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Úvodní slovo 
 
Vážení spoluobčané, 
 
ještě jsme ani nestihli z koberce uklidit všechno opadané jehličí z vánočních 
stromků, v mrazáku stále nacházíme zbytky cukroví a údaje na osobní váze 
se dosud nevrátily na hodnoty, které vykazovaly před 20. prosincem 
loňského roku a už tu máme další významné svátky, pro věřící ještě 
důležitější než ty zimní, a sice Velikonoce. Většina z nás si je bezpochyby 
spojuje s příchodem jara a probouzející se přírodou, nasávající první 
sluneční paprsky, křikem ptáků a všemožné zahradní techniky, která po 
zimním spánku zažívá první zatěžkávací zkoušku. Pojďme se ale ještě na 
chvilku  pozastavit,  než  se  pustíme  do  všemožných  oprav a rekonstrukcí 



kolem svých domovů a připomeňme si uplynulé první tři měsíce tohoto roku. Toto 
období patří již tradičně spíše společenským a kulturním událostem. Letošní 
začátek roku byl ale bezpochyby ve znamení historicky první přímé volby 
prezidenta České republiky, ze které jako vítěz obou kol vzešel Miloš Zeman. Ten 
se svého úřadu ujal 8. března a stal se tak v pořadí třetím prezidentem samostatné 
České republiky po Václavu Havlovi a Václavu Klausovi. A jak tato volba probíhala 
v Mečichově?  
 
Volba prezidenta České republiky 
 
První kolo se uskutečnilo ve dnech 11. a 12. ledna a v naší obci se ho zúčastnilo 
145 z 220 možných voličů, což činí 65,91 %. Do druhého kola postoupili, jak jistě 
všichni víte, Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. V Mečichově bylo ale pořadí 
oproti celorepublikovým výsledkům trochu odlišné. Kandidáti se seřadili takto: 
 
1.         Miloš Zeman (41 hlasů) 
2. – 3. Jan Fischer (22 hlasů) 
2. – 3. Jiří Dienstbier (22 hlasů) 
4.        Karel Schwarzenberg (21 hlasů) 
5.        Vladimír Franz (18 hlasů) 
6.        Jana Bobošíková (8 hlasů) 
7.        Zuzana Roithová (6 hlasů) 
8.        Přemysl Sobotka (5 hlasů) 
9.        Taťana Fischerová (2 hlasy) 
 
Jelikož ani jeden kandidát nedosáhl více jak 50 % hlasů všech voličů, konalo se ve 
dnech 25. a 26. ledna druhé kolo volby prezidenta České republiky, které se u nás 
zúčastnilo 146 z 219 voličů. Volební účast jsme tedy měli 66,67 %, což bylo nad 
celorepublikovým průměrem, který činil 59,11 %. Napodruhé jsme volili takto: 
 
1.  Miloš Zeman (105 hlasů)  
2.  Karel Schwarzenberg (40 hlasů) 
Pokud vám nesedí počty, tak věřte, že jeden hlas byl neplatný. 
 
Výroční schůze SDH 
 
O víkendu mezi oběma koly prezidentské volby se uskutečnila výroční schůze 
sboru dobrovolných hasičů. Konala se jako obvykle v sále mečichovské hospody. 
Na  schůzi  byla  zhodnocena  činnost  našich  dobrovolných  hasičů  a  hasiček  za 
 



uplynulý rok, probíraly se úspěchy družstev žen i mužů při okrskových soutěžích, 
pomoc hasičů při pořádání kulturních a sportovních akcí v obci apod. Byly 
diskutovány možnosti, jak zlepšit naši hasičskou techniku, aby naše týmy na 
závodech v požárním sportu nelimitovala. Závěr schůze patřil volné zábavě 
s hudbou a tancem. 
 
Masopustní průvod 
 
Tradiční masopustní průvod se letos konal ve velmi brzkém termínu, a to již 
druhou únorovou sobotu. Na průvod obcí se vydalo kolem čtyřiceti různých 
masek, které s hudebním doprovodem v čele navštívily mnoho domácností, kde se 
jim dostalo bohatého pohoštění. Závěr se konal jako vždy v místní hospodě, kde 
byl masopustní rej po vyčerpávajícím dni ukončen v pozdních nočních hodinách. 
 

 
 
 
Bakus 
 
Tradiční úterní zábava „Bakus“, kterou společnými silami pořádají místní hasiči 
a svaz žen,  proběhla za účasti více než padesáti různých masek a dalších více než 



sedmdesáti zúčastněných místních či přespolních návštěvníků bez masek. K tanci a 
poslechu hrála velmi hezky skupina Experiment z Horažďovic. Součástí byla jako 
vždy soutěž o nejlepší masku, kde bylo vyhodnoceno 11 nejlepších. Za nejhezčí 
masku byly vybrány tyto kremrole. 
 

 
 
Dětský maškarní bál 
 
Po masopustním průvodu a Bakusu se karnevalových kostýmů dočkali i naši 
nejmenší a následující sobotu se děti mohly vyřádit na dětském maškarním bále. 
Jako již tradičně jim děvčata připravila různé soutěže a poté diskotéku. 
 
Hasičský bál 
 
Až 2. března se uskutečnil hasičský bál. Místní hasiči opět připravili hezkou 
tombolu, kde bylo více než 150 cen a všichni zúčastnění se opět výborně bavili za 
hudební produkce horažďovické skupiny Experiment, která opět hrála až do 
pozdních nočních, případně brzkých ranních (jak na to kdo nahlíží) hodin. 



Oslava MDŽ 
 
Již popáté v řadě uspořádal obecní 
úřad pro všechny babičky, maminky, 
ženy a dcery společné posezení, 
spojené s oslavou Mezinárodního 
dne žen. A ještě jsme zapomněli na 
prababičky. K tanci a poslechu 
zahráli ženám na harmoniku a bubny 
pánové Hakr a Kopáček, kteří k této 
akci již neodmyslitelně patří a velice 
povyšují úroveň této oslavy. 
Překvapením pro všechny 
zúčastněné dámy byla společná 
módní přehlídka paní Marcely 
Cibulkové, majitelky salónu ELITER a 
slečny Jany Klečkové, na které se 
v roli modelek objevilo několik 
místních slečen, které jako garde 
doprovodili po červeném koberci i 
tři mladí muži z obce. Před 
profesionálním vystoupením všech 
zúčastněných hluboce smekáme. 
 
Koncert skupiny Kabát Revival Plzeň 
 
Březen je sice označován jako měsíc knihy, v Mečichově by se ale minimálně 
v letošním roce dal nazývat měsícem hudby a tance a tak není divu, že ani třetí 
březnový víkend sál místního pohostinství nezahálel. Tentokrát zde vystoupila 
skupina Kabát Revival Plzeň, která zahrála největší hity skupiny Kabát. Bylo to již 
druhé vystoupení této kapely v naší obci a pro velký úspěch věříme, že zdaleka ne 
poslední. Kdo se zúčastnil, tak nám dá zřejmě za pravdu, že stejně jako loni v létě 
to byla velká hudební show se skvělou kapelou. Jako předkapela vystoupila 
skupina Weget. 
 
Výlov Velkého Humíče 
 
V sobotu 30. března se uskuteční velikonoční výlov Velkého Humíče. Každý, kdo 
budete mít zájem, si můžete zakoupit kapra přímo na hrázi rybníka v ceně 100 Kč 
 



za kus. Vylovená násada bude následně přerozdělena do dalších obecních rybníků, 
aby zde kapříci mohli přes léto dorůst, než padnou za oběť při předvánočních 
výlovech. 
 
Jaké investiční akce hodláme letos realizovat, budou-li na ně zajištěny patřičné 
finanční prostředky, vám v krátkosti popíšeme zde: 
 
Rekonstrukce veřejného osvětlení  - 2. etapa 
 
V letošním roce proběhne druhá etapa rekonstrukce sítě veřejného osvětlení 
v naší obci. Po loňské výměně stávajících svítidel za úspornější by letos mělo v obci 
přibýt několik nových světel, která rozsvítí v nočních hodinách dosud temná místa. 
Týká se to především okrajových částí obce, ale i samotného středu a rovněž 
osvětlení kaple. Na tuto akci jsme získali dotaci ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu, prostřednictvím Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, 
ve výši cca 270 000,- Kč. 
 
Rekonstrukce zbývající části střechy hospody 
 
Při realizaci této akce se dočká nové střešní krytiny kotelna u hospody a přilehlá 
obvodová zeď. Rovněž bude vyměněna krytina nad kuchyňkou a chodbou k WC. 
Toto bude z části hrazeno z dotace Programu obnovy venkova, zbylá část bude 
kryta z vlastního schváleného rozpočtu pro letošní rok. 
 
Oprava střechy na požární zbrojnici 
 
Letošní zima nám odhalila jednu krutou pravdu, a to takovou, že nám střechou 
zatéká do požární zbrojnice, což se bohužel projevilo na nově zrekonstruované 
fasádě. Nechali jsme si proto zpracovat podrobný rozpočet na její opravu 
a budeme usilovat o získání grantu z Jihočeského kraje. V současnosti je na střeše 
na mnoha místech popraskaná lepenka, kterou bychom v případě získání dotace 
chtěli vyměnit za novou krytinu. 
 
Výměna garážových vrat u autobusové garáže 
 
Plánujeme také výměnu vrat u zrekonstruované budovy bývalé autobusové 
garáže, kde je nyní sklad elektroodpadu. Stávající polorozpadlá dřevěná vrata 
bychom chtěli nahradit sekčními vraty, jaké jsou na hasičské zbrojnici a podle 
peněz by zřejmě mělo dojít i na dodělání chodníčku kolem budovy. 
 



Obnova obecních lesů 
 

V letošním roce budeme realizovat za podpory našeho lesního správce, pana 
Kadlece, obnovu dvou lesních porostů a to konkrétně lesa V městských, 
parc. č. 2260 a lesa v Chabové, parc. č. 764. 
 
Úhrada místních poplatků 
 

Tato část se nám nepíše příjemně, ale bohužel se musíme zmínit i o tom, že 
někteří spoluobčané v naší obci stále ještě nesplnili svoji zákonnou povinnost 
a nemají uhrazeny poplatky za odvoz komunálního odpadu a poplatek ze psů za 
letošní rok. Tato povinnost vychází z ustanovení Obecně závazné vyhlášky obce 
Mečichov č. 1/2012, o poplatku za komunální odpad a Obecně závazné vyhlášky č. 
1/2010, o místním poplatku ze psů. V minulých dnech byla všem, kterých se toto 
týká, zaslána výzva k zaplacení. V případě, že ani poté nebudou tyto místní 
poplatky uhrazeny, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem. Zde je ale 
dle § 11 odst. 3) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích možnost tento 
poplatek navýšit až na trojnásobek z jeho původní výše. Pevně věříme, že tohoto 
kroku nebude zapotřebí. Závěrem k této tématice bychom chtěli všechny občany 
ubezpečit, že místní poplatek za komunální odpad není ziskem obecního úřadu, 
ale jeho plná výše je odváděna firmě Becker Bohemia s.r.o. oproti celoročním, 
případně jednorázovým známkám, které vždy na daný rok obdržíte. Zároveň 
vybírání místních poplatků kontroluje Krajský úřad pro Jihočeský kraj při 
každoročním přezkumu hospodaření obce. 
 
Místní knihovna 
 
Z místní lidové knihovny, která je umístěná v zasedací místnosti obecního úřadu, 
byly vyřazeny některé starší knihy. Nabízíme tímto občanům, kteří by měli o tyto 
knihy zájem, že si je mohou zdarma vzít v čase otevřené knihovny. Knihy, o které 
nebude zájem, budou posléze odevzdány do sběru jako nepotřebné. 
 
Provozování pergoly na hřišti 
 
Pokud by měl někdo z místních občanů zájem o provozování pergoly v letních 
měsících, může se písemně přihlásit na obecním úřadě.  Součástí přihlášky 
zájemce by měla být i nabídka ceny za měsíční pronájem. Vzhledem k tomu, že  
výčepní zařízení, kterým je pergola vybavena, je zapůjčeno od pivovaru Platan, je 
podmínkou čepování tohoto piva jako hlavního. Přihlášku je třeba doručit buď 
osobně, nebo do poštovní schránky obecního úřadu nejpozději do 25.4.2013. 



Výročí spoluobčanů 
 
09.04.  Marie Balková (č.p. 9) 80 let 
09.04.  Miroslava Kadaňová (č.p. 43) 55 let 
25.04.  Kamil Katona (č.p. 113) 55 let 
27.04.  Anna Dubská (č.p. 44) 75 let 
01.05.  Stanislav Netušil (č.p. 38) 70 let 
02.05.  Pavla Braťková (č.p. 101) 65 let 
12.05.  Alena Boháčová (č.p. 85) 60 let 
29.05.  Jaroslava Křivancová (č.p. 72) 60 let 
08.06.  Božena Slavíková (č.p. 65) 75 let 
20.06.  Marie Polanová (č.p. 71) 84 let 
 
Opustili nás 
 
Za uplynulé čtvrtletí nás bohužel navždy opustili dva naši spoluobčané. Věnujme 
jim proto kratičkou vzpomínku. 
† 08.01.2013 - Jiří Balek (č.p. 39) - 71 let. 
† 10.03.2013 - Růžena Boháčová (č.p. 89) - 92 let. 
 
Kulturní, společenské a ostatní akce v období duben až červen 2013 
 
01.04. Velikonoce 
05.04. výroční schůze Českého svazu žen 
06.04. výroční schůze Mysliveckého sdružení Hájky - Mečichov 
30.04. pálení čarodějnic, stavba a hlídání májky 
22.06. 3. ročník „Turnaje v malé kopané“ 
 
Důležité termíny 
 
31.03. daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nejzazší termín 
13.04. vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu 
31.05. do konce května musí být zaplacena daň z nemovitostí 
 
Všem dámám přejeme, ať jim jelita po pomlázce brzy splasknou a chlapcům zase, 
ať osvěžení v podobě kýble s vodou vylitého na záda ve zdraví přežijí. A na závěr 
ještě jeden slib. Až budeme vydávat příští číslo tohoto zpravodaje, tak slibujeme, 
že už opravdu nebude padat sníh ...... snad, alespoň v to pevně doufáme  ;-) 
 
                                                                                            Zastupitelstvo obce Mečichov 


