
Mečichovský zpravodaj 
 

březen 2012 

 
Úvodní slovo 
 
Vážení spoluobčané, 
 
končí nám první čtvrtletí roku 2012 a s právě započatým jarem jsme pro 
Vás připravili další vydání Mečichovského zpravodaje, ve kterém přinášíme 
aktuální informace o dění v naší obci a blízkém okolí. Po tuhé zimě jsme se 
konečně dočkali teplých slunečních paprsků a probouzející se příroda nám 
všem vylepšila náladu a dodala elán do další práce. Pomalu vyrážíme na 
zahrádky a těšíme se na svátky jara – Velikonoce, které nám, jak pevně 
věřím, nepokazí ani poněkud přemrštěná cena vajec, která je zhruba 
dvojnásobně vyšší než na západ od našich hranic. To jsme se ale dostali na 
hony daleko od naší vísky, a proto nechme Kalouska a jemu podobné, ať si 
o Velikonocích namalují koňská vejce, která jim rádi zaplatíme a vraťme se 
domů,  abychom  si shrnuli, co se v zimě událo a co nás čeká v následujícím  



čtvrtletí. Začneme zvesela, takže si připomeneme kulturní a společenské akce 
z právě skončené zimy. Tak jako každý rok, tak i na počátku roku 2012, se 
uskutečnilo několik tradičních akcí. Dva týdny po Silvestru, který jsme všichni ve 
zdraví přežili, se konala výroční členská schůze SDH, které se zúčastnila většina 
místních členů. Čelní představitelé přečetli výroční zprávy, ve kterých shrnuli 
uplynulý rok, a poté následovala volná zábava. 
 
Hasičský bál 
Poslední lednový pátek se uskutečnil Hasičský bál, kde jako tradičně byla tahákem 
velká tombola. K tanci i poslechu zahrála skupina Orchidea a to až do brzkých 
ranních hodin. Všechny nás potěšila celkem slušná účast. 
 
Masopust 
Další akcí byl 18. února tradiční masopustní průvod. V sobotu naší obcí prošlo na 
40 masek, které poctily svou návštěvou prakticky každou domácnost. Ženich 
s nevěstou, kominíci, cikáni, vodník, řezníci, fotografové, medvěd s medvědářem, 
kobyla a spousta dalších pak zakončili těžký den v místním pohostinství při 
výborné hudbě, kterou po celý den obstarávala p. Kořánová s kapelou. 
 

 
 



Bakus 
V úterý 21. února následoval Bakus. Tato již tradiční maškarní zábava pro dospělé 
proběhla za hojné účasti masek, kterých bylo více než šedesát. Návštěva se oproti 
loňskému roku zvýšila, což bylo pro pořadatele z řad hasičů a svazu žen velmi 
milým překvapením. O hudební produkci se opět postarala skupina Orchidea, jejíž 
někteří členové nastoupili v různých převlecích. Jak je již dobrým zvykem, došlo po 
jedenácté hodině k vyhodnocení nejlepších masek a o půlnoci i na pochování 
Bakusa, a tím jsme se přehoupli do popeleční středy a následného 
čtyřicetidenního půstu, který ukončí až nastávající velikonoční svátky. 
 

Dětský maškarní bál 
Dětský maškarní bál se uskutečnil v sobotu 3. března, opět za účasti mnoha 
masek, tentokrát v dětském provedení. O zábavu se postarala děvčata z místního 
svazu žen, která pro děti připravila zábavné soutěže a zacvičila zumbu. Nakonec se 
všichni společně vyřádili na diskotéce. 

 
 

Oslava MDŽ 
Zatím poslední akcí v naší obci v 1. čtvrtletí byla již tradiční oslava MDŽ. Naše 
manželky, maminky, babičky či dcery byly obdarovány květinou a drobným 
občerstvením a pak se až do pozdních nočních hodin bavily při výborné muzice, 
kterou obstarali pánové Hakr a Kopáček. 



Stavební práce 
S tím, jak se zlepšilo počasí, započaly i stavební práce, plánované na tento rok.  
Každý si jistě všiml, že byla namontována nová vrata ve vjezdu do dvora místní 
hospody. Ty dodala a namontovala firma Dřevokov Blatná.  
Mnoho občanů zaujalo, že na horní části vrat je opět ostnatý drát. Tuto úpravu si 
vynutila ta skutečnost, že se z kolny ve dvoře ztrácelo dřevo, které místní hasiči 
připravují na akce pořádané v naší vesnici.  Je to však jen jedno z opatření proti 
tomuto nešvaru, dalším bude instalace tzv. fotopastí, které by měly tyto 
„brigádníky“ odhalit. Upozorňujeme, že snímky takto pořízené budou zveřejněny 
na vývěsní tabuli OÚ a dále postoupeny Policii ČR, protože nehodláme takové 
chování v obci Mečichov tolerovat. Totéž platí i pro krádeže dřeva v obecních 
lesích. 
Došlo také k úpravě terénu v okolí bývalé autobusové garáže, kde v následujícím 
čtvrtletí proběhne montáž schodiště a pavlače. U této budovy došlo také k podbití 
střechy palubkami a provedení ochranného nátěru na jedné straně budovy. 
Podbití a nátěr palubek na druhé straně budovy bude dokončen v dubnu. Celková 
rekonstrukce tohoto objektu by měla skončit na konci tohoto roku. 
   
Výlov Velkého Humíče a prodej ryb na Velikonoce 
V sobotu 7. dubna se bude lovit Velký Humíč a přímo u rybníka se budou prodávat 
kapři, a to za cenu stejnou jako o Vánocích, tzn. 100 Kč/ks. Každý, kdo bude mít 
zájem si kapra koupit, může přijít. Samozřejmě přivítáme každého, kdo by chtěl při 
výlovu pomoci. 
 
Svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového komunálního odpadu 
28. dubna od 800 hodin budou na návsi opět přistaveny kontejnery na 
velkoobjemový a nebezpečný odpad. Takže pokud máte doma staré pneumatiky, 
barvy, lina, tvrzená skla, koberce, vyjetý olej apod., je možné je nechat odvézt. 
Dost nás mrzí, že i přes pravidelné svozy tohoto druhu odpadu se v okolí obce 
stále objevují nově pohozené pneumatiky a další odpad. 
 
Zvýšená kriminalita 
V posledních měsících se zvyšuje v okolí naší obce kriminalita. Poslední případy z 
Doubravice či Hlupína jsou varováním. Zloději jsou tak drzí, že se neváhají na lup 
vypravit za bílého dne i v případě, že jsou, zvláště starší občané, doma. Apelujeme 
na všechny občany, aby i v případě, že jsou doma, zamykali své vstupní prostory 
do domů či garáží. Zároveň doporučujeme, aby na svůj pozemek či do bytu 
nevpouštěli cizí osoby. 
 
 



Připravované dotace 
Pokud dopadnou k naší spokojenosti žádosti o dotace, které jsme v průběhu 
několika uplynulých měsíců připravovali, rádi bychom provedli následující úpravy 
na obecním majetku: 
- II. etapa rekonstrukce požární zbrojnice - natření fasády, okapů, svodů a 

parapetů 
- kaple p.Marie a sv.Vojtěcha – oprava a nátěr fasády, okapů a svodů, výměna 

dveří a montáž kovové mříže 
- dětské hřiště – montáž nového oplocení, kvůli zvýšení bezpečnosti dětí 

a zároveň zamezení přístupu psů, přidání herních prvků a rozšíření posezení 
- III. etapa rekonstrukce budovy bývalé autobusové garáže – zateplení podkroví, 

vnitřní omítky a sádrokartony 
- rekonstrukce veřejného osvětlení, ta by měla probíhat ve dvou etapách, 

přičemž v první dojde k výměně koncových svítidel u stávajících lamp a v druhé 
dojde k rozšíření sítě veřejného osvětlení do lokalit, kde probíhá výstavba 
nových rodinných domů. Na tuto akci se již zpracovává projekt včetně 
stavebního povolení. 

- územní plán – zpracování územního plánu obce Mečichov v současné době 
probíhá, grant na tuto akci je vypsán celoročně a mi o něj budeme žádat 
okamžitě, jakmile nám jej projektant vyfakturuje 

- splašková kanalizace a ČOV – projekt na tuto akci se již připravuje několik let. 
Jde o náročnou akci, u které nelze přesně odhadnout časový horizont. 
V současné době projektant připravuje  

 

Výběr nájemce na provozování pergoly na hřišti v letním období 
Vyzýváme místní občany, kteří by měli zájem provozovat v letních měsících 
pergolu na hřišti, aby se do poloviny dubna přihlásili na obecním úřadě. Bližší 
podmínky budou sděleny na místě. 
 

Jarní úklid návsi  
Na konec dubna, případně začátek května plánujeme objednat, stejně jako 
v minulém roce, čistící vůz, aby náves a všechny komunikace byly zbaveny všech 
nečistot, prachu a štěrku po zimní údržbě. Bude-li potřeba zvelebit i místní 
parčíky, doufáme, že nám mnozí z vás pomohou. Předem děkujeme. 
 

Úhrada místních poplatků 
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili místní poplatky za odpady a ze psů, 
stanovené platnými obecně závaznými vyhláškami, aby tak učinili do konce 
března. Pokud tomu tak nebude, v následujícím měsíci budeme nuceni přistoupit 
ke krokům, které povedou k nápravě tohoto stavu. 



Základní informace správce daně k podání daňového 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

 

Finanční úřad ve Strakonicích, Na Ohradě 1067, 386 01  Strakonice 

 

 

 

Kdy lze podat daňové přiznání :  

 

V úředních dnech: 

pondělí, středa  od 7.30 hod do 17.00 hod. 

 

Poslední  týden před termínem pro podání daňového přiznání, tj. od 26.3. 
do 1.4.2012 , bude úřad otevřen pro veřejnost každý pracovní den do 18.00 
hod. Daňová přiznání budou vybírána i ve velké zasedací místnosti v I. patře 
úřadu. 

  

Úřad bude mimořádně otevřen i v sobotu 31.3.2012 v době od 8.00 hod do 
12.00 hod. 

 

Ve dnech 7.3.2012 a 28.3.2012 v době od 8.00 do 17.00 hod na Městském 
úřadu ve Volyni budou pracovníci FÚ v rámci pomoci obyvatelům 
s podáním k dani z příjmů fyzických osob distribuovat tiskopisy daňového 
přiznání  a informační materiály, vybírat vyplněná přiznání, popřípadě 
odpovídat na dotazy. 

 

Mimo tuto dobu lze daňové přiznání podat samozřejmě kdykoliv 
v běžných úředních hodinách správce daně. 
 



Kdy lze zaplatit daň na pokladně FÚ : 

 

Pokladní hodiny úřadu: 

pondělí, středa 8.00-11.00 hod 12.00-15.15 hod 

 

Poslední týden před termínem pro podání , tj. od 26.3.2012 do 1.4.2012, 
bude pokladna úřadu otevřena denně mimo neděle 1.4.2012 
v následujících pokladních hodinách: 

 

26.3.2012 pondělí 8:00 – 11:00  12:00 - 15:15 hod 

27.3.2012 úterý  8:00 – 11:00  12:00 – 14:15 hod 

28.3.2012 středa  8:00 – 11:00  12:00 – 15:15 hod 

29.3.2012 čtvrtek  8:00 – 11:00  12:00 – 13:15 hod 

30.3.2012        pátek  8:00 – 11:00  12:00 – 13:15 hod  

31.3.2012        sobota  8:00 – 12:00     
   

 

Spojení: telefon ústředna 383 363 111 

 telefon podatelna 383 363 304 

 e-mail podatelna@str.cb.ds.mfcr.cz 

 

Číslo účtu finančního úřadu ve Strakonicích:     7622291/0710,  

bankovní předčíslí pro platbu daně z příjmů fyzických osob:    721 

variabilní symbol: u fyzických osob rodné číslo 

 

Za den platby je považován den připsání na účet finančního úřadu. 
 



Veřejná vyhláška  

 

 



Článek od kolektivního systému Elektrowin 
 
Kde a jak se mohou obyvatelé Mečichova zbavit vysloužilých elektrospotřebičů 
 
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém 
z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale 
nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy 
nerozebrané. 
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím 
kolektivních systémů, které založili.  
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval 
důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. 
Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze 
osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad 
a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do 
poplatků, které platíme my všichni! 
 
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto 
místech: 
 
Sběrné místo obce Mečichov je zřízeno v bývalé autobusové garáži. 
Otevírací doba: vždy v pátek od 1800 do 2000 hodin 
 dále kdykoliv po předchozí domluvě s představiteli obce 
 
Více na www.elektrowin.cz nebo www.mecichov.cz. 
 
Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy 
 
Vyřazená pračka váží – řekněme – padesát kilogramů. Mohlo by to znamenat 
padesát kilo odpadu. Smyslem recyklace vysloužilých spotřebičů je ale něco 
jiného: v co největší míře znovu využít veškeré materiály, které se z nich podaří při 
zpracování získat. 
Když se tedy na starou pračku podíváme z tohoto pohledu, vidíme ji jinak: 20 
kilogramů železa, 10 kilo plastů, zbytek závaží v podobě betonu. Podobně je to u 
dalšího typického velkého spotřebiče, který nechybí prakticky v žádné české 
domácnosti, u chladničky. I její recyklací se dá získat kolem 20 kil železa, plastů je 
průměrně 16 kilogramů.  
Zájem o takto získané materiály jako o druhotné suroviny se samozřejmě u 
různých zpracovatelů liší. Zejména pro hutě znamená železo přidané do tavby  
 



spolu se železnou rudou velmi významnou úsporu energie. 
Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči „domácího šetření“, můžeme 
si ji představit například takto: recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik energie, 
kolik za celý měsíc spotřebuje průměrně velká lednička. 
 
Staré plasty, nové výrobky 
O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají velmi dobře znovu využít. Ze 
starých spotřebičů tak mohou vzniknout dejme tomu zatravňovací dlaždice. 
Dlažba má pevnost tradičních povrchů, jako je beton nebo živičné směsi, a 
zároveň umožňuje zachovat přirozený travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště, 
příjezdy ke garážím, odstavné plochy, chodníky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny, 
výběhy pro koně a další plochy.  
Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového recyklátu se zásadním podílem 
polyetylenu, který se získává z průmyslových i komunálních odpadů a obalů. 
Případná likvidace výrobků z recyklátu je také velmi šetrná – materiál je totiž 
znovu stoprocentně recyklovatelný. 
Ani další výrobce by se bez plastového recyklátu ze spotřebičů neobešel -  lisuje z 
něj poklice na kola automobilů. Každý nový výrobek obsahuje asi 30 % plastů ze 
starých spotřebičů.  
Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze zemí Evropské unie. Patří mezi 
ně i čeští zpracovatelé elektroodpadů, kteří recyklují velké spotřebiče vysbírané 
kolektivním systémem ELEKTROWIN. 
 
PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři 
Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých spotřebičů při výrobě 
polyuretanu. Ten se ve formě PUR-pěny využívá v mnoha odvětvích od 
stavebnictví přes nábytkářskou výrobu až po automobilový průmysl.  
Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména jako plnivo pro tepelně izolační 
omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou jsou vhodné nejen jako finální omítky u 
novostaveb, ale i pro dodatečné zateplení a revitalizaci starších rodinných domů. 
PUR-pěna je dnes také základním materiálem při výrobě matrací pro spaní, kde 
nahradila molitan. Tvoří pevnou a spolehlivou výztuž sedacího nábytku v 
domácnostech i sedaček v nově vyráběných automobilech. 
PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i z hlediska zdravotního, proto je její 
tvrdá varianta takřka výhradním tepelným izolantem v potravinářském průmyslu – 
v pivovarech či mlékárnách. 
 
Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče nemá cenu 
odevzdávat na sběrná místa, aby se o ně mohli postarat odborníci? 
 



 



Výročí spoluobčanů 
 
01.04.  Marie Maroušková (č.p. 104) 75 let 
28.04.  Marie Sedláčková (č.p. 92) 55 let 
05.05.  František Polan (č.p. 63) 55 let 
20.06.  Marie Polanová (č.p. 71) 83 let 
 
 
Kulturní, společenské a ostatní akce v období duben až červen 2012 
 
07.04. výlov Velkého Humíče s prodejem ryb přímo u rybníka 
14.04. výlov Koupaliště a Zážlení 
30.05. pálení čarodějnic, stavba a hlídání májky 
16.06. pyžamová párty pro děti 
23.06.  2. ročník „Turnaje v malé kopané“ 
30.06. hasičská soutěž v Lažánkách 
 
 
Důležité termíny 
 
31.03. daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nejzazší termín  
28.04. vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu 
31.05. do konce května musí být zaplacena daň z nemovitostí 
 
 
Závěrem nám dovolte, abychom Vám popřáli 
krásné prožití velikonočních svátků, bohatou 
pomlázku a nějaký ten dáreček, aby vás 
nepokálel beránek. Pánům bychom chtěli 
připomenout, že je to jediná příležitost 
„ztřískat“ beztrestně své milé a ještě být za to 
obdarován. 
PS: a jestli Májové nekecali, tak to je poslední jarní zpravodaj, a proto si 
užívejte každý den naplno :-) 
 
                                                                    Zastupitelstvo obce Mečichov 


