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Úvodní slovo 
 
Vážení spoluobčané, 
 
sněhem zasypaná zimní krajina (minimálně na horách to zatím vypadá jako na 
fotografii výše), vánočním cukrovím a jehličím provoněné domovy, čtyři vypálené 
svíčky na adventních věncích a darované jmelí zavěšené nad dveřmi, to vše nás 
nenechává na pochybách, že tu opět po roce máme nejkrásnější svátky, kterými 
Vánoce, zejména pro naše nejmenší, bezpochyby jsou. Pojďme se proto na chvíli 
posadit, uvařit si punč nebo čaj, zapomenout na všední starosti a práci přenechat 
Ježíškovi. Vždyť se stejně celý rok flákal, tak ať si užije alespoň těchto pár dní. 
A ještě než se rok nachýlí ke svému konci a my budeme při slavnostní atmosféře 
silvestrovského veselí bilancovat nad jeho úspěšností, co jsme udělali, co jsme 
udělat měli, případně co jsme až tak dělat neměli, pojďme si připomenout, co že 
se to vlastně v našem bezprostředním okolí za posledního čtvrt roku událo.  



Výlovy obecních rybníků 
 
Začátek čtvrtého čtvrtletí roku třináctého se nesl ve znamení výlovů obecních 
rybníků. Prvým na řadě byl Němeček, a to v sobotu 12. října. Zde se opět 
pozitivně projevil odchov vlastních kapříků vytřených na Bahňáku a stejně jako 
v loňském roce jsme vylovili více ryb, než jsme zde nasadili. Celkem tu bylo 700 
kaprů různé velikosti. Na Vánoce bylo vyčleněno 150 největších. Týž den byl 
vyloven i Bahňák, kde bylo několik chovných kaprů a mnoho již zmíněného 
plůdku. Následující neděli jsme vylovili Koupaliště. Zde bylo 660 kapříků ve 
velikosti násady. Vylovení těchto ryb před zimou jsme provedli kvůli ponaučení 
z loňska, kdy nám přes zimu dravci celý rybník vyplenili do poslední šupinky. 
Posledním loveným rybníkem byl Štírovský. I tady, přes celkem nepříznivou 
letošní sezónu pro chov ryb, dorostlo 165 kaprů z celkových 600 kusů do prodejní 
váhy. Na Vánoce tedy bylo na Malém Humíči vysádkováno pro naši obec bohatě 
dostačujících 315 kaprů. Výlov Malého Humíče a prodej vánočních kaprů proběhl 
v neděli 22. prosince a na každého se skutečně dostalo a navíc si pro ryby mohli 
přijet i zájemci z okolních vesnic. Cena zůstala stejná jako v loňském roce, tedy 
100 Kč za kus, což je v porovnání s běžnou tržní cenou méně než polovina. 
 
Přezkum hospodaření obce 
 
V úterý 22. října proběhl na obecním úřadě částečný přezkum hospodaření, 
provedený pracovnicí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Mimo jiné bylo 
kontrolováno účetnictví obce, obecní vyhlášky, vnitřní směrnice, dodržování 
instrukcí při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, rozpočet obce a 
provádění rozpočtových změn, činnost kontrolního a finančního výboru. Jak 
vyplývá z protokolu o přezkoumání hospodaření obce, nebyly zjištěny žádné 
chyby ani nedostatky. 
 
Druhé veřejné projednání návrhu územního plánu Mečichov 
 
23. října se v sále místního pohostinství konalo druhé veřejné projednání návrhu 
územního plánu obce Mečichov. Byly zde podány dvě námitky, které v současné 
době pořizovatel územního plánu, což je Městský úřad Strakonice, projednává. 
 
Kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový komunální odpad 
 
Jak jste si již všichni zvykli i letos na podzim byly na návsi přistaveny kontejnery 
firmy Becker Bohemia s.r.o. na nebezpečný a velkoobjemový komunální odpad. 



Tato akce se konala v sobotu 26. října před výlovem Štírovského a během 
druhého dne voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
I tentokrát došlo k naplnění těchto kontejnerů všemožným nepotřebným 
harampádím a jako již tradičně i mnoha plasty z rozebraných automobilů, 
kterými nám zatím neznámý ctitel zkrášluje meze a lesíky v okolí Mečichova. 
Nicméně my vydržíme a doufáme, že ho Policie ČR včas odhalí a pokuta a veřejné 
pohoršení v obci ho od této činnosti odradí. 
 
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
 
Poslední říjnový víkend se v celé republice konaly předčasné volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. Celkový výsledek všichni dobře známe. 
V Mečichově jsme volili takto: 
 

Mečichov Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů celkem zpr. v % 

1 1 100 217 146 67,28 146 144 98,63 
   

Strana Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

1 Česká str.sociálně demokrat. 27 18,75 
2 Strana svobodných občanů 1 0,69 
3 Česká pirátská strana 3 2,08 
4 TOP 09 10 6,94 
5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 1 0,69 
6 Občanská demokratická strana 5 3,47 
9 politické hnutí Změna 0 0,00 

10 Strana soukromníků ČR 1 0,69 
11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 7,63 
13 Suver.-Strana zdravého rozumu 2 1,38 
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 0 0,00 
17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 18 12,50 
18 Dělnic.str.sociální spravedl. 1 0,69 
20 ANO 2011 33 22,91 
21 Komunistická str.Čech a Moravy 24 16,66 
22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 
23 Strana zelených 7 4,86 
24 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00 

 



Úklid spadaného listí na návsi 
 
Jako každý rok, tak i letos na podzim proběhl na návsi úklid spadaného listí, 
kterého se někteří z vás zúčastnili. Velice si vážíme toho, že vám není vzhled naší 
obce lhostejný a aktivně se zapojujete do takovýchto akcí. 
 
Hasičská brigáda na palivové dřevo do sálu 
 
Koncem listopadu se konala hasičská brigáda na přípravu palivového dřeva na 
sál, které se zúčastnilo sedmnáct dobrovolníků. Z obecního lesa Na Pekle byly 
vytěženy tři valníky dřeva, které jsme po nařezání a rozštípání uklidili do kůlny 
v hospodě. 
 
Počmáraná fasáda kapličky 
 
V loňském roce se naše kaplička dočkala opravy a nátěru fasády. Někomu se to 
však zdálo příliš strohé, a tak čelní stěnu „vylepšil“ svou vlastní tvorbou v podobě 
nápisů a různých ornamentů. Zřejmě přílišná skromnost autorovi nedovolila, aby 
se k dílu přiznal, a tak nám bohužel zůstane utajen. Je to škoda, protože by si 
nějakou odměnu určitě zasloužil. Minimálně alespoň pár facek.  
 
Znalecký posudek na kaštany kolem kaple 
 
V rámci společné dotace Svazku obcí Blatenska zpracovala paní Lucie Kočovská 
znalecký posudek na zdravotní stav kaštanů u kaple. Z posudku vyplývá, že 
kaštan umístěný na levé straně při čelním pohledu na kapličku je v havarijním 
stavu a hrozí jeho bezprostřední rozlomení. Znalkyně doporučuje jeho včasné 
odstranění. Strom umístěný vpravo je rovněž ve špatném stavu a i on by měl být 
v blízké budoucnosti pokácený. Zbylé dva stromy, vzrostlý za kapličkou a mladý 
před ní, jsou zdravé a není nutný žádný ozdravný prořez. Z estetického hlediska 
znalkyně doporučuje odstranění obou poškozených kaštanů současně a výsadbu 
nových. Jako náhradní výsadbu doporučuje sakury (Prunus ser. Kanzan) nebo lípy 
s drobnější korunou (např. Lico, Rancho, Greenspire). 
 
Posvícenská zábava 
 
A teď trochu odlehčíme a zavzpomínáme na kulturní a společenský život v naší 
vísce. První podzimní akcí byla posvícenská zábava, která se konala v pátek 
1. listopadu.  Již poněkolikáté  zde účinkovala horažďovická skupina Experiment. 



Tentokrát však její hudební výkon zůstal lehce za očekáváním. Na obhajobu 
musíme uvést, že to bylo způsobeno zdravotní indispozicí zpěváka. Nicméně ani 
tato malá kaňka na dobré zábavě všech zúčastněných nic neubrala. 
 
Rozsvícení vánočního stromu 
 
Po mnoha letech útrap se zprovozňováním světel vždy před adventem jsme 
dospěli k radikálnímu řešení a pořídili kompletně nové osvětlení vánočního 
stromu. Montáž provedli pracovníci Technických služeb Strakonice. V době, kdy 
jsme víceméně z legrace oznámili, že se bude konat „slavnostní rozsvícení 
stromu“, nikdo netušil jak velká a především povedená akce to bude. Což byla 
zásluha místního svazu žen. Děvčata pro děti připravila lampiónový průvod a po 
rozsvícení stromku si mohl každý zazpívat koledy za hudebního doprovodu 
Zuzky Plechaté na dudy. Připraveno bylo i bohaté občerstvení v podobě štrůdlu 
a párku v rohlíku a na zapití a zahřátí čaj, punč, grog nebo svařák. Hojná účast 
napříč všemi generacemi z Mečichova i okolních obcí nás mile překvapila.  
 
Mikuláš, anděl a čerti 
 
Stejně jako každý rok, tak i 
letos 5. prosince přišli čerti 
s Mikulášem a andělem do 
naší obce, aby navštívili 
rodiny s dětmi. Ač v knize 
hříchů pár záznamů přeci 
jen bylo, nakonec do pekla 
nikoho neodnesli a navíc 
byly ratolesti obdarovány 
různými sladkostmi a 
ovocem.  
 
Mikulášská besídka s nadílkou 
 
Znovu se tu Mikuláš, anděl a čerti objevili o dva dny později, a to v sobotu 
7. prosince, na Mikulášské besídce, kterou opět režírovaly aktivní členky místního 
Svazu žen. Na začátku besídky všem zúčastněným zahrál soubor Radost ze 
Strakonic loutkové divadlo, poté již dorazily výše zmíněné postavy a rozdaly 
dětem mikulášskou nadílku. Samozřejmě, že to děti neměly zadarmo a na 
oplátku musely zarecitovat básničku či zazpívat písničku. Poté následovala volná 
 



zábava s diskotékou, kde se děti mohly pořádně vydovádět. 
 
Zpívání koled v kapli 
 

V podvečer zlaté adventní neděle se děti i dospělí sešli u kapličky, aby si společně 
zazpívali krásné české vánoční koledy. Tato již tradiční akce si získává stále větší 
oblibu a my jsme velice rádi, že jsou stále mezi námi nadšenci, kteří nepřipustí 
zapomenutí těchto tradic. 
 
Stavební práce: 
 

V posledním čtvrtletí proběhlo několik stavebních akcí na zvelebení obecního majetku. 
Byla provedena rekonstrukce střechy na kotelně hospody. Tu realizovala, na základě 
vyhraného výběrového řízení, firma Garantstav stavební Strakonice s.r.o. Rovněž byla 
dokončena druhá etapa rekonstrukce veřejného osvětlení v obci, jejíž součástí bylo 
i osvětlení kapličky. Tato celá akce byla dokončena minulý týden a prováděla ji firma 
Elektromontáže Blatná. Stejná firma provedla opravy asfaltů na několika nejvíce 
poškozených místech místních komunikací. Nahození stropu autobusové garáže 
a výměnu vrat jsme odložili na rok 2014, neboť je garáž zcela naplněna odevzdanými 
vysloužilými elektrospotřebiči a je nutné je nejprve nechat odvést smluvními firmami 
k ekologické likvidaci a poté začít se stavebními úpravami v této části objektu. 

 
Přehled dotací v roce 2013 v číslech (korunky nad rámec rozpočtu): 
 

Výkon státní správy: 54 000,- Kč 
POV DT 1-4 –rekonstrukce zbývající části střechy pohostinství: 200 000,- Kč 
POV DT 8 – úroky z úvěru: 30 000,- Kč 
Záštita členky Rady Jihočeského kraje – turnaj v malé kopané: 3 000,- Kč 
Finanční příspěvek na hospodaření v lesích: 99 000,- Kč 
Veřejné osvětlení – 2. etapa: 264 000,- Kč 
Volba prezidenta ČR: 25 925,- Kč 
Volby do PS Parlamentu ČR: 22 945,- Kč 
Společná dotace SOB – dendrologický posudek kaštanů u kaple, aktualizace 
katastrálního programu MISYS:  9 474,- Kč 
POV DT 7 - společná dotace SMOOS – mapový stojan: 3 500,- Kč 
 
Žádosti o dotace na rok 2014: 
 

POV DT 1-5 – rekonstrukce místních komunikací 
POV DT8 – úroky z úvěru 
MMR ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova – DT2 – Zřízení klubovny 
Grantový program JčK – Podpora sportu – Vybavení posilovny 



Poplatky za komunální odpad 
 
Firma Becker Bohemia s.r.o. nám předložila kalkulaci cen za odvoz komunálního 
odpadu pro rok 2014. Stanovené ceny zůstávají stejné jako v letošním roce, 
proto ani místní poplatky za odvoz komunálního odpadu nebylo nutné zvyšovat a 
zůstávají na loňské úrovni stanovené v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2012, kterou uvádíme níže. Připomínáme povinnost uhrazení tohoto 
poplatku do 15. února 2014. 

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,- 

 
Místní poplatky ze psů 
 
Místní poplatek ze psů pro rok 2014 je dle platné obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2010 stanoven ve výši 100 Kč za každého psa a je splatný k 31. lednu 2014. 
 
Stanovení cen vodného pro rok 2014 
 
Ani cenu vody nebylo nutné, dle předložené kalkulace firmou Čevak a.s., 
zvyšovat a zůstává na úrovni let 2012 a 2013. Úhrada vodného bude i nadále 
účtována ve dvousložkové formě a zaplatíme za něj toto: 
   - pevná složka vodného u vodoměru do 2,5 m3/H  300 Kč/rok bez DPH 
 345 Kč/rok s DPH 
   - pevná složka vodného u vodoměru do 6 m3/H  1 713 Kč/rok bez DPH 
 1970 Kč/rok s DPH 
   - pohyblivá složka vodného 37,41 Kč/m3 bez DPH 
 43 Kč/m3 s DPH 



Výročí spoluobčanů 
 
27.02.  Karel Malý (č.p. 5) 75 let 
 
 
Narození nových občánků 
 
18.11.  Jaroušek Plechatý (č.p. 30) 
 
 
Kulturní, společenské a ostatní akce v období leden až březen 2014 
 
17.01. Hasičský bál 
22.02. Dětský maškarní bál 
01.03. Masopustní průvod 
04.03. Bakus 
08.03. Oslava MDŽ 
 
 
Důležité termíny 
 
Do 31.1.2014 je nutné uhradit místní poplatky ze psů. 
Do 15.2.2014 je nutné uhradit poplatky za komunální odpad. 
 
 
Závěrem bychom chtěli všem pesimistům a pověrčivcům zvěstovat 
výbornou zprávu. Konečně se té prokleté třináctky v kalendáři zbavíte a ve 
čtrnáctém roce už bude určitě lépe. Pro mnohé byla třináctka opravdu 
zakletá a nemohou se dočkat, až otočí kalendář a začnou nanovo s čistým 
stolem. Věřte ale, že s odstupem času se i tomu největšímu skeptikovi 
vybaví jen ty příjemné vzpomínky. A než se rozloučíme, tak nám dovolte, 
abychom vám popřáli co nejkrásnější prožití vánočních svátků, veselého 
Silvestra a hodně štěstí, zdraví a životních i pracovních úspěchů 
v tom novém roce. 
 
                                                                                Zastupitelstvo obce Mečichov 


