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Úvodní slovo 
 
Vážení spoluobčané, 
 
tak nám právě končí školní rok a s ním snad už také definitivně období 
dešťů, které nás v uplynulých týdnech potrápilo více než obvykle. Po 
propršeném jaru všichni toužebně očekáváme pěkné, slunečné počasí, 
které k létu neodmyslitelně patří, spoustu rozkvetlých květin a spoře 
oděných děvčat, což je zaručený recept na potlačení chmurné nálady, 
kterou nám navozovala neustále zatažená obloha a rozmáčený trávník. 
Věřme, že s příchodem kalendářního léta, je toto již definitivně za námi a 
máme před sebou období plné dobrodružných zážitků z různých výletů, 
poznávání nových krajů a lidí, návštěvy historických památek a také trocha 
toho odpočinku, který si po celoroční pracovní zátěži každý z nás zaslouží. 
A tak než se všichni rozjedeme na tyto výlety a dovolené, pojďme se ještě 
ohlédnout k uplynulému čtvrtletí. Co že se to vlastně kolem nás událo? 



PRŠELO !!! ..................... ale přeci jen se občas děly i jiné věci :-) Takže popořadě: 
 
Jarní výlovy obecních rybníků 
 
Poslední březnovou sobotu, což bylo o Velikonocích, jsme lovili Velký Humíč. Bylo 
zde mnoho kaprů, ale i dravých ryb, jako štik nebo sumců. Zájemci si mohli ryby 
zakoupit dle libosti a zbylé jsme přerozdělili do ostatních obecních rybníků, aby 
dorostly na Vánoce. Potom nás ještě čekaly dva kulantně řečeno slabší výlovy. Do 
Koupaliště a Truhláře jsme se pustili v jednom dni, a to v sobotu 13. dubna, a ani 
jsme se u toho moc nenadřeli, protože dravci byli rychlejší než my a na nás už 
téměř nic nezbylo. A tak z nás alespoň ochránci přírody můžou mít radost, že 
vydří rodinka měla celou zimu co papat. 
 
Výroční schůze Svazu žen a mysliveckého sdružení Hájky - Mečichov 
 
První dubnový víkend byl v Mečichově ve znamení výročních schůzí. Nejprve se 
v pátek sešly místní ženy, aby probraly a shrnuly uplynulý rok a rovněž nadnesly 
plány do toho následujícího. A hned v sobotu to samé absolvovali i pánové a 
dáma z místního mysliveckého sdružení. Obě tyto schůze byly zakončeny volnou 
zábavou, kde se u sklenky probralo možné i nemožné. 
 
Vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu 
 
Začátek dubna byl nabyt různými akcemi a tak jsme některé dny museli 
zvládnout i tři naráz. To byl případ druhé dubnové soboty, kdy jsme dopoledne, 
ještě před výlovem Truhláře a Koupaliště, nechali v obci opět přistavit kontejnery 
na nebezpečný a velkoobjemový komunální odpad, což nám smluvně zajišťuje 
firma Becker Bohemia s.r.o. I letos na jaře došlo k jejich naplnění a opět jsme se 
v našich domácnostech zbavili přebytečných a mnohdy překážejících věcí. Zdá se 
to téměř neuvěřitelné, kolik je každý z nás schopen nashromáždit takovéhoto 
druhu odpadu. Tyto kontejnery mají zároveň kladný dopad na okolní přírodu, ve 
které žijeme. Pozorujeme, že se nám pravidelným přistavováním těchto 
kontejnerů podařilo docílit toho, že plasty z rozebraných aut, pneumatiky, 
koberce, televize a další věci nekončí v okolních lesících či v příkopech podél 
našich cest a silnic, ale právě v těchto kontejnerech. S tímto nám velice pomáhají 
členové místního mysliveckého sdružení, za což jim patří veliké poděkování. 
Nikomu se přeci nemůže líbit, když při procházce okolní krajinou narazí na 
takovýto svinčík. I té Xenii ze seriálu Arabela to nakonec docvaklo, že to není 
až taková  krása.  A  proto  v tomto úsilí  nepolevíme  a další svoz  se uskuteční na  
 



podzim, pravděpodobně v říjnu. O přesném termínu vás budete včas informovat. 
 
Přezkum hospodaření obce 
 
30. dubna proběhl na obecním úřadu přezkum hospodaření obce za rok 2012 
pracovnicí Krajského úřadu Jihočeského kraje a nebyly zjištěny žádné chyby ani 
nedostatky. 
 
Stavba májky a pálení čarodějnic 
 
Další akcí, která k poslednímu dubnovému dni a hlavně noci neodmyslitelně 
patří, je tradiční stavění máje a samozřejmě také pálení čarodějnic na vatře. 
Místní svaz žen k tomu navíc ještě připravil, za finančního přispění obecního 
úřadu, opékání vuřtů pro děti. Vatru pro pálení čarodějnic připravili (a sluší se 
říct, že velmi pěkně) někteří z tatínků našich nejmenších, pro které se tato akce 
dělá. Přivezení a nazdobení májky bylo, jak je zvykem, činností naší omladiny. Na 
jejím následném postavení v předvečer svatojakubské noci se již podílela většina 
mužského osazenstva obce, která se čirou náhodou zrovna nacházela v místní 
hospodě. Jako jedni z posledních stále stavíme májku tradičním ručním 
způsobem a ne jeřáby, jako většina okolních obcí. Pevně věříme, že hrdost našim 
mladíkům nedovolí tuto tradici porušit a budou v ní dlouhá léta pokračovat, aby i 
budoucí generace nebyly ochuzeny o tyto zážitky. Po celé odpoledne a večer se 
děti krásně zabavily a můžeme konstatovat, že to byla další vydařená akce pod 
patronací svazu žen. 
 
Pergola 
 
Na začátku května členové Sportovního klubu Mečichov rozhodli, kdo z nich 
bude provozovat pergolu na fotbalovém hřišti. Žádost podali Karel Šána a Josef 
Lávička ml. První hlasování skončilo patem - hlasováním 10:10. Při druhém kole 
byla účast členů vyšší a poměrem 20:15 dostal důvěru členů Josef Lávička ml. 
 
Investiční stavební akce 
 
Jak jsme uvedli v minulém zpravodaji, požádali jsme o dotace na několik 
projektů, které bychom v případě zajištění finančních prostředků chtěli v tomto 
roce realizovat. Jedná se o rekonstrukci střechy kotelny v místní hospodě, dále 
rekonstrukci střechy požární zbrojnice a nakonec rozšíření sítě veřejného 
osvětlení.  V  současné  době  máme  schválenou dotaci  na rekonstrukci střechy  
 



kotelny místní hospody, zároveň již proběhl výběr dodavatele, a tudíž této akci 
nic nestojí v cestě a bude realizována v průběhu měsíců srpen a září. Podepsání 
dohody se Státním zemědělským intervenčním fondem je již rovněž na spadnutí 
a tak věříme, že i s realizací rozšíření sítě veřejného osvětlení se začne v letních 
měsících. Žádost o grant na rekonstrukci střechy požární zbrojnice je zatím ve 
stádiu schvalování, přípravné práce na realizaci tohoto projektu jsme ale rovněž 
zahájili, abychom v případě kladného vyřízení neztráceli čas. 
 
Čištění komunikací 
 
Na konci května došlo k čištění místních komunikací a středu obce od štěrku, 
který zde zbyl po zimních posypech. Toto prováděla Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje, středisko Strakonice. Její pracovníci již během dubna provedli 
čištění Mečichovského potoka v úseku od konce obce směrem k rybníku Truhlář, 
kde docházelo k podemílání silnice. Utržená krajnice na silnici před odbočkou na 
Věžiště, ke které došlo vlivem podemletí vodou z protékajícího potoka, je již 
rovněž opravena. 
 
Požár včelína 
 
V sobotu 11. května v podvečerních hodinách vzplanul, po přeskočení jiskry od 
kuřáku, včelín v Loužku, který zde měli manželé Opavovi. Po příjezdu prvních 
dobrovolných hasičů z naší obce na místo byl již včelín kompletně v plamenech a 
v podstatě již nebylo co hasit. Během chvilky došlo ke zborcení obvodových 
dřevěných stěn a na místě zbylo jen velké ohniště. Naši hasiči v podstatě jen 
dohlíželi, aby nedošlo k rozšíření požáru na okolní dřeviny. Po příjezdu majitelů a 
policie byl zásah ukončen. 
 
K jedné radostné události došlo i na našem obecním úřadě, kde se zastupiteli, 
Mgr. Tomáši Klečkovi, narodila vytoužená dcera Emma. Maminka i dcera porod 
v pořádku překonaly, s tatínkem to už při oslavě bylo horší, ale nakonec to také 
zvládl. Gratulujeme a přejeme v brzké době nějakého sourozence! 
 
Soutěž v požárním sportu v Záboří – 125. výročí založení SDH Záboří 
 
Dne 18. května 2013 se naši dobrovolní hasiči a hasičky zúčastnili soutěže 
v požárním sportu, konané u příležitosti oslav 125. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů v Zaboří. Součástí slavnostní ceremonie byl kromě položení 
věnců k pomníku i křest nové stříkačky zdejšího sboru. Poté se všichni přesunuli  
 



na sportoviště, kde již bylo vše připraveno k uskutečnění soutěže. Z počátku to 
vypadalo, že nám počasí nebude přát, ale sluníčko se nad námi slitovalo a bylo 
celý den krásně. Naše hasičky se do Záboří vydaly v plné sestavě (Tereza 
Jedličková, Iveta Sýkorová, Kateřina Klečková, Andrea Fiňková, Ivana Kořánová, 
Barbora Sýkorová,  Jana Klečková  a  v publiku  nechyběla  ani  Pavlína Plechatá). 

 
V požárním útoku vybojovaly krásné 3. místo s časem 39,41 vteřin. Na prvním 
místě se umístily ženy ze Záboří, na druhém místě ženy z Doubravice a čtvrté 
místo obsadily ženy z Čečelovic. Nabuzena třetím místem z požárního útoku se 
děvčata zúčastnila i přetahované, kde získala 1. místo, a nakonec také pivní 
štafety, kde o vybojování prvního místa nikdo z týmu ani na moment 
nezapochyboval. V této „kategorii“ se naše ženy vždy umisťují na první příčce a 
potvrdily to i tentokrát ☺ Naši chlapci se taktéž vydali do Záboří v plné sestavě 
(Pavel Kopečný, Filip Malý, Jan Petrovitz, Vladimír Helcl, Jaroslav Plechatý, 
František Klečka a Lukáš Klečka). Umístnili se na krásném 4. místě s časem 30,66 
vteřin. Na prvním místě se umístili muži ze Záboří, na druhém tým z Lažánek a na 
třetím místě  Únice - Hubenov. V přetahování se naši umístili na druhém místě, 
ale v pivní štafetě jim štěstí moc nepřálo a z důvodu jistých komplikací byli na 
posledním místě. (Je nám jasné, že se tomu jistě divíte, ale holt jsou naše ženy 
v pití piva o něco silnější). K výkonům při požárním útoku je třeba zdůraznit, že 
terén zde byl lehce do kopce, což naše dýchavičná mašinka těžce nesla a vodu v 
ní jsme popoháněli i očima. Jakmile bude sestavena nová mašina, na které se již 
usilovně pracuje, budou výsledky našich týmů ještě zářivější a SDH Mečichov 
bude pojmem, před kterým se ostatní hasičské sbory budou třást. 



Výlet do ZOO Praha 
 

15. června uskutečnil místní svaz žen výlet našich dětí a rodičů do pražské zoologické 
zahrady a na Petřínskou rozhlednu. Tuto akci zorganizovaly ženy namísto dětského 
dne, který každoročně začátkem léta pořádají na hřišti. Pronájem autobusu 
financoval obecní úřad. Děti měly dopravu zdarma, dospělí platili 100 Kč. Díky 
kvalitně připravenému programu ze strany organizátorek a brilantnímu řidičskému 
umění p. Pavla Kořána dorazili všichni v pořádku zpět se spoustou nádherných 
zážitků. 
 
Turnaj v malé kopané 
 

Předposlední červnovou sobotu se v Mečichově konal již třetí ročník turnaje v malé 
kopané. Tentokrát záštitu převzala členka Rady Jihočeského kraje Ing. Hana 
Rodinová, Ph.D., za což jsme jí mohli osobně poděkovat, jelikož se na jeho zahájení 
přijela podívat. Letos, stejně jako loni, se soutěže zúčastnilo osm týmů převážně 
z okolních vesnic, které mezi sebou svedly krásné souboje nejprve ve dvou 
základních skupinách, poté se pokračovalo systémem čtvrtfinále, semifinále a finále. 
Finále se ale bohužel nekonalo, protože borci z týmu Záboří A museli předčasně 
odjet kvůli jejich dalšímu zápasu v Blatné a tak tým Záboří B vyhrál kontumačně 3:0. 
Pro všechny, kdo si přišel zahrát nebo se jen podívat, bylo zajištěno občerstvení a 
večer po turnaji vše pokračovalo s příjemnou muzikou Romana Ježka. Výsledné 
pořadí bylo následující: 

1. Záboří B 
2. Záboří A 
3. Mnichov 
4. Zadní Zborovice 
5. Vačice 
6. Young Boys Mečichov 
7. Doubravice 
8. Old Boys Mečichov 

 
Upozornění pro občany 
 

Firma E.ON zahájila v těchto dnech přípravné práce na projektu odstranění 
vzdušného vedení NN v obci Mečichov a jeho uložení do země. Vlastní realizace se 
předpokládá přibližně v roce 2015. Při této akci budou odstraněny veškeré sloupy, 
ale i konzole a nástřešky z fasád domů. Plánujete-li v blízké době opravovat nebo 
zateplovat fasádu a máte v ní ukotven některý z těchto prvků, kontaktujte ing. 
Vořechovského z firmy E.ON, pobočka Strakonice, případně toto nahlaste na 
obecním úřadě. Dle sdělení pracovníků firmy E.ON by bylo možné řešit tyto případy 
přednostně, aby nedocházelo ke zbytečným škodám na opravené fasádě při jejich 
odstraňování. 



Občané naší obce sběrem a recyklací elektrospotřebičů 
výrazně pomáhají chránit životní prostředí. 

 
V naší obci je již několik let možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a 
následnou recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL, která nám dále poskytuje 
přesné informace o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či 
vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu prostředí. 
Dále z těchto údajů můžeme spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových 
plynů nebo nebezpečného odpadu. Tzv. LCA analýza vycházela z dat o 
sesbíraném množství televizí, monitorů a drobného elektrozařízení. 
 
Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět 
k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů, jako je například voda nebo 
ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů uspoří elektrickou 
energii za více než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km 
automobilem. Získávání druhotných surovin recyklací je navíc pro životní 
prostředí mnohem šetrnější, než těžba primárních surovin přímo ze Země. 
 
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že 
občané naší obce v loňském roce vytřídili 16 televizí, 38 monitorů a 408 kg 
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 18,08 MWh elektřiny, 861,42 litrů ropy, 
80,08 m3 vody a 0,72 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů o 4,01 t CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 15,84 t. 
 
Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzovala systém zpětného odběru 
televizorů, počítačových monitorů a drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, 
notebooky nebo tiskárny. Společnost hodnotila, jaké byly dopady jejich sběru, 
dopravy a ekologického zpracování či likvidace na životní prostředí. Následné 
výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do 
ovzduší, vody a produkce odpadu. 
 
Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní. Díky sběru a recyklaci 
elektra se společnosti ASEKOL jen v loňském roce v České republice podařilo 
ušetřit více než 9 miliónů litrů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 123 
miliónů korun, nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé České 
republiky za více než jeden den. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 3 225 
cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou. A na tom všem mají 
zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou 
pomáhají chránit naše životní prostředí. 



 
 
 
 



Obnova obecních lesů 
 
Na jaře došlo ve dvou obecních lesích k plánovanému vytěžení přestárlých 
porostů, abychom zde mohli vysázet nové stromky podle plánu obnovy lesa 
navrženého naším lesním hospodářem panem Kadlecem. Dřevo bylo nabídnuto 
místním občanům a i přes nesouhlasné „odborně-hospodské připomínky“ jsme 
nuceni konstatovat, že se dostalo opravdu na každého, kdo měl skutečný zájem 
o koupi tohoto dřeva. Zbylé, a nutno říci, že nemalé množství, bylo prodáno 
těžební firmě. Vše probíhalo poněkud hekticky, jelikož bylo nutné začít 
s výsadbou stromků ihned, jak to počasí dovolí, aby měly ideální podmínky pro 
uchycení. Všichni zúčastnění to ale zvládli na výbornou. Na vyčištění vytěžených 
ploch od ostružin a dalších křovisek se rovněž podíleli i zaměstnanci obecního 
úřadu v rámci veřejně prospěšných prací. V dubnu členové místního 
mysliveckého sdružení postavili obě oplocenky v rámci brigádnických hodin, 
které se na výroční schůzi zavázali odpracovat pro naši obec. Za tuto pomoc jim 
velice děkujeme a této spolupráce si velmi vážíme. Do těchto postavených 
oplocenek pak byly vysázeny mladé duby. Na sázení se aktivně podíleli nejen 
někteří členové zastupitelstva, ale i mnozí hasiči a myslivci. Bez jejich pomoci by 
bylo dost složité tuto akci zorganizovat a hlavně realizovat. Na obnovu těchto 
lesních porostů jsme požádali o dotaci z grantového programu Jihočeského kraje, 
podle pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
v Jihočeském kraji. 
 
Článek od společnosti Elektrowin 
 
Nové směrnice EU přinesou změny i k nám 
Evropská unie dál zpřísňuje směrnice upravující podmínky životního cyklu 
elektrických spotřebičů. Na některé změny je Česká republika už dnes 
připravena, jiné představují výzvu do budoucna pro nás pro všechny. První 
směrnice výrazněji než dosud omezuje používání nebezpečných látek v 
elektrických a elektronických zařízeních (EEZ) s cílem přispět k ochraně lidského 
zdraví a životního prostředí včetně využití a zneškodnění odpadních EEZ způsoby 
šetrnými k životnímu prostředí. Druhá - O odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních - se do české legislativy musí promítnout nejpozději do 
14. února roku 2014. Mimo jiné nově stanoví kvóty pro množství zpětně 
odebraného elektrozařízení. Jsou podstatně přísnější než dosud. 
 
Co nás čeká v příštích letech 
Během čtyř let musí členské státy EU ročně zvýšit množství vysbíraných 
spotřebičů na 40-45 % průměrné hmotnosti výrobků uvedených na národní trh 



tři roky zpětně. Od roku 2019 pak musí postupně všechny členské státy EU ročně 
vysbírat 65 % průměrné hmotnosti spotřebičů uvedených na trh v předchozích 
třech letech, anebo zrecyklovat 85 % hmotnosti z celkové produkce 
elektroodpadu. Stát také odpovídá za splnění této povinnosti. Směrnice totiž 
umožňuje vypočítat toto množství dvěma odlišnými způsoby a zatím není jasné, 
ke kterému z nich se přikloní naši zákonodárci. Množství, které odevzdají Češi 
dnes, ale odpovídá jen zhruba 30 až 40 procentům množství vypočítaného podle 
jedné nebo druhé metodiky. Minimálním požadavkem EU jsou prozatím čtyři 
kilogramy vytříděného elektroodpadu na obyvatele a rok. 
 
Náskok díky ELEKTROWINu 
Obchodníci s elektrem, jejichž prodejní plocha přesáhne 400 m2, budou muset 
zdarma odebírat malé vysloužilé spotřebiče, aniž by zpětný odběr vázali na 
nákup nového zařízení. ELEKTROWIN a jeho smluvní partneři z řad prodejců mají 
v tomto směru náskok. I menší prodejny mají možnost vybavit se sběrnými koši 
ELEKTROWINu, jejichž obsah se díky kolektivnímu systému dostane, pro 
spotřebitele zdarma, ke zpracovatelům. 
 
Surovin je stále méně 
V evropských domácnostech slouží podle statistik dohromady celkem 633,8 
milionu velkých spotřebičů, jako jsou pračky a ledničky. Zhruba 188 milionů 
z nich je starších 10 let. To na jedné straně znamená vysoké nároky na jejich 
budoucí ekologickou recyklaci, na druhé straně to představuje skvělou 
příležitost, jak nahradit omezené surovinové zdroje. Těch totiž v Evropě stále 
ubývá a podle odborníků je budou země, které jimi stále disponují, čím dál 
přísněji chránit. Při výrobě nových spotřebičů se například využívají kovy 
získávané ze vzácných zemin jako je dysprosium, terbium, thulium, lutetium 
nebo yttrium, i když technologie se vyvíjejí a použité materiály se mohou v 
budoucnu nahradit. Těžba vzácných prvků je rychle rostoucím odvětvím, které v 
současné době závisí z velké části na Číně. Ta disponuje více než 40 procenty 
všech zásob vyskytujících se na naší planetě. Nabídka je už nyní nižší než 
poptávka. Během let se kvóta čínského vývozu stále snižovala a časem lze 
očekávat naprostý zákaz vývozu přinejmenším u části těchto surovin. Surovinová 
strategie EU je proto založena na třech pilířích: zajištění rovných podmínek v 
přístupu ke zdrojům ve třetích zemích, podpoře udržitelných dodávek z 
evropských zdrojů a zvýšení účinnosti využití zdrojů, včetně recyklace. Recyklace 
je totiž v mnoha případech mnohem bohatším zdrojem surovin než primární 
těžba. Zatímco z tuny rudy se dá získat zhruba pět gramů zlata, z tuny 
vysloužilých elektrospotřebičů, které zlato obsahují, je ho 200 gramů. 
 



 



Výročí spoluobčanů 
 
02.07.  Josef Loučka (č.p. 78) 65 let 
06.07.  Jaroslava Klečková (č.p. 100) 75 let 
20.07.  Marie Sýkorová (č.p. 25) 65 let 
30.07.  Libuše Netušilová (č.p. 38) 65 let 
06.08.  Jaroslava Braťková (č.p. 23) 82 let 
14.08.  Jiřina Lemonová (č.p. 21) 65 let 
31.08.  Marie Beranová (č.p. 53) 87 let 
31.08.  Eliška Kábová (č.p. 46) 90 let 
13.09.  Jiřina Klečková (č.p. 103) 60 let 
27.09.  Václav Král (č.p. 8) 70 let 
 
Narození nových občánků 
 
22.06. Monika Járová (č.p. 65) 
 
Kulturní, společenské a ostatní akce v období červenec až září 2013 
 
02.08. koncert skupiny Kabát Revival Plzeň 
10.08. XXXIV. ročník EPLcond Rally Agropa 
24.08 rybářské závody 
24.08. rozloučení s prázdninami 
08.09. pouť 
 
Závěrem si vám všem dovolujeme popřát především krásně prožité léto, ať 
u moře, v kempu u přehrady nebo rybníka, na horách anebo doma na zahradě. 
Není přeci až tak důležité, v jakých končinách strávíme náš volný čas, ale 
mnohem nejdůležitější je s kým tam budeme. Školákům, kterým začínají letní 
prázdniny, přejeme, aby v nastávajících dvou měsících načerpali spoustu 
nezapomenutelných zážitků, se kterými se budou moci pochlubit svým 
kamarádům hned jak 2. září usednou zpátky do lavic. A na úplný závěr tohoto 
zpravodaje vám všem přejeme především šťastný návrat ze všech cest, které 
plánujete, protože to je konec konců to nedůležitější. Takže koncem září 
na shledanou. 
 
                                                                                Zastupitelstvo obce Mečichov 


