fatima 
25.08. rozloučení s prázdninami – dětské odpoledne 
08.09. pouťová zábava 
 
 
Závěrem bychom chtěli vyslovit poděkování všem občanům, kteří se 
aktivně zapojují do dění v obci, ať už se jedná o péči o vzhled obce - sečení 
trávy, zalévání květin, údržbu záhonů kolem pomníku a u obecního úřadu, 
výlovy rybníků apod., případně při organizačním zajištění různých 
sportovních nebo kulturních akcí. Velice si této pomoci vážíme a upřímně 
těmto jedincům děkujeme.  
Dále bychom vás chtěli opětovně vyzvat k tomu, abyste nám do schránky 
na OÚ nebo mailem zasílali podněty na to, co v naší obci zlepšit. 
Dovolujeme si vás požádat o podněty se jménem navrhovatele, abychom 
mohli eventuálně odpovědět. 
A teď už pouze zbývá vám všem popřát krásně prožitou dovolenou, spoustu 
zážitků z cest a šťastný návrat domů. 
 
                                                                    Zastupitelstvo obce Mečichov 


