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prosinec 2012 
 

 
Úvodní slovo 
 
Vážení spoluobčané, 
 
dovolte nám, abychom se v této sváteční době připomenuli s dalším 
vydáním obecního zpravodaje, ve kterém shrneme poslední letošní 
čtvrtletí. Mayské proroctví, jak jsme všichni mohli vypozorovat, se naštěstí 
nenaplnilo, a tak musíme i nadále plnit každodenní povinnosti, bez kterých 
by ale život nebyl právě tak krásný a rozmanitý. Takže kdo si nabral vysoké 
půjčky, v domnění, že je už nestihne splatit, tak ten má smůlu, ale všichni 
ostatní asi s povděkem oceníme, že se tenkrát malounko spletli ve 
výpočtech (asi chyba v Matrixu). Vždyť sice všichni na všechno z principu 
nadáváme, ale konec konců bychom s nikým neměnili. Vždyť jednoduchý 
život bez starostí by nás brzy omrzel a nevážili bychom si právě takových 
chvil, jaké prožíváme právě teď o Vánocích. 



Volby do krajských zastupitelstev 
 
Ve dnech 12. a 13. října se konaly volby do krajských zastupitelstev, které se 
v celorepublikovém měřítku nesly v duchu nezájmu občanů o tento stupeň 
politiky.  V naší obci přišlo k volbám 97 voličů z celkem 220. Volební účast byla 
tedy 44,09%, což bylo o 5,5% více, než v celém Jihočeském kraji. Platných hlasů 
bylo odevzdáno 93. Nejvíce preferenčních hlasů (celkem 27) obdržel Ing. Karel 
Vlasák. 
 
Celkem jsme volili takto: 

Občanská demokratická strana – 30 hlasů 
Komunistická strana Čech a Moravy – 26 hlasů 
Křesťanská demokratická unie-Čs. strana lidová – 13 hlasů 
Česká strana sociálně demokratická – 8 hlasů 
"JIHOČEŠI 2012" – 6 hlasů 
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! – 2 hlasy 
Česká pirátská strana – 2 hlasy 
TOP 09 a Starostové pro JHČ – 2 hlasy 
Volte Pravý Blok www.cibulka.net – 1 hlas 
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI – 1 hlas 
Strana zelených – 1 hlas 
Strana svobodných občanů – 1 hlas 

 
A teď už politiku pustíme k vodě a přesuneme se také rovnou k vodě ... 
 
Výlovy obecních rybníků 
 
Malý Humíč 
Letošní podzimní výlovy začaly v sobotu 20. října na Malém Humíči. Ten bylo 
potřeba vylovit, aby se sem poté mohli vypustit vánoční kapři na vysádkování. Na 
jaře zde bylo vysazeno kolem 200 malých kapříků, kteří sice povyrostli na pěknou 
násadu, ale díky vydře a volavkám se vylovilo pouhých 70 kusů. 
 
Němeček a Bahňák 
Druhým rybníkem na řadě byl v pátek 2. listopadu Němeček. Původně se měl lovit 
v sobotu 27. října, ale museli jsme to po dohodě s panem Vodičkou posunout, 
protože on měl naplánován výlov rybníka Bílý Kámen a voda z něj vypouštěná nám 
teče právě do Němečka, takže by nám nevytekl. Z úlovku jsme byli velice mile 
překvapeni,  protože  nejenže  narostli  kapři  z násady  do  velikosti  pěkné  tržní 
ryby,  ale  zároveň  zde  i  dorostli  kapříci,  kteří  se  v  loňském  roce  vytřeli 



v Bahňáku a byli sem vpuštěni zároveň s vodou. Ještě tento den odpoledne jsme 
vylovili i zmíněný Bahňák, kde kromě velkého množství potěru bylo i 120 
násadových kapříků, takže na konci dne jsme měli spoustu ryb určených na 
vánoční prodej a zároveň nasazený Němeček na příští rok. 
 
Štírovský 
O týden později, v sobotu 10. listopadu, se lovil rybník Štírovský, který svým 
výnosem rovněž nezklamal. Kaprů na Vánoce bylo tedy z obou rybníků nadbytek. 
Zároveň máme i dost násady na příští rok. Ta byla vypuštěna do Velkého Humíče a 
na jaře, až se Štírovský opět napustí, sem bude nasazena. 

 
 
Malý Humíč 
Naposledy se lovil v pátek před Vánocemi Malý Humíč, kde už byli připraveni tržní 
kapři. Ty jsme poté prodávali na návsi. Každý si mohl zakoupit libovolné množství 
ryb. Cenu jsme i přes neúměrné zdražení krmného obilí ponechali stejnou, jako 
v loňském roce. Neprodaní kapři byli vypuštěni do Velkého Humíče a budou opět 
k prodeji při výlovu o Velikonocích. 
 
A to je asi tak všechno, co jsme vám chtěli o rybách říct :-) 
 



Svoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu 
Opět po půl roce byly na návsi přistaveny kontejnery na nebezpečný odpad 
a velkoobjemový komunální odpad. Tentokrát to bylo v sobotu 3. listopadu. I přes 
včasné objednání, někdy začátkem srpna, již nebyl volný jiný termín, než na 
posvícení. Snad to ale pro nikoho nebyla komplikace a mi se pro příště budeme 
snažit zareagovat dříve, abychom chytili nekonfliktní termín. 
 
Posvícení / posvícenská zábava 
První listopadovou neděli bylo v naší obci dušičkové posvícení. Posvícenská zábava 
se konala v sobotu 3. listopadu v sále místního pohostinství a k tanci hrála 
horažďovická kapela Experiment. Sešlo se až nad očekávání dost lidí, kteří se přišli 
výborně bavit a zároveň podpořit místní hasiče. 
 
Úklid listí 
V sobotu 24. listopadu se uskutečnila brigáda na úklid spadaného listí na návsi. Do 
této akce se zapojilo zhruba třináct lidí a mi všem, kteří přišli pomoci, velice 
děkujeme. 
 
Přehled čerpání dotací v roce 2012 
 
Výkon státní správy  
Na výkon státní správy jsme v letošním roce od Krajského úřadu Jihočeského kraje 
obdrželi dotaci ve výši 60 000,- Kč. Tyto prostředky každoročně rozděluje krajský 
úřad podle počtu obyvatel v jednotlivých obcích. 
 
POV DT 1-4 – 3. etapa rekonstrukce bývalé autobusové garáže  
Na třetí a závěrečnou etapu rekonstrukce této budovy jsme letos získali dotaci od 
Jihočeského kraje ve výši 150 000,- Kč. Za tyto prostředky byly zhotoveny vnitřní 
prostory podkroví. V současné době se vyřizuje kolaudace, po jejímž dokončení 
vám tyto prostory zpřístupníme k nahlédnutí. 
 
POV DT 8 – úroky z úvěru 
V letošním roce jsme žádali o dotace na úroky z obou úvěrů, které obec splácela. 
Obdrželi jsme však pouze na jeden, protože u druhého byly úroky bankou 
vyčísleny na částku nižší než 5 000,- Kč, což je dle pravidel tohoto dotačního 
programu minimální částka pro jejich splnění. Na úroky z úvěru, kterým se splácí 
výstavba pěti bytových jednotek v budově bývalé školy, jsme obdrželi dotaci ve 
výši 81 000,- Kč. Druhý úvěr, kterým se financovala výstavba dvou bytových 
jednotek  nad  obecním  úřadem,  jsme  k  30. listopadu  předčasně jednorázově 
 



splatili. Nadále tedy splácíme už jen prvně zmiňovaný úvěr, na který jsme již 
požádali o dotaci na rok 2013. 
 
Veřejné osvětlení – 1. etapa 
V letošním roce byla zahájena rekonstrukce veřejného osvětlení. Tu jsme rozdělili 
do dvou etap. První již byla dokončena a spočívala v obměně koncových lamp 
stávajícího veřejného osvětlení. Na tu jsme získali dotaci ve výši 54 000,- Kč od 
Státního zemědělského intervenčního fondu. Druhá etapa by se měla realizovat 
během příštího roku a v jejím rámci dojde k rozšíření sítě veřejného osvětlení do 
míst zatím nepokrytých. Na tuto akci již máme zpracován projekt, včetně 
vyřízeného stavebního povolení. I na tuto akci budeme žádat o dotaci na SZIF 
prostřednictvím 8. výzvy Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, která bude 
vyhlášena v polovině ledna příštího roku. Předem přislíbená výše dotace na tuto 
etapu činí 270 000,- Kč. 
 
Volby do krajských zastupitelstev 
Ve dnech 12. a 13. října se konaly volby do krajských zastupitelstev. Na jejich 
technické i personální zajištění nám byla z Krajského úřadu Jihočeského kraje 
poskytnuta dotace ve výši 25 000,- Kč, ze které jsme vyčerpali 24 410,- Kč. 
Nevyčerpané prostředky budou v rámci finančního vypořádání vráceny do 
rozpočtu kraje. 
 
Společná dotace SOB 
Svazek obcí Blatenska získal od Jihočeského kraje dotaci, z níž mohly jednotlivé 
členské obce pořizovat různý venkovní mobiliář. My jsme tyto prostředky využili 
na pořízení 12 kusů párty setů v celkové hodnotě 28 320,- Kč. Podíl z dotace pro 
naši obec činil 19 525,- Kč. 
 
Oplocení dětského hřiště 
Z grantového programu Jihočeského kraje, uvedeným pod názvem „Rekonstrukce 
stávajících sportovišť“, jsme získali dotaci ve výši 43 040,- Kč na zhotovení 
oplocení dětského hřiště. 
 
Požární zbrojnice, nákup techniky 
A poslední akcí, která byla financována z dotací, byla oprava fasády požární 
zbrojnice a nátěr okapů, svodů a parapetů na této budově. Dále byla pořízena 
výkonná 7,5 kW elektrocentrála. V tomto případě se jednalo o grantový program 
na podporu jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje a celkově 
získaná částka byla ve výši 85 429,- Kč. 
 



Co dál jsme letos realizovali z vlastního rozpočtu? 
Dále jsme letos z vlastního rozpočtu realizovali opravu a nátěr fasády a zároveň 
nátěr oken a dveří naší kapličky. Nového laku se dočkaly i okna a dveře na budově 
obecního úřadu. Na budově bývalé autobusové garáže přibylo schodiště a 
v současné době se dokončuje montáž zábradlí. Rovněž zde byly provedeny 
rozvody elektřiny, vody a odpadů. Na hřišti byly vybudovány záchody, což zejména 
při letních zábavách každý ocenil. K přívěsu bylo namontováno vyklápěcí pódium, 
aby zde mohly hrát i kapely s větší aparaturou. Na dětském hřišti před obecním 
úřadem přibyly nové herní prvky, zejména dětmi často požadovaná houpačka a 
bylo rozšířeno posezení pro maminky. A nakonec ještě zmiňujeme zakoupení 
nového traktůrku na údržbu obecních parčíků a fotbalového hřiště. 
 

Čerti 
Tak jako každý rok, tak ani letos peklo nezapomnělo na nezbedné uličníky a uličnice a 
přišlo s nimi složit účty v předvečer Mikulášovo svátku. Zde žádná amnestie neplatí a 
tak byli čerti ve svých soudech nekompromisní. Marné byly sliby nezbedníků. V knize 
hříchů se neopomnělo na nic a na nikoho a tak čerti postupně zaplňovali pekelné 
kotle. Jejich řádění se částečně snažili utlumit anděl a Mikulášem, kteří naopak těm 
hodným ratolestím rozdávali nějaké ty laskominy, výměnou za pěknou básničku či 
písničku a slibu poslušnosti. 

 



Mikulášská besídka 
V sobotu 8. prosince uspořádala místní organizace ČSŽ mikulášskou besídku pro 
děti. Ty přijel rozveselit i loutkový divadelní sbor ze Strakonic, který si pro ně 
připravil pohádku „Třetí sudička“. Všem přítomným se vystoupení velmi líbilo, což  

 
v jeho závěru stvrdili bouřlivým potleskem. Vzápětí po vystoupení se tento týden 
již podruhé dětem zjevila hrůzu nahánějící partička ve složení Mikuláš, anděl a dva 
nezbední čerti. Jelikož všechny děti byly ukázněné a navíc Mikulášovi zarecitovaly i 
nějakou tu říkanku, nejenže čerti nikoho z nich do pekla neodvlekli, ale navíc 
obdržely od Mikuláše s andělem balíček se spoustou dobrůtek.  Po této nadílce 
následovala pravá mikulášská diskotéka, kde se mohly děti vyřádit. 
 
Myslivecký bál 
Po dvouleté odmlce opět uspořádali myslivci tradiční myslivecký bál. Ten se konal 
v sobotu 15. prosince a zahrála na něm kapela Fatima. Všechny potěšila bohatá 
zvěřinová tombola. 
 
Lampiónový průvod a zpívání koled v kapli 
Místní ženy opět po roce uspořádaly o zlaté adventní neděli pro děti lampiónový 
průvod a poté si společně zazpívaly v kapličce koledy. Všem se to moc líbilo. 
 



Obecně závazná vyhláška 
 
Kvůli novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, která se vztahuje k zavedení místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, jsme museli vydat novou obecně závaznou vyhlášku. Výše poplatku za 
celoroční i jednorázové známky za vývoz komunálního odpadu v roce 2013 se 
nemění. Zůstávají tedy ve výši 1.660,- Kč, respektive 85,- Kč. Upravuje se pouze 
okruh poplatníků a minimální počty vývozů pro jednotlivé skupiny. Čili od ledna 
příštího roku se budou poplatníci dělit do čtyř skupin. Plátce první skupiny musí 
zakoupit minimálně šest jednorázových známek a jedná se o rekreační objekty 
anebo o nemovitosti, v nichž je hlášena k pobytu jedna osoba. Plátce druhé 
skupiny musí zakoupit minimálně devět jednorázových známek a jde o 
nemovitosti, v nichž jsou hlášeny k pobytu dvě osoby. Plátce třetí skupiny musí 
zakoupit minimálně dvanáct jednorázových známek a jde o nemovitosti, v nichž 
jsou hlášeny k pobytu tři osoby. Plátce čtvrté a poslední skupiny musí zakoupit 
celoroční známku s četností vývozů 1 x za čtrnáct dní a jde o nemovitosti, v nichž 
jsou hlášeny k pobytu čtyři a více osob. Samozřejmě si kdokoliv může rovnou 
zakoupit více známek, než je minimálně stanovené množství ve vyhlášce, případně 
rovnou celoroční známku. Znění této vyhlášky nám navrhl konzultační pracovník 
odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR a následně ji po 
našem vydání schválil. Je tedy v souladu s platnými zákony České republiky. Na 
majitele nemovitostí, v nichž není nikdo hlášen k trvalému pobytu a tento objekt 
neslouží ani k rekreaci, se tato vyhláška nevztahuje. Níže uvádíme celé její znění. 
 
 
 

OBEC Mečichov 
 

Obecně závazná vyhláška 

č.1/2012, 

 

o poplatku za komunální odpad 
 
Zastupitelstvo obce Mečichov se na svém zasedání dne 14.12.2012 usneslo vydat 
na základě § 17a odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 
a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 



Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, 
který vzniká na území obce. 
 

Čl. 2 
Správa poplatku 

 
(1) Správu poplatku vykonává obec Mečichov 
(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. 
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o 
budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, 
je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky¹)  
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
¹)  § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Čl. 3 
Sazba poplatku 

 
Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce 
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem podle objemu a počtu 
nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti 
uvedených v příloze č. 1 
 

Čl. 4 
Splatnost poplatku 

 
Poplatek je splatný jednorázově do 15. února příslušného kalendářního roku. 
 

Čl. 5 
Zrušující ustanovení 

 
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví poplatek za 
komunální odpad na území Obce Mečichov. 
 
 
 



Čl. 6 
Všeobecná ustanovení 

 
Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy²) 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
²) zákon  č.  280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
 

Čl. 7 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 
 
 
 
 

   …………...........…………                                                          …………...........………… 
        Bc. Petr Finěk   Josef Sýkora 
        místostarosta                                                              starosta obce 
 
 
 
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Mečichov č. 1/2012, o poplatku za 
komunální odpad 
 

Poplatek za komunální odpad v Kč za 1 rok 

Druh a objem 
sběrné nádoby 

Četnost obsluhy Skupina 
Počet poplatníků 

v dané 
nemovitosti 

Výše 
poplatku 

110/120 litrů 0 - 6 x ročně 1 rekreační obj./ 1 510,- 

110/120 litrů 9 x ročně 2 2 765,- 

110/120 litrů 12 x ročně 3 3 1.020,- 

110/120 litrů 1 x 14 dní 4 4 a více 1.660,- 

110/120 litrů každý další svoz - - + 85,- 



Od listopadu soutěžíme ve sběru elektra! 
 
Milí spoluobčané, ve spolupráci s Jihočeským krajem a společností ASEKOL jsme 
pro Vás připravili soutěž ve sběru drobného elektra. Zapojit se můžete ihned, od 
okamžiku, kdy si na obecním úřadu vyzvednete níže otištěný soutěžní leták (nebo 
si jej můžete vytisknout ze stránek www.asekol.cz, sekce Sbírej a vyhraj!). Pak už 
jen stačí najít doma, v garáži, na půdě, nebo na chatě staré vysloužilé elektro 
a odnést je spolu s tímto letákem na sběrný dvůr. Tam Vám letáček orazítkují 
(1 spotřebič =  1 razítko). Jakmile jich budete mít pět, vyplňte kontaktní údaje a 
odpovíte na otázku, zda elektro patří do směsného odpadu. Pak leták odešlete 
na PO BOX č. 75, 46003 Liberec 3. Tisk letáků není omezen, naopak, čím více 
donesete elektra a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte na výhru 
zbrusu nového tabletu Samsung, nebo další elektroniky. Více informací o soutěži 
je k dispozici na www.asekol.cz. Vítězové se budou losovat za celý kraj, první místo 
bude oceněno zbrusu novým tabletem od společnosti Samsung, hodnotné 
spotřebiče obdrží i vylosovaní na 2. – 5. místě. Přesná pravidla jsou uvedena na 
webových stránkách naší obce, nebo také na www.asekol.cz, opět v sekci Sbírej 
a vyhraj! Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň 
přispějete recyklací elektra k ochraně životního prostředí. Každý spotřebič totiž 
obsahuje až 80 % materiálů, které lze znovu využít. Navíc se zabrání úniku 
škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo. Nenechte proto ležet staré elektro 
v šuplíku, raději sbírejte a vyhrávejte! Soutěž trvá do 28. 2. 2013! 

 



Výročí spoluobčanů 
 
02.01.  Miroslav Bálek (č.p. 9) 50 let 
22.01.  Hana Polanová (č.p. 63) 55 let 
12.02.  Milada Klasová (č.p. 36) 60 let 
03.03.  Václav Sýkora (č.p. 40) 75 let 
17.03.  Marie Mašková (č.p. 34) 60 let 
23.03.  Hana Beranová (č.p. 29) 60 let 
29.03.  Josef Maroušek (č.p. 93) 55 let 
 
Kulturní, společenské a ostatní akce v období leden až březen 2013 
 
19.01. Výroční schůze SDH 
09.02. Masopustní průvod 
12.02. Bakus 
16.02. Dětský maškarní bál 
02.03. Hasičský bál, hraje Experiment 
09.03. Oslava MDŽ 
16.03. koncert skupiny Kabát Revival Plzeň 
 
 
Důležité termíny 
 
11. - 12.01. volba prezidenta republiky – 1. kolo 
24. - 25.01. volba prezidenta republiky – případné 2. kolo 
 
 
Do nového roku 2013 vám všem upřímně přejeme hodně štěstí, pevné 
zdraví a spoustu pohody. Ať novoroční předsevzetí vydržíte alespoň do 
půlky ledna a ať je ten nastupující rok po všech stránkách lepší, než tento. A 
bez ohledu na to, zda nám bude z hradu vládnout Čech, Žid, Japonec, 
Rakušan nebo Avatar, tak ať se nám všem v životě daří. 
 
                                                                    Zastupitelstvo obce Mečichov 


