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Vážení spoluobčané, 
 
přiblížila se nám doba, kdy budeme muset otočit stolní kalendář o sto osmdesát 
stupňů a to je neklamné znamení, že se letošní rok nezadržitelně řítí do své 
druhé poloviny. A to jsme teprve nedávno dojídali poslední zbytky vánočního 
cukroví a už abychom pomalu začali péci pouťové koláče. Nemusíme však zoufat, 
ani zběsile po marketech shánět levné máslo, mák nebo povidla, protože před 
sebou máme ještě celé léto a to je především doba prázdnin, dovolených, 
odpočinku a všemožné zábavy. V tomto období na nás bezesporu čeká spousta 
příjemných zážitků z různých výletů, koncertů nebo sportovních akcí, kterých se 
se svými blízkými zúčastníme. Rovněž si v naší obci začátkem července 
připomeneme 125. výročí založení místního Sboru dobrovolných hasičů, jehož 
hlavním bodem programu bude pochopitelně soutěž v požárním sportu, která 
k životu na vesnici neodmyslitelně patří a je divácky velmi atraktivní. Takže nudit 
se určitě nebudeme a zaručeně se každý z nás má na co těšit. To, co se kolem nás 
událo v uplynulém čtvrtletí, si pojďme stručně shrnout na následujících řádkách. 



Výlov Velkého Humíče 
 
První akcí druhého čtvrtletí tohoto roku byl výlov rybníka Velký Humíč. Ten se 
konal v sobotu 4. dubna o velikonočním víkendu a kdo z návštěvníků měl zájem, 
mohl si přímo na hrázi zakoupit libovolné množství ryb. Vylovení kapříci byli 
roztříděni dle velikosti a převezeni na další obecní rybníky, kde budou spokojeně 
přebývat až do podzimních výlovů. Samozřejmě jsme dostatečné množství kaprů, 
ale i amurů, bělic, sumců, okounů a štik pustili zpátky do Velkého Humíče, 
aby o každoročních srpnových rybářských závodech měli „tišší blázni“ na co líčit. 
 
Velikonoce 
 
Velikonoční svátky letos připadly na první dubnový víkend. A jelikož i náš zvon 
z kaple p. Marie a sv. Vojtěcha vzal na zelený čtvrtek roha a odletěl s ostatními 
kamarády do Říma, musely jeho roli zastat místní dětičky. Tohoto poslání se 
zhostily nanejvýš zodpovědně a pravidelně se svými chřestačkami obcházeli ves 
až do sobotního poledne, za což byly poté spravedlivě odměněny barvenými, 
případně syrovými vajíčky, nějakou tou čokoládovou dobrotou a pochopitelně 
i finanční hotovostí, protože ať se nám to líbí nebo ne, peníze prostě hýbou 
světem, děti nevyjímaje. 
 
Stavba májky a pálení čarodějnic 
 
Stejně jako každý rok už od nepaměti se i letos v předvečer filipojakubské noci 
vztyčila na naší návsi vysoká, pestrobarevně vyzdobená májka. Urostlý 28 m 
vysoký smrk, který rostl v obecním lese, pokáceli, dopravili a oloupali místní 
chasníci. Výzdobu barevnými krepáky pro změnu obstarala naše děvčata. 
Samotná stavba za pomoci pouze vlastních rukou a podpěrných kůlů zaměstnala 
posléze všechny doposud přihlížející siláky a před soumrakem bylo dílo 
dokonáno. Pak už zbýval pouze jediný úkol, a to ohlídat tento máj do ranního 
rozbřesku před nepřátelskými nájezdníky z širokého okolí, prahnoucími po skalpu 
v podobě pokácení máje a tím zostuzení celé mečichovské mládeže. To ale naši 
strážci nedopustili a hrdě svůj úkol splnili. A že to není nikterak snadná věc se 
mohli přesvědčit třeba v Čečelovicích, kde sice ráno májku také našli na svém 
původním místě, akorát v horizontální poloze, ale mi se jim za to nesmějeme ☺ 
Za zmínku rovněž stojí každoroční výška obecní májky, jenž na ostatní sestřičky 
z okolních obcí pohlíží poněkud z nebeských výšin. Tato tradice a úkoly z ní 
vyplývající je určena především pro mládež od patnácti do sta let, ty mladší mají 
zase  na starosti dohlédnout na upálení čarodějnice  na předem připravené vatře.  



I když letos nescházelo moc a Ježibaba odešla bez jediného ožehnutí zástěry. 
Toto ale naštěstí Pavel Balek nechtěl připustit a sám zajistil z vlastních zdrojů 
palivo na hranici a za to mu patří velké díky. Na závěr si ratolesti opekly na 
ohýnku špekáčky a s pohasínající vatrou se již za úplné tmy rozutekly do svých 
domovů. 
 
Májový šumavský pochod 
 

V den státního svátku, 8. května, se „Klub mečichovských turistů“ vydal na, dá se 
říci, již tradiční pochod po šumavské krajině. Tento ročník se konal pod 
patronátem jedné naší členky, která kvůli své přílišné skromnosti nechtěla býti 
jmenována, a protože její rozhodnutí respektujeme, tak jméno neuvádíme. 
(Kdybyste přesto chtěli vědět, o koho jde, zajděte na obecní úřad, mi vám to 
pošeptáme ☺) Tato patronka naplánovala krásnou trasu ze Stach přes Churáňov 
na Zlatou Studnu a zpět v délce cca 23 km. Za krásného jarního počasí se 
v ranních hodinách na start postavilo čtrnáct odvážlivců, a ač se to zdá 
neuvěřitelné, stejný počet dorazil v podvečer i do cíle. I když byly na trati 
okamžiky, kdy se zdálo, že minimálně jednoho člena ztrácíme a budeme jej 
muset někde zakopat, tak i ten zřejmě vlivem čerstvého horského vzduchu a 
iontových nápojů chytil druhý dech a cílovou pásku protnul po vlastních nohou. 
V členitém horském terénu to byla krásná procházka Šumavou a třeba takový 
výstup po sjezdovce Churáňov byl lehce vyčerpávající. To například potvrdil i 
jeden z účastníků expedice, Pavel Kopečný ml., který po tomto výstupu prohlásil, 
že: ,,Šumavské cesty jsou nevyzpytatelné“.  A pravdu má, předsedo. Na kopci ale 
točili Klostermanna, a tudíž bylo veškeré příkoří záhy zapomenuto. 

 



Hasičská soutěž v Drahenickém Málkově 
 
Poslední květnovou sobotu se v Drahenickém Málkově konala soutěž v požárním 
sportu, které se zúčastnilo i naše mužské družstvo. Po bezchybném výkonu 
obsadili mládenci krásné sedmé místo ze čtrnácti soutěžících s časem 30 vteřin 
a nějaké drobné. Zde je nutné spravedlivě uznat, že prvé tři týmy běžely úplně 
jinou ligu a zbytku nadělily téměř desetivteřinovou ztrátu. Jedná se ale o 
jednotky SDH, zabývající se těmito soutěžemi téměř na profesionální úrovni, 
mající špičkovou techniku. Jak prohlásili naši borci: „Mezi soutěžícími 
v montérkách jsme byli na špici a k požáru v opnutých elasťákách nikdo 
nepoběží“. Samozřejmě se v týmu zvažovalo zakoupení těchto dresů, ale po 
detailnějším rozboru možné úspory času, vyplynuly na povrch vedlejší účinky 
tohoto oblečení, které by naopak čas útoku výrazně prodloužily, a proto 
zůstaneme u tradičních montérek. 
 
Cyklistický výlet 
 
V sobotu 6. června vyrazilo třináct statečných na cyklistický výlet na nejvýše 
položený královský hrad v Čechách. Ti zdatní v dějepise již vědí, že je řeč o hradu 
Kašperk. Zvláště cesta tam byla velmi náročná a obsahovala řadu opravdu 
vyčerpávajících kopců, které však všichni zvládli se ctí. Hlavně poslední dlouhé 
stoupání od strašínského rozcestí přes Nezdice na Šumavě až k samotné vstupní 
bráně hradu v délce 5,8 km a převýšením 302 m, prověřilo fyzickou i psychickou 
odolnost všech účastníků. Snad nám k tomu dopomohla i voda ze Zázračné 
studánky v Nezdicích, kterou jsme se při výšlapu občerstvili, že jsme to všichni 
zvládli. Odměnou všem byla právě zpáteční cesta s dlouhými sjezdy bez jediného 
šlápnutí do pedálů. Po celodenním výletu v opravdu letním počasí, kdy teploměr 
atakoval třicítku, nám po příjezdu domů tachometr zobrazoval údaj 78 km. 
 
Turnaj v malé kopané 
 
Již po páté se letos na místním fotbalovém hřišti bude konat turnaj v malé 
kopané. Hned na úvod se musíme omluvit za malou dezinformaci o termínu 
konání turnaje, protože jak v minulém čísle zpravodaje, tak ve stolním kalendáři 
Svazku obcí Blatenska jsme uváděli datum 20. června a až poté jsme zjistili, že 
tento den se v Třebohosticích koná hasičská soutěž u příležitosti 90. výročí 
založení jejich sboru. Proto jsme kopanou přesunuli o týden později na poslední 
červnovou sobotu. Tímto vás srdečně zveme, abyste přišli na hřiště fandit svým 
favoritům, případně si jen popovídat s přáteli u pivka. Večer bude i trocha 
muziky.   Záštitu nad tímto turnajem opět převzala členka Rady Jihočeského kraje  



ing. Hana Tůmová, Ph.D. a zároveň přislíbila svoji účast. O průběhu a výsledcích 
soutěže vás budeme pochopitelně informovat v zářijovém vydání našeho 
zpravodaje. Rovněž i nějaké ty fotečky se určitě objeví na našich webových 
stránkách. 
 
Soutěže v požárním sportu 
 
V sobotu 20. června se v Třebohosticích, u příležitosti oslav 90. výročí založení 
jejich sboru, konala soutěž v požárním sportu, které se zúčastnily oba naše týmy, 
dámy i páni. O dva týdny později, v neděli 5. července, proběhne další hasičská 
soutěž, tentokrát v Bratronicích. I tam oslavují výročí založení jejich sboru, 
konkrétně sto desáté a my tam opět budeme v plné síle. Z obou akcí budou 
informace v příštím vydání, protože první soutěž proběhla až po uzávěrce tohoto 
zpravodaje a druhá se teprve bude konat. Takže držme našim požárníkům z obou 
týmů palce, ať opět rozšíří své sbírky trofejí a především ať naladí formu 
na domácí soutěž, kde se bezpochyby budou chtít před domácím publikem 
blýsknout profesionálním výkonem. 
 
Oslavy 125. výročí založení  SDH Mečichov  
 
Druhá červencová sobota bude v Mečichově ve znamení oslav místního sboru 
dobrovolných hasičů. Letos totiž tato organizace slaví své 125. narozeniny, ale za 
žádnou stařenku se rozhodně nepovažuje, což potvrzují i mladé tváře v jejím 
vedení. Právě pod patronátem nově zvoleného starosty SDH se celá akce koná 
a my bychom vás na ni chtěli co nejsrdečněji pozvat. A nemusíte být nutně 
příznivci požárního sportu, prostě si jen přijďte užít letní odpoledne, kde vám do 
ouška zahraje Strakonická kapela Nektarka a popovídáte si se svými sousedy, 
ale i ostatními kamarády z blízkého i vzdáleného okolí, které jste beztak po celý 
rok neviděli. Na své si zajisté přijdou všechny věkové skupiny. A koho jsme ještě 
nepřesvědčili o správnosti volby navštívit tuto akci, tak teď vytahujeme z kapsy 
poslední trumf. PIVA A KLOBÁS BUDE SAMOZŘEJMĚ DOSTATEK! 
 

Program oslav: 
 

Nástup a přivítání hasičských jednotek na návsi 
Projevy hostů 
Položení věnců k památníku padlých 
Vystoupení mažoretek - Preciosa Blatná - několikanásobné mistryně Evropy 
Hasičská soutěž 
Vyhlášení výsledků 
Volná zábava 



Sportu a zábavy už bylo dost, tak pojďme také připomenout nějaké ty pracovní 
aktivity. 

 
Něco o odpadech  
 
Koncem dubna se konal pravidelný svoz velkoobjemového komunálního odpadu 
a nebezpečného odpadu a opět chlapci od Beckera neodjížděli na Plzeň 
s prázdnou. Je až s podivem kolik bordelu dokáže dvakrát do roka vyprodukovat 
taková malá vesnička, jako ta naše. Nám nezbývá než velmi pochválit všechny 
z vás, kteří této služby využíváte a přebytečné harampádí likvidujete tímto 
správným, bezplatným a jediným legálním způsobem. Bohužel se stále najdou 
tací, pro které je snazší vyhodit starou matraci někam pod mez nebo do křoví. 
Ani místo pro ukládání zeminy, případně stavební sutě, není veřejnou skládkou a 
je zcela striktně ZAKÁZÁNO sem jakýkoliv odpad vyvážet. I v případě potřeby 
uložit zde zeminu je nutné nejprve toto nahlásit na obecním úřadu. V opačném 
případě na takovéto konání budeme muset pohlížet jako na zakládání černé 
skládky a podle toho i postupovat. V tomto případě by se řešením problému 
ujala přestupková komise Městského úřadu ve Strakonicích, která pro nás tuto 
agendu smluvně zajišťuje. Rovněž udržování pořádku kolem kontejnerů na 
tříděný odpad má stále veliké mezery. Sice se budeme opakovat, ale přesto 
znova všechny občany žádáme, aby veškerý tříděný odpad (papír, sklo, plasty, 
plechovky a biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu) vhazovali pouze 
do nádob k tomu určeným a v žádném případě neodkládali tento odpad volně 
vedle zmiňovaných kontejnerů. 

 
Brigáda na dříví 
 
Na jaře náš region zasáhly silné vichry, které mimo jiné napáchaly nemalé škody 
i v obecních lesích. Zejména pak Na Městských, kde kolem oplocenky bylo 
polámáno nebo vyvráceno více jak deset vzrostlých stromů. Tuto spoušť bylo 
nutné, na pokyn odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice, 
odstranit do konce měsíce května. Po dohodě s vedením hasičského sboru byla 
v sobotu 16. května zorganizována brigáda, při které se vytěžené dřevo z tohoto 
lesa zpracovalo na palivo do sálu místní hospody. Celkem byly přivezeny tři 
valníky polen, které se z části ještě týž den a zbytek na následujících dvou 
brigádách rozštípaly a vyskládaly pod přístřešek ve dvoře hospody, takže na sál 
máme zajištěno topení na několik let dopředu. A jelikož padlých stromů bylo pro 
potřeby topení v sále moc a sil brigádníků pro změnu málo, prodali jsme ještě 
několik kmenů nařezaných po čtyřech metrech firmě Pila Kadlec. 



Osazení obrubníků před místní klubovnou a posilovnou 
 

Na trávník před klubovnou byly k silnici osazeny obrubníky, aby se ochránily zde 
vysazené buxusy. Zároveň s tím byly zadělány dvě díry v propadlé kanalizaci 
na parčíku u odbočky na Vejpustek, které zde coby dokonale maskované pasti do 
této doby nachytaly nejednoho místního občana. 
 
Oprava herních prvků na dětském hřišti 
 

Ani ne tak zub času, jako spíše hbité prstíky a těžké nožičky některých místních 
dorostenců se podepsaly na stavu některých herních prvků na dětském hřišti 
před obecním úřadem, které tím pádem bylo nutné opravit, případně zcela 
vyměnit, abychom předešli možnému zranění dětí. Nejhůře dopadla skluzavka 
u věže s houpačkou. Ta, ač je svými rozměry jednoznačně určena pro ty nejmenší 
ratolesti do věku maximálně osmi let, posloužila evidentně starším a tím pádem 
i více vážícím dětem nikoliv ke klouzání, ale trénování výstupů po šikmé ploše. 
Fyzika zafungovala a materiál skluzavky se poroučel. Možná by stálo zato občas 
popřemýšlet nad svým jednáním, protože takové řezné poranění malého dítěte 
o ostrý zlom v plastu není určitě nic příjemného. Rovněž šindele ze střechy velké 
věže neutrhal vítr nebo silný déšť, ale homo sapiens. Na opravu kapoty zatím 
čeká autobus, kde voděodolný materiál evidentně neodolal povětrnostním 
vlivům a prostě uhnil. Toto je řešeno v rámci záručních podmínek. Také došlo 
k položení betonové dlažby pod dvě lavičky umístěné na tomto hřišti. 
 
Oprava WC v hospodě 
 

Jistě jste všichni postřehli, že oprava záchodů v naší hospůdce běží na plné 
obrátky a v podstatě se blíží svému konci. Tato akce byla naplánována v loňském 
roce a financování bylo zajištěno z grantu Programu obnovy venkova 
Jihočeského kraje pro rok 2015. Výzvu k podání nabídky na zhotovitele celé akce 
jsme vypsali 1. dubna a obeslali deset stavebních firem a živnostníků z našeho 
regionu. Při výběrovém řízení, které se konalo 24. dubna, komise posuzovala šest 
doručených nabídek, z nichž díky své bezkonkurenčně nejnižší ceně jednoznačně 
doporučila zastupitelstvu obce vybrat Stavební společnost H a T, spol. s r.o., což 
se také stalo. Vlastní stavební práce započaly 18. května a v těchto dnech už 
opravdu probíhají finální dodělávky. Je potřeba si přiznat, že po mnoha letech 
provozu byl tento krok již nevyhnutelný, protože zub času zde byl patrný na první 
letmý pohled. Rádi bychom věřili, že nově zrekonstruované toalety budou dlouhá 
léta sloužit všem návštěvníkům a bezpochyby přispějí ke zkulturnění celého 
objektu a zpříjemnění kulturních akcí zde pořádaných. V rámci celé rekonstrukce 



došlo ke změně vnitřních dispozic toalet, přibylo WC pro tělesně postižené, byly 
vyměněny všechny stávající sítě (rozvody vody, elektřiny a odpadů) a osazeny 
nové plastové dveře do dvora. Rovněž víme, že původní toalety nebyla jediná 
slabina tohoto objektu a proto se i v příštích letech bude pracovat na jeho 
omlazení a zatraktivnění. 
 
Osvědčení o úspoře emisí 
 
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. nám zaslala přehled o množství 
odpadu, který jsme všichni společně v obci vytřídili v loňském roce, a zároveň 
vyčíslila sumu peněz, kterou jsme za vytříděné plasty, sklo a papír od této 
společnosti obdrželi do obecního rozpočtu. Jsou to docela hezké peníze a 
zároveň potvrzení pro všechny, že třídění odpadu opravdu má smysl a je pro naši 
planetu velice prospěšné. 
 
1. kvartál 2014 0,815 t 3.569,50 Kč 
2. kvartál 2014 1,765 t 5.081,00 Kč 
3. kvartál 2014 1,750 t 5.528,00 Kč 
4. kvartál 2014 1,225 t 4.337,50 Kč 
Rok 2014 celkem 5,555 t 18.516,00 Kč 
 

 



Certifikát environmentálního vyúčtování od společnosti Asekol 
 
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí 
 
Loni občané odevzdali k recyklaci 46 televizí, 16 monitorů a 1 026,00 kg 
drobného elektra. 
 

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již 
několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech 
třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru 
drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu 
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého 
elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci 
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí 
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje 
na recyklaci vytříděných elektrozařízení. 
 

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, 
že občané naší obce v loňském roce vytřídili 46 televizí, 16 monitorů a 1 026,00 
kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 34,20 MWh elektřiny, 1 946,36 litrů 
ropy, 142,86 m3 vody a 1,07 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů o 7,07 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů 
o 28,70 tun. 
 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si 
uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické 
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy 
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní 
zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů 
ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. 
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, 
si zaslouží obrovský dík. 
 

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových 
monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování 
až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do 
nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. 
Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do 
ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr 
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. 



Nařízení obce Mečichov č. 1/2015, kterým se stanovuje zákaz podomního 
a pochůzkového prodeje 
 

Z důvodu neustálého obtěžování místních občanů různými pochybnými prodejci 
jsme vydali toto Nařízení, takže v případě potřeby nás neváhejte kontaktovat. 
 

Zastupitelstvo obce Mečichov se na svém zasedání dne 24.4.2015 usnesením 
č. 7/04/2015 usneslo vydat na základě zmocnění dle § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s § 11 a § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 
 

Čl. 1     Základní pojmy 
Podomní prodej - nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí 
objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby osobami uživatelům 
v objektech určených k bydlení. 
Pochůzkový prodej - nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, u kterých nedochází 
k umístění prodejního zařízení nebo zboží, je provozovaný formou pochůzky, při níž 
je potenciální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem z okruhu osob na 
veřejných prostranstvích. 
 

Čl. 2     Podomní a pochůzkový prodej 
Podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb je na celém území obce Mečichov 
zakázán. 
 

Čl. 3     Kontrola 
Kontrolu a dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Mečichov 
prostřednictvím pověřených osob. 
 

Čl. 4     Sankce 
Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu 
podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle 
zvláštního právního předpisu [1] uložena pokuta až do výše 200.000 Kč. 
Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle 
zvláštního právního předpisu [2] uložena pokuta do výše 30.000 Kč. 
 

Čl. 5    Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje 
Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu 
při slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně 
podomního a pochůzkového prodeje provozovaného místními spolky při pořádání 
těchto akcí, na prodej v pojízdné prodejně, na ohlášené očkování domácích zvířat, na 
vánoční prodej ryb a na veřejné sbírky. 
 

Čl. 8     Závěrečná ustanovení 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 12.5.2015. 
 



 
 



Výročí spoluobčanů 
 

01.07.  Zdeněk Šimíček (č.p. 111) 50 let 
06.08.  Jaroslava Braťková (č.p. 23) 84 let 
19.08.  Antonie Latková (č.p. 39) 65 let 
31.08.  Marie Beranová (č.p. 53) 89 let 
01.09.  Štefanie Balková (č.p. 39) 70 let 
11.09.  Zdenka Polanová (č.p. 98) 70 let 
16.09.  Ludmila Vavřincová (č.p. 79) 70 let 
21.09.  Miroslav Šilhan (č.p. 70) 60 let 
 

Kulturní, společenské a ostatní akce v období červenec až září 2015 
 

05.07. hasičská soutěž v Bratronicích ke 110. výročí založení SDH Bratronice 
11.07. hasičská soutěž v Mečichově ke 125. výročí založení SDH Mečichov 
31.07. koncert skupiny Kabát Revival Plzeň 
08.08. XXXVI. ročník Rally Agropa 
29.08. rybářské závody 
29.08. dětský den - rozloučení s prázdninami 
13.09. pouť 
 

Důležité termíny 
 

10.10. vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu 
 
 
 

Vše podstatné již bylo řečeno, a pokud jsme na 
něco zapomněli, tak nám to, prosím, promiňte. 
Teď už nezbývá než vám všem popřát krásné léto, 
příjemnou dovolenou a pohodový návrat 
do zaměstnání, případně do školních lavic. 
Požárníkům přejeme, aby v nadcházejících 
soutěžích zvedli nad hlavy co nejvíce pohárů. 
Doufejme, že zdravá rivalita mezi chlapci 
a děvčaty vyburcuje oba týmy k nadlidským 
výkonům. Jak to všechno během prázdnin 
dopadne, si konec konců povíme koncem září, kdy 
se, jak pevně doufáme, všichni ve zdraví zase 
setkáme nad řádky tohoto čtvrtletníku. 
Nashledanou na podzim. 

  
Zastupitelstvo obce Mečichov 


