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Vážení spoluobčané, 
 
čas letí jako bláznivý a než jsme se stihli po Silvestru trochu rozkoukat, vystřídala 
se za okny tři ze čtyř ročních období a máme první polovinu tohoto roku za sebou. 
Školáci se pomalu smiřují s faktem, že budou muset na dlouhé dva měsíce vyměnit 
studium za zahálčivý život a pracující doufají, že o letní dovolené doženou veškeré 
resty, které se před nimi doposud nabalovaly jako ta pověstná kulička jednoho 
slavného broučka. Faktem zůstává, že léto již naplno vstoupilo do našich dveří 
a kolotoč dovolených nabírá na obrátkách. Rovněž veškeré sportovní a kulturní 
akce jsou v plném proudu a jen stěží bychom v kalendáři hledali volný víkend, kdy 
se v našem okolí zrovna nic nekoná. Skoro by bylo potřeba ty prázdniny trochu 
nafouknout, aby se do nich všechny ty fotbálky, nohejbaly, hasičské soutěže, 
rybářské závody, taneční zábavy, koncerty a festivaly, pěší i cyklistické výlety 
a mnoho dalších aktivit vůbec vešly. Výběr je opravdu pestrý a je na každém z nás, 
co z toho si zvolíme. Ale ještě než vyrazíme vstříc novým zážitkům, pojďme se 
poohlédnout zpět do jara. 



Velikonoce, výlov Zážlení 

 
V minulém vydání jsme se rozloučili těsně před Velikonoci, tak na ně rovnou 
navážeme. Ty byly letos o to radostnější, jelikož Velký pátek se definitivně stal 
státním svátkem a nám v kalendáři přibyl další volný den. Spolu s velikonočním 
pondělím z toho byly rázem čtyři dny volna, stejné jako již delší čas mají školáci 
a to už byl příjemný odpočinek od pracovního procesu. A abychom jen nezaháleli,

 naplánovali jsme na sobotu výlov rybníka Zážlení. Zde byla nasazena zhruba 
tisícovka malých kapříků, které bylo třeba rozvést po ostatních obecních rybnících, 
aby tam do podzimu nerušeně přibývali na váze i velikosti. Vypuštění tohoto 
rybníka jsme zároveň využili k osazení nových schodů, které jsme pořídili již před 
dvěma léty. Za tímto účelem jsme byli nuceni povolat těžkou techniku, která byla 
schopna několikatunový betonový odlitek usadit na předem připravené místo 
v hrázi. Výsledkem je perfektní vstup do rybníka, který nám bude zejména při 
výlovech sloužit dlouhá léta a zcela určitě i našim nástupcům. 
 
Oslava 275. výročí vysvěcení kaple 

 
V roce 1741 naši předkové vystavěli a poté nechali vysvětit místní kapli, jejíž zvon 
nám od té doby každý den ohlašuje příchod poledne a klekání. Letos tomu je již 
275 let a toto výročí nenechala Bohunka Kořánová bez povšimnutí a vystrojila 
kapličce velkolepou a důstojnou oslavu, jakou si tento svatostánek bezesporu 
zaslouží. Oslava se konala v sobotu 23. dubna. Toto datum nebylo vybráno 
náhodně,   jelikož  na tento den připadá svátek svatého Vojtěcha,   který  je jedním  



z patronů naší kaple. Program započal ve čtyři hodiny odpoledne bohoslužbou, 
kterou vedl blatenský farář pan Marcin Piasecki. Ani chladné a deštivé počasí 
neodradilo místní i přespolní věřící od účasti na této mši a zcela tak zaplnili nejen 
samotnou kapli, ale i prostor před ní. Po zhruba hodinovém kázání se všichni 
přítomní přesunuli do sálu místní hospůdky, kde bylo pro všechny připraveno 
malé pohoštění a velké překvapení v podobě pečlivě zpracované a rozsáhlé 
fotodokumentace  ke každému jednotlivému stavení  v obci od původních 
obyvatel až po ty současné, včetně popisek většiny fotografií. Rovněž bylo možno 
shlédnout momentky zachycující výstavbu požární nádrže, budovy prodejny 
a pošty nebo rekonstrukci pohostinství. Organizátoři nezapomněli ani na časový 
průřez aktivit místních hasičů, kteří jsou s naší vískou spjati již 126 let. Nechyběly 
ani fotografie zachycující společenský život v obci, především masopustní oslavy, 
ale i máje nebo oslavy MDŽ a další. Při prohlížení těchto materiálů se leckomu 
vrátily vzpomínky a bezesporu ukápla i nějaká ta slzička.  Několikaměsíční 
usilovná, někdy až detektivní práce, sklidila u návštěvníků obrovský úspěch, který 
nepřepokládal ani ten největší optimista ve svých nejdivočejších snech. To ale 
zdaleka nebylo z oslav vše. Program pokračoval vystoupením místních dětí, které 
společně zazpívaly několik písniček a k tomu i zatančily. Poté nám zahrály krásnou 
a humornou divadelní scénku „Něhurka a sedm trapaslíků“. Během krátké pauzy, 
kterou návštěvníci využili k pobavení se s přáteli nebo k prohlédnutí vystavených 
fotografií,  se divadelní jeviště proměnilo v biograf a společně jsme shlédli archivní 

 



dokumenty České televize z let 1972 a 2000 o konání masopustu a Bakusa 
v Mečichově. Dále bylo promítnuto video z letošního pohřbívání Bakusa, aby 
přítomní měli možnost porovnat, kam se tato tradice v naší obci za těch 
čtyřiačtyřicet let posunula. Posledním bodem už takto bohatého programu bylo 
vystoupení Bohunky Kořánové, Lukáše Kadlece a Františka Vonáška, kteří nám 
zahráli a zazpívali několik sérií krásným lidových písní. Kolem půlnoci vše skončilo 
a návštěvníci se rozešli do svých domovů plni nádherných zážitků a vzpomínek. 
Obrovské poděkování proto patří všem,  kteří se na přípravách a průběhu této 
akce podíleli a zcela nezištně jí obětovali spoustu svého volného času. Z těch 
všech, malých i velkých, ale přesto musíme vyzdvihnout jediné jméno, a to již 
několikrát zmíněnou Bohunku Kořánovou, která celou tuto akci vymyslela, 
naplánovala, sháněla materiály, zorganizovala, moderovala a rovněž zde 
i účinkovala. Zároveň vytvořila obrazovou kroniku obyvatel Mečichova 
nevyčíslitelné hodnoty, kterou si budou jednou listovat naše vnoučata a možná si 
na nás i vzpomenou. 

 
Stavba májky a pálení čarodějnic 

 
Opět po roce se v podvečer posledního dubnového dne sešlo na návsi mnoho lidí, 
aby shlédli a případně se i zapojili do přípravy a stavby tradiční májky. Chlapci 
s předstihem obstarali vzrostlý smrk a ve zmíněný den odpoledne jej dopravili na 
náves. Tam již na parčíku u požární nádrže čněl ze země obrovský kráter, 
způsobený nikoli erupcí sopky, ale lopatami a krumpáči v dlaních našich junáků, 
jako poslední svědectví po loňské májce. Ještě umotali a nainstalovali věnec 
a poté se již do práce pustila děvčata, aby máj nazdobila barevnými třásněmi 
z krepáku. Když bylo vše hotovo, přišla na řadu lidská síla a strom symbolizující 
jaro se majestátně vztyčil k nebi. Ostraha, které se ujala místní mládež, byla jako 
vždy stoprocentní a nezavdala případným záškodníkům sebemenší naději na 
zmaření našeho společného díla. Májka tak bude zdobit naši náves po celý rok až 
do příštího jara. Aby malé děti jen nečinně nepřihlížely na kmitající omladinu 
kolem stavby májky, připravila pro ně děvčata zábavu v podobě vlastnoruční 
výroby čarodějnických klobouků, létajících košťat a obřích pavouků. Tato zkouška 
zručnosti dětičky naprosto uchvátila a všechny se do ní pustily s vervou a fantazií 
sobě vlastní. Objevila-li se náhodou na některém z výrobků nějaká ta 
nedokonalost,  nikdo už se to stejně nedozví,  protože bezprostředně 
po dokončení svých výtvorů se všechny děti společně přesunuly k místnímu hřišti, 
kde posléze vzplála vatra a na ní tato košťata,  klobouky  a pavouky rituálně 
upálily. Spolu s těmito čarodějnickými symboly uhořela i samotná ježibaba a tím 
bylo  dílo  dokonáno.    Pak  už  jen zbývalo doplnit energii opečeným špekáčkem či  



párkem a s dohořívajícím ohněm a přibývající tmou se všichni rozešli do svých 
domovů. 

 
Májový šumavský pochod 

 

Snad jediný prosluněný víkend letošního května jsme využili k tradičnímu výletu 
do šumavských hvozdů po stopách Karla Klostermanna. V sobotním ránu, den 
před jednasedmdesátým výročím osvobození od nacistů, jsme vyrazili z parkoviště 
na Antýglu u řeky Vydry směrem na Horskou Kvildu. Tam jsme se 
v krásném hotelu Rankl osvěžili jedním pivem, případně i polévkou a pokračovali 
dál po Zlaté stezce přes Filipovu huť na Modravu. Bakala nebyl doma, a tak jsme 
jako další občerstvovací stanici zvolili restauraci U všech kukaček. Odtud jsme se 
krásnou stezkou linoucí se podél toku řeky Vydry vrátili zpět na Antýgl. S patnácti 
kilometry v nohách a s krásnými zážitky z úchvatné přírody jsme se kolem páté 
odpolední vraceli domů. 

 
Horažďovická „50“ 

 
Poslední květnovou sobotu se v našem nejbližším městě konal 51. ročník 
Horažďovické padesátky. Bylo zde na výběr několik různě dlouhých tratí, jak pro 
pěší, tak pro cyklisty. My jsme vyrazili na kole na 57 km dlouhou trasu přes Hlupín, 
Mnichov,  Strakonice,  Kraselov,  Hoslovice, Volenice   a  zpět  do Horažďovic, 
takže s přesunem od nás na start a zpět a se dvěma drobnými neplánovanými 
„zkratkami“ z toho byla 83-kilometrová projížďka.  Je až s podivem, že většina 
z nás o tomto závodě do letoška vůbec nevěděla, přestože se koná nepřetržitě od 
roku 1966. Za rok se na start postavíme zas a zcela jistě v mnohem větším počtu.  

 
Hasičské soutěže 

 
V tomto měsíci se naši požárníci utkali se svými soupeři již na dvou soutěžích 
v požárním sportu. Poprvé to bylo 18. června v Drahenickém Málkově na soutěži 
o pohár starosty SDH.  Zde nastoupila dvě naše družstva,  a to ženy a muži. 
O  týden později se řev motorů hasičských stříkaček přesunul do Lažánek, kde 
jsme poprvé v historii nastoupili v plné úderné síle se třemi týmy, tedy i s naším 
novým dětským družstvem. Jelikož se ale tyto soutěže konaly až po uzávěrce 
tohoto zpravodaje, budeme vás o nich informovat v zářijovém vydání. 
O prázdninách proběhne ještě okrsková soutěž v Zadních Zborovicích a možná 
i nějaký ten noční závod, takže na podzim v podstatě zrekapitulujeme celou 
letošní sezónu. 



Zvelebení parčíku před místní klubovnou 

 
Divoce rostoucí vegetace na parčíku před místní klubovnou se zřejmě znelíbila 
starostovi místních hasičů, Fandovi Klečkovi, a tak zorganizoval brigádu na jeho 
revitalizaci. Obec nakoupila několik potřebných ingrediencí (mulčovací kůru, 
netkanou textilii, osivo parkové traviny a kapku piva), vše ostatní již bylo v rukách 
dobrovolníků a jejich strojů a nářadí. Za jedinou sobotu v tomto prostoru 
vykouzlili z divočiny krásné zákoutí. Za tento ušlechtilý počin jim náleží veliké 
poděkování. Možná bychom mohli vyhlásit takovou soutěž, ve které by se různé 
party nadšenců utkaly se svými projekty na zvelebování vzhledu naší obce 
a zvolená komise by poté vybrala vítěze, který by obdržel pozlacenou motyčku ☺ 

 
Výměna oken a vchodových dveří v hospodě 
 
Jistě vám nikomu neunikl právě probíhající facelift budovy pohostinství v podobě 
výměny oken a vchodových dveří. Na tuto akci jsme získali finanční prostředky 
z  Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 220.000,- Kč. 
Ve výběrovém řízení, které proběhlo v březnu, jsme oslovili celkem sedm 
dodavatelů ze Strakonic a Horažďovic. Doručeno nám bylo šest nabídek. Z těch 
komise po kontrole úplnosti dle podmínek zadání vybrala tu s nejnižší cenou, což 
byla nabídka firmy OKNO-Plast PN s.r.o. s cenou 312.641,00 Kč bez DPH. Vlastní 
stavební práce propukly v pondělí 6. června a do čtvrtka byla všechna nová 
plastová okna i čtvery vchodové dveře osazeny a zapěnovány. V současné době se 
dokončují zednické práce na začištění vybouraných špalet. Celé dílo má být dle 
smlouvy předáno do konce července, což zcela jistě bude splněno s předstihem. 

 
Vybavení místních hasičů 

 
Vzhledem k tomu, že se nám v loňském roce zformovalo nové družstvo malých 
hasičů, které již letos zasáhne do bojů o cenné trofeje na soutěžích v požárním 
sportu, nechalo pro ně vedení SDH vyrobit hadice. K tomuto účelu byly použity 
naše starší hadice, které byly u přírub překlesané a tudíž tekly. Zkrácením na 
poloviční délku, což je norma pro dětské soutěže, byl tento problém odstraněn 
a hadice jsou plně funkční. Pro naše velké požárníky jsme pořídili hadice zcela 
nové, protože si je za své výkony zcela po právu zaslouží. Nejenže má obec 
povinnost zajistit místní jednotce požární ochrany materiální vybavení, je i v jejím 
nejvyšším zájmu podporovat tuto dobrovolnickou činnost a účasti na různých 
soutěžích. Protože pouze díky těmto hrám se požární stříkačka neustále udržuje 
v provozuschopném stavu a lidé ji umí obsluhovat. 



Přezkum hospodaření obce za rok 2015 

 
V polovině dubna nás opět po půl roce navštívila auditorka Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, aby provedla přezkum hospodaření naší obce za loňský rok. 
A aby někdo neříkal, že se pouze chválíme, tak tentokrát musíme přiznat, že nám 
kontrolorka jednu závadu objevila. Jednalo se o jeden méně závažný nedostatek 
v inventarizaci majetku a závazků obce, kdy jsme v březnu loňského roku na 
základě zprávy inventarizační komise vyřadili starou ruční stříkačku v hodnotě 
53,05 Kč a omylem ji účetně vyřadili ještě jednou na konci roku. Tato drobná 
chybička již byla opravena a nápravné opatření zasláno na krajský úřad a za trest 
starosta s účetní stokrát přepsali na papír „už nikdy nebudu vyřazovat dvakrát tu 

samou starou ruční stříkačku“ a místostarosta to podepsal ☺ 

 
Prodej palivového dřeva z obecních lesů 

 
Stále platí nabídka prodeje palivového dřeva z obecních lesů. Jedná se dřevo 
z polomů po zimních vichřicích, případně soušky nebo stromy napadené kůrovcem 
a konkrétně to jsou smrky, borovice, modříny a topol. Máte-li někdo zájem, 
přijďte se domluvit na obecní úřad. Podmínkou je vlastní těžba a odvoz z lesa, 
včetně úklidu větví. Cena 400 Kč/m3. 

 
Rozmary zvonu na kapličce 

 
V dubnu si z nás všech trochu vystřelilo automatické zvonění v kapličce. Asi si 
řeklo, že když už je ten apríl, tak ať si ho pořádně užijeme. Skutečnou příčinou 
splašeného zvonění byl zub času na spínacích hodinách, které dosloužily a bylo 
nutné je vyměnit. O necelý měsíc později se však objevil další šotek. Tentokrát sice 
zvon sepnul ve správný čas, nevěděl ale, kdy má přestat a tak si v klidu bimbal 
třeba čtvrt hodiny. Toto pro změnu zapříčinil vadný stykač. I ten už je vyměněn 
a pevně doufáme, že bude na nějaký čas pokoj a zvon se rozezní vždy pouze 
v poledne a v šest hodin večer. 

 
Volby do krajských zastupitelstev 

 
Druhý říjnový víkend se budou konat volby do krajských zastupitelstev. Ač se může 
někomu zdát, že se to prostého občana z malé obce příliš netýká, opak je pravdou. 
Vždyť právě z krajského úřadu plyne do obce nemalé množství peněz a je proto 
velmi důležité mít tam nějakou známou tvář. Využijte proto svého 
demokratického práva a přijďte onen pátek nebo sobotu volit. 



Výtěžek z prodeje hasičského kalendáře 
 

Sice se čtvrtletním zpožděním, ale přece jen dokázaly místní hasičky zúčtovat 
výnos z prodeje jejich charitativního nástěnného kalendáře, který se letos přes 
veškerá očekávání nesetkal s takovým zájmem jako v minulém roce. Tato 
skutečnost zřejmě zapříčinila, že tento třetí ročník bude zároveň poslední. Přes to 
všechno musíme hovořit o velikém úspěchu této akce. Vždyť za uplynulé tři roky 
děvčata vylepšila rozpočet Dětskému centru ve Strakonicích celkem o 48.000,- Kč 
a to určitě nejsou zanedbatelné peníze. Vlastní předání peněz proběhne 
pravděpodobně začátkem prázdnin, až se všechny zainteresované hasičky sejdou. 
Je pravdou, že ne každý měl letos o hasičský kalendář zájem, na druhou stranu se 
ale našli tací, kterým se 200 Kč za pořízení jednoho výtisku zdálo příliš málo. Ti pak 
byli ochotni věnovat dětem bez domova daleko více peněz, nežli jen zmíněné dvě 
stovky stanovené organizátorkami, za což zasluhují náš obdiv. Je totiž velmi 
důležité nezapomínat na pravý význam této akce, kde samotný kalendář stojí až 
na druhém místě za mnoha páry nevinných bezbranných dětských očí. Takže po 
sečtení všech „má dáti – dal“ předají děvčata panu Martinu Karasovi, řediteli 
tohoto ústavu, obálku s částkou 11.000,- Kč. Níže si můžete všichni přepočítat, jak 
se holky k těmto penězům dopracovaly. 
 

Výdaje: 

Fotograf (Zdenka Machová) 8 000,- Kč 

Výroba kalendářů (200 ks) 17 744,- Kč 

Celkem 25 744,- Kč 

Příjmy: 

Prodej kalendářů (127 ks) 25 400,- Kč 

Příspěvek od Obce Mečichov (faktura od fotografa) 8 000,- Kč 

Dary od občanů 3 344,- Kč 

Celkem 36 400,- Kč 

ZISK = dar Dětskému centru Strakonice 11 000,- Kč 
 

 



Ocenění společnosti Asekol 

 
Společnosti ASEKOL se podařilo získat jedno z nejvýznamnějších ocenění v oblasti 
obchodu. Prestižní ocenění European Business Awards je uznáním vynikajících 
výsledků v rámci celé Evropské unie. Výherce vybírala odborná porota složená 
ze 132 předních evropských podnikatelů, politiků a akademiků. Cenu Ruban 
d’Honneur v kategorii Environmentální a udržitelný rozvoj se jí podařilo získat 
v konkurenci více než 32.000 firem z 33 zemí. Společnost ASEKOL získala tuto cenu 
jako jediná česká firma a potvrdila tím svojí pozici evropského lídra v oblasti 
ochrany životního prostředí a 
udržitelného rozvoje. Svojí 
nejhustší sběrnou sítí pro sběr 
drobného elektrozařízení 
v přepočtu na jednoho 
obyvatele je mnohým 
evropským zemím příkladem. 
Firma ASEKOL si je také 
vědoma důležitosti osvěty 
a připravuje programy pro 
veřejnost a školy, kde 
informuje o nutnosti třídění 
a recyklace elektrozařízení, 
která obsahují nebezpečné 
látky ohrožující životní 
prostředí i naše zdraví. 
Ocenění firmy ASEKOL je tak 
současně důkazem, že 
společnost si důležitost 
odborné recyklace 
elektrozařízení dobře 
uvědomuje. Tímto způsobem 
si proto dovoluje poděkovat 
obci Mečichov za dlouhodobou spolupráci a jako výraz úcty a poděkování zasílá 
Certifikát European Bussiness Awards. 

 
Něco o odpadech  

 
V sobotu 23. dubna proběhla v Mečichově další úklidová vlna tsunami. Opět jsme 
zašmátrali po půdách,  sklepích,  kolnách a garážích a světe div se, zase z toho bylo 



plné popelářské auto a k tomu kontejner pneumatik. Je vidět, že i po letech máme 
pořád kam sáhnout pro nějaký ten nepostradatelný klenot. Protože tyto svozy již 
nějakou dobu fungují, máme vysledováno, že jarní termíny jsou vždy silnější oproti 
těm podzimním. Asi máme s příchodem jarního sluníčka více energie a chuti do 
vyklízení našich příbytků a na zimu se raději ukládáme k zimnímu spánku. Kdo ale 
přesto v dubnu nestihl vyhodit svůj starý otoman nebo sjetou pneumatiku, 
případně již shromažďuje nové „poklady“, bude mít příležitost přesně v polovině 
října, týden po krajských volbách. 
V květnu jsme také vyklidili maštal v hospodě, kde se více jak rok shromažďoval 
veškerý elektroodpad od mobilů počínaje až po kombinované chladničky. Tento 
odpad nám na základě smluvních vztahů likvidují dvě společnosti. Elektrowin, 
odebírající kuchyňské spotřebiče a dílenské a zahradní nářadí, odvezl jeden plný 
klecový kontejner, ve kterém byly uloženy rychlovarné konvice, mixéry, vysavače, 
vrtačky a další nářadí, dále 34 kusů sporáků, myček a praček a nakonec 30 kusů 
chladniček a mrazáků. Asekol, specializující se na audio, video a výpočetní 
techniku, pro změnu naložil klecový kontejner s počítači, tiskárnami a rádii, dále tři 
velké kopírky a celkem 53 kusů televizí a počítačových monitorů. Elektroodpad 
můžete na toto sběrné místo vyvážet pochopitelně dál a vůbec nemusí pocházet 
pouze z naší obce. 
Již druhým rokem funguje sběr biologicky rozložitelného odpadu rostlinného 
původu. K tomuto účelu nám firma Becker Bohemia poskytla dva hnědé 
kontejnery, které jsou v obci na obvyklých místech a vyváží se pravidelně 1x za 
čtrnáct dní vždy od začátku dubna do konce října. V průběhu roku by se měl ještě 
rozrůst počet kontejnerů o další dva na papír, jelikož ty stávající zdaleka 
nepostačují. Ty budou pořízeny ze společné dotace Svazku obcí Blatenska. Pro 
změnu z Operačního fondu životního prostředí budeme pořizovat dva velké 
kontejnery, které budou sloužit pro sběr železa. Jejich dodání předpokládáme 
někdy na konci léta. 
A závěrem tohoto příspěvku stále ta samá dokola omílaná písnička. Důrazně 
všechny žádáme o dodržování pořádku u kontejnerových stanovišť. Veškerý 
tříděný odpad musí být vhozen do příslušných kontejnerů. Je nepřípustné jej 
odkládat volně mimo sběrné nádoby. Odpad musí být rovněž vhozen pouze do 
nádoby k tomu určené. Rifle nepatří do kontejneru na bioodpad a posečená tráva 
opravdu není papír. Skla z automobilů rovněž nepatří do kontejneru na sklo ani 
vedle něj. Dvakrát ročně pořádáme svoz velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu a tak snadno doma každý na těch pár měsíců tu zlomenou zahradní židli 
nebo kočárek pro panenky uskladní. Někomu se to může zdát úsměvné, ale spíš by 
to mělo nutit k zamyšlení. Vždyť v konečném důsledku to svědčí o naší kultuře 
a civilizovanosti a bohužel to vždy není naše dobrá vizitka. 



 



Výročí spoluobčanů 
 

05.07.  Drahomíra Slancová (č.p. 27) 70 let 
20.07.  Bohumil Slanec (č.p. 27) 80 let 
06.08.  Jaroslava Braťková (č.p. 23) 85 let 
06.08.  Milena Šilhavá (č.p. 38) 65 let 
06.08.  Zdeněk Uhlík (č.p. 108) 60 let 
19.08.  Václav Kuchta (č.p. 101) 55 let 
22.08.  Marie Matoušková (č.p. 105) 75 let 
29.08.  Miluše Fiňková (č.p. 99) 65 let 
31.08.  Marie Beranová (č.p. 53) 90 let 
07.09.  Ladislav Kučera (č.p. 8) 70 let 
29.09.  František Ducháček (č.p. 39) 70 let 
29.09.  Zdeněk Kněz (č.p. 16) 55 let 
 

Narození nových občánků 
 

29.04.2016  Jakub Straka (č.p. 64) 
05.06.2016  Eliška Lávičková (č.p. 42) 
 

Opustili nás 
 

Za uplynulé čtvrtletí nás bohužel navždy opustili dva naši spoluobčané. 
† 26.04.2016 - Miloslav Matoušek (č.p. 105) - 80 let. 
† 30.04.2016 - Libuše Netušilová (č.p. 38) - 67 let. 
 

Kulturní, společenské a ostatní akce v období červenec až září 2016 
 

02.07. 6. ročník „Turnaje v malé kopané“ 
09.07. hasičská soutěž v Zadních Zborovicích 
30.07. XXXVII. ročník Rally Agropa 
05.08. koncert skupiny Kabát Revival Plzeň 
27.08. rybářské závody 
27.08. dětský den - rozloučení s prázdninami 
10.09. repríza divadelní scénky Něhurka a sedm trapaslíků (od 14 hod. na sále) 
10.09. pouťová zábava – hraje Agnes rock 
 

Důležité termíny 
 

15.10. vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu 
 
Závěrem vám přejeme krásně a pohodově strávenou dovolenou, ať již doma na 
zahradě nebo v nějaké exotické destinaci a spoustu krásných letních zážitků. 
 

Zastupitelstvo obce Mečichov 


